
 

 

 خرب صحفي
 ابلتزامن مع اليوم العاملي لإلحصاء

 إحصاء أبوظيب ينظم ملتقى افرتاضي لشركائه يف القطاع احلكومي
 

إمياانً منه أبمهية توطيد روابط الشراكة والتعاون مع خمتلف اجلهات العاملة يف القطاع احلكومي  :2020أكتوبر  21
أبوظيب، اليوم  -اإلحصائية على مستوى إمارة أبوظيب، نظم مركز اإلحصاء لتطوير العمل اإلحصائي ورفع القدرات 

امللتقى االفرتاضي لشركائه يف القطاع احلكومي، وذلك ابلتزامن مع اليوم العاملي الثالث لإلحصاء، والذي أقيم هذا العام 
 حتت شعار "ربط العامل ببياانت ميكننا الوثوق هبا". 

 
 وممثلي شركاء املركز من خمتلف اجلهات احلكومية يف اإلمارة وهم املكتب اإلعالمي وحضر امللتقى عدد من مسؤويل

حلكومة أبوظيب، والقيادة العامة لشرطة أبوظيب، وهيئة أبوظيب للزراعة والسالمة الغذائية، ودائرة الصحة، ودائرة الثقافة 
وسوق أبوظيب لألوراق املالية، وشركة أبوظيب خلدمات والسياحة، ودائرة البلدايت والنقل، ودائرة الطاقة، ودائرة القضاء، 

الصرف الصحي، وغرفة جتارة وصناعة أبوظيب، ومركز إدارة النفاايت )تدوير(، ومصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، 
صحاب اهلمم، وشركة وهيئة البيئة، وهيئة التأمني، واإلدارة العامة للجمارك، ودائرة تنمية اجملتمع، ومؤسسة زايد العليا أل

 .)أدنوك( الوطنية برتول أبوظيب
 

أبوظيب،  – وتعليقاً على ذلك، أكدت سعادة مىن سعيد السويدي املدير التنفيذي لقطاع اإلحصاء يف مركز اإلحصاء
 حرص املركز على تعزيز قنوات التواصل البناء ومد جسور التعاون اإلجيايب مع شركائه يف القطاع احلكومي، لالرتقاء
أبطر مجع وإصدار التقارير والبياانت اإلحصائية على مستوى إمارة أبوظيب وفق أفضل املمارسات واملعايري العاملية، 

 ولضمان توفري إحصاءات دقيقة وموثوقة تليب متطلبات مجيع املستخدمني على اختالف قطاعاهتم.
 

داف املنوطة هبا ابلتكامل والتعاون املثمر والبناء وقالت السويدي: "يرتبط جناح منظومة العمل اإلحصائي يف حتقيق األه
بني مجيع األطراف ذات العالقة، للوصول إىل فهم مشرتك والتزام آبلية العمل، مع مواصلة السعي لتطوير القدرات 

 حتقيق املتمثلة يف 2030والكفاءات املواطنة، وبناء نظام إحصائي متكامل، يساهم يف حتقيق مستهدفات رؤية أبوظيب 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة واملستدامة، وتعزيز حضور إمارة أبوظيب على خارطة التنافسية العاملية." 

 



 

 

إىل جانب وتضمن امللتقى جلسة حوارية بعنوان "تعزيز التعاون يف جمال البياانت لدعم اختاذ القرار يف إمارة أبوظيب"، 
مجلة من املواضيع اليت استعرضت أبرز احتياجات اجلهات احلكومية يف إمارة عدد من اجللسات النقاشية اليت تناولت 

أبوظيب، وذلك بناء على املباحثات اليت عقدت يف االجتماعات السابقة مع الشركاء، والتحدايت اليت تواجه اجلهات 
ومية يف اإلمارة، فضالً أبوظيب الداعمة للجهات احلك -احلكومية يف مجع وإعداد البياانت، ومبادرات مركز اإلحصاء 

عن مناقشة احللول املستقبلية اليت تساهم يف تلبية احتياجات اجلهات احلكومية مع التطورات املتالحقة اليت تشهدها 
 اإلمارة.

 
وخالل امللتقى استعرض املركز إىل جانب عدد من مشاريعه احلالية، أبرز مبادراته الرائدة منها مبادرة "مشروع الربط 

بناء قاعدة بياانت مركزية آنية تشمل كافة البياانت واملعلومات املتعلقة مبختلف " اليت أطلقها املركز مؤخراً لاإلحصائي
القضااي االقتصادية واالجتماعية والسكانية والبيئية والزراعية خلدمة متخذي القرار ورامسي السياسات واملهتمني 

وذلك هبدف تعزيز التعاون والتكامل واالندماج اإلحصائي بني  م،واملستخدمني للبياانت اإلحصائية الرمسية بشكل عا
 اجلهات احلكومية واالرتقاء بتنافسية اإلمارة.

 
التوصيات وهي مواءمة اخلطط االسرتاتيجية للمراكز احمللية مع األجندة  خلص املشاركون اىل مجلة من ويف ختام امللتقى

ائي على مستوى الدولة، وتعزيز التعاون بني اجلهات احلكومية واملراكز الوطنية لتطوير اسرتاتيجية موحدة للعمل اإلحص
اإلحصائية لتطوير أساليب العمل اإلحصائي ابستخدام مناذج الذكاء االصطناعي والتقنيات احلديثة، إىل جانب تعزيز 

تطلبات سوق العمل، التعاون ومشاركة املؤسسات التعليمية لبناء القدرات اإلحصائية وتوافق خمرجات التعليم مع م
 وضرورة الرتكيز على جودة البياانت.

 
أكتوبر من كل عام لالحتفال بيوم اإلحصاء العاملي،  20جتدر اإلشارة إىل أن األمم املتحدة كانت قد اعتمدت يوم 

د واملوارد وذلك هبدف التوعية أبمهية اإلحصاء يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات وتكريس املزيد من اجلهو 
لتعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية. وأييت شعار هذا العام شعار "ربط العامل ببياانت ميكننا الوثوق هبا" ليربز أمهية الثقة 

 .الوطنية اإلحصائية والبياانت املوثوقة واالبتكار يف النظم
 

 -انتهى-
 



 

 

 أبوظيب –معلومات عن مركز اإلحصاء 
أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  -مركز اإلحصاء 

حفظه -، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 2008سنة  (7)وفقاً للقانون رقم  2008
القانون، فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات  . ومبوجب هذا-هللا

خرى، والعمل الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األ
 ات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. مع هذه اجله

 
ي خلدمة وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائ

يات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتض
تصادية إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالق

ساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية والبيئية والزراعية والثقافية وغريها، وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أ
 اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

 
ائية أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري املعلومات اإلحص -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

سهم املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية ت
لباحثني إسهاماً فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال وا

ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث 
 دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.

 
 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:

  وإعالم بلقيس فوزي، ضابط اتصال
   أبوظيب -مركز اإلحصاء 

 +971507146677اهلاتف املتحرك: 
 bsezer@scad.gov.aeالربيد اإللكرتوين: 

 ماري مخامسية
 ويرب شاندويك للعالقات العامة

 971502731753+اهلاتف املتحرك: 
 mkhamasmieh@webershandwick.comالربيد اإللكرتوين: 

 
 رواد خطار

 ويرب شاندويك للعالقات العامة
 971563362121+اهلاتف املتحرك: 

 RKhattar@webershandwick.comالربيد اإللكرتوين: 
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