
 

 

 خرب صحفي
 ضمن جناح حكومة أبوظيب الرقمية

 2021يستعرض مشاريعه الرقمية املبتكرة يف أسبوع جيتكس للتقنية أبوظيب  إحصاء
 

"، احلدث 2021جيتكس للتقنية أسبوع مشاركته يف فعاليات " أبوظيب –مركز اإلحصاء  يواصل: 2021 أكتوبر 21
، ضمن جناح حكومة أبوظيب؛ حيث يستعرض املركز من التقنيات احلديثة والتكنولوجيا املتطورةالعاملي األبرز يف جمال 

املتماشية مع أجندة حكومة أبوظيب الرقمية، مبا يعكس جهوزية و خالل هذه املشاركة أبرز إجنازاته ومشاريعه الرقمية املبتكرة 
 ومقيمني مواطننيالبنية التحتية الرقمية اليت تتمتع هبا إمارة أبوظيب، واليت تشكل بدورها عامل جذب للمتعاملني من وتطور 
 .ومستثمرين وزوار

 
أبوظيب على استعراض اثنني من أبرز املشاريع االسرتاتيجية املبتكرة اليت أطلقها املركز  –ركزت مشاركة مركز اإلحصاء و 

منصة التحليل واالستقراء، ومشروع اللوحات اإلحصائية وحتليل البياانت. ويهدف هذان املشروعان مؤخراً ومها مشروع 
إىل توفري حلول رقمية تساهم بتطوير العمل اإلحصائي احلكومي، وحتويل البياانت واإلحصاءات إىل أدوات فعالة متكن 

  معلومات حديثة ودقيقة وموثوقة.املسؤولني من اختاذ القرارات االستباقية ورسم السياسات بناء على 
 

أسبوع جيتكس : "يوفر أبوظيب - اإلحصاء ملركز العام املدير فكري، حممود أمحد سعادةوتعليقاً على هذه املشاركة، قال 
منصة عاملية مثالية متكننا من إبراز أحدث املبادرات واملشاريع الرقمية اليت قمنا بتطويرها وفق اسرتاتيجية  2021للتقنية 

حكومة أبوظيب الرقمية الرامية إىل أتكيد رايدة اإلمارة يف جماالت تعزيز األداء احلكومي وحتسني جودة احلياة للمواطنني 
االستثمار  أمهية حول واخلربات املعرفة وتبادل للتعاون منصة لفريق عملنا املعرضكما يوفر  واملقيمني والزوار واملستثمرين.

تطوير العمل اإلحصائي ليكون أداة مسامهة  يف االصطناعي الذكاء تقنياتاحللول الرقمية و  من االستفادةيف البياانت، و 
 ".يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة

 
منصة التحليل واالستقراء، اليت متثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات احلديثة يف حتليل البياانت التقليدية كد سعادته أبن أو 

والبياانت الكبرية بوساطة الذكاء االصطناعي، ثورة جديدة تضاف إىل إجنازات أبوظيب يف السباق العاملي وغري التقليدية 
 يفتح آفاقاً واسعة على املستوى االقتصادي واالجتماعي والعلمي حنو العقد االجتماعي اجلديد مع البياانت، ما



 

 

عارف وتطوير القدرات اإلحصائية مبا يتماشى مع أبوظيب أمهية بناء امل –وأضاف سعادته: "ندرك يف مركز اإلحصاء 
ِكنها من حتقيق مستهدفاهتا االسرتاتيجية. ومن هذا املنطلق  فرق العمل يف  تعملمتطلبات اجلهات احلكومية واخلاصة وُيم

يليب املركز على تطوير وإطالق مبادرات ومشاريع مبتكرة من شأهنا تطوير آليات مجع وحتليل واستقراء البياانت مبا 
االحتياجات احلالية واملستقبلية لصناع القرار وُيكنهم من وضع وتنفيذ اخلطط واالسرتاتيجيات بناء على حتليالت 

 وإحصاءات دقيقة وعالية اجلودة."
 
لبناء  الفريقواجهة جملهودات تعد  أبوظيب-منصة التحليل واالستقراء اليت أطلقها مركز اإلحصاء ومن هذا املنطلق، فإن 

صناع  لتمكنيكبرية، البياانت الحصائية و اإلنظام ذكاء اصطناعي متكامل لتحليل بياانت القطاعني العام واخلاص، 
ويقود جهود املنصة  ،القرار من املتابعة اآلنية لعملية التنمية املستدامة و التخطيط املستقبلي و وضع السياسات االستباقية

هدف اسرتاتيجي هو االستمرار يف احلصول على أكرب قدر ممكن من مصادر البياانت وصياغة اخلوارزميات التحليلية 
حىت تتحول إىل العقل التحليلي األكرب ومرآة الصورة األوسع يف أبوظيب جلميع القطاعات احليوية ابإلمارة خاصة االقتصادية 

 واالجتماعية. 
 

لصناع القرار حبكومة أبوظيب إحصاءات وبياانت وحتليالت عرب لوحات تفاعلية، هبدف االرتقاء  املنصة حالياً وتوفر 
مبستوى الكفاءة يف إدارة واستخدام وتكامل املوارد عرب اجلهات احلكومية، وتلبية االحتياجات املتغرية لألفراد وجمتمعات 

 املستقبل.
 

احلكومية يف أبوظيب على مواصلة تطوير املنصة لتليب كافة االحتياجات احلالية ويعمل املركز مع شركائه يف اجلهات 
واملستقبلية من البياانت عالية اجلودة لتمكني جمتمع األعمال من ختطيط اسرتاتيجياهتم واختاذ القرارات االستباقية بناء على 

 .بياانت إحصائية حديثة ودقيقة وموثوقة
 

 معلومات لوحة وإنشاء اإلحصائية العمليات لوحات اإلحصائية وحتليل البياانت، أمتتةمن جهة أخرى، يستهدف مشروع ال
 برامج واستخدام به، اخلاص البياانت منوذج لبناء املستخدم اإلحصائية، ودعم العملية للتنفيذ، أبمتتة قابلة برؤى تفاعلية
 .تفاعلية معلومات بلوحة القرار صانع وتزويد البياانت لتصوير

 
 



 

 

 أبوظيب –معلومات عن مركز اإلحصاء 
 

هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  أبوظيب -مركز اإلحصاء 
حفظه -، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 2008سنة  (7)وفقاً للقانون رقم  2008

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات -هللا
لية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عم

 مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 
 

رامج العمل اإلحصائي خلدمة وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط ب
 برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة

ة والدُيوغرافية واالقتصادية إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعي
ة، الثقة، السرية والبيئية والزراعية والثقافية وغريها، وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعي

 اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
 

أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري املعلومات اإلحصائية  - 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

ذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني إسهاماً فعاالً يف خدمة متخ
ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث 

 اليت ختدم أهداف التنمية. دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات
 

 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:
 مصطفى درويش

 أبوظيب -مركز اإلحصاء 
 971561229970+اهلاتف املتحرك: 

الربيد اإللكرتوين: 
madarwish@scad.gov.ae 
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