
 

 
 

   بيان صحفي
 1126/  21/  6التاريخ: 

 

 دولة 01مبشاركة  مبركز املعارض أايم 3يستمر 

للمرة األوىل ابلشرق  مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية : انطالق فعاليات""إحصاء أبوظيب
 األوسط

 "األجهزة اإلحصائية أن تعتمد االبتكار كأسلوب حياة وعملعلى ": اهلامشي رمي

 العامل حول التنمية ختدم بتوصيات للخروج املؤمتر فرصة الغتنام تدعو وضع عال

 املنطقة يف اإلحصاء رائدة أبوظيب: القبيسي

 
حتت رعاية  1126مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية الدورة اخلامسة عشرة من انطلقت صباح اليوم فعاليات 

أبوظيب،  –، والذي ينظمه مركز اإلحصاء اجمللس التنفيذي إلمارة أبوظيبمسو الشيخ هزاع بن زايد آل هنيان انئب رئيس 
 8أايم حىت  3وملدة  مبركز أبوظيب للمعارض، وذلك املتواصل واالبتكار الشراكة الرمسية، اإلحصاءات روح: شعار حتت

 ديسمرب احلايل. 
ومعايل ، 1111 إكسبو مكتب عام مدير دويلال التعاون لشؤون الدولة وزيرة اهلامشي إبراهيم رمي معايلحضر االفتتاح 

ومعايل سهيل املزروعي وزير الطاقة،  ،فهد بن سليمان التخيفي رئيس اهليئة العامة لإلحصاء ابململكة العربية السعودية
يرة ومعايل عهود الرومي وزيرة السعادة، ومعايل عبدهللا ابحليف النعيمي وزير األشغال العامة، ومعايل ميثاء الشامسي وز 

 رئيس عوض عال معايلو  الدولة، والشيخ حممد بن عبدهللا آل اثين مدير عام دائرة اإلحصاء والتنمية اجملتمعية ابلشارقة،
وسعادة حممد محيد القامسي األمني العام  ،الفلسطيين اإلحصاء جهاز عام مدير الرمسية لإلحصاءات الدولية الرابطة

  الشيباين األمني العام للمجلس التنفيذي بدو ، وسعادة ملا الدعال الوكيل للمجلس التنفيذي ابلشارقة، سعادة عبدهللا



 

 
 األنظمة مركز عام مدير املنصوري الحج راشد سعادةاملساعد جلهاز اإلدارة املركزية لإلحصاء بدولة الكويت، و 

 للهيئة العام املدير لواته صران هللا عبد سعادةو ، أبوظيب – اإلحصاء مركز إدارة جملس رئيس واملعلومات اإللكرتونية
وسعادة  ،أبوظيب – اإلحصاء مركز عام مدير القبيسي بطي بن حممد أمحد بطي سعادة، و واإلحصاء للتنافسية االحتادية

وسعادة عارف املهريي مدير عام مركز دو  لإلحصاء،  ،خليفة املنصوري وكيل دائرة التنمية االقتصادية ابإلانبة يف أبوظيب
وسعادة الدكتور ، العربية اخلليج لدول التعاون جملس لدول اإلحصائي املركز عام مدير احلرو  سعيد بن رصاب سعادةو 

الفجرية، وسعادة الدكتور عبدالرمحن الشايب مدير عام دائرة التنمية  –إبراهيم سعد مدير عام مركز اإلحصاء 
، لسويداب مايندر جاب ملؤسسة املؤسس والشريك التنفيذي املدير رسلنج أوال السيدو االقتصادية برأل اخليمة، ، 

 وغريهم من مديري مكاتب اإلحصاء العاملية وخرباء اإلحصاء املرموقني.
أبوظيب، اجلهة املنظمة واملستضيفة للمؤمتر  –رفع سعادة بطي القبيسي مدير عام مركز اإلحصاء خالل االفتتاح و 

إمارة أبوظيب ملا توفره من إمكاانت متميزة ووفق أرقى املعايري العاملية الدويل، أمسى آايت الشكر إىل القيادة الرشيدة يف 
لتنظيم مثل هذا املؤمتر الدويل، مشريًا إىل أهنا املرة األوىل اليت متنح فيه الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية إحدى دول 

الرابطة مرة كل عامني، ومن هنا فقد املنطقة حقوق تنظيم مؤمترها الدويل، الذي تستضيفه إحدى الدول األعضاء يف 
 أكدت إمارة أبوظيب رايدهتا لقطاع اإلحصاء يف املنطقة، وحققت سبقاً فريداً يف سجل إجنازاهتا العاملية. 

دولة  01من  واخلرباء لسياساتا وصناع املسؤولني كبار من مشارك 011 أكثر من حواىل املؤمترأول أايم وقد حضر 
 ويقدمها يرأسها موازية جلسة 12 أايم 3على مدار  جلسات عامة 3 املؤمترأجندة  حول العامل، حيث تشمل

 ورقة عمل. 222يستعرضون  رائدة عاملية إحصائية مؤسسات ميثلون متحدثون
مث  ،تراثية افتتاحية بفقرة تبدأ حيث السريع، واإليقاع املطروحة املوضوعات بثراء للمؤمتر األول اليوم ت فعالياتواتسم
 التعاون لشئون الدولة وزيرة اهلامشي رمي معايل كلمة مثاجلهة املستضيفة للمؤمتر ألقاها سعادة بطي القبيسي، كلمة 
 ".الدولية التنافسية والقدرة الوطنية الرؤية: اإلحصاء" عنوان حتت الدويل،

 
 
 
 



 

 
 للخروج املؤمتر فرصة ناماغت إىل دعت حيث الرمسية، لإلحصاءات الدولية الرابطة رئيس عوض عال معايل كلمة مث

 .تخمتلف اجملاال يف التنموية السياسات رسم يف اإلحصاء أمهية من انطالقاً  العامل، حول التنمية ختدم بتوصيات

  2880مت أتسيسها عام  حكومية غري دولية منظمة وأوضحت معاليها أن الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية هي
مع، و  ISIحصاء كقسم متخصص يف املعهد الدويل لإل  حيث ومستخدميها، الرمسية اإلحصاءات منتجي الرابطة َتج

 مؤمترها الرابطة تعقد، و العامل مستوى على اإلحصاءات جمال يف واملتخصصني اخلرباءمن  عضو 011 حوايل تضم
 .املاضية عواماأل خالل العامل حول خمتلفة دول يف مؤمتراً  20 عقدت وقد عامني، كل مرة الرمسية لإلحصاءات الدويل

وأكدت معايل رمي اهلامشي أثناء إلقاء كلمتها االفتتاحية، أن تبتعد األجهزة اإلحصائية عن العمل التقليدي واالعتماد 
على االبتكار كأسلوب حياة وعمل، وأن يكون هناك حتالف بينها وبني الشركات العاملية الرائدة يف جمال البياانت، 

ستخدم من احلصول على كم هائل من البياانت املتنوعة خالل دقائق إن مل تكن ثوان وعرب فالتكنولوجيا اليوم متكن امل
 جهاز صغري يتسع يف اجليب.

هي حلظة اترخيية  اللحظة هذه أن كلمته خالل أبوظيب – اإلحصاء مركز عام مدير القبيسي بطي سعادة أوضح كما
  .العمر هذا أضعاف حتقيقهحيتاج  ركزامل عمر هي سنوات مثاينمشرياً إىل أن ما حتقق خالل  أبوظيب، – اإلحصاء ركزمل

مضيفًا أن  املؤمتر، دورات اتريخ يف فارقة وعالمة حيتذى منوذجاً  عشرة اخلامسة الدورة تكون نمؤكدًا استعداد املركز أل
 العاملي املؤمتر وهو ،العامل يف إحصائي حدث أهم ابستضافة لفوزاملركز يسعى من خالل جناح تنظيم هذا املؤمتر ل

 ومن الدويل، اإلحصائي العمل مضمار يف املركز سجل إىل ضافسيمثل إجنازًا كبرياً ي ما وهو، 1112 عام لإلحصاء
 إمارة اهتمام العاملي املستوى على يربز وأن اإلحصاء مركز صورة يعزز أن أبوظيب يف املرموق احلدث هذا تنظيم شأن

 .اإلحصاء مبجالأبوظيب 
 يف املمارسات أفضل الستعراض قيماً  منرباً ميثل  الرمسية لإلحصاءات الدولية الرابطة مؤمترالقبيسي إىل أن كما أشار 

 نمؤكداً أ العاملي، اإلحصائي اجملتمع يف الرئيسيني املصلحة أصحاب بني التعاون وتعزيز اإلحصائية، البياانت إدارة جمال
 هنا ومن السياسات، ورامسي القرار صناع لدعم الرمسية اإلحصاءات به ومتق الذي الدور أمهية وتدرك تقدر أبوظيب إمارة
 مجيع يف اإلحصائية القدرات وبناء اإلحصائية املعرفة ساحة توسيع يف الفاعلة املشاركة مسئولية عاتقها على أخذت فقد
 . الشعوب معيشة وحتسني للتنمية املتحدة األمم أهداف لتحقيق املبذولة الدولية اجلهود يدعم مبا العامل، أحناء



 

 
 أهم القرار، وصناع املسؤولني وكبار الوزراء املعايل أصحاب حبضوريناقش  العام، هذا كما أوضح سعادته أن مؤمتر

 ومنظومتها البشرية تطور يف األبرز واملساهم العاملي، لالقتصاد احليوي الشراين يشكل ابت أن بعد اإلحصاء، قضااي
 .املتكاملة

 يدعم ما للبشرية نقدم وأن ترابطاً، وأكثر أفضل عامل بناء يف للمسامهة املتميزة الفرصة هذه الغتنامبيسي كما دعا الق
 .واالزدهار الرخاء ملؤها كرمية حياة توفري أجل من والطموحات، اآلمال وحيقق املستقبل

 عنوان حتت وقدمها امبايندر،ج ملؤسسة مشارك ومؤسس املدير روزلنج أوال للسيد اليوم الرئيسة الكلمة كانت وقد
 ."احلقائق تقدم عاملية إحصاءات"

مشلت كافة احملاور الرئيسية األربعة ورقة عمل  30، ومت طرح متوازية كما اشتمل اليوم األول للمؤمتر على جلسات
 للمؤمتر.

أربعة حماور عمل على  ترتكزالدورة اخلامسة عشرة من مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية اجلدير ابلذكر أن 
 التوسع يف اآلخذ املعلومات جمتمع يف الرمسية اإلحصاءات قيمة تعزيز تدور حوهلا كافة اجللسات وهي أوالً رئيسة، 
، الوطنية اإلحصائية األنظمة وحتديث االبتكار، اثلثًا النتائج حتقيق أجل من العمل يف الشراكات، اثنيًا سريع بشكل

 .اإلحصائي العمل ممارسة يف األساسية ابملبادئ مااللتزارابعاً وأخرياً 

مبركز أبوظيب للمعارض ملواصلة اجللسات الرئيسية واجللسات املوازية وطرح هذا وتستمر فعاليات املؤمتر غدًا وبعد غد 
 عدد كبري من أهم أوراق العمل املتميزة من مجيع أحناء العامل.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

وجب هذا القانون، فنن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي . ومب-حفظه هللا-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل 

هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع 
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

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

 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 
ة ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن معايري عاملي

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظيب يلعب دورا حموراي يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فنن مركز اإلحصاء 

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

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

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على:

 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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