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 المجلس التنفيذي إلمارة عجمانمع  تعاون"إحصاء أبوظبي" يوقع اتفاقية 

 

اجملاالت ذات  يف بشأن التعاوناتفاقية  صباح األمسعجمان  إلمارةاجمللس التنفيذي و أبوظيب  - وقع مركز اإلحصاء

 والرؤى والغايات األهداف حتقيق يصب باجتاه مبا الفنية، القدرات وتعزيز اخلربات وتبادل بناءهبدف  االهتمام املشرتك

يف جمال تبادل املعلومات اإلحصائية، وإرساء أسس العمل  من اجلهتني لكل االسرتاتيجية والربامج واخلطط والسياسات

 وتنمية الطاقات حفز يف االسرتاتيجية الشراكة بأمهية من الطرفني وإميانا  املشرتك بصورة منهجية حتقق التكامل اإلحصائي، 

 .ة املستوياتعلى كاف مبا يليب احتياجات الطرفني ويدعم خطط التنمية املستدامة واملعارف، املعلومات وإتاحة املهارات،

وضع من خالل  احلكومية اجلهات بني والتنسيق التعاون تعزيز يف أبوظيب حكومة اسرتاتيجية ترمجةوهتدف االتفاقية إىل 

إطار عمل منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات وفق جداول زمنية وإجراءات حمددة، كما تعزز االلتزام باملنهجيات واملعايري 

املعتمدة من أجل االرتقاء جبودة البيانات وحتقيق االستخدام األمثل للسجالت اإلدارية يف اإلمارة، وتوفري املوارد بتقليص 

 .عجمان إمارة لدى حكومة العاملةيدانية، إضافة إىل تطوير القدرات والكفاءات اإلحصائية االعتماد على املسوح امل

قبيسي، ، حيث وقع عن املركز مديره العام سعادة/ بطي أمحد حممد بن بطي الفندق فريمونت عجمانمت توقيع االتفاقية يف 

ك حبضور عدد ، وذلسعيد سيف املطروشيسعادة/ األمني العام للمجلس التنفيذي اجمللس التنفيذي إلمارة عجمان وعن 

 من املديرين التنفيذيني واملسؤولني من اجلهتني.

 الشراكة عالقات وترقية تنمية يف املسامهةحرصهما على واجمللس التنفيذي إلمارة عجمان أبوظيب  –وأكد مركز اإلحصاء 

 االسرتاتيجي والتخطيط السياسات بوضع الصلة واملؤسسات ذات اجلهات مع والتعاون التواصل جسور ومد   للطرفني



 

كما أمن الطرفان على االلتزام حبماية سرية البيانات، وأمهية العمل املستمر   ،وعجمان وظيبأب إماريت يف العلمي والبحث

 لالرتقاء جبودهتا.

ق مع اجلهات احلكومية يوأشاد سعادة بطي القبيسي بتوقيع االتفاقية اليت تأيت يف إطار حرص املركز على التعاون الوث

 اإلحصاء جماالت يف احمللية واالحتادية وغريها من املؤسسات ذات الصلة بعمل املركز لتأسيس آلية تعاون أكثر فاعلية

 األنظمة فيها مبا البيانات إصدار وإعادة لتبادل ومنظم منهجي عمل إطار ، إضافة اىل وضعاملهين والتطوير والتدريب

  .املعنية األطراف بني بالبيانات التزويد وإجراءات الزمنية واجلداول اإللكرتونية

من جانبه أعرب سعادة سعيد سيف املطروشي أمني عام اجمللس التنفيذي بعجمان عن سعادته بالتعاون مع مركز اإلحصاء 

ة على اعتباره السلطة املعنية جبمع البيانات اإلحصائية وإعداد برامج اخلطط اإلحصائية اليت ختدم برامج التنمي يف أبوظيب

ة إمارات الدولة. مؤكدا   أن اجمللس التنفيذي حبكومة عجمان ينتهج اسرتاتيجي يف إمارة أبوظيب ومبا يعود بالنفع على

 واخلاصة على املستوى الدولة،  مبا يسهم يف حتقيق تطلعات وتوجهات التعاون مع مجيع املؤسسات والدوائر احلكومية

س الدولة "حفظه زايد آل هنيان رئي القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن

"رعاه  زراء حاكم ديباهلل" وأخيه صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الو 

. ومبا ينسجم مع رؤية "عجمان 2021اهلل" يف أن تكون دولة اإلمارات واحدة من أفضل دول العامل حبلول العام 

" للوصول إىل حكومة متميزة تتسم بعمل حكومي ذو كفاءة وفعالية، وتقود مؤسساته كفاءات مواطنة متسلحة  2021

 .باملعرفة والطموح

ون املتفق عليها بني الطرفني كما أشارت االتفاقية إىل تصميم وتنفيذ املسوح واالستطالعات ذات وتشمل جماالت التعا

الصلة، وتبادل البيانات اإلحصائية الوصفية، وتطوير املعايري واملنهجيات اإلحصائية املتعلقة بإعداد وجتهيز البيانات من 

 تطويرو عة عامليا ، وغريها من املعايري واملمارسات اإلحصائية املتبخالل تطبيق التعريفات واملفاهيم اإلحصائية، والتصنيفات 

والوفاء باحتياجاهتا  االسرتاتيجي بالتخطيط واملعنيني عجمان إمارة لدى حكومة العاملة اإلحصائية والكفاءات القدرات

 التدريبية من خالل الربامج املخصصة اليت يعدها معهد التدريب االحصائي التابع للمركز. 



 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن  2008سنة (7)وفقا  للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 
. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي -حفظه اهلل-ئيس الدولة زايد آل هنيان ر 

يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل 
املفاهيم  احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيدوالتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات 

 والتعاريف اإلحصائية. 
إعداد خطط برامج العمل  ، يتوىل املركز مهاموباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب

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

 
ق لقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفاملسوح املتع

معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضال  عن 
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

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

تسهم إسهاما فعاال  يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارة  درب التطور والنمو املركز ألن يكون ركيزة  أساسية 
يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي 

ؤشرات اليت ختدم ستها وحتليلها واستخراج املجلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث درا
 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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