
 

 
   بيان صحفي

 2016/  10/  25التاريخ: 

 بطي القبيسي: جتربة أبوظيب التنموية أحد حاالت التميز واالبداع العاملي

 ظيب التنموية خالل نصف قرنأبو "إحصاء أبو ظيب" يرصد مسرية 

 
 

بيل الذهيب أبوظيب يف كلمته مبناسبة اليو  -أكد سعادة بطي امحد بن حممد القبيسي املدير العام ملركز اإلحصاء 
هو تاريخ ميالد جديد إلمارة أبوظيب، فمنذ ذلك  1966إلنشاء حكومة ابوظيب أن السادس من أغسطس 

 -رمحه اهلل –التاريخ، أي منذ نصف قرن من اآلن، بدأت هنضتها حتت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان 
ية شاملة تواصلت مسريهتا املباركة بفضل فبحكمته وختطيطه الرشيد شقت ابوظيب طريقها بنجاح حنو هنضة تنمو 

اإلدارة احلكيمة للموارد اليت تزخر هبا االمارة حتت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس 
الدولة حاكم ابوظيب والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد ال هنيان ويل عهد أبوظيب 

وات املسلحة رئيس اجمللس التنفيذي إلمارة أبوظيب فأصبحت ابوظيب اليوم يف مصاف نائب القائد األعلى للق
 دول العامل من حيث قوة اقتصادها وارتفاع مستوى املعيشة ملواطنيها واملقيمني عليها.

 
أبوظيب سوف يصدر خالل الشهر املقبل عدًدا خاًصا من كتاب  -وأوضح بطي القبيسي أن مركز اإلحصاء

ا إحصائيا مهما لإلجنازات التنموية توثيقً هذا الكتاب يقدم ، حيث 2015 - 1965صف قرن، أبوظيب يف ن
إلمارة أبوظيب خالل العقود اخلمسة املاضية، واليت جاءت مثرة للرؤية الثاقبة واإلدارة احلكيمة للقيادة العليا 

قدمه هذه القيادة يف سبيل بناء ا على ما قدمته وتا شاهدً ا لألعمال اليت انبثقت عنها ليكون منوذجً وتلخيصً 
إمارة أبوظيب على مدى العقود اخلمسة املاضية حتوالت  ، حيث شهدت الوطن واملواطن يف شىت جماالت احلياة

، حيث شهدت االمارة حتوالت كربى واجنازات رائدة يف مجيع كربى وإجنازات رائدة قل ما جتد هلا نظري
 جتربة تعد أحد حاالت التميز واالبداع العاملي اليت تستحق جبدارة اجملاالت يف تاريخ احلضارة البشرية وهي 



 

 
احتالل مكان الصدارة يف التنمية السريعة واملتوازنة، حيث ازدهرت ابوظيب باملعين االقتصادي وانتعشت باملعين 

 االجتماعي وبرزت باملعين احلضاري والثقايف.
 

وتالمحها كال حسب اختصاصه يف حتقيق هذه اإلجنازات  مشيدا سعادته بدور املؤسسات احلكومية يف االمارة
العظيمة اليت هي نتاج فكر واضح املعامل ونظرة ثاقبة امتازت هبا القيادة الرشيدة إلمارة أبو ظيب واليت حرصت 
على اتباع سياسة اقتصادية متفتحة ومتوازنة تقوم على أسس راسخة من التشريعات واملؤسسات اليت تعد 

 لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. أدوات فاعلة 
 

أبو  –وأشار سعادة بطي القبيسي اىل ان املتأمل للحقائق واألرقام واإلحصاءات اليت رصدها "مركز اإلحصاء 
ظيب" يف أكثر من موضع عرب اصدارته املتعددة وبصفته املصدر الرمسي لبيانات االمارة الدليل القاطع على 

عقود زاهرة يف مسرية التميز، حيث تضاعف الناتج احمللي اإلمجايل  حجم اإلجنازات العظيمة خالل مخسة
تضاعف متوسط نصيب الفرد من ، كما 2015مليار درهم عام  779مرة ليصل إىل  237باألسعار اجلارية 

 279.6ليصل اىل  املاضية اخلمسةات خالل العقود مر   ستالناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية أكثر من 
شهدت التجارة اخلارجية السلعية إلمارة والذي يعترب ثاين اعلى معدل يف العامل، كما  2015هم عام ألف در 

، حيث تضاعف حجمها باألسعار اجلارية وهيكلياً  املاضية تغريات كربى، جغرافياً  اخلمسةأبوظيب خالل العقود 
ات باألسعار اجلارية حنو ، بينما تضاعف حجم الصادر 2015مليار درهم  354.18ليصل اىل  ة، مر   150
، مؤكدا أن امليزان التجاري إلمارة أبوظيب مل يسجل 2015مليار درهم  234.86 ليصل اىل ة، مر   117

 عجزًا أبًدا منذ بداية التعامالت مع األسواق اخلارجية حىت اللحظة.
 

ثمارية بنت عليها وقال بطي امحد القبيسي أن حكومة أبو ظيب متيزت خالل السنوات السابقة بتجربة است
خطط واسرتاتيجيات وسياسات جعلتها مقصدا للشركات العاملية الكربى حيث تناغمت السياسات احلكومية 

 مرة  43مع جهود القطاع اخلاص فخالل العقود اخلمسة املاضية تضاعف عدد الرخص التجارية املسجلة بنحو 



 

 
مرة باألسعار اجلارية،  313اليت تضاعف  الثابتة حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على حجم االستثمارات

صالت الربية واجلوية والبحرية يف إمارة اشهدت طرق النقل واملو ، كما 2015درهم  مليار 177.4ليصل اىل 
كيلومرت   591أطوال الطرق املعبدة من  املاضية، حيث زادت  اخلمسةتطورا ملحوظا خالل العقود  أبو ظيب

مركبة إىل  49104، وارتفع عدد املركبات املرخصة من 2015م كيلومرت عا  29696إىل  1975عام 
مليون  23.35ألف إىل  44.2الدويل من  أبو ظيبمركبة، وارتفع عدد املسافرين عرب مطار  739850

سفينة  41645سفينة إىل  763من  موانئ أبو ظيب البحريةة عرب يمسافر، بينما ارتفع عدد السفن التجار 
مكانة مرموقة ومتميزة على اخلارطة السياحية العاملية، حيث شهد ا حظيت االمارة نفسها، كمخالل الفرتة 

 كبريًا.ا  ا نوعيً ا وتطورً القطاع السياحي يف اإلمارة منوً 
 

رات كمية حققت مسرية التعليم يف إمارة أبوظيب خالل العقود اخلمسة املاضية طفوعلى الصعيد االجتماعي 
 351أكثر من  2015/ 2014ونوعية كربى، حيث انتظم يف املدارس احلكومية واخلاصة يف العام الدراسي 

مدرسة  256ألف طالب وطالبة يف  127.7ألف طالب وطالبة يف خمتلف املراحل التعليمية، من بينهم 
دد الطالب يف العام مدرسة خاصة، بينما كان إمجايل ع 188ألف طالب وطالبة يف  223.8حكومية، و

مدارس حكومية، حيث بدأ تعليم  3طالب فقط ومجيعهم من الذكور يف  81حنو   1960/1961الدراسي 
 1974/ 1973بينما ظهرت املدارس اخلاصة ألول مرة يف عام   1964/ 1963ل مرة يف عام اإلناث ألو  

اىل  1968عام  %90.1( من سنوات فأكثر 10،  كما  اخنفض معدل األمية بني السكان املواطنني )
 اىل  %97.4سنوات فأكثر( من 10، بينما اخنفض معدل األمية بني اإلناث املواطنات )2015عام  5.0%
إن املرأة اإلماراتية ويف ظل االهتمام الكبري الذي جتده وعلى أعلى فقط خالل الفرتة نفسها، كما  7.3%

يف خمتلف جماالت احلياة، إال أن إجنازها األبرز يبدو أكثر  املستويات، استطاعت أن حتقق العديد من اإلجنازات
يف العام الدراسي  أبو ظيبوضوحا يف اجملال التعليمي، حيث بدأ تعليم اإلناث ألول مرة بإمارة 

مث ظل هذا العدد يتضاعف  طالبة فقط 131وحينها كان إمجايل الطالبات ال يتجاوز  1963/1964
 .2015ألف طالبة عام  172 اوز إمجايل اإلناث يف التعليم العاممبعدالت كبرية متالحقة حىت جت



 

 
املاضية حبيث أصبح يوفر  اخلمسةتطورا بارزا خالل العقود  أبو ظيبنظام الرعاية الصحية يف إمارة  كما شهد

، 2014إىل  1975اخلدمات الصحية األساسية بشكل شامل على كافة أرجاء اإلمارة. فخالل الفرتة من 
 625أضعاف، وارتفع عدد األطباء يف املستشفيات احلكومية من  8دد املستشفيات احلكومية تضاعف ع
 629مستشفى و 45حاليا  أبو ظيب. ويوجد يف إمارة 2014طبيب عام  2508إىل  1985طبيب عام 

 طبيب. 7516 ويعمل هباعيادة  362مركز صحي و
 

ائعة يف اجملال الزراعي مكانة عاملية متميزة وأصبحت بإجنازاهتا الر أبو ظيب احتلت  وأضاف سعادته بان إمارة
جتربتها الرائدة يف هذا القطاع منوذجا حيتذى يف التغلب على قسوة الطبيعة وقهر رمال الصحراء وحتويل كثباهنا 

املاضية تضاعف  اخلمسةإىل ساحات خضراء ومزارع منتجة لكل أنواع اخلضراوات والفواكه، فخالل العقود 
، بينما 2015حيازة عام  24018إىل  1971حيازة عام  634مرة، من  38ات الزراعية عدد احلياز 

 دومن خالل الفرتة نفسها. 749869دومن إىل  22377مرة من  33تضاعفت مساحة األراضي الزراعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

حصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإل -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 
إلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق ا

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

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

 ضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإل
 

املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق 
املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن  معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية،

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

مدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعت
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 
التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  

صدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج كم
 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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