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 اإلحصائيوالتكامل  مل المشتركلعلتعزيزا 

 االتحادية الهيئة مع "إحصاء أبوظبي" يوقع اتفاقية خدمة محددة المستوى

 يةالحكوم البشرية للموارد

 14الخميس صباح  يةالحكوم البشرية للموارد االتحادية الهيئةو أبوظبي-اإلحصاءوقع مركز 

مجال تبادل في بينهما التعاون ة المستوى بهدف تطوير اتفاقية خدمة محدد 2016إبريل 

، منهجية تحقق التكامل اإلحصائيبصورة المشترك المعلومات اإلحصائية، وإرساء أسس العمل 

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

جداول زمنية وفق ة إصدار البيانات وضع إطار عمل منظم لتبادل وإعادوتهدف االتفاقية إلى 

الرتقاء بجودة أجل ا المعتمدة منتعزز االلتزام بالمنهجيات والمعايير محددة، كما وإجراءات 

تطوير القدرات إضافة إلى  ،حقيق االستخدام األمثل للسجالت اإلدارية في اإلمارةوت البيانات

 في الهيئة.والكفاءات اإلحصائية العاملة 

بطي أحمد  مديره العام سعادة/مركز حيث وقع عن ال ،اإلحصاء مركزتفاقية في مقر تم توقيع اال

 نالدكتور عبد الرحمسعادة/  يةالحكوم البشرية للموارد هيئة، وعن محمد بن بطي القبيسي

المسؤولين من كبار و ين التنفيذيينريمدالبحضور عدد من ، وذلك للهيئةالمدير العام  العور

 الجهتين.

واالستطالعات ذات  تصميم وتنفيذ المسوحاالت التعاون المتفق عليها بين الطرفين وتشمل مج

المتعلقة المعايير والمنهجيات اإلحصائية وتبادل البيانات اإلحصائية الوصفية، وتطوير الصلة، 

 التعريفات والمفاهيم اإلحصائية، والتصنيفات وغيرهامن خالل تطبيق لبيانات بإعداد وتجهيز ا

للهيئة اإلحصائية المؤسسية بناء القدرات ايير والممارسات اإلحصائية المتبعة عالمياً، ومن المع

 معهد التدريب االحصائيا عدهية من خالل البرامج المخصصة التي يالتدريبوالوفاء باحتياجاتها 

 .الحاجةكما سيقوم مركز اإلحصاء بتوفير الدعم الفني للهيئة حسب  .التابع للمركز

الستفادة على ا يةالحكوم البشرية للموارد االتحادية الهيئةأبوظبي و –اإلحصاء  واتفق مركز

القنوات التي سيستخدمانها في تبادل على و ،لكترونية في نقل البياناتالقصوى من الوسائل اإل

على االلتزام الطرفان كما أمن  .المتعلقة بالربط اإللكتروني بينهما تفاصيل الفنيةالبيانات، وال

 ية سرية البيانات، وأهمية العمل المستمر لالرتقاء بجودتها.بحما



 

 

التعاون وأشاد سعادة بطي القبيسي بتوقيع االتفاقية التي تأتي في إطار حرص المركز على 

آلية المحلية واالتحادية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة لتأسيس الوثيق مع الجهات الحكومية 

وبناء  ،ادة القصوى من الموارد اإلحصائية في إمارة أبوظبيهدف االستفب تعاون أكثر فاعلية

ة دقنظام إحصائي يرتكز على أسس علمية راسخة ويقدم مؤشرات عالية الجودة من حيث ال

كما امتدح سعادته الدور  .والتوقيت والمالءمة الحتياجات المستخدمين بمختلف فئاتهم

ية في إدارة ملف الموارد الحكوم البشرية اردللمواالستراتيجي الذي تطلع به الهيئة االتحادية 

من دراسات ومقترحات قيمة تساهم في تطوير الهيئة وما تقدمه  ،البشرية على المستوى الوطني

فالحضارات ما شيدت إال بسواعد شعوبها، واألوطان  ،الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات

سوف تؤتي أكلها كل حين، وستكون بإن هللا وأعرب عن ثقته بأن االتفاقية  ال يبنيها إال بنيها.

 منطلقاً للتعاون الفاعل بين المؤسستين.

وفي كلمته أعرب سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة عن سعادته بالتعاون مع 

 وإعداد اإلحصائية البيانات بجمع المعنية مركز اإلحصاء في أبوظبي، على اعتباره السلطة

إمارة أبوظبي، مؤكداً أن هذا التعاون من  في التنمية برامج تخدم التي حصائيةاإل الخطط برامج

شأنه أن يسهم في تحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا"، وأخيه صاحب 

د بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي السمو الشيخ محم

 . 2021"رعاه هللا"، في أن تكون دولة اإلمارات واحدًة من أفضل دول العالم بحلول العام 

تبادل البيانات اإلحصائية بين مختلف المؤسسات في الدولة حكومية  وشدد سعادته على أهمية

والتنمية، وحجر الزاوية الذي  للتخطيط األساسية الركيزة وشبه حكومية وخاصة، كونها تشكل

السياسات وسن التشريعات  االستراتيجية ورسم الخطط وضع يرتكز عليه متخذو القرار عند

 حياة في الدولة.التي تهم مختلف قطاعات ومجاالت ال

وأشار إلى أن الهيئة لديها قاعدة بيانات ضخمة وموحدة على مستوى الحكومة االتحادية عبر 

الحكومة االتحادية "بياناتي"، الذي يعد نقلة نوعية في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في 

مة في الحكومة عالم التطبيقات الحكومية الذكية الخاصة بإجراءات الموارد البشرية المه

االتحادية، حيث يساعد النظام في إدارة الموارد البشرية بفاعلية وتقديم إحصاءات عامة ودقيقة 

 .عن الموارد البشرية

وذكر د. عبدالرحمن العور أن هذا التعاون يعزز من تكامل األدوار بين مؤسسات الدولة، 

لك المؤسسات، بما يعود بالنفع ويسهم في تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بين ت

والفائدة على الدولة، ويرتقي بأداء المؤسسات والجهات الحكومية وجودة الخدمات التي تقدمها 



 

لجمهور متعامليها، وبالتالي تحقيق السعادة للمتعاملين، وهو الهدف األسمى الذي تنشده القيادة 

 .الرشيدة لدولة اإلمارات على الدوام



 

 

 أبوظبي –اإلحصاء  معلومات عن مركز

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 

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

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

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

 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 
عايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن م

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
ري أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوف -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 

و جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أ
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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