
                                                       

 

 

 صحفي بيان

 

 وتحليل البياناتتوفير  تعاون استراتيجي آلفاق تنموية جديدة في مجال

 

"إحصاء أبوظبي" وجامعة خليفة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون 

 اإلحصائي

  
، عن توقيع مذكرة تفاهم أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا –مركز اإلحصاء أعلن كل من 

وذلك بهدف توحيد وتكامل الجهود وتبادل المعرفة والخبرات . اإلحصائي وتبادل البياناتتعاون للتعزيز ا

 .في مجال اإلحصاء والبيانات وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي

 

من خالل المذكرة إلى وضع إطار عمل بينهما يعمل على تطوير مبادرات ومشاريع الجهتان وتسعى  

في  وعملية متكاملة، تواكب التطورات التكنولوجيا المتسارعةمبنية على أسس علمية تنموية مشتركة 

متطلبات صناع القرار وقطاع األعمال وجميع األفراد من خالل مجال توفير وتحليل البيانات، بما يلبي 

 . تزويدهم ببيانات إحصائية دقيقة وموثوقة

 

لالستفادة من السجالت  ت التعاون المشتركوفي إطار ذلك، سيركز الطرفان على تطوير مجاال 

اإلدارية والبيانات الكبيرة، باإلضافة الى تطوير الكفاءات الوطنية وتسهيل تبادل الخبرات في الدراسات 

 ً  .العلمية محلياً وعالميا

أبوظبي والدكتور عارف  –من سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز اإلحصاء كلٌّ وقع االتفاقية 

رئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من مسؤولي سلطان الحمادي، نائب ال

 .الجهتين، وذلك عبر قنوات االتصال المرئي

 –سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز اإلحصاء وفي تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، تحدث 

مع جامعة خليفة لفتح آفاق تنموية جديدة،  نتطلع من خالل الشراكة االستراتيجية المهمة: " قائالً  أبوظبي

الرائدة لمؤسسات التعليمية حيث يسعى المركز لالرتقاء بالعمل اإلحصائي من خالل التعاون مع ا

 ."واالبتكار والذكاء االصطناعيأبرز الخبرات المحلية في مجاالت البحث والتطوير  واستثمار

 

 



                                                          

 

 

أبوظبي وتوطيد سبل الشراكة  -يسعدنا التعاون مع مركز اإلحصاء : "من جانبه، قال الدكتور عارف

بيننا، حيث ستحقق مذكرة التفاهم هذه أقصى درجات االستفادة المتبادلة بين الطرفين والتي من شأنها أن 

تساهم توحيد الخطط واألهداف الرامية لبناء اإلمكانات اإلحصائية الوطنية الشاملة، كما ستساهم في 

أنظمة إحصائية متقدمة مستقبالً تساهم في تعزيز دور صناع القرار في القطاع الحكومي إيجاد 

 ".والشركاء في القطاع الخاص

 _ انتهى _

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

من شهر أبريل عام  أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وقد تم إنشاؤه في الثامن والعشرين -مركز اإلحصاء 

ً للقانون رقم  2008 . -حفظه هللا-، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 2008سنة  (7)وفقا

 وبموجب هذا القانون، فإن المركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات

خرى، الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما يقوم المركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األ

 والعمل مع هذه الجهات فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

صائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائي وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات اإلح

لخدمة برامج التنمية، وإجراء المسوح اإلحصائية الميدانية بما ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا 

ونتائج المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية والديموغرافية باإلضافة إلى جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمية 

ية، واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية وغيرها، وذلك وفق معايير عالمية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية المهنية، الحياد

 وجودة اإلحصاءات. الموضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة 

ً في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة، وذلك بتوفير المعلومات  -ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء  أبوظبي يلعب دوراً محوريا

يكون ركيزةً أساسية  اإلحصائية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق األرقام الحديثة والدقيقة. ويسعى المركز ألن

ً فعاالً في خدمة متخذي القرار وراسمي السياسات، وإنارة درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو مجتمع األعمال  تسهم إسهاما

ات حديثة، ومن ثم والباحثين ووسائل اإلعالم وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقني

 دراستها وتحليلها واستخراج المؤشرات التي تخدم أهداف التنمية.
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 ، ضابط اتصال وإعالمبلقيس فوزي
 أبوظبي -مركز اإلحصاء 

 971507146677+الهاتف المتحرك: 
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