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   بيان صحفي

 2016/  09/  24التاريخ: 

 ناء القدراتنهجيات العمل اإلحصائي وبمىل توحيد إبطي القبيسي: هندف 

 لمنهجيات والجودة اإلحصائيةلة أدل   9طلق ي« إحصاء أبوظبي«

أدلة  سلسةمؤخرًا  ظيبأبو  –أطلق مركز اإلحصاء فقد املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، بصفته 
مشلت عدة حماور تتعلق مبنهجيات العمل االحصائي واجلودة واملؤشرات  أدلة 9 ضمن املنهجيات واجلودة اإلحصائية
االسرتاتيجية املتمثلة يف  على حتقيق أحد أهدافه املركزانطالقًا من حرص . ويأيت ذلك اإلحصائية والبيانات الوصفية

 ،أبوظيبتوحيد املفاهيم واملعايري اإلحصائية على مستوى إمارة ىل إعيًا ضمان جودة البيانات واملنتجات اإلحصائية س
اجلهات يف إعداد اإلحصاءات الرمسية على هذه ودعم  ،القدرات اإلحصائية للجهات احلكومية يف اإلمارة وبناء وتعزيز

اد اإلحصاءات الرمسية عدإأساس املعايري املوحدة واملنهجيات املعتمد من قبل املركز هبدف ضمان تنسيق وتنظيم و 
 بفاعلية وكفاءة. مستخدمي البياناتبصورة تتفق مع األساليب واملعايري الدولية ومبا يليب احتياجات 

 
أبوظيب: "إن إطالق هذه األدلة اإلحصائية  –وهبذه املناسبة قال سعادة بطي أمحد القبيسي املدير العام ملركز اإلحصاء 

العمل مع شركائنا لتوفري بيانات وخدمات عمل اإلحصائي يأيت يف إطار حرصنا على املتكاملة لتنظيم وتعزيز جودة ال
إحصائية تتميز باجلودة واملصداقية واالبتكار لدعم صناع القرار واملهتمني، وتسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف 

بناء نظام إحصائي متطور يف إمارة أن " :ته، حيث أكد سعاد"إمارة أبوظيب، وفًقا ألفضل املعايري واملمارسات العاملية
 . "بل هي مسئولية وطنية جيب أن يشارك فيها اجلميع أبوظيب ليس مسئولية مركز اإلحصاء وحده

 
املتعلقة بإعداد ونشر اإلحصاءات و "إن كافة األعمال واألنشطة اإلحصائية اليت يقوم هبا املركز وأضاف بطي القبيسي: 
مبادئ أساسية يف العمل االحصائي، لعل من أمهها املوضوعية والثقة وجودة اإلحصاءات، لذا الرمسية ترتكز على عدة 

 ، وذلكاالسرتاتيجية املتمثلة يف ضمان جودة البيانات واملنتجات اإلحصائية حرص املركز على حتقيق أحد أهدافه
داد اإلحصاءات الرمسية على أساس بإصدار سلسة أدلة املنهجيات واجلودة اإلحصائية لدعم اجلهات احلكومية يف إع

عداد اإلحصاءات الرمسية بصورة إمن قبل املركز  هبدف ضمان تنسيق وتنظيم و  ةاملعايري املوحدة واملنهجيات املعتمد
 ".املعتمدةالدولية اإلحصائية تتفق مع األساليب واملعايري 
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حصائي ملنتجي ومستخدمي ليات العمل اإلاألدلة تسهم يف توضيح إجراءات وعم وأشار بطي القبيسي إىل: "أن هذه
البيانات واإلحصاءات، حيث يساعد دليل املعاينة اإلحصائية املعنني على معرفة تفاصيل إجراءات تصميم وسحب 

ن دليلي معايري وإجراءات اجلودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية أعينات املسوح اإلحصائية واليات تنفيذها، كما 
مستوى اجلودة اإلحصائية للبيانات ورفع للمسوح اإلحصائية وإجراءاهتا يسهمان يف حتديد  ومعايري ضمان اجلودة
اجلودة يف تنفيذ املسوح ورفع قدرات االحصائيني املشاركني يف تنفيذها، كما يسهم  االلتزام مبعايريالسجلية ونشر ثقافة 

مليات وإجراءات التدقيق للبيانات املستخدمة رشادي لتدقيق ومراجعة البيانات اإلحصائية للتعرف على عالدليل اإل
بوظيب يف تعرف املنتجني واملستخدمني أطار جودة البيانات اإلحصائية إلمارة إكما يسهم دليل   ،لألغراض اإلحصائية

 ."ليات وحماور تطبيق الرقابة واجلودة اإلحصائية األساسيةآللبيانات اإلحصائية على 
 

دلة هي األداة الرئيسة للرقابة على النشاط اإلحصائي ومنتجاته يف اإلمارة جبميع وأكد بطي القبيسي: "أن هذه األ
مراحله، وإدارة حوكمة بناء النظام اإلحصائي على مستوى اإلمارة واليت تعترب أحد اهداف خطة أبوظيب، مؤكدا أن 

 مستوى التنسيق استخدام هذه األدلّة من قبل مجيع منتجي ومستخدمي البيانات اإلحصائية سوف يرفع من
وحتديد  الدقيقة،حصاءات اختاذ القرارات املبنية علي اإلتعزيز ل ،تبادل املعلوماتو مجيع اجلهات املعنية  بني والتكامل

حصائية البيانات واملنتجات اإل  فع جودة ودقةأدوار ومسؤوليات مجيع اجلهات كاًل حسب اختصاصه، كما سيضمن ر 
 ".حصائية على مستوى االمارةبناء القدرات والكفاءات اإلإضافة ل جهانتاإوضمان دورية  وعدم تضارهبا 

وأعرب سعادته عن أمله يف تعزيز التعاون املشرتك بني املركز واجلهات احلكومية لالستفادة من هذه األدلة للوصول إىل 
هبدف  أبوظيبحكومة  تولوياأمع رؤية وخطة و  يتسقمبا على مستوى االمارة و وتطوير وتنظيم النظام االحصائي  بناء

 الصلة.حصائيات ذات املبنية على اإل الرشيدةرسم السياسات واختاذ القرارات احلكومية 
 

 أبوظيب: -وفيما يلي نبذة خمتصرة حول أدلة املنهجيات واجلودة اإلحصائية اليت أطلقها مركز اإلحصاء
 
 لمؤشرات اإلحصائيةا

م اإلحصاءات الصادرة عن املركز، ومعرفة كيفية استخدامها بشكل مرجع أساسي لفهيعد دليل املؤشرات اإلحصائية 
 .  بفعاليةاملنتجات اإلحصائية  أفضل وبفعالية أكرب، مما يؤدي إىل حتسني مستوى الوعي اإلحصائي وكيفية توظيف
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 إطار جودة البيانات اإلحصائية 
ف املنتجني واملستخدمني للبيانات اإلحصائية مبفهوم تعرييأيت دليل إطار جودة البيانات اإلحصائية انطالقا من أمهية 

على إعداد آلية فعالة ملراقبة جودة  الدليلكما يساعد هذا ،  جودة البيانات اإلحصائية وحماورها وإجراءاهتا األساسية
 ساسية.اجلودة األومعايري وحيدد "إطار اجلودة" جمموعة من حماور  ،اإلحصاءات الرمسية يف إمارة أبوظيب وتطويرها

 
 معايير وإجراءات الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية

، وفقاً للمعايري الدولية اخلاصة باجلودة اإلحصائية معايري وإجراءات اجلودة اإلحصائية للسجالت اإلداريةدليل  مت إعداد
يف حتديد مستوى اجلودة اإلحصائية للبيانات السجلية من خالل تنفيذ التقييم الذايت جلودة  حيث يسهم هذا الدليل

 البيانات لدى اجلهات احلكومية هبدف رفع مستوى اجلودة اإلحصائية لبيانات السجالت اإلدارية وتطويره.
 

 ضمان الجودة للمسوح اإلحصائية وإجراءاتها
يف نشر  ما يساعداجلودة للمسوح اإلحصائية حسب مراحل املسح املعيارية،  معايري وإجراءاتوقد خصص املركز دليل 

 .هذه املسوحويرفع من قدرات اإلحصائيني املشاركني يف تنفيذ امليدانية ثقافة وممارسة اجلودة يف تنفيذ املسوح 
 

 تصميم وتنفيذ المسوح اإلحصائية
حول منهجيات وآليات تنفيذ املسوح اإلحصائية، حبيث  دليل توجيهيوقد عمل املركز أيضاً ضمن سلسلة األدلة على 

احلكومية  اجلهاتا ملختلف  توجيهيً مبادئ تنفيذ املسوح اإلحصائية مبراحلها املختلفة، ليكون دلياًل هذا الدليل يتضمن 
فاصيل اطالع اإلحصائيني الفنيني يف أمارة ابوظيب ومستخدمي البيانات على ت ، كما يهدف هذا الدليل إىلواخلاصة

 اجتماعية.و أتصميم وتنفيذ املسوح اإلحصائية بأنواعها املختلفة، اقتصادية و إجراءات ختطيط 
 

 المعاينة اإلحصائية
املركـز، ومسـتخدمي البيانـات وخارج إطالع اإلحصائيني الفنييـن داخـل مت تصميم دليل املعاينة اإلحصائية ليساهم يف 

يف مجيع األنشطة والقطاعات عينــات املســوح اإلحصائية التــي ينفذهــا املركــز  علـى تفاصيـل إجـراءات تصميم وســحب
 االقتصادية واالجتماعية والزراعية والبيئية وغريها.

 
 تدقيق ومراجعة البيانات اإلحصائية

البيانات يف خمتلف الدليل اإلرشادي لتدقيق ومراجعة البيانات اإلحصائية مبثابة مرشد عام للعاملني يف مجع وتبويب  يعد
 اجلهات، من أجل التعرف على عملية تدقيق البيانات املستخدمة لألغراض اإلحصائية.
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 إعداد البيـــــــــانات الوصفية للمؤشرات اإلحصائية

لتعريف بالعناصر األساسية الالزمة لتخزين البيانات يتضمن دليل إعداد البيانات الوصفية للمؤشرات اإلحصائية ا
وذلك لتسهيل اسرتجاعها واستخدامها، واحلد من اجلهد املبذول إلعادة إدخال ، للمؤشرات وفق معايري حمددة الوصفية

على املدى البعيد إىل توفري وسيلة مرحية مالئمة للربط بني هذا الدليل البيانات الوصفية يف أنظمة خمتلفة. كما يهدف 
 دف زيادة وضوح هذه املؤشرات للمستخدمني.بياناهتا الوصفية هبو املؤشرات اإلحصائية املنشورة 

 
 إلفصاح عن البيانات اإلحصائيةا

 زيادة الوعي مبنهجيات ضمان سرية البيانات بني مجيع العاملني يف النظام اإلحصائي ىلإأبوظيب  –تطرق مركز اإلحصاء
شرح عن ماهية السرية فية و خلهذا الدليل يوفر حيث  ،وذلك من خالل الدليل الفين لإلفصاح عن البيانات اإلحصائية

 منهجيات وآليات ملنع اإلفصاح عن البيانات السرية يف املنتجات اإلحصائية والتقنيات الالزمة. يوفركما   ،وأمهيتها
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 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
اج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنت

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

عنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برام  وباعتباره اجلهة الرمسية امل
العمل اإلحصائي خلدمة برام  التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

 حتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائ  اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين و 
املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق 

حصائية، فضاًل عن معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإل
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

ثة والدقيقة. املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربام  والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلدي
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 
التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  

ائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحص
 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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