
 

 
   بيان صحفي

 2112/  11/  22التاريخ: 

 

 ديسمرب مبركز املعارض 8إىل  2من 

 : إجناز كافة االستعدادات لتنظيم مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية"أبو ظيب"إحصاء 

تقدمها ورقة عمل  111ويستعرضون جلسة  40دولة حيضرون  05من  مشارك 055أكثر من 
 مؤسسات عاملية رائدة

فريدًا ونسعى الستضافة أكرب مؤمتر لإلحصاء يف العامل عام  خليجياً حتقق سبقًا  أبو ظيبسي: القبي
2121 

 
 

رئيس اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر أبوظيب  –أعلن سعادة بطي أمحد حممد بن بطي القبيسي مدير عام مركز اإلحصاء 
، 2112مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية شرة من الدورة اخلامسة ععن إجناز كافة االستعدادات الالزمة لتنظيم 

خالل الفرتة للمعارض  الوطين مبركز أبوظيب، وذلك املتواصل واالبتكار الشراكة الرمسية، اإلحصاءات روح: شعار حتت
مبنطقة  ، جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي حضرته كافة وسائل اإلعالم صباح اليوم مبقر املركزديسمرب املقبل 8إىل  2من 

 بني اجلسرين.
أمسى آايت الشكر إىل القيادة الرشيدة اليت وفرت حكمتها املناخ األمثل الستضافة أهم الفعاليات القبيسي  ورفع

سبقاً عربياً فريداً هبذه االستضافة، حيث إهنا حققت إمارة أبوظيب واألحداث العاملية على أرض الوطن الغايل، مؤكداً أن 
 ميثل العاملي احلدث هذافوز فيها إحدى دول املنطقة بتنظيم هذا املؤمتر الدويل الكبري، مشريًا إىل أن املرة األوىل اليت ت

 املصلحة أصحاب بني التعاون وتعزيز اإلحصائية البياانت إدارة جمال يف املمارسات أفضل الستعراض قيماً  منرباً 
 .ودولياً  حملياً  اإلحصائي اجملتمع يف الرئيسيني



 

 
 

 عمل  ورقة 111
 وصناع املسؤولني كبار من مشارك 011 لنحو ملتقى يوفر املؤمترأن رئيس اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر وأوضح سعادة 

 ميثلون متحدثون ويقدمها يرأسها موازية جلسة 22جلسات عامة و 3 املؤمتر برانمج يضم، كما واخلرباء لسياساتا
 ورقة عمل. 111تعرضون يس دولة 21 من رائدة عاملية إحصائية مؤسسات

 االمارات ودولة خاصة أبوظيب إمارة يف اإلحصائي العمل تطويرنشر الوعي و  سيسهم يف املؤمتر أن القبيسي وأوضح
 يف املسامهة إىلاملركز من تنظيم هذا املؤمتر  يهدف كما اإلقليمي، املستوىتطويره على  إىل إضافة عامة، املتحدة العربية
، كما عام بشكل يةاالقتصادو  ةيالسياح لدعم خطط التنمية األمهية ذات الدولية املؤمترات ستضافةال أبوظيب خطة تعزيز

أهم حدث إحصائي يف  الستضافة للتأهل ابوظيب، إمارة يف اإلحصائي العمل مسرية يف تنموية قفزة لتحقيق املركز يسعى
  .2121 لعام WSC-ISI لإلحصاء العاملي املؤمترالعامل وهو 

 منلإلحصاءات الرمسية  الدولية الرابطة به أشادت املؤمتر الستضافة كامل مبلف تقدم قد أبوظيب اإلحصاء ركزم وكان
 مضمار يف املركز سجل إىل تضاف اليت الكبرية اإلجنازات من يعد ما وهو املطلوبة، املقومات لكافة استيفائه حيث
 على يربز وأن اإلحصاء مركز صورة يعزز أن أبوظيب يف وقاملرم احلدث هذا تنظيم شأن ومن الدويل، اإلحصائي العمل

 .اإلحصاء مبجالأبوظيب  إمارة اهتمام العاملي املستوى
 

 احملاور واجللسات

 IAOSاخلامس عشر للرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية  املؤمتـراللجنة العليا املنظمة للمؤمتر أن وأوضح سعادة رئيس 
 جمتمع يف الرمسية اإلحصاءات قيمة تعزيز ستدور حوهلا كافة اجللسات وهي أوالً رئيسة، تكز على أربعة حماور عمل ير 

 وحتديث االبتكار، اثلثًا النتائج حتقيق أجل من العمل يف الشراكات، اثنيًا سريع بشكل التوسع يف اآلخذ املعلومات
 .اإلحصائي العمل ممارسة يف األساسية ابملبادئ االلتزام، رابعاً وأخرياً الوطنية اإلحصائية األنظمة

 

 



 

 

وإطالق املؤمتر الصحفي أن املؤمتر سيشهد اجتماع أعضاء الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية،  ف سعادته خاللوأضا
هامتني سيكون هلما أكرب األثر يف دعم وتطوير جمال اإلحصاء، األوىل هي جائزة اإلحصائيني الشباب العاملية،  جائزتني

اليت هتدف اىل تشجيع اإلحصائيني املواطنني يف دولة اإلمارات العربية  ائزة اإلحصائيني الشباب اإلماراتينيوالثانية هي ج
 املتحدة على االهتمام ابإلحصاءات الرمسية وبث روح اإلبداع واإلبتكار لديهم.

 املتحدثون الرئيسيون 

 رمي معايلزاخرة بكوكبة من املتحدثني الكبار أمثال اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر أن اجللسات الرئيسية  وتطرق رئيس
 وزيرة الكعيب نورة معايل، و 2121 إكسبو مكتب عام مدير الدويل التعاون لشؤون الدولة وزيرة اهلامشي إبراهيم بنت

 يسرئ عوض عال معايل، و بوظيبأب اإلعالمية املنطقة هيئة إدارة جملس رئيسة االحتادي الوطين اجمللس لشؤون الدولة
ومعايل الدكتور فهد التخييت مدير عام ، الفلسطيين اإلحصاء جهاز عام مدير الرمسية لإلحصاءات الدولية الرابطة

 االحتادية للهيئة العام املدير لواته انصر هللا عبد سعادةو املصلحة العامة لإلحصاءات ابململكة العربية السعودية ، 
 اخلليج لدول التعاون جملس لدول اإلحصائي املركز عام مدير احلريب سعيد بن صابر سعادةو ، واإلحصاء للتنافسية

 يف الشراكة رئيس جوتينغ جوهانز الدكتورو ، لسويداب مايندر جاب ملؤسسة املؤسسو  الرئيس رسلنج أوال السيدو ، العربية
املية وخرباء ، وغريهم من مديري مكاتب اإلحصاء الع21 ابريس – والعشرين الواحد القرن يف للتنمية اإلحصاء

 اإلحصاء املرموقني.

 برانمج املؤمتر 

، املستضيفةلمة اجلهة بكأن اليوم األول للمؤمتر سيكون ثراًي ومميزاً ابإليقاع السريع، حيث يبدأ  القبيسي إىل كما أشار
 التنافسية والقدرة الوطنية الرؤية: اإلحصاء" ، حتت عنوانالدويل التعاون لشئون الدولة وزيرة اهلامشي رمي معايل كلمةمث  

 لإلحصاءات الدولية الرابطة رئيس لإلحصاء، الفلسطيين املركزي اجلهاز رئيس عوض عال معايل كلمةمث  "، الدولية
 .الرمسية

 



 

 

، وذلك جامبايندر ملؤسسة ؤسساملو  لرئيسا روزلنج أوال لسيدلستكون الكلمة الرئيسة يف اليوم األول إىل أن  أشارو 
 ."احلقائق تقدم عاملية إحصاءات"حول 

 اليوم الثاين 

وتقود اجللسة  ،"العربية املرأة تقدم قياس"عنوان ألول مرة يف اتريخ املؤمتر، حتت  خاصة لسةجباليوم الثاين ويبدأ 
متحداثت من أبرز النساء يف الوطن العريب، يعملن يف جماالت املرأة وجمال اإلحصاء، وأتيت أمهية اجللسة من أمهية 

 سيتم طرحها للمعاجلة خالل اجللسة. القضااي اليت

الفلسطيين،  إلحصاءا جهازمدير عام  الرمسية لإلحصاءات الدولية الرابطة رئيس عوض عال معايل وترأس اجللسة
 وشركة بوظيب،أب اإلعالمية املنطقة هليئة التنفيذي والرئيس الوطين اجمللس لشؤون الدولة وزيرة الكعيب نورة سعادةمبشاركة 

(twofour54) ، الكويت بدولة اإلحصائي العمل شؤون لقطاع املساعد الوكيل الدعاس خلف مىن سعادةو ،
 .والتوثيق للبحوث يةفلسطينال املرأة ملركز العام املدير كمال زهرية سعادةو 

 اليوم الثالث

 اإلحصاء يف لشراكةا مؤسسة رئيس غوتنغ يوهانس لدكتورواألخري للمؤمتر، ستكون الكلمة الرئيسية ل اليوم الثالثويف 
 واخلاص العام القطاعني بني الشراكات"، واليت ستكون بعنوان 21ابريس – والعشرين احلادي القرن يف التنمية أجل من
 ."الكبرية البياانت جمال يف

 لسنويةا العاملية املسابقة جوائز الرمسية لإلحصاءات الدولية الرابطة رئيس عوض عال معايل ميقديعقب الكلمة الرئيسية ت
 جائزة ،أبو ظيب - اإلحصاء مركز عام مدير القبيسي بطي بن حممد أمحد بطي سعادة يقدم، كما الشباب لإلحصائيني

 .الشباب اإلماراتيني إلحصائينيا

كما سيقدم ممثل املندوبية السامية للتخطيط ابململكة املغربية، يف جلسة خاصة، عرضًا تقدمييًا عن استضافة املغرب 
 لعاملي لإلحصاء العام املقبل.للمؤمتر ا



 

 

ممثل  إركويل دي ماركوكذلك سيقدم السيد ماريو ابملا الرئيس املنتخب للرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية والسيد 
 املقبل عام الرمسية اإلحصاءات ملؤمتر الدولية اجلمعية مؤمتر عن اً تقدميي اً عرض والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

2118. 

 يف للمشاركة احلضور دعوةكلمة ختامية، يتبعها   الرمسية لإلحصاءات الدولية الرابطة رئيس عوض عال معايلقي مث تل
 لإلحصاءات الدولية للرابطة املنتخب، الرئيس ابملا ماريو السيديقدمها  (IAOS 018) املؤمتر من القادمة النسخة
 بن حممد أمحد بطي سعادةويف اخلتام يلقي ، والتنمية تصادياالق التعاون منظمة نم إركويل دي ماركو والسيد الرمسية
 كلمة اخلتام.  أبو ظيب – اإلحصاء مركز عام مدير القبيسي بطي

، والسياسات القرار صناع لدعم الرمسية اإلحصاءات به تقوم الذي الدور أمهية تقدر أبوظيب إمارةكما أكد سعادته أن 
 لتشمل اإلحصائية القدرات وبناء حصائيةاإل املعرفة ساحة توسيع مسئولية عاتقها على أبوظيب إمارة أخذتلذا فقد 

 اجلهود كل تدعم أبوظيب إمارة، مشرياً سعادته إىل أن واجلمهور احلكومة يف العاملني من اإلحصائيني غرياإلحصائيني و 
 لدورل ، إدراكًا منهاالشعوب شةمعي حتسني شأهنا من اليت للتنمية املتحدة األمم أهداف قياس أجل من املبذولة الدولية
 .وجمتمعاتنا اقتصادان تطور يف الرمسية اإلحصاءات تلعبه الذي املتزايد البارز

األمهية الكربى للمؤمتر والسبق الفريد إلمارة رئيس اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر ويف ختام املؤمتر الصحفي أكد سعادة 
عوة حضور املؤمتر من قبل اجلهات احلكومية يف دولة اإلمارات العربية من خالل تنظيمه، مشيدًا بتلبية د أبو ظيب

املتحدة ودول املنطقة، واملكاتب اإلحصائية احمللية واإلقليمية والعاملية، وخاصة الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة، 
 من خمتلف دول العامل. وكذلك اجلامعات واملؤسسات التعليمية وكافة وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملسموعة

 

 

 



 

 

  الرمسية لإلحصاءات الدولية الرابطة

مع، و  ISIكقسم متخصص يف املعهد الدويل لإلحصاء   1880مت أتسيسها عام  حكومية غري دولية منظمة هي  َتج
 جمال يف واملتخصصني اخلرباءمن  عضو 211 حوايل تضم حيث ومستخدميها، الرمسية اإلحصاءات منتجي الرابطة
 12 عقدت وقد عامني، كل مرة الرمسية لإلحصاءات الدويل مؤمترها الرابطة تعقد، و العامل مستوى على صاءاتاإلح
 .املاضية األعوام خالل العامل حول خمتلفة دول يف مؤمتراً 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

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

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

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

 وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف 
املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق 

سرية اإلحصائية، فضاًل عن معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، ال
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

أبوظيب يلعب دورا حموراي يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
ام احلديثة والدقيقة. املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرق

ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرًة درب 
التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  

ت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج كمصدر رئيسي جلمع البياان
 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
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