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"إحصاء أبوظبي" يبحث التعاون مع "ضمان" تعزيزاً للشراكة االستراتيجية والتكامل اإلحصائي
عقد مركز اإلحصاء  -أبوظيب والشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" صباح يوم اإلثنني  5سبتمرب  ،2016اجتماع
حبضور سعادة بطي القبيسي املدير العام ملركز اإلحصاء – أبوظيب وعدد من مسؤويل اجلهتني ،لبحث التعاون يف اجملاالت
ذات االهتمام املشرتك هبدف بناء وتبادل اخلربات وتعزيز القدرات الفنية ،مبا يصب باجتاه حتقيق األهداف والغايات
والرؤى والسياسات واخلطط والربامج االسرتاتيجية لكل من اجلهتني ،وإرساء أسس العمل املشرتك بصورة منهجية حتقق
التكامل اإلحصائي ،وإميانا من الطرفني بأمهية الشراكة االسرتاتيجية يف حفز الطاقات وتنمية املهارات ،وإتاحة املعلومات
واملعارف ،مبا يليب احتياجات الطرفني ويدعم خطط التنمية املستدامة على كافة املستويات.

وأكد سعادة بطي القبيسي حرص املركز على التعاون الوثيق مع اجلهات احلكومية احمللية واالحتادية وغيها من املؤسسات،
لتأسيس آلية تعاون أكثر فاعلية هبدف االستفادة القصوى من املوارد اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وبناء نظام إحصائي
يرتكز على أسس علمية راسخة ويقدم مؤشرات عالية اجلودة من حيث الدقة والتوقيت واملالءمة الحتياجات املستخدمني
مبختلف فئاهتم .كما أشاد سعادته بالدور احليوي لضمان يف قيادة مسية االبتكار والتطوير يف قطاع التأمني الصحي من
خالل تطبيق جمموعة من أحدث التقنيات املستخدمة وأفضل املمارسات املعتمدة يف جمال الصحة عرب فريق عملها
املتخصص واملؤهل ،على حنو خيدم مجيع أفراد اجملتمع.

معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظبي
مركز اإلحصاء  -أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من
شهر أبريل عام  2008وفقا للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه اهلل .-ومبوجب هذا القانون ،فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي
يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة ،كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل
والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى ،والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم
والتعاريف اإلحصائية.
وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج العمل
اإلحصائي خلدمة برامج التنمية ،وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي
على مستوى الدولة ،هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج
املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية ،وغيها ،وذلك وفق
معايي عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية ،احليادية ،املوضوعية ،الثقة ،السرية اإلحصائية ،فضال عن
مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومن هذا املنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسي التنمية الشاملة يف اإلمارة ،وذلك بتوفي
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة .ويسعى
املركز ألن يكون ركيزة أساسية تسهم إسهاما فعاال يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإنارة درب التطور والنمو
يف اجملتمع ،سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغيها ،وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي
جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايي وأساليب وتقنيات حديثة ،ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم
أهداف التنمية.
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