
 

 

 خبر صحفي
 2020أغسطس  28التاريخ: 

 
 ابإلانبة أبوظيب اإلحصاء مركز عام مدير السويدي، أمحد عبدهللاكلمة 

 مبناسبة "اليوم املرأة اإلماراتية"
 

اجملتمع يف بيئات العمل احلكومية لقد متكنت املرأة اإلماراتية من أن تشكل منوذجاً مثالياً عاملياً، وأخذت دورها املتميز يف 
 بفضل الدعم الالحمدود من القيادة الرشيدة..

 
وقد أظهرت أحدث املؤشرات اإلحصائية والبياانت تطوراً كبريًا للمرأة اإلماراتية يف إمارة أبوظيب، وأثبتت خالل العقود 
املاضية قدرهتا على حتقيق قفزات نوعية مكنتها من تبوأ العديد من املناصب القيادية واإلدارية والتخصصية وامليدانية. وكان 

عملت يدًا بيد مع الرجل لتوفري إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم  إذصائي أمهية ابلغة، ملشاركتها يف جمال العمل اإلح
 متخذي القرار يف رسم السياسات وإعداد اخلطط والربامج التنموية احلالية واملستقبلية لإلمارة. 

 
رئيسة االحتاد  - ة بنت مبارك"أم اإلمارات" مسو الشيخة فاطم والعرفان إىل واحتفاًء بيوم املرأة اإلماراتية نتوجه ابلشكر

ونقدر جهودها السامية يف  النسائي العام رئيسة اجمللس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية األسرية؛
 دعم ومتكني املرأة لتكون سنداً للوطن يف مسريته التنموية الرائدة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 -انتهى-
 

 أبوظيب –معلومات عن مركز اإلحصاء 
أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  -مركز اإلحصاء 

حفظه -، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 2008سنة  (7)وفقاً للقانون رقم  2008
. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات -هللا

لية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عم
 مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

 
رامج العمل اإلحصائي خلدمة وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط ب

 برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة
ة والدميوغرافية واالقتصادية إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعي

ة، الثقة، السرية والبيئية والزراعية والثقافية وغريها، وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعي
 اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

 
أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري املعلومات اإلحصائية  - ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء

سهم املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية ت
ذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني إسهاماً فعاالً يف خدمة متخ

ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث 
 اليت ختدم أهداف التنمية. دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:

 
  وإعالم بلقيس فوزي، ضابط اتصال

   أبوظيب -مركز اإلحصاء 
 +971507146677اهلاتف املتحرك: 

 bsezer@scad.gov.aeالربيد اإللكرتوين: 

 ماري مخامسية
 للعالقات العامةويرب شاندويك 

 971502731753+اهلاتف املتحرك: 
 mkhamasmieh@webershandwick.comالربيد اإللكرتوين: 

 
 رواد خطار

 ويرب شاندويك للعالقات العامة
 971563362131+اهلاتف املتحرك: 

 RKhattar@webershandwick.comالربيد اإللكرتوين: 
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