
 

 

 بيان صحفي

 
 يغري طبيعة العمل اإلحصائي  العميق للبياانت الكبرية التأثري إحصاء أبوظيب:

 
 ندوة افرتاضية،مؤخرًا أبوظيب  –التابع ملركز اإلحصاء عقد معهد التدريب اإلحصائي  :2021أكتوبر  30، أبوظيب

"، يف إطار سلسلة "حوار البياانت يف أبوظيب"، اليت ثورة البياانت والبياانت الضخمة يف اإلحصاءات الرمسيةبعنوان "
حبضور ممثلي اجلهات احلكومية يف أبوظيب واملراكز اإلحصائية على مستوى الدولة، ينظمها معهد التدريب اإلحصائي، 

والذكاء االصطناعي، وتستهدف رفع وعي موظفي احلكومة أبمهية وأتثري  ويقدمها خرباء عامليون يف اإلحصاء والبياانت
 هذه العلوم على مجيع مناحي احلياة يف اجملتمع املعاصر، خاصة على اجلانب االقتصادي واالجتماعي.

ة لبدء مشاريع وانقشت الندوة ثورة البياانت الكبرية يف اإلحصاءات الرمسية ومستقبلها حول العامل، والشروط املسبقة الالزم
، خاصة مع حيويً  البياانت الكبرية، سواء من منظور املكاتب اإلحصائية الوطنية أو منتجي البياانت، ويعد هذا موضوعاً 

توجه حكومة أبوظيب حنو االستفادة من البياانت الكبرية والذكاء االصطناعي يف صناعة القرار، مبا يعود ابلنفع على 
 اجملتمع.

اجللسة االفرتاضية، اليت سلطت الضوء خالل وحتدث يف الندوة دومينيك روزكروت، رئيس مكتب اإلحصاء البولندي 
على أحدث التطورات يف البياانت الضخمة ابألمم املتحدة واالحتاد األورويب. والتأثري العميق لثورة البياانت العاملية، حيث 

 الرمسية، ويف الوقت نفسه تزيد سرعة التحليل واإلجناز.تقلل التكلفة واألعباء يف عمليات اإلحصاء 

وقال دومينيك روزكروت إن البياانت الكبرية هي مستقبل اإلحصاء الرمسي وجوهر اختاذ القرارات وال يوجد بديل عن 
ية واليت ألن البياانت الكبرية والذكاء االصطناعي يفتح بوابة على حميط من املعلومات األكثر حداثة ودقة وموثوق ذلك

مع اإلحصائيني ألهنم هم الذين والباحثني تمع العلمي اجمل، وهذا التوجه حيتاج إىل تضافر جهود تتوفر يف الوقت املناسب
لربط النظم جيات وأطر العمل وجودة ودقة البياانت، وهم الذين حنتاج إليهم لتطوير منهجيات وأطر جديدة حيددون املنه

، ومن واجب اإلحصائيني دعم اجملتمع ابإلبداع ع تغري النظام اإلحصائي على مستوى العاملماملختلفة للبياانت الكبرية، 
  ".  يف اإلحصاء، وعلى اجملتمع تقدمي الدعم إليهم ابلقوانني والتنظيم وتسهيل الوصول إىل املعلومات



 

 

إلينا أوامر ابلتوجه حنو إحصاء "كان التحدي الذي واجهنا هو أنه صدرت وحول التجربة البولندية قال دومينيك روزكروت 
سنوات فقط، وقد جنحنا يف ذلك، واآلن ميكننا حتديد كل شيء عن احلاصالت  3احلاصالت الزراعية من الفضاء خالل 

مدى وحجم االستقراء الذي يوجد يف يف خيالنا   يكنملأمتار مربعة". وشدد على أنه " 10الزراعية من الفضاء لكل 
توصيل آلة احللب األوتومايتكية اليت مررت هبا مت "يف أحد مشروعات الثروة احليوانية ريا إىل أنه "، مشالبياانت الكبرية

مستشعر للضرع الواحد"، متسائال "هل ميكن ختيل حجم املعلومات الذي ميكن احلصول عليه يف كل اجملاالت  600بـ
 ؟". ابالعتماد على املستشعرات االقتصادية واالجتماعية

معرفة طراز حمرك السفينة  ووقودها خالل ؤال حول حركة النقل البحري بقوله إن "اخلوارزميات تستطيع من وأجاب على س
وزن محولة السفينة وطبيعة مهمتها وهل هي قانونية أم ال، كما أنه ميكن حتفيز نظام النقل الداخلي عرب  دحتدأن وسرعتها 

حجم االنبعااثت والتلوث، وبياانت أخرى كثرية، وتصميم اخلطط ، وكذلك كل الطرق لنقل احلمولة أبسرع وأرخص الطرق
 ".املستقبلية اخلاصة بقطاع النقل بناء على هذه البياانت اآلنية

منصة التحليل مشروع  مستعرضاً  اجللسة االفرتاضية،يف  أبوظيب –مركز اإلحصاء من يعقوب نسيبة  اخلبري شارككما 
البياانت ف يوظتم تيحيث ، على مستوى املنطقة رائداً  عد منتجاً اليت تأبوظيب، -مبركز اإلحصاء  ةواالستقراء اخلاص

 . اإلحصائية والبياانت الكبرية لتقدمي حتليالت آنية ورؤى مستقبلية

فهناك مشاريع  الناجحة يف اإلحصاء والبياانت الكبرية، املشاريع منصة التحليل واالستقراء أحدإن : "وقال يعقوب نسيبة
قطاع أو عن إال أهنا منفصلة وتقدم معلوماهتا من زاوية واحدة والذكاء االصطناعي، تعتمد على البياانت الكربى كثرية 

والبياانت الكبرية، لتتم معاجلتها خبوارزميات  واإلحصاءات نقطة مركزية تلتقي فيها البياانت أبهناواحد، فيما تتفرد املنصة 
  ".ت آنية ورؤى مستقبليةتحلياللخروج منها بلالذكاء االصطناعي، 

مؤشر  300حنو من ذلك آالف مؤشر، لتنتج  3ئات املؤشرات، اليت تقرتب حاليا من "تستعني املنصة مب :وأضاف نسيبة
املؤشرات اخلاصة إبنفاق املستهلكني، ومعدالت التوظيف، وأسعار املستهلكني، وتقرير األسعار  هامن بين، تفاعلي جديد

 "اكاة.احملقدرة املنصة على إجراء سيناريوهات  ضافة إىلابإللسوق العقاري، اب

إىل أن املنصة جنحت يف الدمج بني مصادر متنوعة للبياانت للخروج مبؤشرات جديدة خاصة أببوظيب، نسيبة وأشار 
مفتاح أبوظيب كنقطة مرجعية، ألن جودة البياانت هي  -وبدرجة عالية من الدقة، ابالعتماد على بياانت مركز اإلحصاء 

 النجاح يف هذا اجملال.



 

 

تبادل اخلربات على مستوى العامل يف جمال البياانت الكبرية واإلحصاء من أهداف الندوات اليت يعقدها مركز  وأوضح أن
مركز التدريب اإلحصائي التابع ملركز أنشطة أبوظيب، ابلتايل حترص األطراف الدولية على املشاركة يف  -اإلحصاء 
 .أبوظيب-اإلحصاء

 -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

. 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 والدميوغرافية 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 حموريً 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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