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خدمات ومنتجات المركز

مسح دخل وإنفاق األسرة 2019

التسامح في المجتمع اإلماراتي
يتولـــى المركـــز مهـــام إعـــداد خطـــط 
ــة  ــي لخدمـ ــل اإلحصائـ ــج العمـ برامـ
ــوح  ــراء المسـ ــة، وإجـ ــج التنميـ برامـ

ـــة.. . ـــة المحلي اإلحصائي

وإنفـــاق  دخـــل  مســـح  يعـــد 
األســـرة من أهم المســـوح األســـرية 
التـــي تعنـــى بدراســـة المســـتويات 

المعيشـــية لألســـرة.. .

  إعداد: عائشة تركي

ـــة  ـــل األخالقي ـــد الفضائ ـــامح أح ـــد التس يع
التي ترتقي بالنفس البشـــرية إلى مرتبة 
إنســـانية ســـامية تتحلى بالعفـــو واحترام 

ثقافة الغير، والتسامح ضرورة 
بحمايـــة  يقـــوم  اجتماعيـــة 
ـــان  ـــي لضم ـــيج االجتماع النس
تحقيـــق األمـــن المجتمعـــي، 
ويعمـــل علـــى إنهـــاء الخالفـــات 
األفـــراد  بيـــن  والصراعـــات 

والجماعـــات.
جــــزء  هـــو  التســـامـــــح  إن 
ــة  ــا العربيـ أصيـــل فـــي ثقافتنـ
واإلســـالمية بشـــكل عـــام وفـــي 
اإلماراتـــي  المجتمـــع  ثقافـــة 

بشـــكل خـــاص الـــذي أرســـى دعائمـــه ســـمو 
الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان طيـــب 
اهلل ثـــراه، وســـار علـــى طريقه صاحب الســـمو 
الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان حفظه اهلل. 

ـــارات  ـــة اإلم ـــت دول ـــك، قام ـــن ذل ـــا م وانطالق
العربيـــة المتحـــدة بإطـــالق عـــام التســـامح 
لعـــام 2019 الذي يقـــوم على تقبل واحترام 
الـــرأي والرأي اآلخر، والتعايش الســـلمي بين 
ـــان والمعتقـــدات واألجنـــاس المختلفـــة  األدي

ــرام حقوقهـــم. واحتـ
التســـامح  موضـــوع  ويحظـــى 
فـــي اإلمـــارات باهتمـــام ورعايـــة 
كبيريـــن ومـــن أعلى مســـتويات 
وهـــو  الدولـــة،  فـــي  الهـــرم 
ــا  قيمـــة راســـخة فـــي مجتمعنـ
اإلماراتـــي األصيـــل ويقـــوم علـــى 
بنـــاء العالقـــات اإليجابيـــة بيـــن 
األجنـــاس والشـــعوب والثقافـــات 
المتعـــددة الموجـــودة على أرض 
إماراتنـــا الحبيبـــة، حيـــث يعيـــش 
المالييـــن علـــى هـــذه األرض بـــود وســـالم 
ووئـــام رغـــم اختالفـــات اللغـــة أو الديـــن أو 
العـــرق، متحصنيـــن بثقافـــة التســـامح فـــي 

دولـــة اإلمـــارات.

التسامح يقوم 

على تقبل 

واحترام الرأي 

والرأي اآلخر

الناتج المحلي اإلجمالي
في الربـــع الثـــالـــث 

) أبوظـبـــي( 2018

)مليار درهم( 

)مليار درهم( 

)مبنى( 

معدل النمو  
مقارنة بنفس 
الربع في 2017
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) أبوظبي( 2018

إجمـالي عـــدد المـبـانــي 
المنجزة )جديد وإضافات( 

في الــربـــع الـرابــــع 
) أبوظبي( 2018
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جهود »الهالل« في إبراز دور 
اإلمارات كأكبر مانح على 

مستوى العالم
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تم إطالق بوابة 
إلكترونية للخدمات 

»بوابة إسعاد 
المتعاملين« والتي 

تتميز بالشمول 
في تقديم البيانات 

والمعلومات من خالل 
عكس أداء الخدمات 

ومتابعة تنفيذها .

خـــدمـــات 
ومنتجــات 
المـركــــــز

 خدمة طلب
 بيانات

إحصائية

 خدمة طلب
 استشارات
إحصائية

 خدمة
 طلب مسح

احصائي

 خدمة طلب
 استطالع رأي

إحصائي

 خدمة طلب
التدريب اإلحصائي

يقدم مركز اإلحصاء - أبوظبي
5 خدمات رئيسية

  إعداد: قسم إسعاد المتعاملين

يتولـــى المركـــز مهـــام إعـــداد خطـــط 
ـــج  ـــة برام ـــي لخدم ـــل اإلحصائ ـــج العم برام

التنمية، وإجراء المســـوح اإلحصائية المحلية 
بمـــا ال يتعـــارض مـــع مقتضيـــات مصلحـــة 

العمـــل اإلحصائـــي علـــى مســـتوى الدولـــة، 
هـــذا باإلضافـــة إلـــى جمـــع وتصنيـــف 
ــاءات  ــر اإلحصـ ــل ونشـ ــن وتحليـ وتخزيـ
ـــة  ـــوح المتعلق ـــج المس ـــمية ونتائ الرس
واالجتماعيـــة  الســـكانية  بالمجـــاالت 
ـــة والبيئيـــة  والديموغرافيـــة واالقتصادي

والزراعية والثقافية، وغيرها، وذلك وفق 
معاييـــر عالميـــة ومبـــادئ أساســـية هامـــة 

تتعلـــق باالســـتقاللية المهنيـــة، الحياديـــة، 
اإلحصائيـــة،  الســـرية  الثقـــة،  الموضوعيـــة، 

فضاًل عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

ومـــن هـــذا المنطلـــق حـــرص المركـــز 
الشـــركاء  احتياجـــات  تلبيـــة  علـــى 
والجهـــات الحكوميـــة عـــن طريـــق توفيـــر 
ــة  ــة متكاملـ ــة وذكيـ ــات إلكترونيـ خدمـ

مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي للمركـــز أو 
عـــن طريـــق التطبيقـــات الذكيـــة ، وذلـــك 

ــا لقانـــون انشـــاء المركـــز ومقتضيـــات  وفقـ
العمـــل االحصائـــي.

 كلمة المديــر العـــام

ــى  ــة إلـ ــود الراميـ ــار الجهـ ــي إطـ فـ
األفـــراد  مـــع  التواصـــل  تعزيـــز 
والمؤسســـات واالرتقـــاء بمســـتوى 
الوعـــي اإلحصائـــي للمجتمـــع بصفـــة 
عامـــة، يطيـــب لنـــا أن نعـــاود إصـــدار 
النشـــرة الربعيـــة لمركـــز اإلحصـــاء - 
أبوظبـــي »علـــوم اإلحصـــاء«، لُتطــــلَّ 
علـــــينا فـــي حلتهـــــا الجديــــــدة، 

وبمحتـــوى أكثـــر تنوعـــً وشـــموال.

ــة  ــة طائفـ ــاول بالتغطيـ حيـــث تتنـ
الفنــــــــية  الموضـــــوعــــــات  مـــن 
واالجتماعيـــة الجاذبـــة، كمـــا تولـــي 
اهتمامً خاصـــً بالتثقيف اإلحصائي 

مـــن خـــالل فقـــرات مشـــوقة.

ممتعـــة  قـــراءة  لكـــم  نتمنـــى 
عبـــر صفحـــات هـــذا العـــدد األول 
بمساهماتكــــم  نـــرحــــب  كمـــــــا 
ومقترحاتكـــم القيمـــة مـــن أجـــل 
ــة  ــوير بصفـــ ــن والتطـــــ التحسيــــ

مســـتمرة.  

عبداهلل أحمد اليوسف السويدي 
المديــر العـــام باإلنــابـــة

النــشـــــرة الــربـــــــع سنـــويــــــة

العـــدد األول         ينايــر 2019  

خدمات ومنتجات المركز

مسح دخل وإنفاق األسرة 2019

التسامح في المجتمع اإلماراتي

ــة يتولـــى المركـــز مهـــام إعـــداد خطـــط  ــي لخدمـ ــل اإلحصائـ ــج العمـ ــوح برامـ ــراء المسـ ــة، وإجـ ــج التنميـ برامـ
ـــة. ـــة المحلي اإلحصائي

وإنفـــاق  دخـــل  مســـح  المعيشـــية لألســـرة.. .التـــي تعنـــى بدراســـة المســـتويات األســـرة من أهم المســـوح األســـرية يعـــد 

  إعداد: عائشة تركي
ـــة  ـــل األخالقي ـــد الفضائ ـــامح أح ـــد التس بحمايـــة ثقافة الغير، والتسامح ضرورة إنســـانية ســـامية تتحلى بالعفـــو واحترام التي ترتقي بالنفس البشـــرية إلى مرتبة يع يقـــوم  ـــان اجتماعيـــة  ـــي لضم ـــيج االجتماع األفـــراد ويعمـــل علـــى إنهـــاء الخالفـــات تحقيـــق األمـــن المجتمعـــي، النس بيـــن  والصراعـــات 

جــــزء والجماعـــات. هـــو  التســـامـــــح  ـــة إن  ـــا العربي ـــي ثقافتن ـــل ف اإلماراتـــي واإلســـالمية بشـــكل عـــام وفي أصي المجتمـــع  صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــه يـــن زايـــد طيـــب اهلل ثـــراه، وســـار علـــى طريقـــه الشـــيخ زايـــد يـــن ســـلطان آل نهيـــان بشـــكل خـــاص الـــذي أرســـى دعائمه ســـمو ثقافـــة 

2019 قامـــت دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة آل نهيـــان حفظـــه اهلل. وانطالقـــا مـــن ذلك،  لعـــام  التســـامح  عـــام  ـــرأي بإطـــالق  ـــرام ال ـــل واحت ـــى تقب ـــوم عل ـــذي يق ـــرأي اآلخـــر، والتعايـــش الســـلمي بيـــن ال التســـامح المختلفـــة واحتـــرام حقوقهـــم.األديان والمعتقـــدات واألجناس وال موضـــوع  بنـــاء راســـخة فـــي مجتمعنـــا اإلماراتـــي الهـــرم فـــي الدولـــة، وهـــو قيمـــة كبيريـــن ومـــن أعلى مســـتويات فـــي اإلمـــارات باهتمـــام ورعايـــة ويحظـــى  علـــى  ويقـــوم  ــا والشعوب والثقافات المتعددة العالقـــات اإليجابية بين األجناس األصيـــل  ــودة علـــى أرض إماراتنـ التســـامح فـــي دولـــة اإلمـــارات.اللغة أو الدين أو العرق، متحصنين بثقافة األرض بـــود وســـالم ووئـــام رغـــم اختالفـــات الحبيـــب، حيـــث يعيـــش المالييـــن على هذه الموجـ

التسامح يقوم 
على تقبل 

واحترام الرأي 
والرأي اآلخر

الناتج المحلي اإلجمالي
في الربـــع الثـــالـــث 

) أبوظـبـــي( 2018

)مليار درهم( 

)مليار درهم( 

)مليار درهم(  معدل النمو 
مقارنة ب 2017
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) أبوظبي( 2018

إجمـالي عـــدد المـبـانــي 
المنجزة )جديد وإضافات( 

في الــربـــع الـرابــــع 
) أبوظبي( 2018

02

04

03

مستوى العالمدور اإلمارات كأكبر مانح على  جهود »الهالل« في إبراز 



03 النــشـــرة الــربـــــع سنــويــــة
العدد األول      يناير 2019  

مسح دخل وإنفاق األسرة 2019
  إعداد:  قسم الدخل واألسعار

يعـــد مســـح دخـــل وإنفـــاق األســـرة مـــن 
ـــى  ـــي تعن ـــرية الت ـــوح األس ـــم المس أه
المعيشـــية  المســـتويات  بدراســـة 
مســـتوى  علـــى  للوقـــوف  لألســـرة، 
الرفاهيـــة والرخـــاء المجتمعـــي، وذلـــك 
مـــن خـــالل التعـــرف علـــى أنمـــاط دخـــل 
ــو  ــح هـ ــذا المسـ ــرة، وهـ ــاق األسـ وإنفـ
الخامـــس مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى 
ـــز.  ـــاء المرك ـــذ إنش ـــي من ـــارة والثان اإلم
أضخـــم  مـــن  المســـح  هـــذا  ويعتبـــر 
ــرية مـــن حيـــث التكلفـــة  المســـوح االسـ

والجهـــد. والوقـــت 

أهداف المسح
أمـــا أهـــم اهـــداف المســـح هـــي 
تســـاعد  التـــي  البيانـــات  توفيـــر 
التنميـــة  برامـــج  تقييـــم  فـــي 
ـــة لمتخـــذي  ـــة واالجتماعي االقتصادي
القـــرار وراســـمي السياســـات وذلـــك 

مـــن خـــالل:
اإلنفـــاق  أنمـــاط  علـــى  التعـــرف   •
وحســـاب  لألســـر،  االســـتهالكي 
مرونـــات اإلنفـــاق ) الطلـــب ( علـــى 

المختلفـــة  اإلنفـــاق  بنـــود 
• حســـاب متوســـط الدخـــل واإلنفـــاق 

للفرد واألسرة،

حســـب  واألفـــراد  األســـر  توزيـــع   •
فئـــات الدخـــل واإلنفـــاق والمســـتوى 
التعليمــــي   والجنسيــــــة    والمهنـــة
• تقديـــر حجـــم الطلـــب الحالـــي علـــى 
الســـلع والخدمـــات، والمســـاعدة 
علــــى التنبـــؤ باحتياجـــات الســـكان 
السلــــــــع  مـــن  المستقبليـــــــة 

ــات والخدمـ
مـــن  الفقـــر  مؤشـــرات  قيـــاس   •

فـــقـــــر. ونســـــب  خطـــــوط 
الرقـــــــم  سلــــــة  اوزان  تحديـــث   •
المستهـــــــلك. ألسعــــار    القياســـي  

صيد األسماك
في إمارة أبوظبي

تعـــد الثـــروة الســـمكية مـــن أهـــم 
المتجـــددة،  الطبيعيـــة  المصـــادر 
تجديـــد  علـــى  القـــدرة  لهـــا  التـــي 
ـــر بشـــكل  نفســـها عـــن طريـــق التكاث
ـــاًل  ـــً ودخ ـــر مـــوردًا مالي طبيعـــي، وتوف
ـــث  ـــا، حي ـــن فيه ـــن العاملي للمواطني
اســـتغل اإلنســـان فـــي إمـــارة أبوظبـــي 
ـــد  التـــي تمتلـــك شـــريطً ســـاحليً يزي
طولـــه علـــى 500 كيلـــو متـــر مهنـــة 
صيـــد األســـماك لتوفيـــر الطعـــام منـــذ 
ـــد  ـــة صي ـــورت مهن ـــنين، وتط آالف الس
األســـماك علـــى مـــر الحقـــب واألزمـــان، 
وكذلـــك وســـائل ومعـــدات الصيـــد، 
ـــد فـــي هـــذه  نتيجـــة لالهتمـــام المتزاي
المهنـــة للحفاظ عليها واســـتدامتها، 
ــد طيـــب اهلل  ــيخ زايـ ــال الشـ حيـــث قـ
ثـــراه فـــي فـــي لقـــاء مـــع مجموعـــة مـــن 
الصياديـــن: »هذه مهنة البحر أبا راعي 
البحـــر يســـتكمل مهنتـــه وهـــذا تـــراث 
اإلمـــارات أريـــده يســـتمر«، وكان ســـموه 
اآلبـــاء  بمهنـــة  »أوصيكـــم  يقـــول، 

واألجـــداد وال أريدهـــا أن تندثـــر«.
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ليـــس مـــن بـــاب المصادفـــة أن تأتـــي دولـــة 
اإلمـــارات فـــي المرتبـــة األولـــى عالميـــا للعام 
الخامـــس على التوالـــي كأكبر جهة مانحة 
دوليا للمساعدات اإلنمائية مقارنة بدخلها 
القومـــي، كمـــا جـــاء فـــي تقاريـــر لجنـــة 
التابعـــة   )DAC( اإلنمائيـــة  المســـاعدات 
لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة االقتصـــادي 
)OECD( وال شـــك أن اإلمـــارات احتلـــت هـــذه 
جهودهـــا  بفضـــل  المتقدمـــة  المرتبـــة 
اإلغاثيـــة والتنموية واســـتجابتها اإلنســـانية 
ــات  ــن األزمـ ــن مـ ــاع المتأثريـ ــة ألوضـ القويـ
الراهنـــة فـــي المنطقـــة، إلـــى جانـــب دورهـــا 
البـــارز فـــي تحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة التـــي 

حددتهـــا األمـــم المتحـــدة.
ولـــم تقـــف اإلمـــارات عنـــد هـــذا الحـــد بـــل 

عـــززت ثقافـــة التســـامح فـــي الخـــارج عبـــر 
ـــة،  ـــانية والتنموي ـــاعدات اإلنس ـــة المس بواب
حيـــث تقـــدم الدولـــة المعونـــات والدعـــم 
للمحتاجيـــن والـــدول كافـــة دون النظـــر ألي 
اعتبارات دينية أو عرقية أو طائفية، وتمثل 
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ حمـــدان بـــن زايـــد آل نهيـــان ممثـــل 
الـــذراع  الظفـــرة  منطقـــة  فـــي  الحاكـــم 
اإلنســـاني للدولـــة، وبفضـــل توجيهـــات 
ومتابعـــة ســـموه اســـتطاعت الهيئـــة أن 
تعـــزز دور اإلمارات اإلنســـاني والتنموي على 
ـــة  ـــم، وتبـــوأت الهيئـــة مكان مســـتوى العال
اإلنســـانية  المنظمـــات  بيـــن  متقدمـــة 
اإلقليميـــة بفضـــل مبادراتهـــا المتميزة في 
مجـــال اســـتدامة العطاء وتحســـين مجاالت 
ـــا اإلنســـانية التـــي  االســـتجابة تجـــاه القضاي

تـــؤرق المجتمعـــات البشـــرية.
وتهتـــم هيئـــة الهـــالل األحمـــر اإلماراتـــي 
التـــي  التنمويـــة  المشـــاريع  بتنفيـــذ 
تنهـــض بمســـتوى المجتمعـــات الهشـــة 
والمناطق التي تتعرض لكوارث وأزمات، 
وعـــادة مـــا تبـــدأ في تلـــك المشـــاريع بعد 
عمليـــات اإلغاثـــة العاجلـــة والطارئـــة، 
باعتبـــار أن التنمية هي الســـبيل األمثل 
الســـتقرار تلـــك المجتمعـــات، وتتضمـــن 
ــاالت  ــة المجـ ــة التنمويـ ــاريع الهيئـ مشـ

الحيويـــة التاليـــة:

سعادة الدكتور محمد عتيق الفالحي االمين العام لهيئة الهالل االحمر 

 جهود »الهالل األحمر« في إبراز دور 
اإلمارات كأكبر مانح على مستوى العالم

•  إنشاء وتجهيز المستشفيات 
والعيادات الطبية.

•  توفير األدوية والمستلزمات 
الصحية والمعدات الطبية.

•  إنشاء المدن السكنية 
والمؤسسات التعليمية والمدارس، 
وتجهيزها بالمستلزمات الدراسية 

والمعينات التعليمية.
•  إنشاء وإدارة مخيمات الالجئين 

والنازحين.
•  إنشاء المالجئ ودور األيتام 

والمسنين ومراكز المعاقين.
•  إنشاء مشاريع البنية التحتية من 
كهرباء وتحسين شبكات المياه 

في المناطق التي تشكو قلة 
مواردها الطبيعية.

 تقدم الدولة المعونات 
والدعم للمحتاجين 

والدول كافة دون النظر 
ألي اعتبارات دينية أو 

عرقية أو طائفية
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المساعد اإلحصائي الناطق

وحـــدة ذكاء اصطناعـــي مدمجـــة ضمـــن 
التطبيـــق الذكـــي لمركـــز اإلحصـــاء يقـــوم 
بالتعرف على األســـئلة اإلحصائية الصوتية 
وتحليلهـــا ثـــم اإلجابـــة عليهـــا بتوفيـــر 
المعلومـــة اإلحصائيـــة المتاحـــة صوتيـــً فـــي 
حـــال توفرهـــا، وفي حال عـــدم توفرها يقوم 
بالتوجيـــه إلـــى الروابـــط الموجـــودة علـــى 
موقـــع مركـــز اإلحصاء والمتعلقـــة بمواضيع 

إحصائيـــة مشـــابهة.

المساعد اإلحصائي التصويري

ـــن  ـــة ضم ـــاعي مدمج ـــدة ذكاء اصطنـ وح
اإلحصـــاء  لمركـــز  الذكـــي  التطبيـــق 
األجســـام  إلـــى  بالتعـــرف  يقـــوم 
ثـــم  مكوناتهـــا  وتحليـــل  المصـــورة 
ــة  ــة المتاحـ ــة اإلحصائيـ ــر المعلومـ توفيـ
فـــي  المعرفـــة  المكونـــات  تلـــك  عـــن 
حـــال توفرهـــا، فعلـــى ســـبيل المثـــال 
وإرســـالها  حـــال تصويـــر شـــجرة  فـــي 
يقـــوم بعـــرض اإلحصـــاءات المتعلقـــة 
ــي  ــة، وفـ ــة والزراعيـ ــاءات البيئيـ كاإلحصـ
متعلقـــة  بيانـــات  توفـــر  عـــدم  حـــال 

باألجســـام المصـــورة يقـــوم بالتوجيـــه 
إلـــى الروابـــط الموجـــودة علـــى موقـــع 
مركـــز اإلحصـــاء والمتعلقـــة بمواضيـــع 

مشـــابهة. إحصائيـــة 

مساعد الخيارات المفضلة

وحـــــدة ذكـــــــاء اصطنــــاعي متكامـــــلة 

للمركـــز،  الذكـــي  التطبيـــق  ضمـــن 
مســـتخدمي  ســـلوك  بتحليـــل  تقـــوم 
التطبيقـــات الذكيـــة وبيانـــات تســـجيلهم 
ثـــم بنـــاء ملـــف مفضلـــة لـــكل مســـتخدم 
بملفـــه  المرتبطـــة  المواضيـــع  بحســـب 
اإلحصائيـــة  المعلومـــات  واقتـــراح 
والتنبيهـــات ضمـــن نطـــاق اهتمامـــه حـــال 

ـــا. توفره

إعداد وإخراج 
قسم االتصال واإلعالم

نشرة إعالمية ربعية
تصدر عن:

مركز اإلحصاء - أبو ظبي

لمســاهماتكــم في األعـــــداد 
القـادمـــــة يرجـــــى التواصـــــل 
معنا على البريد اإللكتروني 

التــــالــي:

مبادرات الـذكاء االصطناعـي في اإلحصاء

اإلحـصـــــاء
كلمـــة اإلحصـــاء مشـــتقه مـــن كلمـــة أحصـــى ، وتعنـــى 
ــيلة  ــرة كوسـ ــارة الصغيـ ــى أو الحجـ ــتخدام الحصـ اسـ
ــان  ــد كان االنسـ ــرة ، وقـ ــياء الكثيـ ــد األشـ ــة لعـ بدائيـ

قديمـــا يســـتعين بالحصـــى فـــي عمليـــة العـــد.

التســامـــح
 هـــو أن تكـــون مفتـــوح القلـــب ، وأن ال تشـــعر 
بالغضـــب والمشـــاعر الســـلبيه مـــن الشـــخص 
ــالم  ــعور بالسـ ــو الشـ ــامح هـ ــك، التسـ ــذي أمامـ الـ
الداخلـــي ، والســـماح لنفســـك بالخطـــأ والتعلـــم 

منـــه ثـــم تتســـامى علـــى نفســـك.

تعداد السـكان
أول تعـــداد للســــكان فـــي الدولـــة عـــام 1968م 
بمعرفـــة مجلــــس تطويـــر اإلمـــارات المتصالحة ، كما 
أجـــري تعـــداد ســـكان إلمارة أبوظبـــي وحدها في عام 
ـــكان  1971م ، ثـــم تـــم إجـــراء أول تعـــداد عـــام للسـ
ـــدة  ـــة المتح ـــارات العربي ـــة اإلم ـــي دول ـــآت ف والمنشـ
فـــي عـــام 1975، ويعتبر هذا التعداد األول من نوعه 
فـــي المنطقـــة مـــن حيـــث اتبـــاع المعاييـــر العلميـــة 

والتوصيـــات الدوليـــة

Communication@scad.gov.abudhabi


