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خدمات ومنتجات المركز

التسامح في المجتمع اإلماراتي
وانطالق ــا م ــن ذل ــك ،قام ــت دول ــة اإلم ــارات
إعداد :عائشة تركي
العربي ــة المتح ــدة بإط ــاق ع ــام التس ــامح
يع ــد التس ــامح أح ــد الفضائ ــل األخالقي ــة لعــام  2019الذي يقــوم على تقبل واحترام
التي ترتقي بالنفس البشــرية إلى مرتبة الــرأي والرأي اآلخر ،والتعايش الســلمي بين
إنســانية ســامية تتحلى بالعفــو واحترام األدي ــان والمعتق ــدات واألجن ــاس المختلف ــة
واحتـــرام حقوقهـــم.
ثقافة الغير ،والتسامح ضرورة
ويحظـــى موضـــوع التســـامح
اجتماعيـــة يقـــوم بحمايـــة
ف ــي اإلم ــارات باهتم ــام ورعاي ــة
النس ــيج االجتماع ــي لضم ــان
التسامح يقوم كبيريــن ومــن أعلى مســتويات
تحقيـــق األمـــن المجتمعـــي،
الهـــرم فـــي الدولـــة ،وهـــو
ويعمــل علــى إنهــاء الخالفــات
تقبل
على
قيمـــة راســـخة فـــي مجتمعنـــا
والصراعـــات بيـــن األفـــراد
اإلمارات ــي األصي ــل ويق ــوم عل ــى
والجماعـــات.
واحترام الرأي
بنـــاء العالقـــات اإليجابيـــة بيـــن
إن التســـامـــــح هـــو جــــزء
والرأي اآلخر
األجنــاس والشــعوب والثقافــات
أصيـــل فـــي ثقافتنـــا العربيـــة
المتعــددة الموجــودة على أرض
واإلس ــامية بش ــكل ع ــام وف ــي
إماراتنــا الحبيبــة ،حيــث يعيــش
ثقافـــة المجتمـــع اإلماراتـــي
بش ــكل خ ــاص ال ــذي أرس ــى دعائم ــه س ــمو المالييـــن علـــى هـــذه األرض بـــود وســـام
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب ووئ ــام رغ ــم اختالف ــات اللغ ــة أو الدي ــن أو
اهلل ثــراه ،وســار علــى طريقه صاحب الســمو العــرق ،متحصنيــن بثقافــة التســامح فــي
الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان حفظه اهلل .دول ــة اإلم ــارات.

الناتج المحلي اإلجمالي
في الربـــع الثـــالـــث
( أبوظـبـــي) 2018
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صافي الدخل للبنــوك
العاملة في الربع الرابع
( أبوظبي) 2018
إجمـالي عـــدد المـبـانــي
المنجزة (جديد وإضافات)
في الــربـــع الـرابــــع
( أبوظبي) 2018
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660
(مبنى)

يتولــى المركــز مهــام إعــداد خطــط
برامـــج العمـــل اإلحصائـــي لخدمـــة
برامـــج التنميـــة ،وإجـــراء المســـوح
اإلحصائي ــة المحلي ــة. ..

مسح دخل وإنفاق األسرة 2019

يعـــد مســـح دخـــل وإنفـــاق
األســرة من أهم المســوح األســرية
التــي تعنــى بدراســة المســتويات
المعيشـــية لألســـرة. ..
03

04
جهود «الهالل» في إبراز دور
اإلمارات كأكبر مانح على
مستوى العالم
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النــشـــرة الــربـــــع سنــويــــة
العدد األول يناير 2019

خـــدمـــات
ومنتجــات
المـركــــــز

يقدم مركز اإلحصاء  -أبوظبي
 5خدمات رئيسية

إعداد :قسم إسعاد المتعاملين
يتولـــى المركـــز مهـــام إعـــداد خطـــط
برام ــج العم ــل اإلحصائ ــي لخدم ــة برام ــج
التنمية ،وإجراء المســوح اإلحصائية المحلية
بمـــا ال يتعـــارض مـــع مقتضيـــات مصلحـــة
العمــل اإلحصائــي علــى مســتوى الدولــة،
هـــذا باإلضافـــة إلـــى جمـــع وتصنيـــف
وتخزيـــن وتحليـــل ونشـــر اإلحصـــاءات
الرس ــمية ونتائ ــج المس ــوح المتعلق ــة
بالمجـــاالت الســـكانية واالجتماعيـــة
والديموغرافي ــة واالقتصادي ــة والبيئي ــة
والزراعية والثقافية ،وغيرها ،وذلك وفق
معاييــر عالميــة ومبــادئ أساســية هامــة
تتعلـــق باالســـتقاللية المهنيـــة ،الحياديـــة،
الموضوعيـــة ،الثقـــة ،الســـرية اإلحصائيـــة،
فض ً
ال عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومـــن هـــذا المنطلـــق حـــرص المركـــز
علـــى تلبيـــة احتياجـــات الشـــركاء
والجهــات الحكوميــة عــن طريــق توفيــر
خدمـــات إلكترونيـــة وذكيـــة متكاملـــة
مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للمركــز أو
ع ــن طري ــق التطبيق ــات الذكي ــة  ،وذل ــك
وفقـــا لقانـــون انشـــاء المركـــز ومقتضيـــات
العمـــل االحصائـــي.

كلمة المديــر العـــام
فـــي إطـــار الجهـــود الراميـــة إلـــى
تعزيـــز التواصـــل مـــع األفـــراد

خدمة طلب
بيانات
إحصائية

والمؤسســـات واالرتقـــاء بمســـتوى
الوعــي اإلحصائــي للمجتمــع بصفــة
عام ــة ،يطي ــب لن ــا أن نع ــاود إص ــدار
النشــرة الربعيــة لمركــز اإلحصــاء -
أبوظبــي «علــوم اإلحصــاء» ،لتُ طــ َّ
ـل
علـــــينا فـــي حلتهـــــا الجديــــــدة،
وبمحتـــوى أكثـــر تنوعـــً وشـــموال.

خدمة طلب
استشارات
إحصائية

حيـــث تتنـــاول بالتغطيـــة طائفـــة
مـــن الموضـــــوعــــــات الفنــــــــية
واالجتماعيـــة الجاذبـــة ،كمـــا تولـــي
اهتمامًا خاصــً بالتثقيف اإلحصائي
م ــن خ ــال فق ــرات مش ــوقة.

خدمة
طلب مسح
احصائي

نتمنـــى لكـــم قـــراءة ممتعـــة
عبـــر صفحـــات هـــذا العـــدد األول
كمـــــــا نـــرحــــب بمساهماتكــــم
ومقترحاتكـــم القيمـــة مـــن أجـــل
التحسيــــــن والتطـــــــوير بصفـــــة
مســـتمرة.

عبداهلل أحمد اليوسف السويدي

تم إطالق بوابة
إلكترونية للخدمات
«بوابة إسعاد
المتعاملين» والتي
تتميز بالشمول
في تقديم البيانات
والمعلومات من خالل
عكس أداء الخدمات
ومتابعة تنفيذها .

المديــر العـــام باإلنــابـــة

خدمة طلب
استطالع رأي
إحصائي
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التسامح في

خدمة طلب
التدريب اإلحصائي

المجتمع اإلماراتي

وانطالقــا مــن ذلك،
آل نهيــان حفظــه اهلل.
ـارات العربي ــة المتح ــدة
إعداد :عائشة تركي
اإلم ـ
قام ــت دول ــة لتســـامح لعـــام 2019
بإطـــالق عـــام ا
الفضائ ــل األخالقي ــة
تقب ــل واحت ــرام ال ــرأي
يع ــد التس ــامح أح ــد
ال ــذي يق ــوم عل ــى
البشــرية إلى مرتبة
ـش الس ــلمي بي ــن
التي ترتقي بالنفس
وال ــرأي اآلخ ــر ،والتعاي ـ
تتحلى بالعفــو واحترام
والمعتق ــدات واألجناس
إنســانية ســامية
األديان
واحتــرام حقوقهــم.
الغير ،والتسامح ضرورة
المختلفــة
ثقافة
موضـــوع التســـامح
جتماعيـــة يقـــوم بحمايـــة
ويحظـــى
ا
ـارات باهتم ــام ورعاي ــة
االجتماع ــي لضم ــان
ف ــي اإلم ـ
النس ــيج
ومــن أعلى مســتويات
التسامح يقوم
جتمعـــي،
تحقيـــق األمـــن الم
كبيريــن
ـي الدولــة ،وهــو قيمــة
علــى إنهــاء الخالفــات
الهــرم فـ
تقبل
ويعمــل
على
ـي مجتمعنــا اإلماراتــي
صراعـــات بيـــن األفـــراد
راســخة فـ
وال
ويقـــوم علـــى بنـــاء
واحترام الرأي
األصيـــل
جماعـــات.
اإليجابية بين األجناس
وال ســـامـــــح هـــو جــــزء
العالقــات
والرأي اآلخر
إن الت
والثقافات المتعددة
ـة
ـ
العربي
أصي ــل ف ــي ثقافتن ــا
والشعوب
علـــى أرض إماراتنـــا
ـالمية بشــكل عــام وفي
الموجـــودة
واإلسـ
ـش المالييــن على هذه
المجتمـــع اإلماراتـــي
الحبيــب ،حيــث يعيـ
ثقافـــة
أرســى دعائمه ســمو
ووئ ــام رغ ــم اختالف ــات
بشــكل خــاص الــذي
ــالم
ســـلطان آل نهيـــان األرض ب ــود وس العرق ،متحصنين بثقافة
الشـــيخ زايـــد يـــن
اللغة أو الدين أو
وســـار علـــى طريقـــه
ـامح فــي دولــة اإلمــارات.
طيـــب اهلل ثـــراه،
ـه يــن زايــد التسـ
الســمو الشــيخ خليفـ
صاحــب

الناتج المحلي اإلجمالي
في الربـــع الثـــالـــث
( أبوظـبـــي) 2018
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صافي الدخل للبنــوك
العاملة في الربع الرابع
( أبوظبي) 2018
إجمـالي عـــدد المـبـانــي
المنجزة (جديد وإضافات)
في الــربـــع الـرابــــع
( أبوظبي) 2018
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مهــام إعــداد خطــط
يتولــى المركــز
اإلحصائـــي لخدمـــة
العمـــل
برامـــج التنميـــة ،وإجـــراء المســـوح
برامـــج
اإلحصائي ــة المحلي ــة.

مسح دخل

وإنفاق األسرة 2019

دخـــل وإنفـــاق
يعـــد مســـح
أهم المســوح األســرية
األســرة من
بدراســة المســتويات
التــي تعنــى
عيشـــية لألســـرة. ..
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الم

04
جهود «الهالل» في إبراز
اإلمارات كأكبر مانح على
دور
مستوى العالم

03

النــشـــرة الــربـــــع سنــويــــة
العدد األول يناير 2019

صيد األسماك
في إمارة أبوظبي

مسح دخل وإنفاق األسرة 2019

تعـــد الثـــروة الســـمكية مـــن أهـــم
المصـــادر الطبيعيـــة المتجـــددة،
التـــي لهـــا القـــدرة علـــى تجديـــد
نفس ــها ع ــن طري ــق التكاث ــر بش ــكل
طبيع ــي ،وتوف ــر م ــوردًا مالي ــً ودخ ـ ً
ـا
للمواطني ــن العاملي ــن فيه ــا ،حي ــث
اســتغل اإلنســان فــي إمــارة أبوظبــي
الت ــي تمتل ــك ش ــريطًا س ــاحليًا يزي ــد
طول ــه عل ــى  500كيل ــو مت ــر مهن ــة
صيــد األســماك لتوفيــر الطعــام منــذ
آالف الس ــنين ،وتط ــورت مهن ــة صي ــد
األس ــماك عل ــى م ــر الحق ــب واألزم ــان،
وكذلـــك وســـائل ومعـــدات الصيـــد،
نتيج ــة لالهتم ــام المتزاي ــد ف ــي ه ــذه
المهنــة للحفاظ عليها واســتدامتها،
حيـــث قـــال الشـــيخ زايـــد طيـــب اهلل
ثــراه فــي فــي لقــاء مــع مجموعــة مــن
الصياديــن« :هذه مهنة البحر أبا راعي
البح ــر يس ــتكمل مهنت ــه وه ــذا ت ــراث
اإلمــارات أريــده يســتمر» ،وكان ســموه
يقـــول« ،أوصيكـــم بمهنـــة اآلبـــاء
واألج ــداد وال أريده ــا أن تندث ــر».

إعداد :قسم الدخل واألسعار
يعــد مســح دخــل وإنفــاق األســرة مــن
أه ــم المس ــوح األس ــرية الت ــي تعن ــى
بدراســـة المســـتويات المعيشـــية
لألســـرة ،للوقـــوف علـــى مســـتوى
الرفاهيــة والرخــاء المجتمعــي ،وذلــك
مــن خــال التعــرف علــى أنمــاط دخــل
وإنفـــاق األســـرة ،وهـــذا المســـح هـــو
الخام ــس م ــن نوع ــه عل ــى مس ــتوى
اإلم ــارة والثان ــي من ــذ إنش ــاء المرك ــز.
ويعتبـــر هـــذا المســـح مـــن أضخـــم
المســـوح االســـرية مـــن حيـــث التكلفـــة
والوقـــت والجهـــد.

أهداف المسح
أمـــا أهـــم اهـــداف المســـح هـــي
توفيـــر البيانـــات التـــي تســـاعد
فـــي تقييـــم برامـــج التنميـــة
االقتصادي ــة واالجتماعي ــة لمتخ ــذي
القــرار وراســمي السياســات وذلــك
مــن خــال:
التعـــرف علـــى أنمـــاط اإلنفـــاق
االســـتهالكي لألســـر ،وحســـاب
مرون ــات اإلنف ــاق ( الطل ــب ) عل ــى
بنـــود اإلنفـــاق المختلفـــة
حس ــاب متوس ــط الدخ ــل واإلنف ــاق
للفرد واألسرة،
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توزيـــع األســـر واألفـــراد حســـب
فئــات الدخــل واإلنفــاق والمســتوى
التعليمـــي والجنسيـــــة والمهنــة
تقديــر حجــم الطلــب الحالــي علــى
الســـلع والخدمـــات ،والمســـاعدة
علـــى التنبــؤ باحتياجــات الســكان
المستقبليـــــــة مـــن السلــــــــع
والخدمـــات
قيـــاس مؤشـــرات الفقـــر مـــن
خطـــــوط ونســـــب فـــقـــــر.
تحديـــث اوزان سلــــــة الرقـــــــم
القياســـي ألسعــــار المستهـــــــلك.
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سعادة الدكتور محمد عتيق الفالحي االمين العام لهيئة الهالل االحمر

جهود «الهالل األحمر» في إبراز دور
اإلمارات كأكبر مانح على مستوى العالم
ليــس مــن بــاب المصادفــة أن تأتــي دولــة
اإلمــارات فــي المرتبــة األولــى عالميــا للعام
الخامــس على التوالــي كأكبر جهة مانحة
دوليا للمساعدات اإلنمائية مقارنة بدخلها
القومـــي ،كمـــا جـــاء فـــي تقاريـــر لجنـــة
المســـاعدات اإلنمائيـــة ( )DACالتابعـــة
لمنظم ــة التع ــاون والتنمي ــة االقتص ــادي
( )OECDوال شــك أن اإلمــارات احتلــت هــذه
المرتبـــة المتقدمـــة بفضـــل جهودهـــا
اإلغاثيــة والتنموية واســتجابتها اإلنســانية
القويـــة ألوضـــاع المتأثريـــن مـــن األزمـــات
الراهنــة فــي المنطقــة ،إلــى جانــب دورهــا
البــارز فــي تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة التــي
حددتهــا األمــم المتحــدة.
ولـــم تقـــف اإلمـــارات عنـــد هـــذا الحـــد بـــل

تقدم الدولة المعونات
والدعم للمحتاجين
والدول كافة دون النظر
ألي اعتبارات دينية أو
عرقية أو طائفية

ع ــززت ثقاف ــة التس ــامح ف ــي الخ ــارج عب ــر
بواب ــة المس ــاعدات اإلنس ــانية والتنموي ــة،
حيـــث تقـــدم الدولـــة المعونـــات والدعـــم
للمحتاجيــن والــدول كافــة دون النظــر ألي
اعتبارات دينية أو عرقية أو طائفية ،وتمثل
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي برئاســة ســمو
الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان ممثــل
الحاكـــم فـــي منطقـــة الظفـــرة الـــذراع
اإلنســـاني للدولـــة ،وبفضـــل توجيهـــات
ومتابعـــة ســـموه اســـتطاعت الهيئـــة أن
تعــزز دور اإلمارات اإلنســاني والتنموي على
مس ــتوى العال ــم ،وتب ــوأت الهيئ ــة مكان ــة
متقدمـــة بيـــن المنظمـــات اإلنســـانية
اإلقليميــة بفضــل مبادراتهــا المتميزة في
مجــال اســتدامة العطاء وتحســين مجاالت
االس ــتجابة تج ــاه القضاي ــا اإلنس ــانية الت ــي
ت ــؤرق المجتمع ــات البش ــرية.
وتهت ــم هيئ ــة اله ــال األحم ــر اإلمارات ــي
بتنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة التـــي
تنهــض بمســتوى المجتمعــات الهشــة
والمناطق التي تتعرض لكوارث وأزمات،
وعــادة مــا تبــدأ في تلــك المشــاريع بعد
عمليـــات اإلغاثـــة العاجلـــة والطارئـــة،
باعتبــار أن التنمية هي الســبيل األمثل
الس ــتقرار تل ــك المجتمع ــات ،وتتضم ــن
مشـــاريع الهيئـــة التنمويـــة المجـــاالت
الحيويــة التاليــة:

•
•
•

•
•
•

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.

مبادرات
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مبادرات الـذكاء االصطناعـي في اإلحصاء
المساعد اإلحصائي الناطق
وحـــدة ذكاء اصطناعـــي مدمجـــة ضمـــن
التطبي ــق الذك ــي لمرك ــز اإلحص ــاء يق ــوم
بالتعرف على األســئلة اإلحصائية الصوتية
وتحليلهـــا ثـــم اإلجابـــة عليهـــا بتوفيـــر
المعلومــة اإلحصائيــة المتاحــة صوتيــً فــي
حــال توفرهــا ،وفي حال عــدم توفرها يقوم
بالتوجي ــه إل ــى الرواب ــط الموج ــودة عل ــى
موقــع مركــز اإلحصاء والمتعلقــة بمواضيع
إحصائي ــة مش ــابهة.

المساعد اإلحصائي التصويري
وح ــدة ذكاء اصطنـ ــاعي مدمج ــة ضم ــن
التطبيـــق الذكـــي لمركـــز اإلحصـــاء
يقـــوم بالتعـــرف إلـــى األجســـام
المصـــورة وتحليـــل مكوناتهـــا ثـــم
توفيـــر المعلومـــة اإلحصائيـــة المتاحـــة
عـــن تلـــك المكونـــات المعرفـــة فـــي
حـــال توفرهـــا ،فعلـــى ســـبيل المثـــال
فـــي حـــال تصويـــر شـــجرة وإرســـالها
يقـــوم بعـــرض اإلحصـــاءات المتعلقـــة
كاإلحصـــاءات البيئيـــة والزراعيـــة ،وفـــي
حـــال عـــدم توفـــر بيانـــات متعلقـــة

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

مساعد الخيارات المفضلة
وحـــــدة ذكـــــــاء اصطنــــاعي متكامـــــلة

ضمـــن التطبيـــق الذكـــي للمركـــز،
تقـــوم بتحليـــل ســـلوك مســـتخدمي
التطبيق ــات الذكي ــة وبيان ــات تس ــجيلهم
ث ــم بن ــاء مل ــف مفضل ــة ل ــكل مس ــتخدم
بحســـب المواضيـــع المرتبطـــة بملفـــه
واقتـــراح المعلومـــات اإلحصائيـــة
والتنبيهــات ضمــن نطــاق اهتمامــه حــال
توفره ــا.

اإلحـصـــــاء

كلمــة اإلحصــاء مشــتقه مــن كلمــة أحصــى  ،وتعنــى
اســـتخدام الحصـــى أو الحجـــارة الصغيـــرة كوســـيلة
بدائيـــة لعـــد األشـــياء الكثيـــرة  ،وقـــد كان االنســـان
قديمـــا يســـتعين بالحصـــى فـــي عمليـــة العـــد.

تعداد السـكان

أول تعـــداد للســــكان فـــي الدولـــة عـــام 1968م
بمعرفــة مجلـــس تطويــر اإلمــارات المتصالحة  ،كما
أجــري تعــداد ســكان إلمارة أبوظبــي وحدها في عام
1971م  ،ث ــم ت ــم إج ــراء أول تع ــداد ع ــام للسـ ــكان
والمنشـ ــآت ف ــي دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة
فــي عــام  ،1975ويعتبر هذا التعداد األول من نوعه
فــي المنطقــة مــن حيــث اتبــاع المعاييــر العلميــة
والتوصيـــات الدوليـــة

التســامـــح

هـــو أن تكـــون مفتـــوح القلـــب  ،وأن ال تشـــعر
بالغضـــب والمشـــاعر الســـلبيه مـــن الشـــخص
الـــذي أمامـــك ،التســـامح هـــو الشـــعور بالســـام
الداخلـــي  ،والســـماح لنفســـك بالخطـــأ والتعلـــم
منـــه ثـــم تتســـامى علـــى نفســـك.

نشرة إعالمية ربعية
تصدر عن:
مركز اإلحصاء  -أبو ظبي

إعداد وإخراج
قسم االتصال واإلعالم

لمســاهماتكــم في األعـــــداد
القـادمـــــة يرجـــــى التواصـــــل
معنا على البريد اإللكتروني
التــــالــي:
Communication@scad.gov.abudhabi

