
 

 
   بيان صحفي

  2017/  09/  28التاريخ: 
 

   2017لعام يعقد اجتماعه الثالث " أبو ظيب –"مركز اإلحصاء جملس إدارة 

سة سعادة 2017 لعامالثالث  الدوري هاجتماع"  أبو ظيب- مركز اإلحصاء "إدارة جملس  عقد راشد الحج  بر
قش أعضاء اجمللس عدد  اجمللس،املنصوري وحبضور أعضاء  االجتماع  استعرضو  من املواضيع املستجدة مؤخراً.حيث 

نتائج جبانب  تفاقيات الشراكة ومستوي اخلدمة،نتائج مؤشري النضج الرقمي واالحصائي إضافة ملستجدات العمل 
القرارات  أهمو ، 2016لعام  نتائج األداء اإلسرتاتيجيو  2018واملوازنة املقرتحة لعام  2017املوازنة املعتمدة لعام 

  القادمة.إلدارية الالزمة لدعم اخلطط املستقبلية لعمل املركز خالل املرحلة ا

اجمللس أن املرحلة القادمة لعمل املركز سرتكز بشكل رئيسي على تطوير  املنصوري رئيسوأوضح سعادة راشد بن الحج  
لتعاون مع اجلهات احلكومية  لتنسيق والتناغم واالنسجام بشكل أكرب وتعزيز االعمل االحصائي على مستوى االمارة 

اضعي سياسات ومتخذي القرار وقطاع مالئمة وموثوقة اىل مجيع الفئات الرئيسية املستهدفة من و  النتاج إحصاءات
فق أفضل املعايري العلمية واملمارسات العاملية يف جمال العمل االحصائي ومبا ذلك و و  وجمتمع االعمال واجلمهور خاص 

اتفاقية  33 حىت هذا العام  خاصة والدولة عامة، حيث وقع املركز سرتاتيجية حلكومة أبو ظيبيتوافق مع التوجهات اال
ت وامهيتها    .شراكة مع اجلهات احلكومية بعد تصنيفهم كمنتجني بناء على نوع البيا

ن "مركز اإلحصاء  بتة  –وأشار سعادته  وضوعة حيث تشري االسرتاتيجية املحنو حتقيق اهدافة أبو ظيب " يسري خبطى 

مدى تقدم املركز يف وأوضحت حتقيق نتائج أعلى من السقف املستهدف  2016مؤشرات األداء الرئيسية لعام 
ت إحصائيةمعلومات توفري   منمؤكدا أن املركز كان حريصا على االستفادة املثلى ، دقيقة تدعم صنع القرار وبيا

من حيث املخصصات  2017ية املعتمدة وهذا ما بينه تقرير املوزانة لعام املعتمدة يف دعم تنفيذ اخلطط التشغيل املوازنة

  املعتمدة واملصروفات الفعلية والرصيد املتبقي.

  



 

  

على حتقيق رؤية ورسالة واهداف املركز ضمن خطته اإلدارة مؤكدا حرص جملس  االجتماع، بنتائجسعادته وأشاد 
والبنية التحتية، حتت ظل  والبيئيةتصادية واالجتماعية اجملاالت االقكافة   ، يف2020- 2016االسرتاتيجية 

ت حديثة مبعايري عاملية، خلدمة صناع القرار وقطاع  خاللالقيادة الرشيدة، وذلك من   االعمالتوفري قواعد بيا

  .والباحثني وكافة شرائح اجملتمع

  

نتائج مؤشري النضح الرقمي إضافة ل 2018ملوزانة لعام مقرتح اواستعرض أعضاء جملس اإلدارة اثناء االجتماع أيضا 

تطبيق معايري مؤشر النضج االحصائي من حيث أوضحت النتائج ان ،  واخلارجيعلى املستويني الداخلي واالحصائي 

ح اجلهات احلكومية،  بعض قبل  المارة وجماالت أ الوقوف على نقاط الضعف والقوة يف واقع العمل االحصائي 

دف رفع جودة املنتج االحصائي وتلبية احتياجات مستخدميه بفاعلية  الالزمةة االجراءات لكافوالتطوير  التحسني

وكفاءة ومتكني احلكومة من اختاذ القرارات السليمة املبنية على احلقائق واإلحصائيات الدقيقة لرسم السياسات والربامج 

 . التنموية يف االمارة

  

لعمل حتت إشراف  يفخر ويعتزما  " بقدرأبو ظيب –"مركز اإلحصاء  انأعضاء جملس اإلدارة  أكديف ختام االجتماع 

يان ويل عهد  أبو ظيباجمللس التنفيذي إلمارة  ئب  أبو ظيبوتوجيهات الفريق أول مسو الشيخ حممد بن زايد آل 

خالل املرحلة  ملسؤولية امللقاة على عاتقهالقائد األعلى للقوات املسلحة رئيس اجمللس التنفيذي، يدرك جيدا ضخامة ا

الذي يعتمد عليه  املوثوقوهو عازم على أن ينهض مبسؤولياته على الوجه األكمل، وأن ميثل املصدر العلمي  القادمة،

  .وإجراءاتمتخذ القرار يف كل ما يضع من خطط وسياسات ويتخذ من قرارات 

 

  

  



 

 

  

  أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

ت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -إلحصاء مركز ا أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيا
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن  2008سنة (7)وفقاً للقانون رقم    2008شهر أبريل عام 

يان رئيس الدولة  نون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي . ومبوجب هذا القا- حفظه هللا- زايد آل 
إلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل  يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة 

ما يتعلق بتوحيد والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات في
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

ت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج  عتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيا و
لحة العمل العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مص

إلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج    اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا 
جملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق  املسوح املتعلقة 

الستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضالً عن معايري عاملية ومبادئ أساسي ة مهمة تتعلق 
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

أبوظيب يلعب دورا حمور يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  - ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
طلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. املعلومات اإلحصائية امل

رًة درب  ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعاًال يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإ
ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله   التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني

ت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج  كمصدر رئيسي جلمع البيا
 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 

  ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على:
  قسم االتصال 

T: 028100881 
Communication@scad.ae  :Email  

  


