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 ينهي مرحلة العمل الميداني لمسح رفاهية وتنمية الشباب يأبو ظبإحصاء 
 سنة 30-15فرد ممن يقع أعمارهم في الفئة من  2064جمع بيانات اسرة و  3096زيارة 

 

والذي  ظيبأبو ية الشباب يف امارة رفاهية وتنمالوطين لمسح ل" مرحلة العمل امليداين ل ظيبأبو  –مركز اإلحصاء " هنىأ
واالحصاء وجملس االمارات اهليئة االحتادية للتنافسية والتنسيق مع مؤسسة االمارات وشركائه االسرتاتيجني التعاون نفذه ب

 للشباب وجملس ديب االقتصادي واألجهزة اإلحصائية احمللية.

اهلل بن زايد آل هنيان وزير اخلارجية والتعاون  و الشيخ عبدمس محد القبيسي مدير عام املركز أن رعايةد سعادة بطي اوأك 
حتقيق أكرب األثر يف  له املسح كانهلذا املباشره واملستمرة ودعمه ومتابعته رئيس جملس إدارة "مؤسسة االمارات" الدويل، 

الذين قاموا باستيفاء من أفراد األسرة املعيشية  من الفئات املستهدفةشاركة املتعاون و الستجابة و على معدالت االأ
سرعة اجناز وحتقيق اهداف هذه املرحلة مما سهل من  املسح،االستمارات املعدة هلذا  املطلوبة وفقواملعلومات  البيانات

 واقتدار. جناح بكل

الثاين من شهر ابريل  املوضوعة يفحسب اخلطة  امارة ابوظيب قد انطلقت امليداين يفوأوضح سعادته أن مرحلة العمل 
 ظيبأبو مارة الثالثة سرة يف مجيع مناطق اإلأ 3096بزيارة باحث  71البالغ عددهم قام باحثو املركز  ، حيثايلاحل

سنة سواًء  30سنة حىت  15يف الفئة العمرية من فرد ممن يقع أعمارهم  2064مجع بيانات  ومت فيها والعني والظفرة
 .لتغطية العينة الكليةأكان ذكراً أم أنثى 

رحلة ملا هلا من أمهية يف أبوظيب " كان حريصا  كل احلرص على جناح هذه امل –"مركز اإلحصاء  دته أن وأشار سعا
 للوصول  إىلمن أهم املشاريع اإلحصائية اليت تعين بقضايا الشباب هدف هذا املشروع الوطين والذي يعترب حتقيق أ

املستقبلية والصعوبات اليت يواجهوهنا بغية التوصل إىل  لفهم احتياجاهتم وتطلعاهتمإحصائية شاملة توفري قاعدة بيانات 
اليت حتقق أهدافهم وآماهلم وقياس السياسات املالءمة وضع القرار يف  ناعرؤى دقيقة لتوجيه جهود املؤسسات وص

 جمموعة  باعتماد ، حيث قام املركز لتحقيق هذه األهداف  األساسية واحتياجات همحلقوق الشباب مستوى معرفة

 



 

 

بأجهزة إلكرتونية حديثة جلمع البيانات املكانية مزودة  وتزويد الباحثنيتكاملة من أحدث األنظمة التكنولوجية م
 باخلرائط واإلحداثيات اجلغرافية وتزويدهم باإلرشادات واملالحظات يف الوقت املناسب قبل انتهاء األعمال امليدانية 

على اختيار الباحثني بعناية بعد اختبارهم وقام املركز كما حرص ،  ةومن مث املراجعة واملراقبة وضبط اجلوداليومية 
وفق أعلى املعايري املهنية حيث تضمن التدريب التعرف على منهجية املسح ومصطلحات ومفاهيم وتعبئة هم تدريبب

وسلوكيات زيارة  االستمارات واستخدام األجهزة اإللكرتونية لتعبئة االستمارات جبانب آلية العمل امليداين وأخالقيات
اختيار األسر يف العينة اليت على املركز عمل  كما،  األسر إضافة إىل إرشادات السالمة واجلوانب القانونية للعمل

مراعاة  و ستشارك يف املسح بشكل علمي حبت وفق املعاينة العشوائية الطبقية وروعي فيها الدقة يف التمثيل للمسح
 .تمثيل اجلغرايف هلم يف اإلمارةال

والذين  املهمات املوكولة هلم بكل مهنية وجدارة  وأشاد سعادته بكادر العمل امليداين واإلداري هلذا املسح الذين أجنزوا 
مثمنا جهود ودعم اهليئة  درة والتعاون والسرعة يف اإلجناز،كانوا على دراية كاملة مبتطلبات املرحلة واتسموا بروح املبا

 املادية والفنية واللوجستية.مراحل هذا املشروع  كافة متطلباتلتلبية  االمارات  ومؤسسة واالحصاءاالحتادية للتنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
مارة، كما يقوم املركز بتنسيق اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإل

عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما 
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج  وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب،
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
ة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق املسوح املتعلق

معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء وم
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 

هم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تس
التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  

ها وحتليلها واستخراج كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراست
 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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