
 

 
 

   بيان صحفي
 1122/  21/  8التاريخ: 

 

 إشادات عاملية بروعة التنظيم وأمهية أوراق العمل املطروحة

 ويعلن التوصيات مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسيةخيتتم  ""إحصاء أبوظيب

 توزيع جوائز اإلحصائيني الشباب العامليني واإلماراتيني

 االبتكار وأساس التنمية قاطرة هو اإلحصاءالقبيسي: 

 اململكة يف اجلهات كافة بدعم حيظى مراكش يف 1122 العاملي تؤمراملاملغرب: 

 
متؤمر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية الدورة اخلامسة عشرة من أبوظيب اليوم فعاليات  –اختتم مركز اإلحصاء 

 ،مبركز أبوظيب للمعارضلتنفيذي إلمارة أبوظيب، برعاية مسو الشيخ هزاع بن زايد آل هنااين انئب رئيس اجمللس ا 1122
: شعار حتتثالثة أايم  ألول مرة يف الشرق األوسط، حيث تواصلت الفعاليات على مدارواليت استضافتها إمارة أبوظيب 

أكثر من أهم خرباء اإلحصاء حول العامل ضمن ، وذلك حبضور املتواصل واالبتكار الشراكة الرمسية، اإلحصاءات روح
 .دولة 01مشارك من  011

ابإلعالن عن الفائزيني جبائزة  وقد ميز اليوم الثالث واألخري من أايم املتؤمر الدويل ابلتنوع ودقة التنظيم، حيث بدأ
حصائيني الشباب على مستوى العامل واليت فاز هبا روالندو مارتينيز الفائز ابملركز األول وتوماس زمريمان الفائز ابملركز اإل

، متؤكدة دور اجلائزة يف تشجيع اإلحصائيني الشباب على مستوى الرابطة رئيس عوض عال معايلوقدمتها هلم الثاين 
العامل، مما يسهم يف مواصلة اإلبداع واالبتكار يف جمال اإلحصاء، مشرية إىل أن املستقبل حيمل الكثري من التطور والتميز 

 يف هذا اجملال بفضل جهود هتؤالء الشباب.



 

 

أمساء الفائزين جبوائز اإلحصائيني اإلماراتيني الشباب وجاءت ابملركز األول عائشة علي الشامسي من  عن املتؤمرعلن مث أ
 .العربية املتحدة جهاز الرقابة الغذائية مث شباب دائرة اإلحصاء وتنمية اجملتمع ابلشارقة مث شباب جامعة اإلمارات

 عام مدير القبيسي بطي بن حممد أمحد بطي سعادةو  لشتؤون الشبابت معايل مشا سهيل املزروعي وزيرة دولة وقد قام
 بتكرمي الفائزين وتسليمهم اجلوائز املتميزة. أبوظيب، - اإلحصاء مركز

أن النظام اإلحصائي  متؤكدةاإلحصائيني جبهودهم املتميزة وأعماهلم املبتكرة، شباب الوطن  ت معاليهاوهبذه املناسبة، هنأ
أن هذا التكرمي يطال كافة  كل زمالئهم من شباب الوطن، مشرية اىلع إىل جهودهم املبدعة هم و يف إمارة أبوظيب يتطل

 شبابنا اإلحصائيني، فالفائزون هم رمز هلم مجيعاً.

 اإلحصاء يف الشراكة متؤسسة رئيس غوتنغ يوهانس لدكتورابلكلمة الرئيسية ل ريوبعد ذلك بدأت فعاليات اليوم األخ
 واخلاص العام القطاعني بني الشراكات"، وكانت حتت عنوان 12ابريس – والعشرين احلادي لقرنا يف التنمية أجل من
، أوضح خالهلا أمهية البياانت الكبرية يف رسم السياسات وتعزيز خطط التنمية يف كافة "الكبرية البياانت جمال يف

ء عن التعاون مع القطاع اخلاص، كما ال يستطيع اجملاالت، متؤكداً أن القطاع العام ال يستطيع يف العصر احلايل االستغنا
القطاع اخلاص القيام بدوره لوال دعم القطاع العام، فالشراكة بني القطاعني أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق اخلري للبشرية 

 مجعاء.

فة املغرب عرضًا عن استضاحيث قدم  مثل املندوبية السامية للتططيط ابململكة املغربية،كما مت تنظيم جلسة خاصة مل
، أوضح فيه كافة اخلطوات واالستعدادات اليت قامت ومازالت تقوم هبا ل يف مراكشر العاملي لإلحصاء العام املقبللمتؤم

 املغرب الستضافة املتؤمر، متؤكداً أن املتؤمر حيظى بدعم كامل من كافة اجلهات املعنية يف اململكة.

 احلدث ويعترب سنتني كل يعقد لإلحصاء العاملي املتؤمر املغربية أن ةابململك للتططيط السامية املندوبية ممثلوأوضح 
 للمجتمع منصة يوفر حيث العامل، مستوى على اإلحصاء خلرباء جتمع أكرب تشكل اليت السبع بروابطه للمعهد األبرز

 بني اخلربات اسموتق املهين للتبادل اهلامة املواضيع من واسعة جمموعة يضم علمي برانمج لطرح الدويل، اإلحصائي
 أحناء مجيع من مشارك آالف 3 حنو إىل املتؤمر خالل عددهم يصل والذين اإلحصائية، اجملاالت خمتلف يف املمارسني

 .العامل



 

 

قدم السيد ماريو ابملا الرئيس املنتطب للرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية والسيد  وضمن فعاليات اليوم اخلتامي للمتؤمر،
 الرمسية اإلحصاءات ملتؤمر الدولية اجلمعية متؤمر عن اً عرض والتنمية االقتصادي التعاون منظمةممثل  يلإركو  دي ماركو

من املتؤمر، املقبلة السادسة عشرة  مجيع الدول األعضاء للمشاركة بقوة يف الدورة حيث قاما بدعوة، 1128 املقبل عام
(IAOS 018) ،ما توصل إليه علم فرصة كافية لالستعداد وطرح أحدث إىل أن العامني املقبلني سيوفران  مشريين

املشاكل اإلحصاء، وحبث أوجه التعاون بني الدول األعضاء للمسامهة ابإلحصاء يف حتقيق التنمية والتغلب على كافة 
  اليت تواجه اإلنسان يف العصر احلديث.

سعادهتا بروعة ودقة تنظيم ، الرمسية اءاتلإلحص الدولية الرابطة رئيس عوض عال معايل ويف كلمتها اخلتامية؛ أكدت
 .الرمسية لإلحصاءات الدولية للرابطة املنتطب اجلديد الرئيس ابملا ماريو لسيدابلتوفيق لاملتؤمر، معربة عن خالص منياهتا 

ض "يعتقد البع قال فيها:كلمة   أبوظيب – اإلحصاء مركز عام مدير القبيسي بطي بن حممد أمحد بطي سعادةألقى كما 
فقد كانت  لبداية.، ومن هناأبوظيب نرى أهنا ا –يف مركز اإلحصاء  هي خط النهاية يف رحلة النجاح، أن حلظَة الفوز  

وعلى مدار  حلظة االنطالق حنو اهلدف األمسىحلظة الفوز ابستضافة متؤمر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية هي 
أن تدرك البشرية   اإلحصاء مسع وبصر العامل أمجعان هدفنا هو أن ميأللقد كالثالثة حققنا اهلدف حبمد هللا، أايمنا 

 مجعاء أن اإلحصاء هو قاطرة التنمية وأساس االبتكار".

حافز لنا على اإلبداع  فكان حضوركم أكرب حرصنا على إثبات اجلدارة بثقتكم على مدار ثالثة أايموأضاف القبيسي: "
 ان يف هذا احملفل الدويل الكبري.أطيب مثار  مكوأوراق عملوكانت إسهاماتكم ومناقشاتكم  والنجاح

وتوصياتكم اليت خرج هبا املتؤمر سيكون هلا أكرب األثر يف بناء  ن النجاح الذي حتقق على أيديكموحنن على ثقة أب 
 ".الشراكات واستشراف املستقبل وتواصل االبتكار حول العامل

 

 

 



 

 

ومن  وال يعوضنا عنها سوى األمل يف لقائكم من جديدات السعيدة مر سريعة هكذا هي اللحظواختتم سعادته قائاًل: "
مع  ، على أرض إمارة أبوظيب1112 عام لإلحصاء العاملي أبوظيب يتطلع إىل استضافة املتؤمر –هنا فإن مركز اإلحصاء 

 .وأفضل ركائز اإلبداع والتميز"ح أتكيد وعدان بتوفري أعلى معايري النجا 

إلقاء كلمته سلم سعادته منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية متؤمر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية الذي وبعد 
 سينعقد العام القادم مث كرم بعد ذلك مجيع املشاركني أبوراق العمل ورؤساء اجللسات ابملتؤمر.

ن جبائزة اإلحصائيني الشباب العاملية، وجائزة خبالص التهنئة للفائزيأبوظيب  –سعادة مدير عام مركز اإلحصاء تقدم كما 
،  ثقة يف أهنم سيبذلون أخلص اجلهود لدعم وتطوير قطاع اإلحصاء يف بلداهنم. متؤكداً الاإلحصائيني الشباب اإلماراتيني.

 هبا جلسات املتؤمر.  اليت أثروا شاركة القيمة واجلهود املتميزةعلى املللجميع جزيل الشكر  كما قدم
ادته عن شكره كذلك لكافة اجلهات والشركاء االسرتاتيجيني للمركز، ملا قدموه من دعم كبري إلجناح املتؤمر وأعرب سع

وإبراز الوجه املشرف إلمارة أبوظيب أمام كافة الدول املشاركة يف املتؤمر، مشيداً جبهود موظفي املركز واللجنة العليا املنظمة 
هللا، متؤكدًا كذلك دور كافة وسائل اإلعالم يف دعم املتؤمر من خالل تغطياهتم ملا بذلوه من جهد كبري آتى مثاره حبمد 

 املكثفة، موضحاً أن اإلعالم شريك اسرتاتيجي هام للمركز يف كافة الفعاليات.
 العربية االمارات ودولة خاصة أبوظيب إمارة يف اإلحصائي العمل تطويرنشر الوعي و  أسهم يف املتؤمر أن أكد املشاركونو 
 استضافة، ودعم 1111 أبوظيب خطةتعزيز  يفأسهم  كما اإلقليمي، املستوىتطويره على  إىل إضافة عامة، ملتحدةا

 –اإلحصاء  مركز ، كما حققعام بشكلية االقتصادو  ةيالسياح لدعم خطط التنمية األمهية ذات الدولية املتؤمرات
 املتؤمرأهم حدث إحصائي يف العامل وهو  الستضافة تتؤهله مارة،اإل يف اإلحصائي العمل مسرية يف تنموية قفزةأبوظيب 
  .1112 لعام WSC-ISI لإلحصاء العاملي

شهد اجتماع احلوكمة لرؤساء اجلدير ابلذكر أن متؤمر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية الذي اختتم فعالياته اليوم 
 الدولية لإلحصاءات الرمسية. األجهزة اإلحصائية يف املنطقة العربية، واجتماع أعضاء الرابطة

 

 



 

 

 لشتؤون الدولة وزيرة اهلامشي إبراهيم بنت رمي معايللفيف من أبرز القيادات من داخل وخارج الدولة، منهم  هر كما حض
 االحتادي الوطين اجمللس لشتؤون الدولة وزيرة الكعيب نورة معايل، و 1111 إكسبو مكتب عام مدير الدويل التعاون
 مدير الرمسية لإلحصاءات الدولية الرابطة رئيس عوض عال معايل، و بوظيبأب اإلعالمية املنطقة هيئة إدارة جملس رئيسة

 سعادة، و واإلحصاء للتنافسية االحتادية للهيئة العام املدير لواته انصر هللا عبد سعادة، و الفلسطيين اإلحصاء جهاز عام
 مركز عام مدير املنصوري الحج راشد سعادة، و أبوظيب – اإلحصاء مركز عام مدير القبيسي بطي بن حممد أمحد بطي

 عام مدير احلريب سعيد بن صابر سعادة، و أبوظيب – اإلحصاء مركز إدارة جملس رئيس واملعلومات اإللكرتونية األنظمة
 سساملتؤ  والشريك التنفيذي املدير رسلنج أوال السيد، و العربية اخلليج لدول التعاون جملس لدول اإلحصائي املركز

 والعشرين الواحد القرن يف للتنمية اإلحصاء يف الشراكة رئيس جوتينغ جوهانز الدكتور، و لسويداب مايندر جاب ملتؤسسة
، وغريهم من مديري مكاتب اإلحصاء العاملية وخرباء اإلحصاء املرموقني، إضافة إىل اجلهات احلكومية يف 12 ابريس –

قة، واملكاتب اإلحصائية احمللية واإلقليمية والعاملية، وخاصة الشعبة اإلحصائية دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول املنط
لألمم املتحدة، وكذلك اجلامعات واملتؤسسات التعليمية، وكافة وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية واملسموعة من خمتلف 

  دول العامل.

 3 املتؤمر برانمج ضم، و واخلرباء لسياساتا عوصنا  املستؤولني كبار من مشارك 011 لنحو ملتقى املتؤمركما وفر 
 دولة 01 من رائدة عاملية إحصائية متؤسسات ميثلون متحدثون قدمهاو  رأسهات موازية جلسة 10جلسات عامة و

 ورقة عمل. 222استعرضوا 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

ي . ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائ-حفظه هللا-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
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. 
تباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج وابع

العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 
 ىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إ

 
املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق 

وعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوض
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

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

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

يسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستطراج كمصدر رئ
 املتؤشرات 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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