
 

 

   بيان صحفي

 2017/  05/  21التاريخ: 
 

 7201لعام  الثانيعقد اجتماعه " ييأبو ظب-مجلس إدارة "إحصاء
 

  "مار  أبظظبيإلبناء النظام اإلحصائي "تحقيق نسبة أداء مرتفعة في برنامج 

حج راشد ال برئاسة سعادة 2017لعام  الثاين الدوري هاجتماع أبو ظيب-إدارة مركز اإلحصاء جملس  عقد
للمركز، حيث ناقش  بطي أمحد حممد بن بطي القبيسي املدير العام وسعادة ،وحبضور أعضاء اجمللس ،املنصوري

األداء الرئيسية اليت تعكس مدى مؤشرات االجتماع  استعرضأعضاء اجمللس عدد من املوضوعات املهمة. و 
، حيث استطاع املركز حتقيق نتائج اردقيقة تدعم صنع القر  وبيانات إحصائيةمعلومات تقدم املركز يف توفري 

 أعلى من السقف املستهدف جلميع هذه املؤشرات.

نظام اإلحصائي إلمارة أبوظيب واملشروعات املدرجة، البرنامج ومن املوضوعات املهمة اليت استعرضها اجمللس 

ة حقيقية لطموحات ويأيت هبذا اإلجناز الكبري مبثابة ترمج حيث استطاع املركز أن حيقق نسبة أداء مرتفعة،
 إىل أفضل وتستند، التوجهات االسرتاتيجية حلكومة أبو ظيبمع اليت تضمنتها خطته وتنسجم تطلعات املركز و 

 يف جمال العمل اإلحصائي.  املمارسات العامليةالعلمية و  املعايري

رتفع هذا املعدل ، حيث ارضا مستخدمي البيانات وناقش اجمللس أيًضا التقدم الذي أحرزه املركز يف معدل
بنسبة كبرية عن العام السابق، وهو من بني أعلى املعدالت العاملية يف هذا اخلصوص. كما ناقش اجمللس أيًضا 

، حيث استطاع املركز أن حيقق اإلدارية الذكية واالعتماد على السجالت إىل املسوح الذاتيةللتحول خطط املركز 
 ختفيض تكاليف املسوح امليدانية خالل العام املاضي.إجنازات ملموسة يف هذا اخلصوص أسهمت يف 

 

 



 

 مسح تنمية ورفاهية الشبابومن ضمن املشروعات اإلحصائية األخرى اليت ناقشها جملس اإلدارة، نتائج 
، باإلضافة إىل جهود املركز يف 2016لعام  خصائص املناطق احلرة، ونتائج مسح  اخلاصة بإمارة أبوظيب

 اإلحصائي  استشراف مستقبل العمل

رسم صورة مستقبل العمل اإلحصائي ووضع اخلطوات االستباقية ألهم التداعيات ، هبدف  إمارة أبوظيبيف
اإلمارة، حيث نظم املركز ورشة عمل يف  مستقبلصناعة لمسامهة يف واحملركات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ل

  وخاصة.جهة حكومية  24عن  ممثلني هذا اخلصوص حضرها

أثىن أعضاء جملس اإلدارة على جهود املركز، موكدين على ضرورة تفعيل كافة املهام   ختام االجتماعيف
واالختصاصات املناطة له حبسب قانون إنشاءه لتحقيق األهداف الرئيسية، مؤكدين على أمهية دعم كافة 

 اجلهات احلكومية لبناء نظام إحصائي متقدم إلمارة أبوظيب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أبوظبي –علومات عن مركز اإلحصاء م

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-يس الدولة بن زايد آل هنيان رئ
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 

حمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات ا
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل  العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
 

ها، وذلك وفق املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغري 
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
ارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلم -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 

سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  التطور والنمو يف اجملتمع، 
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 بلقيس فوزي سزر

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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