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 اعرف مستوى التسامح لديك

 يطلق تطبيق إلكرتوين لتقييم مستوى التسامح لدى الفرد""إحصاء أبوظيب 
 

لسمو الشيخ ان صاحب التسامح لدى الفرد وذلك تزامنا مع إعال يطلق مبادرة لتقييم مستوى أبوظيب –مركز اإلحصاء 
 عاما للتسامح. 2019عام  –ه حفظه هللا ورعا –لة اإلمارات العربية املتحدة رئيس دو  –خليفة بن زايد آل هنيان 

وفق احملاور  لديهمح وى التسامن تقييم مستالفرد متكن  أداةالعمل على توفري  إطارأييت تنفيذ هذه املبادرة ضمن 
ة ضمن سئلأغة لى صيدة عوحماور التسامح املعىل تعريف وتوعية الفرد مبعاين إساسي أوهتدف بشكل املختلفة. 
اء على لتسامح لديه بنستوى امل( ئوية%النتيجة التقريبية ) نسبة م مع ظهورلكرتوين يقوم الفرد بتعبئته ذاتيا إ استطالع

من  ى الفرد"سامح لدروح الت مستوى"قياس  ذ يتمإفراد مبختلف مستوايهتم، تستهدف هذه املبادرة األ كماجاابته.  إ
 .بهتقييم مستوى التسامح الذي ميتاز ل  يقدمها الفرداليت تصنيف األجوبةخالل 

 

 التطبيق اإللكرتوين

 جابة علىرد ابإلقوم الفونية يلكرت إحصائية إستمارة اخلاص بتقييم مستوى التسامح على ا لكرتوينلتطبيق اإليتضمن ا
ئوية مد عدداي كنسبة دى الفر لامح تسمستوى ال ليتم تقييم األجوبةىل برانمج معاجلة وحساب األسئلة املتوفرة ابإلضافة إ

 ظهار النتيجة للفرد مباشرة.  إ( . و  %)

، ددة مسبقااور احملفق احملو الفرد سئلة استهدفت تقييم مستوى التسامح لدى أتتضمن استمارة االستطالع  ستة  كما
ينية شعائر الدلاتقبل ممارسة  ،ةساواامل، تقبل االخرين، العفو والصفح، وهذه احملاور تتلخص مبايلي : التعاون واملساعدة

 .احلب والتقدير ، والتقاليد االجتماعية 
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 بو ظبيأ –معلومات عن مركز اإلحصاء 

ين من الثامن والعشر  شاؤه يف، وقد مت إنيبظأبو هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة  أبوظيب-مركز اإلحصاء 
سمو الشيخ خليفة بن ، الذي صدر مبرسوم من صاحب ال2008سنة (7)للقانون رقم  وفقا   2008شهر أبريل عام 

ائي يم العمل اإلحصوير وتنظالقانون، فإن املركز مسئول عن تط . ومبوجب هذا-حفظه هللا-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
ية التكامل ركز بتنسيق عملقوم امل، كما يمجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارةوإنتاج وحتليل ونشر  أبو ظيبيف إمارة 

د ما يتعلق بتوحيهات فيذه اجلهوالتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع 
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

طط برامج خكز مهام إعداد ىل املر ، يتو أبو ظيبالبياانت اإلحصائية يف إمارة  وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر
لعمل قتضيات مصلحة ارض مع ميتعا العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال

 ية ونتائج ات الرمسحصاءاإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإل
ك وفق وغريها، وذل عية والثقافية،والزرا بيئيةاملسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية وال

عن ية، فضال  ة اإلحصائيالثقة، السر  وعية،معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوض
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

ك بتوفري  اإلمارة، وذللشاملة يفسري التنمية ايلعب دورا حموراي يف دفع م أبو ظيب-ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
قيقة. م احلديثة والداألرقا قائقاملعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احل

ب ات، وإانرة  در السياس رامسيو يسعى املركز ألن يكون ركيزة  أساسية تسهم إسهاما فعاال  يف خدمة متخذي القرار و 
له  ذلك يف إطار عمو غريها، و عالم التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإل

 ليلها واستخراجتها وحتدراس  وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مثكمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري
 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
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