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 بنيويورك 50وي الـ خالل االجتماع السن
 تشارك يف اجتماع أممي« االحتادية للتنافسية واإلحصاء»

لجنة اعات السنوية لاالجتم  أعماليفاهليئة االحتادية للتنافسية واإلحصاء اجلهات اإلحصائية يف الدولة برائسة تشارك 
مارس يف مقر األمم املتحدة  8إىل  5اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة يف دورهتا اخلمسني اليت تنعقد خالل الفرتة من 

 بنيويورك.

ي املنظمات نب ممثلىل جاوحيضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومديرو األجهزة اإلحصائية من خمتلف دول العامل، إ
وصندوق  ل البنك الدويلصائي مثاإلح واهليئات اإلحصائية على املستوى الدويل، ومنها املنظمات الدولية املعنية ابلعمل

 النقد الدويل ومنظمة العمل الدولية واليونيسكو.

لهيئة االحتادية م لاملدير العا لواته، هللا ويف كلمته اليت ألقاها أمام مديري ومسؤويل اإلحصاء من كل أحناء العامل أكّد عبد
ت لبياانت وتقنياان ثورة مفادة للتنافسية واإلحصاء، أمهية التعاون والعمل املشرتك وتسخري أحدث التقنيات واالست

 «.2030حتقيق أجندة أهداف التنمية املستدامة الذكاء االصطناعي من أجل 

جتماعات كة يف االر أمهية املشا انبة،أبوظيب ابإل -وهبذه املناسبة أكد عبد هللا أمحد السويدي، مدير عام مركز اإلحصاء 
تماعات هلذه االج»قال: طنية، و ة الو الدولية واملؤمترات والندوات العلمية اليت تصّب يف جوهر أعمال املراكز اإلحصائي

 «.دور كبري يف االطالع على أحدث ما توصلت إليه التقارير اإلحصائية الدولية

االجتماعات ورش عمل متخصصة يف أحدث منهجيات واسرتاتيجيات العمل اإلحصائي وتقنية  تشهد فعالياتكما 
املعلومات ونشر البياانت اإلحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة اخلمسني ستة حماور أساسية اندرجت حتتها 

، واملبادئ األساسية 2030تدامة العديد من احملاور اليت انقشت الوضع احلايل لبياانت ومؤشرات أهداف التنمية املس
لإلحصاءات الرمسية، والبياانت املفتوحة، وسبل تطوير اإلحصاءات اإلقليمية، واحلساابت القومية، واإلحصاءات املالية، 

 واإلحصاءات املتعلقة ابلكوارث، وإحصاءات املهاجرين، وإحصاءات التعليم واإلحصاءات الدميوغرافية وغريها.



 

 

www.scad.gov.abudhabi 

 

 بيأبوظ –معلومات عن مركز اإلحصاء 

رين من  الثامن والعشيفإنشاؤه  ملصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد متأبوظيب هو ا -مركز اإلحصاء 
در مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن ، الذي ص 2008سنة (7)وفقاً للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

ائي ظيم العمل اإلحصالقانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتن ا. ومبوجب هذ-فظه هللاح-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
لية التكامل كز بتنسيق عمر كما يقوم امل  يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة،

د ما يتعلق بتوحيهات فيذه اجلهوالتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع 
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

طط برامج خكز مهام إعداد ىل املر ، يتو وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب
عمل يات مصلحة القتضرض مع ميتعا العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال

 ية ونتائج ات الرمسحصاءاإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإل
 

ك وفق وغريها، وذل عية والثقافية،والزرا بيئيةاملسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية وال
ية، فضاًل عن ة اإلحصائيالثقة، السر  وعية،ئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضمعايري عاملية ومباد

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
ك بتوفري  اإلمارة، وذللشاملة يفدورا حموراي يف دفع مسري التنمية ا أبوظيب يلعب -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

قيقة. م احلديثة والداألرقا قائقائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلاملعلومات اإلحص
ب ات، وإانرًة در السياس رامسيو ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار 

له  ذلك يف إطار عمو غريها، و عالم لباحثني ووسائل اإلالتطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال وا
 ليلها واستخراجتها وحتدراس كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
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