
 

 

   بيان صحفي

 2015/12/20 :لتاريخا

"التواصل مع النماذج الواضحة الستخدام البيانات ينظم ندوة حول "إحصاء أبوظبي": 

 ومقاييس عدم التأكد"

حصائي  في اإلالمصدر الرسمي للبيانات  2008في عام منذ إنشائه أبوظبي  –مركز اإلحصاء مثل 

ع وإنتاج وتحليل ونشر جمي ظيم العمل اإلحصائيعن تطوير وتن مسئولإمارة أبوظبي، كما أنه ال

يأتي دور معهد التدريب اإلحصائي في ومن هذا المنطلق  ،أبوظبي إمارةاإلحصاءات الرسمي  المتعلق  ب

دعم رؤي  وأهداف المركز من خالل الترويج ألهمي  اإلحصاء بين أفراد المجتمع بشكل عام وبناء 

 حكومي  وتطوير الكوادر داخل المركز بشكل خاص. القدرات اإلحصائي  لموظفي الجهات ال

 

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  التي درج اإلحصائي  المتخصص والندوات  سلسل  المحاضرات ضمنو

التواصل مع النماذج ندوة مهم  حول "التابع للمركز  معهد التدريب اإلحصائيعلى تنظيمها، استضاف 

 كوداك شرك  منإي. ويلش  روي البروفيسور ألقاها"، تأكدالواضح  الستخدام البيانات ومقاييس عدم ال

 لإلدارة سلوان في كلي  واإلحصائي  الهندسي  وبروفسور النظم العالمي  العمليات رواد ببرنامج ليدرز

 نماذج لوضع تروك نظام تطوير ماساشوستس للتكنولوجيا، والمساهم في معهد في الهندسي  النظم وقسم

  واإلحصائي . المالي  نماذجالقياسي وال االقتصاد

 

عدد من أبوظبي و –سعادة بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز اإلحصاء  الندوة رحض

 الساعي  لتطويراالستراتيجي   ات المركزمبادرل تأتي هذه المبادرة دعما  و .المركز يوموظفقيادات 

بناء نظام إحصائي لإلمارة وفق أعلى في  ي لتمكينهم من تحقيق رؤيته المستقبل وقدرات موظفيهطاقات 

  المعايير العالمي .

 

 في معدل الوفيات بتوقع الكفيل  الطرقتناولت قد  أبوظبي أن الجلس  األولى –وأشار مركز اإلحصاء 

 الحرج ، حيث استعرض البرفسور روي إي. ويلش أمثل  مختلف  ومن أهمها وحدات العناي  الحاالت

 الخصائص الزمني  من تخلو التي المتغيرات من فحسب صغيرا   عددا   الحالي  لنماذجا تستخدمو الفائق ،



 

 إعداد. كما تطرق الى أنه تم للمتغير اليدوي والتقييم االختيار على بناء انحساريه حرك  كذلك وتمثل 

 راتالمتغي من كبير إلى عدد وترتقي جيدة بصورة التنبؤ يمكنها المتغير متناقص  أحادي  خوارزمي 

 التي المنافس  من الرغم علىو .صورهاوت تفسيرها سهول  عن ناهيك البيانات المفقودة تجاه نشط  وهي

 أحادي  المتناقص  الخوارزمي  على وغيرها  )فوريستس راندوم(  العشوائي الغابات تقني  تفرضها

 .يستخدمونها لذينا للمختصين بالنسب  صندوقا  أسودا   تعتبر أنها إال الحاالت، هذه في المتغير

 

 حجم بتحديد الخاص  األساليب المحاضرة، ناقش البرفسور روي إي. ويلش في الجلس  الثاني  منكما 

 بني  إلزال  طريق  إيجاد األساسي  حول الفكرة تتمحور حيث األراضي والصور، في المحتمل الشك

 1000 إلى تفضي التي البني  عادةباست بعدها القيام المتبقي  ثم األخرى عناصرها على والعمل الصورة

يسمح  )ديستانس موفرز )إيرث جرف األرض  مساف  الفرض، كما ذكر أن مقياس سبيل على صورة

 وإيجاد األراضي من ترتيب المثالي  الخوارزميات تسمح حين في األراضي هذه بين المساف  بحساب

 أو قطع  األرض في موجودا   كوني قد الذي الشك معدل تصور بغي  واألعلى والوسطي األدنى الحد

 .الصورة

 

أبوظبي  –وفي الختام أجاب المحاضر على أسئل  الحضور، وأشاد بجهود وإنجازات مركز اإلحصاء 

في خدم  كاف  قطاعات التنمي ، مشيرا  إلى أن المركز حقق في الفترة األخيرة قفزات نوعي  كبيرة 

هي خط  طموح  وأن المركز قادر على الوصول  تحسب له وأكد أن استراتيجي  المركز وخط  عمله

 لتقدم الذي يحققه اآلن بالفعل.إليها إذا سار على هذا المعدل من ا

أبوظبي بالشكر للمحاضر  –توجه سعادة بطي أحمد بن محمد القبيسي مدير عام مركز اإلحصاء وقد 

إلحصاء في جميع أنحاء وعبر عن تطلع المركز إلى استمرار التعاون بينه وبين خبراء ا. والحضور

المركز العالم وأكد حرص المركز على تواصل مثل هذه المحاضرات الهام  بما يدعم خط  

 (.2020 – 2016االستراتيجي  )

مركز  حرص وسعيرابع  بني ياس مدير معهد التدريب اإلحصائي السيدة أوضحت إضاف  لذلك 

يكون ركيزة  أساسي   تسهم إسهاما  فعاال  في خدم  متخذي القرار وراسمي أبوظبي الى  –اإلحصاء 

السياسات، وإنارة درب التطور والنمو في المجتمع، سواء  للجمهور أو لمجتمع األعمال والباحثين 

 من خالل عدة مبادرات ومن ضمنها عمل معهد التدريب اإلحصائي على  ووسائل اإلعالم وغيرها،



 

ات وورشات لموظفي المركز والجهات الحكومي  األخرى، ومن أبرزها محاضرة تنظيم عدة محاضر

لبروفيسور شجيرو كواساكي رئيس الرابط  الدولي  لإلحصاءات الرسمي  والسيدة عال كل من ا قدمها

عوض رئيس جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، حول دور التعاون الدولي في مجال اإلحصاءات 

بروفيسور إنريكو جوفانيني الخبير في االقتصاد واإلحصاء وعضو المؤسس  الومحاضرة  الرسمي ،

البحثي  العالمي  في إيطاليا، تحت عنوان "كيف تسهم ثورة البيانات في تحسين اإلحصاءات ودعم عملي  

صائي ينظم أسبوعيا  محاضرات عهد التدريب اإلحم نوأضافت أ .صنع القرار على كاف  األصعدة؟"

والتي تعتبر إحدى المبادرات الناجح  للمعهد على صعيد تبادل المعرف " لموظفي المركز، ان "نقل بعنو

الخبرات ودعم وتعزيز الكفاءات بين موظفي المركز إضاف  إلى إطالع الموظفين على المشاركات التي 

  قام بها زمالؤهم خالل المؤتمرات المحلي  والدولي .

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائي  في إمارة أبوظبي، وفد تم إنشاؤه  - كز اإلحصاءمر

، الذي صدر  2008سن  (7)وفقا  للقانون رقم   2008في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 

. وبموجب هذا -حفظه هللا-بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليف  بن زايد آل نهيان رئيس الدول  

القانون، فإن المركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل 

ونشر جميع اإلحصاءات الرسمي  المتعلق  باإلمارة، كما يقوم بتنسيق عملي  التكامل والتناغم 

فيما  لإلحصاءات المنتج  بواسط  الدوائر والجهات المحلي  األخرى، وينسق أعماله مع هذه الجهات

 يتعلق بالمفاهيم والتعاريف اإلحصائي . 

وباعتباره الجه  الرسمي  الرئيسي  المعني  بجمع البيانات اإلحصائي  في إمارة أبوظبي، يتولى المركز 

مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائي لخدم  برامج التنمي ، وإجراء المسوح اإلحصائي  المحلي  بما 

ح  العمل اإلحصائي على مستوى الدول ، هذا باإلضاف  إلى جمع ال يتعارض مع مقتضيات مصل

وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمي  ونتائج المسوح المتعلق  بالمجاالت السكاني  

واالجتماعي  والديموغرافي  واالقتصادي  والبيئي  والزراعي  والثقافي ، وغيرها، وذلك وفق معايير 

هام  تتعلق باالستقاللي  المهني ، الحيادي ، الموضوعي ، الثق ، السري  عالمي  ومبادئ أساسي  

 اإلحصائي ، فضال  عن مالءم  الكلف  وجودة اإلحصاءات. 

أبوظبي يلعب دورا محوريا في دفع مسير التنمي  الشامل  في  - ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء

لوب  لصياغ  الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة اإلمارة، وذلك بتوفير المعلومات اإلحصائي  المط

على الحقائق األرقام الحديث  والدقيق . ويسعى المركز ألن يكون ركيزة  أساسي  تسهم إسهاما فعاال  في 



 

خدم  متخذي القرار وراسمي السياسات، وإنارة  درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو 

وسائل اإلعالم وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع مجتمع األعمال والباحثين و

البيانات اإلحصائي  وفق معايير وأساليب وتقنيات حديث ، ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج 

 ؤشرات التي تخدم أهداف التنمي . الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


