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 حنو نظام إحصائي موجه للمستخدمني 
ظبي من اإلحصاءات ة عمل لتحديد احتياجات إمارة أبو ورش : يعقد"أبوظبي إحصاء"

 2016 ذات األولوية الرسمية

من املختصني يف الشأن  ا  كبي   ا  ورشة عمل ضمت عدد اليومصباح أبوظيب  –عقد مركز اإلحصاء 
باب البحر، هبدف حتديد احتياجات  - من اجلهات احلكومية، وذلك يف فندق فيمونتاإلحصائي 

 القرارات. اختاذ السياسات و  رسميف إمارة أبوظيب من اإلحصاءات الرمسية ذات األولوية القصوى 

 كزوالذي ير  أبوظيب، إلمارة املستقبلي اإلحصائي-للنظام  الرئيسية واستعرض املركز خالل اللقاء اجلوانب
اخلربات  مع تطوير اإلمارة، يف احلكومية للجهات اإلحصائية االحتياجات والقدرات تنسيق على

 وغيها واملنهجيات املعايي توحيد إضافة إىل اجلهات، هذه يف اإلحصائية للعمل الكفاءات واستقطاب
 من أجلساراتيجية األولويات واألهداف االوحتديد لإلمارة  اإلحصائي النظام لبناء املهمة اجلوانب من

لخطة ل وذلك وفقا   .بناء نظام إحصائي موحَّد ومتقّدم وفق املبادئ الدولية لإلحصاءات الرمسية
  .خطة إمارة أبوظيبواءمة مع احتياجات املاليت تركز على و ، 2020 – 2016االساراتيجية للمركز 

بالدرجة  واليت تستندصاءات الرمسية وقد حبث املركز إطار عمل ومعايي اختيار قائمة الفئة األوىل لإلح
أهداف خطة إمارة أبوظيب ومتطلبات إعداد اخلطط القطاعية يف اإلمارة وااللتزامات االحتادية  إىلاألوىل 

 والدولية. 

كما تضمنت الورشة ثالث حلقات عمل متخصصة ملراجعة وحتديد قائمة الفئة األوىل لإلحصاءات 
، والسكانية  اإلحصاءات االقتصادية، تلتها اإلحصاءات االجتماعيةالرمسية، حيث ناقشت احللقة األوىل



 

 

 

 

 

مث إحصاءات الزراعة والبيئة. وقد أشاد املشاركون بأمهية هذه الورشة يف تلبية احتياجات املستخدمني 
 توقعاهتم وتطلعاهتم.ب يفيذات األولوية وتطوير العمل اإلحصائي مبا 

 أبوظيب، يف إمارة اإلحصائي للنظام احملددة اجلديدة املبادرات مأه حول شركائهل إجيازا املركز كما قدم
وآليات إدارة وتنسيق ، اجلودة تقييم اإلدارية وإطار والسجالت الرمسية اإلحصاءات برنامج تطوير مثل

 املبادرات وغيها من اإلحصائي "تطوير القدرات اإلحصائية"، التدريب معهد وبرنامج اإلحصائية املسوح
 .اهلامة ةاإلحصائي

من  2016استعداداته الستضافة مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية  كذلكركز  املاستعرض و 
وإتاحة الفرصة جلميع اجلهات احلكومية للمشاركة بأوراق العمل،  للمؤمتر خالل عرض احملاور الرئيسية

 .بصفة عامة املتحدة ودولة االمارات العربية العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيبلبناء سعيا  

أن الورشة تتيح فرصة متميزة لبناء عالقات جديدة وتبادل املعلومات ومناقشة  ملركزاويف اخلتام أكد 
األهداف املشاركة مع منتجي ومستخدمي البيانات اإلحصائية من أجل حتقيق الكفاءة والتميز يف العمل 

ود وتوثيق التعاون مع اجلهات احلكومية اإلحصائي ، مضيفا  حرص املركز على حبث سبل تنسيق اجله
وغي احلكومية واجلامعات ومراكز البحث العلمي ومجيع الشركاء املعنيني باألنشطة اإلحصائية يف إمارة 

وإقامة نظام إحصائي  اإلمارةأبوظيب، وذلك لتحقيق فاعلية أكرب تعزز االستفادة من املوارد اإلحصائية يف 
أفضل املمارسات الدولية لوضع النظام اإلحصائي لإلمارة يف  وفقشامل يرتكز على أسس علمية متينة 

العاملية املتقدمة، من حيث جودة اإلحصاءات وصلتها مبتطلبات املستخدمني اإلحصائية مصاف النظم 
 ودقتها وحداثتها.



 

 

 

 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وفد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر  -إلحصاء مركز ا
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان  2008سنة (7)وفقا  للقانون رقم   2008أبريل عام 

نون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج . ومبوجب هذا القا-حفظه اهلل-رئيس الدولة 
وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة 

 ا يتعلق باملفاهيم والتعاريف اإلحصائية.الدوائر واجلهات احمللية األخرى، وينسق أعماله مع هذه اجلهات فيم
 
وباعتباره اجلهة الرمسية الرئيسية املعنية جبمع البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج العمل  

العمل اإلحصائي على اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية احمللية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة 
مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة باجملاالت 

ة السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغيها، وذلك وفق معايي عاملية ومبادئ أساسية هام
 تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضال  عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

 
أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسي التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفي  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

بة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املركز املعلومات اإلحصائية املطلو 
ألن يكون ركيزة  أساسية تسهم إسهاما فعاال  يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارة  درب التطور والنمو يف اجملتمع، 

ائل اإلعالم وغيها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البيانات سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووس
 اإلحصائية وفق معايي وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 بلقيس فوزي سزر
Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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