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 والتعاون المؤسسي ستراتيجيةااللشراكة ل ا  تعزيز

 للمعاشات العامة الهيئةاتفاقية خدمة محددة المستوى مع  "إحصاء أبوظبي" يوقع

 االجتماعية والتأمينات

 

 4يوم االثنين  االجتماعية والتأمينات للمعاشات العامة الهيئةوأبوظبي  - اإلحصاءوقع مركز 

مجال تبادل في بينهما التعاون اتفاقية خدمة محددة المستوى بهدف تطوير  ،2016إبريل 

، اإلحصائيمنهجية تحقق التكامل بصورة المشترك لعمل ا أسسإرساء و المعلومات اإلحصائية،

 الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كافة المستويات.بما يلبي احتياجات 

جداول زمنية وفق وضع إطار عمل منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات وتهدف االتفاقية إلى 

الرتقاء بجودة أجل ا المعتمدة منز االلتزام بالمنهجيات والمعايير تعزمحددة، كما وإجراءات 

تقليص توفير الموارد بو ،األمثل للسجالت اإلدارية في اإلمارةحقيق االستخدام وت البيانات

في تطوير القدرات والكفاءات اإلحصائية العاملة الميدانية، إضافة إلى االعتماد على المسوح 

 الهيئة.

مركز حيث وقع عن ال االجتماعية، والتأمينات للمعاشات العامة الهيئةتم توقيع االتفاقية في مقر 

 والتأمينات للمعاشات العامة الهيئة، وعن بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي ادة/مديره العام سع

بحضور عدد من وذلك ، باإلنابةللهيئة محمد سيف الهاملي المدير العام سعادة/  االجتماعية

 والمسؤولين من الجهتين. ين التنفيذيينريمدال

حرصهما على  االجتماعية والتأمينات للمعاشات العامة الهيئةأبوظبي و –وأكد مركز اإلحصاء 

القنوات التي على  ااتفقو ،لكترونية في نقل البياناتالستفادة القصوى من الوسائل اإلا

 .المتعلقة بالربط اإللكتروني بينهما تفاصيل الفنية، والالبياناتسيستخدمانها في تبادل البيانات 

 وأهمية العمل المستمر لالرتقاء بجودتها. على االلتزام بحماية سرية البيانات،لطرفان اكما أمن 

التعاون التي تأتي في إطار حرص المركز على ة بتوقيع االتفاقيالقبيسي  وأشاد سعادة بطي

المحلية واالتحادية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بعمل الوثيق مع الجهات الحكومية 

هدف االستفادة القصوى من الموارد اإلحصائية في ب آلية تعاون أكثر فاعليةالمركز لتأسيس 

وبناء نظام إحصائي يرتكز على أسس علمية راسخة ويقدم مؤشرات عالية  ،إمارة أبوظبي



 

كما أشاد  .ة والتوقيت والمالءمة الحتياجات المستخدمين بمختلف فئاتهمدقالجودة من حيث ال

لمتقاعدين ومن ثم مساهمتها في سعادته بالدور الحيوي للهيئة من خالل دعمها لشريحة ا

استقرار المجتمع وتعزيز القيم الفاضلة التي يرتكز عليها بناؤه. كما أشاد بالجهود المستمرة 

 للهيئة من أجل توسيع مظلتها التأمينية.

من جانبه أعرب سعادة محمد سيف الهاملي عن سعادته بتوقيع االتفاقية وقال يمثل التعاون مع 

فرصة جيدة لتعزيز التعاون مع أحد المراكز الهامة في إمارة أبوظبي  مركز إحصاء أبوظبي

لدوره الحيوي في توفير البيانات اإلحصائية التي تدعم صانعي القرار في رسم السياسات 

االقتصادية واالجتماعية بما يتواكب مع خطط اإلمارة نحو تعزيز مسيرة التنمية واالستقرار 

بأن هيئة المعاشات إدراكا  لما تمثله المعلومات والبيانات  االجتماعي واالقتصادي، مضيفا  

بناء االستراتيجيات والسياسات الخاصة بالجهتين، اإلحصائية واالكتوارية من ركيزة هامة في 

على تطوير مستويات العالقات مع شركائها كافة من الجهات الحكومية االتحادية  حرصت

الستفادة من اإلمكانات التي  يوفرها الطرفين ا والمحلية ومنها مركز إحصاء أبوظبي بهدف

 كذلك المساهمةو المجتمع نحو أفرادلتحقيق أهدافهما والتوائم مع األدوار المنوطة بهما تأديتها 

يخدم أجيالنا الحالية بوعي  في دعم خطط التنمية التي تشرف عليها وتقودها حكومتنا الرشيدة

 والمقبلة.

تصميم وتنفيذ ق عليها بين الطرفين كما أشارت االتفاقية إلى وتشمل مجاالت التعاون المتف

المعايير تطوير وتبادل البيانات اإلحصائية الوصفية، وواالستطالعات ذات الصلة،  المسوح

التعريفات والمفاهيم من خالل تطبيق لبيانات المتعلقة بإعداد وتجهيز اوالمنهجيات اإلحصائية 

بناء من المعايير والممارسات اإلحصائية المتبعة عالميا ، و اإلحصائية، والتصنيفات وغيرها

المخصصة ية من خالل البرامج التدريباحتياجاتها والوفاء بللهيئة اإلحصائية المؤسسية القدرات 

  .التابع للمركز معهد التدريب االحصائيا عدهالتي ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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  2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل . ومبوجب هذا القانون، فإن -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 
عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما 

 بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. يتعلق 
وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
 العمل 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 
 

املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق 
تعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة ت
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

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

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

كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري 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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