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 إصدار من الكتب والنشرات اإلحصائية سنوًيا 150أكثر من 
 

 سنوات. 7مّرات خالل  9 تضاعفعدد المؤشرات اإلحصائية 
 

  أبوظبي - مركا اإلحصاءناااات مالمح عامة إل

 

لتنمية الشاملة، وقوة دافعة لعجلة نقلة نوعية كربى يف مسرية ا 2009أبوظيب يف إبريل  –شكَّل انطالق مركز اإلحصاء 
التقدم والتطور االقتصادي واالجتماعي يف إمارة أبوظيب. ويسعى املركز إىل تأدية رسالته املتمثلة يف بناء نظام إحصائي 
شامل ومتطور إلمارة أبوظيب، وتقدمي بيانات إحصائية رمسية حديثة وعالية اجلودة واملوثوقية لدعم متخذي القرار 

اخلطط والسياسات وجمتمع األعمال واجلمهور بشكل عام، مبا يعزز من مسرية التنمية الشاملة واملستدامة وواضعي 
والنمو املتسارع يف كافة األنشطة واجملاالت، وتقدمي صورة حقيقية واضحة حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

  والسكانية والدميغرافية.

السديدة اليت حظي هبا املركز من القيادة العليا، فقد استطاع املركز خالل فرتة وبتوفيق من اهلل، وبفضل التوجيهات 
قصرية من عمره أن حيقق العديد من اإلجنازات والتطورات املتالحقة وفق أفضل املعايري واملنهجيات الدولية يف جمال 

بوظيب قادر على توفري وإنتاج املؤشرات العمل اإلحصائي، حيث أحرز املركز تقدًما كبريًا يف بناء نظام إحصائي إلمارة أ
اإلحصائية اليت تليب متطلبات متخذي القرار ورجال األعمال، وغريهم من مستخدمي البيانات بصورة انسيابية 
وبالشكل املالئم من حيث الشمول والدقة والتوقيت، كما استطاع املركز أن حيقق جناًحا ملموًسا يف استقطاب الكوادر 

 مهاراهتا وقدراهتا. الوطنية وتطوير

أبوظيب من نتائج مشرفة على كافة املستويات خالل سبع سنوات من عمره مدعاة  –إن ما حققه مركز اإلحصاء 
 للفخر واالعتزاز. وخري برهان على اإلجنازات الكربى اليت حققها املركز خالل الفرتة املاضية هو االرتفاع الكبري يف عدد 



 

 

ة إلمارة أبوظيب، والتحسن امللموس يف جودهتا، حيث تضاعف عدد املؤشرات مبا يزيد على املؤشرات اإلحصائية الرمسي
 192مؤشرًا إحصائًيا رمسًيا باملقارنة مع  1743مرّات خالل هذه الفرتة، واستطاع املركز خالل العام املاضي إصدار  9

سه فقد تضاعفت إصدارات املركز، حيث ، وهذا إجناز كبري جًدا بكل املقاييس. وبالقدر نف2009مؤشر فقط يف عام 
إصدار من الكتب والنشرات الدورية واملطبوعات اإلحصائية  150أصدر املركز خالل العام املاضي ما يزيد على 

املتخصصة، واليت القت اهتماما ملحوظا من متخذي القرار ورجال األعمال والباحثني وغريهم من مستخدمي 
 البيانات.

ني املتخصصني يف العمل اإلحصائي، بادر املركز بإنشاء معهد متخصص يعين بشئون التدريب ويف ظل ندرة املواطن
اإلحصائي وإعداد وتأهيل الكوادر املواطنة العاملة يف األنشطة اإلحصائية ليس يف مركز اإلحصاء فحسب، بل ويف 

يز على رفع كفاءهتم وقدراهتم العلمية خمتلف املؤسسات واهليئات والدوائر احلكومية واخلاصة يف إمارة أبوظيب، والرتك
والعملية حىت يصبحوا فاعلني يف مؤسساهتم ويسهموا بدورهم يف تعزيز األنشطة اإلحصائية ورفد مركز اإلحصاء 
بالبيانات اإلحصائية الدقيقة باعتباره اجلهة املسئولة عن هذه البيانات ونشرها وإعادة إنتاجها بالشكل املطلوب. وقد 

التدريب اإلحصائي حىت اآلن تقدمي خدمات تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الكوادر الوطنية يف أكثر  استطاع معهد
 جهة حكومية. 60من 

أبوظيب ومن خالل معهد التدريب اإلحصائي يسعى إىل تكوين قاعدة عريضة من الكفاءات  -إن مركز اإلحصاء
اإلحصائية بشكل يفي باحتياجات ومتطلبات املستخدمني على  البشرية املواطنة املدربة والقادرة على إنتاج البيانات

اختالف توجهاهتم وبأسرع وقت ممكن، وهذا لن يتأتى إال من خالل معهد تدرييب فين متخصص يدير ويتوىل إعداد 
و وتنفيذ أنشطة التدريب اإلحصائي بصورة منتظمة ومتناغمة وفًقا خلطط وبرامج مدروسة، ومبا حيقق أهداف املركز حن

حيقق متطلبات متخذي القرار ومستخدمي البيانات يف بناء نظام إحصائي شامل ومتقدم يليب طموحات وتطلعات القيادة العليا، و

 إمارة أبوظيب.

بتوفيق من اهلل،  -أبوظيب، ورغم حداثة نشأته ضمن هيكل حكومة إمارة أبوظيب، فإنه استطاع –إن مركز اإلحصاء 
 أن حيقق العديد من اإلجنازات وفق أفضل املعايري  -يت حظي هبا املركز وال يزالوبفضل التوجيهات السديدة ال



 

 

 ضمن املناسبة مكانته يتخذ أن وجيزة فرتة املركز خالل استطاع واملنهجيات الدولية يف جمال العمل اإلحصائي. وقد
 اإلمارة وإنتاج يف اإلحصائي العمل وتنظيم بتطوير املعنية الرمسية اجلهة باعتباره أبوظيب، إمارة يف عملية التنمية أقطاب
 الدوائر املنتجة بواسطة لإلحصاءات والتناغم التكامل عملية تنسيق إىل باإلضافة الرمسية، اإلحصاءات ونشر وحتليل

 جاهداً  املركز سعى املستخدمة. فخالل سبعة أعوام من انطالقته، اإلحصائية املفاهيم وتوحيد األخرى، احمللية واجلهات
 اإلحصائية املراكز مصاف بني الالئقة وتعزيز مكانته وجه، أكمل على هبا املكلف ومسؤولياته مبهامه االضطالع وحن

 .املرموقة

 -يف خضم جهود وتوجهات التنمية املستدامة اليت اختذهتا قيادتنا الرشيدة شعاراً للمرحلة املقبلة، استطاع مركز اإلحصاء
مكانته الالئقة ضمن أقطاب عملية التنمية يف إمارة أبوظيب. وقد جسدت أعمال  أبوظيب خالل فرتة وجيزة أن يتخذ

واجنازات املركز خالل األعوام السابقة منوذجاً فريدا حلرفية التعامل والتفاين يف أداء املهام واملسئوليات يف خمتلف الظروف 
خاصة باعتبارها نقلة نوعية على طريق بناء  واملستجدات. وتكتسب أعمال واجنازات املركز خالل الفرتة السابقة أمهية

" الذي يعد 2011قاعدة بيانات إحصائية حديثة وشاملة لإلمارة، حيث شهدت تلك الفرتة تنفيذ "تعداد أبوظيب 
 أكرب املشروعات اإلحصائية يف تاريخ إمارة أبوظيب. 

ن واملنشآت واألسر واألفراد من املواطنني وقد تضمن هذا املشروع العد الفعلي واحلصر الشامل جلميع املباين واملساك
واملقيمني املتواجدين داخل حدود إمارة أبوظيب يف حلظة زمنية حمددة. وبذلك فإن هذا املشروع ميثل أهم مصدر 
للمعلومات وتُبىن على نتائجه اخلطط والسياسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية املستقبلية يف إمارة أبوظيب، ولذلك 

 رت فيه جهود مجيع شرائح وفئات اجملتمع يف اإلمارة إلجناحه ودعمه يف حتقيق األهداف الكربى املعقودة عليه.تضاف

أبوظيب كانت هناك العديد من اجلهات احمللية واالحتادية واألجنبية تصدر بيانات إحصائية  -قبل إنشاء مركز اإلحصاء
 غرب دقيق عن إمارة واقع أن يعكس من شأنة وتناقضأضارب تبدون  البيانات  مما يصعب توافق ؛عن إمارة أبوظيب

أبوظيب. وقد تبىن املركز مشروًعا كبريًا استغرق عام ونصف وأشرك فيه عدد كبري من موظفيه واستعان ببيوت خربة عاملية، 
مت توحيدها يف مصدر سنة املاضية، و  50حيث قام املركز مبراجعة مجيع البيانات التارخيية اخلاصة بإمارة أبوظيب خالل الـ

 واحد مت اعتماده من قبل اجمللس التنفيذي كمصدر رمسي وحيد لبيانات إمارة أبوظيب خالل العقود اخلمسة املاضية. 



 

 

بناء على هذه البيانات مت إعداد كتاب أبوظيب يف نصف قرن، وهو كتاب توثيقي إحصائي يعكس من خالل األرقام 
حتقيق التطور أبوظيب  متكنت إمارةكيف بني اإلصدار  عاًما، و  50ظيب خالل والبيانات اإلحصائية قصة جناح أبو 

من منطقة تفتقر إىل أبسط مقومات احلياة ويعيش أهلها على صيد اللؤلؤ والرعي إىل واحدة من أفضل واإلنتقال 
واالجتماعية والثقافية  الكتاب مجيع جماالت التنمية االقتصادية املناطق املتحضرة واملتطورة على مستوى العامل. تناول

وجماالت التعليم والصحة واملرأة وغريها. ويؤكد هذا الكتاب باحلقائق واألرقام أن جتربة أبوظيب هي جتربة رائدة على 
 والنمو السريع. الشاملة مستوى العامل كله من حيث التنمية 

 %5إىل  %80املواطنني من  ، اخنفض معدل األمية بني السكان2015حىت عام  1970فخالل الفرتة منذ عام 
فقط. ويف املقابل تضاعف عدد الطالب يف إمارة أبوظيب  %7.3إىل  %90فقط، واخنفض بني اإلناث املواطنات من 

 25مرّة، من  17طالب، كما تضاعف عدد املدارس أكثر من  351501طالبا إىل  6972مرة، من  50أكثر من 
 مدرسة، خالل الفرتة نفسها.  444مدرسة إىل 

ويف جمال الصحة، اخنفضت معدالت الوفيات، وأصبح الناس أكثر سعادة وأطول عمرا، كما اخنفض معدل الوفيات 
 .لكل ألف من السكان 1.1إىل  4.5اخلام من 

ويف جمال االقتصاد، احتلت أبوظيب بإجنازاهتا الرائعة مكانة عاملية متميزة. فخالل نصف قرن من الزمان تضاعف الناتج 
مليار درهم  779إىل  1970مليار درهم باألسعار اجلارية عام  3.3مرّات، من  238مجا ي إلمارة أبوظيب احمللي اإل

مرّة، حيث أصبحت هذه القطاعات  446، كما تضاعف الناتج احمللي اإلمجا ي للقطاعات غري النفطية 2015عام 
 تشّكل اليوم أكثر من نصف إمجا ي الناتج احمللي.

حيث إلمارة أبوظيب تغريات كربى، )جمموع الصادرات والواردات السلعية( وخالل نصف قرن شهدت التجارة اخلارجية 
. واألمر املثري 2015مليار درهم عام  354إىل  1970مليار درهم عام  2.4مرّة، من  152تضاعفت قيمتها 

ارجية منذ بداية التعامالت مع األسواق اخلارجية قبل لإلعجاب حقًّا أن أبوظيب مل حتّقق أي عجز يف ميزان جتارهتا اخل
 عاًما وحىت هذه اللحظة. أما يف جمال االستثمار فقد متيزت أبوظيب بتجربة استثمارية فريدة جعلتها مقصدا  60



 

 

 1947مرة، من  43للشركات العاملية الكربى، فخالل العقود اخلمسة املاضية تضاعف عدد الرخص التجارية املسجلة 
 .2015رخصة عام  84,620إىل  1970خصة عام ر 

 النظم أنواع لتطوير خمتلف املركز يسعى حمليًا ودولياً، مكانته ورفع بدوره للتعريف احلثيثة اإلحصاء مركز جهود إطار يف
. والدولية واإلقليمية احمللية العديد من اجلوائز وحصدت بالتقدير اجلهود هذه حظيت ولقد أفضل املمارسات، وتطبيق

 على الرابع للعام الربيطانية أفكار مؤسسة االعتماد البالتينية من بشهادة أبوظيب - اإلحصاء مركز ففي هذا العام فاز
 العاملني ويهدف إىل تشجيع مقرتحات 2011إلجنازات برنامج "إبداع" الذي أطلقه املركز عام  التوا ي تقديراً 

 اإلبداعية.

 نظم الدولية يف استخدام تطبيقات التميز يف العمل، فاز املركز أكثر من مرّة جبائزةويف جمال تطبيق التقنيات املتقدمة 
 جمال يف أفريقيا األوسط ومشال مبنطقة الشرق الدولية أرفع اجلوائز إحدى اجلائزة اجلغرافية، حيث تعد هذه  املعلومات

 ويف .التقنية هذه من يف االستفادة ريادةعملها باالبتكار وال متيز اليت للجهات وختصص اجلغرافية، نظم املعلومات
  الفئة يف عريب موقع أفضل شبكة اإلنرتنت جبائزة اإلحصاء على ملركز اإللكرتونية البوابة فازت ، 2013عام

 ساس جائزة على اإلحصاء مركز حصل ، 2012عام  ويف .جلوائز اإلنرتنت العربية قبل األكادميية من "االسرتاتيجية"
 احلكومية األعمال تطوير يف التميز إىل مكافأة اجلائزة األوسط، وهتدف الشرق يف احلكومية للجهات للتميز املخصصة

  .ساس برجميات خالل من

وعلى صعيد العالقات احمللية واخلارجية، أبرم املركز اتفاقيات ثنائية مع معظم الدوائر واهليئات احمللية، كما استطاع املركز 
 -ناجحة مع مراكز إحصائية عاملية عريقة. ويف بادرة فريدة من نوعها، بادر مركز اإلحصاءعقد سلسلة من الشراكات ال

دول العامل املتقدمة يف  من املرموقني من عدد اإلحصاء أبوظيب بتشكيل جلنة دائمة تضم يف عضويتها خنبة من خرباء
 إلمارة اإلحصائي النظام تطوير اتوآليجمال العمل اإلحصائي، حيث جتتمع هذه اللجنة مرّتني يف العام لتناقش خطط 

العامل. ويأيت تشكيل هذه اللجنة  مستوى على اإلحصائية أبوظيب، والعمل من أجل االرتقاء به إىل مصاف األنظمة
العمل  املتخصصة يف تطوير العاملية اخلربات كافة من االستشارية الدولية يف إطار حرص املركز على االستفادة

 أبوظيب هو املؤسسة اإلحصائية  -املركز، ومبا يساعد على دعم خطة أبوظيب. بل إن مركز اإلحصاء رؤية وفق اإلحصائي



 

 

 اإلجنازات املهمة، من عددعن الوحيدة على مستوى العامل لديه جلنة استشارية دولية، حيث أمثرت جهود هذه اللجنة 
، وبذلك 2016 ( لعامIAOSالرمسية ) إلحصاءاتل مؤمتر الرابطة الدولية باستضافة أبوظيب إمارة ملف فوز وأحدثها

أبوظيب هو أّول مؤسسة إحصائية يف منطقة اخلليج تنال شرف تنظيم هذا احلدث اإلحصائي  -يكون مركز اإلحصاء
 العاملي، حيث يعمل املركز حالًيا على التحضري هلذا املؤمتر الدو ي املهم وتنظيمه واالستعداد له بأفضل املعايري العاملية.

( مؤمتر إحصائي عاملي يُعقد كل سنتني يف دولة من دول العامل، IAOSمؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية )
وبذلك فإن هذا املؤمتر ميثل منصة فريدة للمجتمع الدو ي لتبادل املعرفة واألفكار حول أحدث االجتاهات والتطورات يف 

مشارك من قادة العمل اإلحصائي واخلرباء واملختصني من  700و جمال اإلحصاءات الرمسية. وجيتمع هلذا احلدث حن
مجيع أحناء العامل الستعراض أحدث وأفضل التجارب واملمارسات اإلحصائية الدولية، مبا يسهم يف تعزيز التعاون ونقل 

 عاملي. التجارب الناجحة والنهوض باإلحصاءات الرمسية، وتعزيز تطوير اخلدمات اإلحصائية الرمسية على أساس

وميثل هذا املؤمتر العاملي املهم فرصة كبرية لتبادل اآلراء واخلربات بني املهتمني وأهل االختصاص حول أفضل املمارسات 
واملعايري العاملية يف جمال العمل اإلحصائي، ومناسبة متميزة لتأكيد قوة املعلومة اإلحصائية وأمهيتها يف اختاذ القرارات 

مسرية التقدم واالزدهار، وخطوة مهمة يف مسرية رحلتنا حنو بناء مستقبل   تكزًا أصياًل إلجناحالرشيدة، باعتبارها مر 
أفضل للعمل اإلحصائي. كما يأيت انعقاد هذا املؤمتر كمحطة مهمة يف مسرية إمارة أبوظيب حنو حتقيق تنمية مستدامة 

 متنوع قائم على املعرفة. القتصاد

سعيد بأن ينال شرف استضافة هذا احلدث العاملي الكبري للمرة األوىل يف منطقة  أبوظيب -وبذلك فإن مركز اإلحصاء
اخلليج العريب. واملؤمتر يف هذه الدورة سوف يكون حتت عنوان: "روح اإلحصاءات الرمسية: الشراكة واالبتكار املستمر". 

ديسمرب من هذا العام  8-6ة من وسوف يعقد املؤمتر يف مركز أبو ظيب الوطين للمعارض )أدنيك(، وذلك خالل الفرت 
2016. 

عمره  من فرتة وجيزة خالل املستويات كافة على كربى وإجنازات مشرفة نتائج من أبوظيب -اإلحصاء مركز حققه ما إن
  مناً وإميان املاضية. االسرتاتيجية للسنوات خطته تضمنتها اليت املركز وتطلعات لطموحات حقيقية ترمجة مبثابة يأيت 



 

 

 إلمارة اإلحصائي النظام وضع حنو وسعيًا منه حمدد، سقف أو حد عند تقف ال مستمرة عملية التطوير بأن زاملرك
  املقبلة اخلمس للسنوات الثانية فقد أطلق املركز خطته االسرتاتيجية املتقدمة، العاملية النظم مصاف ضمن أبوظيب

(2015 – 2019.) 

 كان اجمللس التنفيذي، قبل من املركز هبما حيظى الذي املستمر والدعم الكبري ماالهتما أن إىل اإلشارة جتدر اخلتام، ويف
 مع والتنسيق على تعزيز التعاون للبيانات واملعلومات املنتجة واجلهات واهليئات الدوائر كافة تشجيع يف األثر عظيم له

 .أبوظيب يف اإلحصائي العمل مسرية تعزيز على بدوره انعكس ما وهو املركز،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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-آل هنيان رئيس الدولة  بن زايد
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 

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

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

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

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

ملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشا -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 

 اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  التطور والنمو يف
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 ؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.امل
 

 صتاا  للى لمزيد من المعلومات يرجى اال
 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 

 

mailto:bfsezer@scad.ae
mailto:Communication@scad.ae

