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مركز اإلحصاء يزور واحة الكرامة
زار وفد من مركز اإلحصاء بأبوظيب واحة الكرامة اليت جتسد قيما أصيلة وتعرب عن وحدة وتكاتف وتالحم شعب
اإلمارات ،وختليد ذكرى شهداء الوطن.
حيث قام عدد من مسؤويل وموظفي املركز برئاسة سعادة بطي القبيسي املدير العام ملركز اإلحصاء  -أبوظيب جبولة يف
أرجاء موقع واحة الكرامة ،حيث استهل الوفد الزيارة باملرور أمام نصب الشهيد والذي يرمز اىل معاين القوة والشجاعة،
واطلع على «جناح الشرف» الذي يضم أمساء شهداء اإلمارات ،ويغطى سقف اجلناح بثمانية ألواح ترمز إىل اإلمارات
السبعة ،بينما يرمز اللوح الثامن لشهداء الوطن ،كما مشلت الزيارة «ميدان الفخر» .
ووجه بطي القبيسي حتية إعزاز وإكبار لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية عرب ساحات
الشرف واملعارك اليت خاضوها دفاعا عن احلق والعدل ،مضيفاً إن دعم حكومتنا احلكيمة ألسر وذوي الشهداء امتد
ملبادرات رائدة من أبرزها "واحة الكرام" واليت تسعى من خالهلا لتخليد ذكرى الشهداء وتساهم يف تقدمي الدعم الالزم
والتكاتف مع أسر الشهداء.

معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظبي
مركز اإلحصاء  -أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من
شهر أبريل عام  2008وفقاً للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه اهلل .-ومبوجب هذا القانون ،فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة ،كما يقوم املركز بتنسيق
عم لية 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
اإلحصائي على مستوى الدولة ،هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج
املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماع ية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية ،وغريها ،وذلك وفق
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية ،احليادية ،املوضوعية ،الثقة ،السرية اإلحصائية ،فضالً عن
مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومن هذا املنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة ،وذلك بتوفري
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة.
ويسعى املركز ألن يكون ركيزةً أساسية تسهم إسهاما فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإنارةً درب
التطور والنمو يف اجملتمع ،سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها ،وذلك يف إطار عمله
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة ،ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج
املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
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