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 بيان صحفي  

  
 2019/  09 /  01  التاريخ:

 

 2019 أغسطس 23 – 18خالل الفرتة ما بني 
 ماليزاي - ملبوريشارك بثمانية أوراق عمل يف الكونغرس العاملي لإلحصاء يف كوا أبوظيبإحصاء 

 يف ،ابإلانبة زاملرك عام ديرم السيد عبدهللا أمحد السويديرفيع املستوى يرأسه  بوفد أبوظيب اإلحصاء مركز شارك
أغسطس  23غسطس ولغاية أ 18خالل الفرتة من ماليزاي  –ملبور الكوا  يف املقام ،الكونغرس العاملي لإلحصاء

 وعةجمم الكونغرس ويغطي" ، Come, Connect, Create" "احضر، تواصل، انتج" / حتت شعار، 2019
 وحبث حطر  إىل إضافة ،الكبرية البياانتو  جديدة، بياانت   مصادر استخدام مثل املهمة، املواضيع من واسعة

 مع جديدة ورؤى مناهج موتقاس البياانت تبادلختدم اجملال اإلحصائي و  رة وتطبيقات ذكاء اصطناعيمبتك أشكال
 .الرمسية اإلحصاءات وتستخدم تنتج اليت الدولية املؤسسات

 

 جمال يف املبتكرة فكاراأل وتبادل وماتاملعل أحدث نشر علىا حرص املركز، قيادات من عدد املؤمتر يف ويشارك
 هو احلدث هذا يعترب حيث اإلحصاء، قطاع يف املتخصصني مئات جيمع مؤمتر خالل من املتنوعة اإلحصاءات

 .اجملال هبذا العامل يف مؤمتر أكرب
 

 اخلربات أحدث ىعل والتعرف ر،املؤمتيف  املتواجدة اخلربات من االستفادة إىل املشاركة هذه خالل من املركز ويهدف
 أبوظيب، يف اإلحصائي لعملا لتطوير الدوليني املركز شركاء مع التواصل إىل إضافة ،الرمسية اإلحصاءاتجمال  يف

 أحدث استعراض مع ملركز،ا يف طبقت اليت احلديثة واملمارسات ابخلربات اخلاصة العلمية األوراق من عدد وتقدمي
  .املصاحب املعرض خالل من زاملرك وإصدارات اإللكرتونية التطبيقات

 
 هذه مثل يف ركةاملشا يةأمهبة ، أبوظيب ابإلان –مدير عام مركز اإلحصاء  –وبدوره أكد السيد عبدهللا أمحد السويدي 

 إىل املركز سعي ضمن أييت كذل أن إىل مشريا   العاملية، اإلحصائية الفعاليات أفضل على للوقوف الدولية األحداث
 مصاف يف أبوظيب إلمارة اإلحصائي النظام وضع إىل هتدف اليت املستقبلية، وتطلعاته اتيجيةاالسرت  خطته يقحتق

 . املتقدمة العاملية النظم
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 األوراق العلمية املقدمة

يف  املركز الهلا دوريستعرض خبورقة عمل  إحصاءات الصناعة واألعمال قسم مدير –السيد قيس اجلنييب  شارك
قتصاد اة القطاعية يف األنشط سامهةكومية يف توفري اإلحصاءات الرمسية وتزويد متخذي القرار مبالشراكة مع اجلهات احل

 إمارة أبوظيب.
 

سي ائي رئيابحث إحص –السيد عيد القبيسي و مدير الدخل واألسعار  –السيدة حنان املرزوقي قام كل من  كما
 ختبارة معادلة اني كفاءسول حتحابإلضافة لورقة عمل  تطبيق القيمة املضافة يف الدولة، ثرأورقيت عمل حول  بتقدمي

  بدائل الدخل يف استهداف األسر الفقرية.
ن ة أيث أظهرت الورقتضخم، حك والق القيمة املضافة يف الدولة على أسعار املستهلتطرقت ورقة العمل االوىل اثر تطبي

طبيق ت سلة املستهلك، فبعد يفت الرئيسية موعاثرت على عدد من اجمل% أ5ة املضافة واليت كان مقدارها تطبيق القيم
القيمة  ضريبةزالة إ مت ذاوإ، 2017% مقارنة بعام 3.3 إىل 2018ضافة ارتفع التضخم يف عام القيمة املضريبة 
 %.0.7التضخم  عندها سيكون% 5املضافة 

 متالفقرية، حيث  ف األسرستهداا حول حتسني كفاءة معادلة اختبار بدائل الدخل يف تتحدثما الورقة الثانية واليت أ
 فقر الفقراء.معادالت من خالهلا يتم استهداف أ تطوير املعادلة اىل ثالث

  
لية ربة القبالتجمل حول عورقة  - االجتماعيةمدير إدارة اإلحصاءات السكانية و  –السيدة عائشة تركي عرضت و 

صر لقبلية حلان مث التجربة املرحلة التحضريية ومتطرقت إىل مراحل املشروع بدءا من  وقد 2020للتعداد السجلي 
لفعلي تعداد السجلي اائية للالنه التحدايت وكيفية التغلب عليها. بعد ذلك أييت التعداد التجرييب ومنه إىل النتائج

متت ا، و حصائياانت إة البيبوظيب ملعاجلأ -تطرقت الورقة إىل اإلجراءات الفنية اليت قام هبا مركز اإلحصاء كما   .2020
خراج املؤشرات ها الستجتهيز و عملية تدقيق وتنقيح البياانت يف املركز وفق عدة مراحل وعمليات لتهيئة البياانت 

 .اإلحصائية
 

رأة يف متكني املول بورقة عمل ح - ير اإلحصاءات السكانية والدميوغرافيامد -السيدة خدوج أبوبكر  شاركتكما 
رها بعد قيام احتاد خ، وقد تعزز دو التاري ناء عربماراتية دورا  حيواي  ومؤثرا  يف التنمية والبلعبت املرأة اإلحيث  إمارة أبوظيب

ومتتعها  لينها وبني الرجبساواة ، وامليةكفل الدستور حقوقها كاملة يف احلرية االجتماعو دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
 على املناصب.، والوصول ألخمتلف نواحي احلياةوين يف بنفس احلق القان
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ألنشطة ابعض رقة عمل حول مسامهات و  -من قسم احلساابت القومية  ابحث إحصائي –ودمية اخلوري  وقدمت

ابألسعار  2018إىل  2007ة من إلمارة أبوظيب، خالل الفرت غري النفطي احمللي اإلمجايل  منو الناتج االقتصادية يف
  .ةإلمار ل ابتة والىت عكست احلركة االقتصاديةالث
 

دف هت واليتتعاملني عاد امل بوابة إسجتربة املركز يف - مدير قسم إسعاد املتعاملني –كما استعرض السيد أمحد البلوشي 
نظمة أمتتة األن خالل حصاء مال اإلوتطوير جمسرتاتيجيني وتزويدهم ابحتياجاهتم اإلحصائية إىل التواصل مع الشركاء اال

ء واملتعاملني الشركا حتياجاتتصال ومراقبة اد املتعاملني إىل تبسيط عملية االتسهم بوابة إسعا حيث ،اإلحصائية
    ستمرار ابملتطلبات اإلحصائية عرب شبكة آمنة.وتزويدهم اب

 
، اإلدارية لبياانتااجلودة يف  حتدايتابستعراض  –مدير املنهجيات واجلودة  –اآلنسة ميثاء اجلنييب  قامتوبدورها  

وة على ة البياانت. عاليف جود تكاملائية واملؤسسات الرمسية يف إنتاج البياانت اإلدارية لتحقيق الودور اجلهات اإلحص
لمؤسسات ينبغي لو ادها املبادئ التوجيهية املوصى هبا واليت جيب على اجلهات اإلحصائية اعتم استعرضت ذلك

 .استخدامها لضمان املستوى املطلوب من اجلودة يف البياانت اإلدارية
 
 

  لعالقات الدوليةالتعاون واتعزيز 
 إلحصائيةملراكز اامع نبية اجلا جتماعاتالعديد من االوتعزيزا للعالقات اإلحصائية الدولية، حرص املركز على تنسيق 

حصاء ومركز اال نلندا،وبية، ف اجلنأملانيا، كوراي املتواجدة خالل املؤمتر، مثل: اململكة العربية السعودية، سويسرا،
مت  كما  .أبوظيبإمارة  يف اإلحصائي العمل تطويراخلرباء الدوليني هبدف بعض . وكذلك مت التواصل مع جياخللي

بني  لتعاوناتعزيز  ة آليةومت مناقش اإلحصاءات املاليزيةمكتب ي الدين رئيس االجتماع مع سعادة حممد عزير حم
يث انقش حسطيين، اء الفلاملركزي لإلحصهاز كما مت االجتماع مع معايل الدكتورة عال عوض رئيس اجلالطرفني.  

ارة م اإلحصائي إلمر النظاتطوي اجلانبان آلية التعاون لتطوير العمل اإلحصائي واالستفادة من التجارب الدولية يف
 أبوظيب. 

 
 لتحسني اجلديدة واألفكار اخلربات تبادل تعزيز هبدفأن املعهد العاملي لإلحصاء يعقد سنواي  ابلذكر اجلديرو 

 البحثية املؤسسات وكذلك الرمسية، اإلحصاءات تنتج اليت واملؤسسات اإلحصائية، املراكز يف الرمسية اإلحصاءات
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 على والتشجيع ابإلحصاءات والنهوض التفاهم تعزيز. كما هتدف إىل الرمسية لإلحصاءات واملستخدمني والتعليمية،
 .عاملي أساس على كفاءةو  فعالية أكثر لتصبح الرمسية اإلحصائية اخلدمات تطوير
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 بوظبيأ –معلومات عن مركز اإلحصاء 

من  لثامن والعشرينانشاؤه يف ، وقد مت إأبوظيب إمارةت اإلحصائية يف هو املصدر الرمسي للبياان أبوظيب -مركز اإلحصاء 
لسمو الشيخ خليفة بن صاحب ا، الذي صدر مبرسوم من  2008سنة (7)للقانون رقم  وفقا   2008 شهر أبريل عام 

ائي يم العمل اإلحصوير وتنظالقانون، فإن املركز مسئول عن تط . ومبوجب هذا-حفظه هللا-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
التكامل  ز بتنسيق عمليةم املركما يقو ك،  مارةوإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإل أبوظيب إمارةيف 

 ا يتعلق بتوحيدهات فيمذه اجلهلإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع والتناغم 
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

برامج  هام إعداد خططم زيتوىل املرك ،أبوظيب إمارةوابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف 
لعمل قتضيات مصلحة ارض مع ميتعا دمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا الالعمل اإلحصائي خل

ية ونتائج ات الرمسحصاءونشر اإل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل
ك وفق وغريها، وذل عية والثقافية،والزرا يئيةصادية والباملسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقت

ية، فضال  عن ة اإلحصائيالثقة، السر  وعية،معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوض
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

توفري ب، وذلك مارةاإل شاملة يفوراي يف دفع مسري التنمية اليلعب دورا حم بوظيبأ -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
قيقة. م احلديثة والداألرقا قائقاملعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احل
ب ، وإانرة  در اتالسياس رامسيو ويسعى املركز ألن يكون ركيزة  أساسية تسهم إسهاما فعاال  يف خدمة متخذي القرار 

له  ذلك يف إطار عمو غريها، و عالم التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإل
 ليلها واستخراجتها وحتدراس كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث

 .املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية
  

 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على:
 عالمقسم االتصال واإل

881028100هاتف:   
 028100000البدالة: 

  Communication@scad.gov.abudhabi: 1الربيد اإللكرتوين 
  @scad.gov.abudhabiinfo : 2الربيد اإللكرتوين 
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