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 12/1/2016  :لتاريخا

 ياً عالممحلياً و األولى من نوعها هي مبادرة في 

 مرخصا   ميدانيا   باحثا   053 تخريج " يعلنظبي"إحصاء أبو

أمهية على  ، أكد املركزإحصائي يتمتع بالثقة واملصداقية بناء نظامىل أبوظيب إ –مركز اإلحصاء يف إطار سعي 
 عتمد على الباحثن العمل امليداين يأىل مشريُا إصائيا وفنيا وفق أعلى املعايري، مؤهلة إحبناء موارد بشرية 

ومن هذا ، يدورة العمل اإلحصائ، لتكتمل من مث ة والدقيقةقالبيانات املوثو عملية مجع باعتباره نقطة انطالق 
عن املركز أعلن حيث  ،لية اإلحصائيةدم العمخي امبتنمية وتطوير املوارد البشرية ل اهتماما كبريا   املركزأوىل  املنطلق
تستوين املاملبادرة األوىل من نوعها على واليت تعد ميداين  إحصائيباحث رخصة برنامج تدرييب مينح  إطالق

هذه الرخصة . كما أن يف إمارة أبوظيب ىل بناء كوادر مرخصن ومؤهلن للعمل امليداينهتدف إو ، احمللي والعاملي
صداقية مع االلتزام بامل الرأي اتانات من خالل مشاريع املتسوح اإلحصائية واستطالعمع البيجلتؤهل الباحث 

  .املتعارف عليها عامليةالعايري املو 

من املركز ملزاولة العمل  باحثا  ميدانيا  معتمدا   350واليت تضمنت  بتخريج الدفعة األوىلقام املركز مؤخرا  وقد 
اإلحصاءات اإلحصاء و  علمعن  ، كما قدم حملة عامةكفاءات اإلحصائيةالمن  ا  عدد وتضمن الربنامج، امليداين
التحكم و ، وحاملتسمنهجية و ، اتحل املشكالت واختاذ القرار ، وطرق مجع البياناتوأساليب عمليات و ، الرمسية

عايري اجلودة مب وااللتزام، نظم املعلومات اجلغرافيةواستخدام أداوات  ،بالكشف واالفصاح عن البيانات
مشل الربنامج كما وغريها.   اإلحصاءات االقتصاديةو ، اإلحصاءات البيئيةومبادئ  حصائية العاملية، اإل

سرية البيانات  تنظم العمل الإلحصائي وتضبطوالقوانن والتشريعات اليت ، اجلودة األحصائيةموضوعات 
مبادئ العمل اإلحصائي، ومبادئ التسرية اإلحصائية، وقيم و قواعد والعقوبات املرتتبة على خمالفة اإلحصائية، 

والتطبيقات احلديثة  ،نظم املعلومات اجلغرافيةو ، اتالبيانب دلناملالتعامل مع وإرشادات خدمة املتعاملن، 
  .، وآليات التدقيقمجع البياناتاملتستخدمة يف 



 

كما   .لتسلوك العامةأهداف ورسالة ورؤية املركز، ومهارات االتصال الفعال، وقواعد اأيضا   الربنامجستعرض او 
القياس وأساليب عرض البيانات  وطرقاالت استخدام اإلحصاء وأمهيت  واملتغريات وتعريفها، جمتطرق إىل 
 جودة املتسوح اإلحصائية. ومعايري وتبوبيها، 

املتسح البيئي، واملتسوح االقتصادية، واملتسوح اليت تشمل  ،لمركزل الدورية تسوحاملعرف الربنامج كذلك بو 
، أمهية كل متسح، وأهداف  مع إيضاحمتسح التجارة اخلارجية، جنيب، و عية، ومتسح االستثمار األالجتماا

 الربنامج التدرييب اختتمو والتعريفات واملفاهيم اخلاصة ب  ومصادر البيانات، واالستمارات اخلاصة هبذه املتسوح. 
سنتن  اهيتصالحتستمر مدة اليت تو اإلحصائي رخصة الباحث امليداين  ل علىو حصمي للمتدربن لليباختبار تقي

 . من تاريخ اإلصدار

تطوير  ةواصلمن خالل م 2020 – 2016ضمن خطة  لى حتقيق أهداف  االسرتاتيجيةاملركز حرص  عوأكد 
رفع متستوى ل التقنيات احلديثة لتحقيق الكفاءة وتقدمي خدمات فائقة اجلودة وتتسخري ،طاقات موظفي  وقدراهتم
 ارة أبوظيب.العمل اإلحصائي يف إم

كافة اجلهات احلكومية إىل االستفادة من دورات معهد التدريب اإلحصائي، أبوظيب   –مركز اإلحصاء  دعاكما 
وذلك عن طريق ، اجلهات احلكومية يف إمارة أبوظيباالحتياجات اإلحصائية لكافة خمتلف  بتلبية اهتمام مؤكدا  

حيث يقوم  حصائية املتخصصة للعاملن هبا،ج التدريبية اإلتقدمي الربامو دعم وتعزيز التعاون مع هذه اجلهات 
، مما ةاسرتاتيجياكات شر يف إطار يف جمال اإلحصاء  رموقةمع كربى اجلامعات واملعاهد العاملية املتعاون بال املعهد
 للمعايري الدولية.مطابقة و اجلودة تقدمي دورات إحصائية ذات عالية يف  تتساعد

 



 

 

 أبوظبي –صاء معلومات عن مركز اإلح

أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وفد تم إنشاؤه في الثامن  - مركز اإلحصاء

، الذي صدر بمرسوم من صاحب  2008سنة (7)وفقاً للقانون رقم   2008والعشرين من شهر أبريل عام 

. وبموجب هذا القانون، فإن المركز مسئول عن -حفظه هللا-السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة 

باإلمارة، كما يقوم بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية 

 ه مع هذه الجهات فيما يتعلق بالمفاهيم والتعاريف اإلحصائية. األخرى، وينسق أعمال

وباعتباره الجهة الرسمية الرئيسية المعنية بجمع البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز مهام 

 إعداد خطط برامج العمل اإلحصائي لخدمة برامج التنمية، وإجراء المسوح اإلحصائية المحلية بما ال يتعارض

مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إلى جمع وتصنيف وتخزين وتحليل 

ونشر اإلحصاءات الرسمية ونتائج المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية والديموغرافية واالقتصادية 

ومبادئ أساسية هامة تتعلق باالستقاللية  والبيئية والزراعية والثقافية، وغيرها، وذلك وفق معايير عالمية

 المهنية، الحيادية، الموضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

أبوظبي يلعب دورا محوريا في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة،  - ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء

اإلحصائية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق األرقام  وذلك بتوفير المعلومات

الحديثة والدقيقة. ويسعى المركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعاالً في خدمة متخذي القرار وراسمي 

مال والباحثين ووسائل السياسات، وإنارًة درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو مجتمع األع

اإلعالم وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات 

 حديثة، ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج المؤشرات التي تخدم أهداف التنمية. 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
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