خرب صحفي

حتت عنوان "ملاذا يعد علم البياانت الوظيفة األفضل ملستقبلك؟"

"إحصاء أبوظيب" ينظم جلسة تفاعلية لطالب اجلامعات
 19أكتوبر  :2020يف إطار سعيه إىل تطوير قدرات الكفاءات البشرية وتعزيز معارفهم وخرباهتم يف جمال اإلحصاء
للمسامهة يف حتقيق رؤية اإلمارة ،نظم اليوم معهد التدريب اإلحصائي التابع ملركز اإلحصاء – أبوظيب ابلتزامن مع اليوم
العاملي الثالث لإلحصاء ،جلسة تفاعلية لطالب اجلامعات احمللية والدولية حتت عنوان " ملاذا يعد علم البياانت الوظيفة
األفضل ملستقبلك؟" وذلك عرب تقنيات االتصال املرئي .وشارك يف اجللسة اليت هتدف إىل تعزيز التفاعل مع طالب
اجلامعات ونشر الوعي أبمهية علم البياانت واإلحصاءات يف حياهتم املهنية ،عدد من الطالب من خمتلف اجلامعات احمللية
والدولية.
وتعليقاً على ذلك ،أكدت رابعة حممد صاحل بين ايس ،مدير معهد التدريب اإلحصائي ،حرص معهد التدريب اإلحصائي
على مواصلة العمل والتنسيق مع خمتلف اجلامعات لبناء وتطوير مهارات ومعارف الكفاءات اإلحصائية البشرية على
مستوى اإلمارة ،وتعريف الطلبة ابملهارات املستقبلية املطلوبة لسوق العمل يف جمال اإلحصاء وعلم البياانت ،واالرتقاء هبم
ليكونوا قادة املستقبل انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة يف صناعة املستقبل.
وقالت بين ايس" :نشكر كافة اجلامعات على دعمهم لرؤية وأهداف املركز ومنظومة العمل اإلحصائي يف اإلمارة من
خالل إبراز أمهية اإلحصاء وعلم البياانت لدى األجيال القادمة ويف حياهتم العملية ،وكذلك نتوجه جبزيل الشكر للطلبة
املشاركني يف هذه اجللسة التفاعلية اليت تعترب خطوة هامة متكنهم من وضع رؤية مستقبلية ملسريهتم ،من خالل ترسيخ
املهارات اليت تتطلبها بيئة العمل اإلحصائي لتكون منهجية راسخة يف أذهاهنم وتطبيقها عند دخوهلم إىل سوق العمل".
شهد العامل يف السنوات املاضية ارتفاعاً كبرياً يف حجم البياانت الرقمية املتاحة للمستخدمني عرب الشبكات االجتماعية
وشبكات االتصاالت وحمركات البحث وغريها ،األمر الذي أكد أمهية ودور علم البياانت يف حتليل هذه البياانت الضخمة
ابستخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي وتوفري أرقام وإحصائيات تساهم يف عملية صنع القرار واستشراف املستقبل .ويف
ظل الظروف االستثنائية اليت يشهدها العامل اليوم جراء انتشار جائحة وابء كوروان (كوفيد ،)19-أثبت علم البياانت

قدرته على املساعدة يف مكافحة هذه األزمة يف خمتلف اجملاالت منها تصميم اخلرائط اجلغرافية اليت توضح أماكن انتشار
الوابء ،وتوفري حتليالت للنماذج الوابئية واقرتاح أفضل املركبات للوصول إىل عالجات للوابء ،وابتكار أدوات تقنية بناءً
على حتليل البياانت ،ودراسة السلوك البشري الرقمي وغريها.
جتدر اإلشارة إىل أن معهد التدريب اإلحصائي هو أحد املبادرات االسرتاتيجية ملركز اإلحصاء – أبوظيب ،ومت أتسيسه يف
مايو من عام  2011هبدف تطوير وتعزيز القدرات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب .وجلميع املهتمني يف التقدمي وطلب
تسجيل لدورة تدريبية متخصصة يف اجملال اإلحصائي ميكنهم زايرة املوقع اإللكرتوين للمركز
.https://www.scad.gov.ae

-انتهى-

معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظيب

مركز اإلحصاء  -أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام
 2008وفقاً للقانون رقم ) (7سنة  ، 2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه
هللا . -ومبوجب هذا القانون ،فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات
الرمسية املتعلقة ابإلمارة ،كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى ،والعمل
مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية.
وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت 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 ابإلضافة
إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية
والبيئية والزراعية والثقافية وغريها ،وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية ،احليادية ،املوضوعية ،الثقة ،السرية
اإلحصائية ،فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومن هذا املنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة ،وذلك بتوفري املعلومات اإلحصائية
املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة .ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم
إسهاماً فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع ،سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني

ووسائل اإلعالم وغريها ،وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة ،ومن مث
دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
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بلقيس فوزي ،ضابط اتصال وإعالم
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