
 

 
 

   بيان صحفي
 1122/  21/  7التاريخ: 

 

 يف جلسة خاصة خالل فعاليات اليوم الثاين

 يبحث "قياس تقدم املرأة العربية" مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية: ""إحصاء أبوظيب

 يبحثن أهم القضااي املتعلقة ابملرأة مبختلف جوانبها أبرز القيادات النسائية 

 واإلحصاء ركيزة أساسية لكافة القطاعات عقد ألول مرة يف اتريخ املؤمتراجللسة ت: القبيسي

 
مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الدورة اخلامسة عشرة من صباح اليوم فعاليات لليوم الثاين على التوايل، تواصلت 

 روح: شعار تحتللمرة األوىل يف الشرق األوسط، أبوظيب،  –، والذي ينظمه مركز اإلحصاء 1122الرمسية 
 . مبركز أبوظيب للمعارض، وذلك املتواصل واالبتكار الشراكة الرمسية، اإلحصاءات

اجللسة متحداثت من أبرز  قادت حيثن "قياس تقدم املرأة العربية"، حتت عنوا اليوم الثاين جلسة خاصة تضمنقد و 
اي اليت حصاء، وأتيت أمهية اجللسة من أمهية القضايف الوطن العريب، يعملن يف جماالت املرأة وجمال اإل ئيةالنساالقيادات 

 .والنقاش مت طرحها للمعاجلة
والطرق املثلى  ،العربية املرأة حققته الذي التقدم معدل قياس املتعلقة بصعوبة القضااي على الضوءجللسة طت اسل وقد

 لتمكني احلكومات من حتقيق التوازن ملشاركتها يف الوظائف القيادية واالدارية.
 تعمل اليت الرئيسية العوامل حول كافية معلومات تقدمي املتوفرة على واملؤشرات البياانت قدرة قضية اجللسة تانقشكما 

 العربية املرأة دعم شأهنا من اليت اإلجراءات وكذلك قياس، العربية الدول يف إحراز التقدم على املرأة قدرة من على احلد
 .وظائف أفضل على للحصول

 



 

 
زايدة  بني التوازن حتقيق من احلكومات كنهو أفضل الطرق والسياسات اليت متاجللسة الرئيسية هذه  ما حبثتهومن أهم 

 .كبرية بصورة احملليني السكان عدد لزايدة احلاجة مع اإلداريةو  القيادية الوظائف يف املرأة مشاركة
لرمسية مدير عام جهاز اإلحصاء الفلسطيين، اجللسة معايل عال عوض رئيس الرابطة الدولية لإلحصاءات ا تترأسقد و 

نورة الكعيب وزيرة الدولة لشؤون اجمللس الوطين والرئيس التنفيذي هليئة املنطقة اإلعالمية أببوظيب، وشركة  معايل مبشاركة 
(twofour54 ،وسعادة مىن خلف الدعاس الوكيل املساعد لقطاع شؤون العمل اإلحصائي بدولة الكويت ،)

 ة كمال املدير العام ملركز املرأة الفلسطينية للبحو  والتوييق.وسعادة زهري 
أبوظيب أن هذه اجللسة اخلاصة يتم تنظيمها  –وأكد سعادة بطي أمحد حممد بن بطي القبيسي مدير عام مركز اإلحصاء 

عشرة السابقة يف  عللمرة األوىل، حيث مل يسبق أن نظمتها الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية خالل الدورات األرب
 خمتلف دول العامل.

وأوضح سعادته أن املؤمتر عامة وهذه اجللسة خاصة تثبت أمهية اإلحصاء كركيزة أساسية يف توفري البياانت واملعلومات 
إلحصاء هو شراين احلياة الذي يروي سياسات التنمية، واملنارة اليت تنري الطريق أمام تطوير كافة القطاعات، فاعمة لالدا
 اع القرار.صن

 ملركز الرئيسية للربامج العامة املالمح ترسم مشريًا إىل أن هذه اخلطة أبوظيب خبطة املؤمتر ارتباطكما أكد القبيسي 
 منتجي مع والتنسيق التعاون تطوير، و لإلحصاءات الشاملة اجلودة تعزيزأبوظيب، حيث يساعد املؤمتر يف  – اإلحصاء
 إدارية مصادر تطوير خالل من البياانت مجع عمليات حتسني ، مما يسهم يفأبوظيب ءأحنا كافة يف الرئيسيني البياانت
 من االستفادة، إضافة إىل أبوظيب إمارة يف احلكومية اجلهات لدى اإلحصائية والكفاءات القدرات تطوير، و جديدة

 .اإلحصائية للعمليات الكلية الكفاءة لتحسني احلديثة التقنيات
 وفعال مباشر بشكل الرمسية لإلحصاءات الدولية الرابطة مؤمتر تؤكد كيف خيدم االعتبارات ذهه كلوأوضح سعادته أن  

ملومتر الرابطة الدولية لالحصاءات  عالية إحصائية بياانت إنتاج على احمللية واجلهات الدوائر ويساعد  أبوظيب خطة
 .اخلطة هذه حتقيق يف تسهم لجودةال
 
 



 

غطت كافة احملاور الرئيسية االربعة مبؤمتر ورقة عمل  62جلسات موازية، ومت طرح  21ر وقد اشتمل اليوم الثاين للمؤمت
 الرابطة الدولية لالحصاءات الرمسية .

 
 

أن الفعاليات تسري وفق األجندة املعتمدة  للمؤمتر رئيس اللجنة املنظمة السيدة رابعة حممد بين ايس أوضحتمن جانبها 
كافة أعضاء الرابطة الدولية لتطوير أفضل سبل وآليات العمل  بني التعاون تعزيزل يمةبدقة، وأن املؤمتر ميثل فرصة ق

 اإلحصائي العاملي.
بصورة مشرفة، ظهرت بوضوح من خالل اهتمام وسائل اإلعالم  أبوظيب إمارةقدم  ملؤمتركما أشارت بين ايس إىل أن ا

 ٕادارة يف اإلقليمي املستوى على ٔابوظيب إلمارة الرأيد الدور إبراز الدولية بتغطية فعاليات وجلسات املؤمتر، مما أسهم يف
 يقافة لنشر وسعيها اإلحصاء ملنهج اعتمادها خالل من ،الدقيقة واملعلومات البياانت على املستند التنموي التخطيط
  .املختلفة مٔوسساهتا بني اإلحصاء
 ٔابرز خالهلا من جتمع حملية مببادرة املتميزة واملعارض املٔومترات واستضافة لتنظيم واستعدادها ٔابوظيب قدرة إبرازوكذلك 
 .اختصاصه جمال يف كل   العامليني واخلرباء املتحديني

من  واخلرباء لسياساتا وصناع املسؤولني كبار من مشارك 011أن أكثر من وأضافت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر 
 12و جلسات عامة 6 شملأايم وي 6يستمر  املؤمتر أن مشرية إىل ،راملؤمتون فعاليات ضر دولة حول العامل حي 01

 ورقة عمل. 222يستعرضون  رائدة عاملية إحصائية مؤسسات ميثلون متحديون ويقدمها يرأسها موازية جلسة
  2890مت أتسيسها عام  حكومية غري دولية منظمة الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية هيوأوضحت بين ايس أن 

مع، و  ISIمتخصص يف املعهد الدويل لإلحصاء  كقسم  حيث ومستخدميها، الرمسية اإلحصاءات منتجي الرابطة جتج
 مؤمترها الرابطة تعقد، و العامل مستوى على اإلحصاءات جمال يف واملتخصصني اخلرباءمن  عضو 011 حوايل تضم

 .املاضية األعوام خالل العامل حول خمتلفة دول يف مؤمتراً  20 عقدت وقد عامني، كل مرة الرمسية لإلحصاءات الدويل

اجللسات املوازية اليت يتم خالهلا األخرية و  جللسة العامةاب وذلكوخيتتم املؤمتر فعالياته غداً مبركز أبوظيب للمعارض،  ؛هذا
ز الشباب طرح عدد كبري من أهم أوراق العمل املتميزة من مجيع أحناء العامل، كما سيتم اإلعالن عن الفائزين جبوائ

 اإلحصائيني العاملية وجوائز الشباب اإلحصائيني اإلماراتيني.



 

أربعة حماور عمل على ترتكز الدورة اخلامسة عشرة من مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية اجلدير ابلذكر أن 
 التوسع يف اآلخذ لوماتاملع 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 االلتزامرابعاً وأخرياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

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

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

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

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

همة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن معايري عاملية ومبادئ أساسية م
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

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

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

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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