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المقـــّدمــــة
فــي ظــل جهــود مركــز اإلحصــاء- أبوظبــي لترســيخ معاييــر الجــودة اإلحصائيــة، والتزامــه بالمبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية، يســعى المركــز إلــى 
إتاحــة إنتاجــه اإلحصائــي إلــى جمهــور المســتخدمين المختصيــن منهــم وغيــر المختصيــن، وعلــى اختــاف مســتوياتهم. ولغــرض نشــر وترويــج المؤشــرات 
اإلحصائيــة واإلعــان عنهــا مــن خــال وســائل اإلعــام، فابــد مــن كتابــة بيــان صحفــي إحصائــي يتــم مــن خالــه التعريــف بأبــرز النتائــج والمؤشــرات وأهمهــا 
فــي قصــة إخباريــة قصيــرة تعطــي للقــارئ صــورة واضحــة عــن المنتــج اإلحصائــي الــذي أصــدره المركــز، وعــن أهــم المؤشــرات والنتائــج التــي تــم التوصــل 

إليهــا مــن خــال عرضهــا بشــكل مختصــر ومبســط وواضــح.

وبذلــك فــإن البيــان الصحفــي اإلحصائــي ُيعــد أحــد األســاليب الرئيســة والوســائل الفّعالــة للتواصــل مــع وســائل اإلعــام والجمهــور بشــكل عــام، وعــرض 
أهــم النتائــج والمؤشــرات التــي تــم اســتخاصها مــن خــال تنفيــذ مســح أو تعــداد أو اســتطاع رأي، أوتــم جمعهــا مــن ســجات إداريــة، وإصدارهــا فــي 

تقريــر شــهري أو فصلــي أو ســنوي. 
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الغرض من الدليل:
وضــع ضوابــط واضحــة وموحــدة إلعــداد البيانــات الصحفيــة اإلحصائيــة الصــادرة عــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، وتحريرهــا وكتابتهــا وتنســيقها ونشــرها 
بطريقــة مهنيــة صحيحــة ووفــق منهجيــة واضحــة، تعــزز مــن فعاليــة البيــان الصحفــي فــي نشــر الوعــي اإلحصائــي وتســويق مخرجــات المركــز ونجاحاتــه عبــر 

وســائل اإلعــام بطريقــة واضحــة ومبّســطة.

نطاق الدليل:
يلتــزم بهــذا الدليــل الموظفــون فــي قســم االتصــال واإلعــام فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، وجميــع الموظفيــن المعنييــن بكتابــة وإعــداد البيانــات 
الصحفيــة الصــادرة عــن المركــز. وُيتــاح هــذا الدليــل الســتخدامات شــركاء المركــز مــن الجهــات الحكوميــة المحليــة وشــبه الحكوميــة المعنيــة بنشــر 
البيانــات اإلحصائيــة عــن إمــارة أبوظبــي، لاسترشــاد بــه كامــًلا أو ببعــض مبادئــه فــي إعــداد بياناتهــم الصحفيــة، ولكنــه ليــس ملزًمــا بالنســبة لهــم. 
كمــا ُيتــاح هــذا الدليــل أيًضــا لإلعامييــن والصحفييــن فــي وســائل اإلعــام المحليــة لاسترشــاد بــه كامــًلا أو ببعــض مبادئــه فــي إعــداد األخبــار والبيانــات 

ــي. ــة النشــر اإلحصائ ــارة أبوظبــي، بمــا يعــزز مــن جــودة وفعالي ــة الخاصــة بإم ــة اإلحصائي الصحفي

مفهوم البيان الصحفي اإلحصائي:

 بالنســبة لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، فــإن البيــان الصحفــي اإلحصائــي عبــارة عــن تقريــر مختصــر محــدد الموضــوع لإلعــان عــن مؤشــرات أو بيانــات 
ــا مــا يكــون هــذا البيــان موجًهــا لهــم   إحصائيــة جديــدة أو أحــداث وحقائــق مهمــة تتعلــق بالعمــل اإلحصائــي، ومحــل اهتمــام عامــة النــاس، وبذلــك غالًب

عن طريق وسائل اإلعام.

وبمــا أن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي هــو المصــدر الوحيــد لإلحصــاءات الرســمية علــى مســتوى إمــارة أبوظبــي، فــإن البيــان الصحفــي اإلحصائــي يعــد مصــدًرا 
رســمًيا وموثوًقــا للبيانــات، ولذلــك فــإن هــذا البيــان ال يصــدر إال باعتمــاد مــن المديــر العــام للمركــز، أو مــن ينــوب عنــه كتابــة فــي هــذا الخصــوص. 

يتســم البيــان الصحفــي اإلحصائــي بالموضوعيــة التامــة فــي النقــل والرصــد، واختفــاء وجهــة نظــر الكاتــب أو انطباعــه الشــخصي عــن مضمــون التقريــر 
ــا، والبعــد عــن ســرد أيــة تفاصيــل ال عاقــة لهــا بالخبــر أو تخــرج بــه عــن موضعيتــه. كمــا أن هــذا البيــان يتــم إرســاله إلــى وســائل اإلعــام عبــر البريــد  تماًم

ــا علــى أوراق رســمية تحمــل شــعار المركــز. اإللكترونــي مطبوًع

أهمية البيان الصحفي اإلحصائي:

أداة فّعالة لإلعان عن المنتج اإلحصائي على نطاق واسع.	 

أحد الوسائل المهمة لنشر الوعي اإلحصائي بين الجمهور وبأقل تكلفة.	 

وسيلة لإلعان السريع عن مؤشرات جديدة تهم مجموعة كبيرة من المستخدمين.	 

طريقة مبسطة للترويج عن المنتج اإلحصائي لكافة المستخدمين المختصين وغير المختصين.	 

أحد أدوات التواصل الفّعالة مع وسائل اإلعام والجمهور بشكل عام.	 

أحد القنوات المهمة للترويج لنجاحات المركز وإنجازاته المهّمة.	 

له دور مباشر في تعزيز ثقة المستخدمين في المنتج اإلحصائي.	 

هيكل البيان الصحفي اإلحصائي:

يتصــّدر البيــان الصحفــي اإلحصائــي الصــادر عــن المركــز وعلــى الركــن األيمــن أعلــى الصفحــة عبــارة »بيــان صحفــي« وتاريــخ إصــدار البيــان، ويأتــي تحتــه ســطر 
خالــي يليــه العنــوان الفرعــي وتحتــه مباشــرة العنــوان الرئيــس للبيــان.
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يختلــف أســلوب كتابــة البيــان الصحفــي اإلحصائــي عــن أســلوب كتابــة التقاريــر والنشــرات اإلحصائيــة، حيــث يســتخدم البيــان الصحفــي أســلوب الهــرم 
ــة OPPOSITE PYRAMID، ويتــدّرج وفــق هــذا المنطــق: المقلــوب فــي الكتاب

المعلومات األكثر أهمية.	 

المعلومات المهمة.	 

المعلومات األقل أهمية.	 

تفاصيل البيان الصحفي.	 

وهــذا األســلوب يتيــح للقــارئ تــرك الجــزء األخيــر مــن البيــان الصحفــي اإلحصائــي دون تجاهــل أي معلومــات مهمــة، خاصــة إذا كان البيــان طويــًلا. ويكــون 
تسلســل فقــرات البيــان الصحفــي اإلحصائــي معكوًســا بخــاف أســلوب كتابــة التقاريــر أو النشــرات اإلحصائيــة بحيــث يبــدأ البيــان الصحفــي بأهــم مــا ورد 
فــي التقريــر أو النشــرة. وعلــى ســبيل المثــال فــإن ارتفــاع معــدل التضخــم، تكــون أهــم نتائجــه قيمــة معــّدل التضخــم، ومــن ثــم أهــم الســلع والخدمــات 

التــي أســهمت فــي هــذا االرتفــاع، ثــم الســلع والخدمــات التــي اســتقرت أســعارها أو انخفضــت خــال الفتــرة نفســها.

ــان  ــاول فحــوى البي ــة تتن ــة مقتضب ــدأ بافتتاحي ــي فــي شــكله العــام أقســاًما ومحــاور وفقــرات أساســية، تب ــان الصحفــي اإلحصائ ــا يتضمــن البي ــا م وغالًب
ــى اإلحصــاءات  ــج وتعــّزز اهتمــام القــّراء، إضافــة إل ــك التفاصيــل بحســب أهميتهــا لتشــرح أهــم النتائ ــي بعــد ذل ــم تأت وأهميتــه وملخــص مــا جــاء فيــه، ث

والجــداول والرســومات البيانيــة والتصويريــة.

وفــي حالــة تضّمــن البيــان الصحفــي اإلحصائــي تصريًحــا مــن رئيــس مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام، يأتــي هــذا التصريــح بعــد الفقــرة التقديميــة مباشــرة، 
ويكــون ملخــص هــذا التصريــح ضمــن العنــوان الفرعــي للبيــان. 

ومهامــه  أبوظبــي  اإلحصــاء-  مركــز  عــن  عامــة  معلومــات  متضمنــة  االتصــال،  وعناويــن  بيانــات  ُتكتــب  اإلحصائــي  الصحفــي  البيــان  نهايــة  وفــي 
تزويدهــم  أو  واإلعامييــن  الصحفييــن  أســئلة  عــن  لإلجابــة  ا  يكــون مســتعّدً الــذي  المســؤول  الشــخص  ورقــم هاتــف  اإللكترونــي  والبريــد   وأهدافــه، 

بمعلومات أكثر تفصيًلا.

عناوين البيان الصحفي اإلحصائي:

ًصــا ألهــم النتائــج  أهــم مــا فــي البيــان الصحفــي اإلحصائــي هــو العنــوان، ولذلــك ينبغــي أن تتــم كتابتــه بعنايــة ويكــون مختصــًرا وواضًحــا ومباشــًرا وُمَلخِّ
الــواردة فــي البيــان الصحفــي. وفــي الغالــب تتــم كتابــة العنــوان بعــد االنتهــاء مــن صياغــة البيــان، ويهــدف إلــى جــذب انتبــاه القــارئ للموضــع، مــن دون 

مبالغــة، أو التنبيــه لزاويــة محــددة فيــه. 

وغالًبــا مــا يتصــّدر البيــان الصحفــي اإلحصائــي عنوانــان يكمــان بعضهمــا البعــض، أحدهمــا فرعــي واآلخــر رئيــس، خاصــة إذا كان البيــان الصحفــي يتضمــن 
أكثــر مــن معلومــة مهمــة. وهــذا األســلوب فــي العنونــة يتيــح فرصــة التركيــز علــى أكثــر مــن معلومــة فــي وقــت واحــد لجــذب اهتمــام أكبــر شــريحة ممكنــة 

مــن القــراء أو المســتمعين.

فــي  واردة  معلومــة  أهــم  الرئيــس  العنــوان  يتضمــن  مــا  وغالًبــا  فقــط،  واحــدة  معلومــة  يتضمــن  والفرعــي  الرئيــس  العنوانيــن  مــن  عنــوان   وكل 
ــا لرئيــس مجلــس اإلدارة أو   البيــان الصحفــي، بينمــا يتضمــن العنــوان الفرعــي معلومــة أخــرى مكملــة للمعلومــة األساســية، أو يعكــس تصريًحــا مهّمً

المدير العام للمركز. 

كمــا يمكــن للبيــان الصحفــي اإلحصائــي أن يتضمــن عناويــن جانبيــة داخليــة، خاصــة إذا كان البيــان طويــًلا. وفــي جميــع األحــوال فــإن العنــوان إذا كان رئيــس 
أو فرعــي أو جانبــي فإنــه ُيكتــب بطريقــة مختصــرة وال يتضمــن مصطلحــات فنيــة، حتــى يســهل علــى القــارئ غيــر المتخصــص فهمــه، كمــا تكــون معلومــات 

العناويــن دقيقة ومباشــرة.

فــي جميــع البيانــات الصحفيــة التــي يصدرهــا مركــز اإلحصــاء- أبوظبــي، يمثــل اســم المركــز أحــد مكونــات العنــوان الرئيــس أو الفرعــي للبيــان أو كاهمــا. 
 ولغــرض اســتغال المســاحة المخصصــة للعنــوان بشــكل أمثــل يتــم اختصــار اســم المركــز بهــذه الصيغــة: »إحصــاء أبوظبــي«، مــع ضــرورة وجــود 

عامتي التنصيص )»-«(.

وفــي حالــة وجــود اســم رئيــس مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام للمركــز ضمــن العنــوان الرئيــس أو الفرعــي فإنــه ُيكتــب مختصــًرا ومجــّرًدا مــن لقــب »معالــي« 
ــد بــن بطــي القبيســي، ضمــن أحــد العنوانيــن ُيكتــب  أو »ســعادة«؛ وعلــى ســبيل المثــال فعندمــا يــرد اســم مديــر عــام المركــز، ســعادة بطــي أحمــد ُمحمَّ

هكــذا: بطــي القبيســي، ومــن دون تنصيــص.
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وفيما يأتي نماذج لعناوين بيانات صحفية إحصائية سابقة أصدرها المركز:

النموذج األّول:

بطي القبيسي: نهدف إلى توحيد منهجيات العمل اإلحصائي

»إحصاء أبوظبي« يطلق 9 أدلّة للمنهجيات والجودة اإلحصائية 

النموذج الثاني:

الكتاب يلخص أهم إنجازات مسيرة التنمية خال 50 عاما

هزاع بن زايد يتسلم من »إحصاء أبوظبي« كتاب »أبوظبي في نصف قرن«

النموذج الثالث:

األنشطة غير النفطية تسهم بنسبة 69.5% من الناتج المحلي إلمارة أبوظبي

»إحصاء أبوظبي« يعلن عن نتائج الحسابات القومية للربع األخير من عام 2016

النموذج الرابع:

برنامج »إبداع«.. مسيرة حافلة بالتمّيز واإلبداع

»إحصاء أبوظبي« يفوز بالجائزة الباتينية من »أفكار المملكة المتحدة« للعام الرابع على التوالي

النموذج الخامس:

»إحصاء أبوظبي« يصدر كتاًبا خاًصا بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية

»المرأة اإلماراتية بين األمس واليوم« يستعرض إنجازات المرأة خال 50 عاًما

مــن أهــم خصائــص البيــان الصحفــي اإلحصائــي الفّعــال اختيــار عنــوان واضــح ومباشــر ومختصــر وجــّذاب يوحــي بمعلومــة أو معلومــات مهمــة تجــذب انتبــاه 
القــارئ أو المســتمع وتشــجعه علــى معرفــة تفاصيــل مــا جــاء فــي البيــان، وبذلــك يمكــن اختيــار أهــم معلومــة أو أهــم مــا يمكــن اســتنتاجه مــن البيــان 
كعنــوان رئيــس، واســتخدام عنــوان آخــر فرعــي بلــون مختلــف يشــرح أو يعــّزز المعلومــة التــي تضمنهــا العنــوان الرئيــس. وفــي حالــة عــرض نتائــج البيــان 
مــن خــال مؤتمــر صحفــي، أو اشــتمال البيــان الصحفــي علــى أي تصريــح لرئيــس مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام للمركــز، يتــم إبــراز ملخــص هــذا التصريــح 

فــي العنــوان الفرعــي للبيــان الصحفــي. 

ضوابط تحرير البيان الصحفي اإلحصائي:

لغــرض إعــداد بيــان صحفــي إحصائــي فّعــال ينــال اهتمــام الُقــّراء أو المســتمعين، فابــد مــن معرفــة الهــدف مــن البيــان أّوًلا، والفئــات المســتهدفة بــه، كــي 
يتــم عــرض النتائــج وشــرحها بطريقــة سلســلة وســهلة، وتجنــب اســتخدام المصطلحــات الفنيــة المتخّصصــة أو تقليــل اســتخدامها إلــى الحــد األدنــى، 

حتــى ال يكــون ذلــك عائًقــا لفهــم مضمــون البيــان.

تتســم صياغــة البيــان الصحفــي اإلحصائــي الفّعــال ببســاطة األســلوب، وعــرض الموضــوع بشــكل مباشــر مــن دون مقدمــات غيــر ضروريــة، مــع إبــراز األفــكار 
الرئيســية، وتجنــب تكــرار األلفــاظ والعبــارات، واســتخدام فقــرات مختصــرة وجمــل قصيــرة يتــم اختيــار مفرداتهــا اللغويــة بعنايــة. وأن تكتــب بلغــة واضحــة 
وعبــارات مباشــرة ســهلة الفهــم، وعــدم إدراج أكثــر مــن فكــرة فــي الفقــرة الواحــدة، حتــى ال تتداخــل األفــكار ويصعــب فهمهــا، مــع ضــرورة مراعــاة قواعــد 

اللغــة فيمــا يخــص عامــات الترقيــم والتنصيــص والتشــكيل واألقــواس والفواصــل والنقــاط وغيرهــا. 

مــن العناصــر المهمــة التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد تحريــر البيــان الصحفــي اإلحصائــي، تجنــب اســتخدام األعــداد الكبيــرة التــي تتألــف مــن أكثــر مــن ثــاث 
خانــات عشــرية، وضــرورة تدويرهــا إلــى أقــرب ألــف أو مليــون أو مليــار، مــع عــدم اســتخدام أكثــر مــن رقــم واحــد فقــط بعــد الفاصلــة العشــرية. وعلــى ســبيل 
المثــال فإننــا عندمــا نقــول أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة أبوظبــي بلــغ باألســعار الجاريــة نحــو 728.5 مليــار درهــم خــال عــام 2016، يكــون ذلــك أســهل 
اســتيعاًبا مــن كتابــة هــذا الرقــم نفســه بهــذه الطريقــة: 728518.23 مليــون درهــم. ومثــال آخــر، فعندمــا نقــول أن عــدد ســكان إمــارة أبوظبــي بلــغ 2.9 
ــة الرقــم نفســه بهــذه الطريقــة: 2908173 نســمة. وعنــد  مليــون نســمة بحســب تقديــرات منتصــف عــام 2016، يكــون ذلــك أســهل اســتيعاًبا مــن كتاب
تقريــب األعــداد الكبيــرة واختصارهــا، فابــد مــن اســتخدام األلفــاظ الدالــة علــى ذلــك مثــل: »تقريًبــا«، »نحــو«، »مــا يزيــد علــى«، وغيــر ذلــك مــن ألفــاظ التقريــب.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالتنســيقات المعتمــدة فــي الكتابــة والتحريــر ونــوع الخــط المســتخدم وحجمــه، وضوابــط تصميــم الجــداول اإلحصائيــة، فــإن القواعــد 
التوجيهيــة لكتابــة البيــان الصحفــي اإلحصائــي هــي نفســها القواعــد الــواردة فــي »دليــل تحريــر اإلصــدارات اإلحصائيــة« الصــادر عــن مركز اإلحصــاء - أبوظبي 
فــي عــام 2012. ولمزيــد مــن التفاصيــل فــي هــذا الخصــوص يتــم الرجــوع إلــى هــذه الوثيقــة الرســمية وهــي متاحــة مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للمركــز.

ضوابط تحرير الرسومات البيانية

فــي كثيــر مــن الحــاالت فــإن الرســومات البيانيــة تعكــس المعلومــات بصــورة أوضــح وأســرع مــن النصــوص أو الجــداول اإلحصائيــة، وبذلــك يحتــاج محــرر البيــان 
الصحفــي اإلحصائــي إلــى إتقــان اســتخدامها. وهنــاك أنــواع عديــدة مــن الرســومات البيانيــة، ولكــن أكثرهــا اســتخداًما فــي البيانــات الصحفيــة اإلحصائيــة 

هــي الرســومات الخطيــة، والدائريــة، والرســومات باألعمــدة؛ أمــا تحديــد نــوع الرســم فهــو يعتمــد علــى طبيعــة البيانــات المطلــوب تمثيلهــا.

ــا كان نــوع الرســم المســتخدم فــي البيــان الصحفــي اإلحصائــي فإنــه ينبغــي إســقاط البيانــات المعنيــة ووصفهــا علــى الرســم نفســه بشــكل واضــح  وأّيً
ــة الرســومات الخطيــة والرســومات باألعمــدة، ُتســتخدم الخطــوط الرأســية أو  ومبّســط يتيــح للقــارئ فهمهــا واســتيعابها مــن النظــرة األولــى. وفــي حال
األفقيــة علــى طــول محــوري الرســم البيانــي كلمــا لــزم األمــر إلرشــاد القــارئ. ولذلــك فــا ينبغــي اســتخدام الرســومات البيانيــة ُثاثيــة األبعــاد أو الرســومات 
البيانيــة المعّقــدة التــي يصعــب علــى القــارئ غيــر المتخصــص فهمهــا. كمــا ال ينبغــي اســتخدام مفاتيــح مســتقلة لشــرح رمــوز وقيــم وألــوان الرســومات 

البيانيــة، بــل تكــون مســميات القيــم ودالالت الرمــوز واأللــوان موضحــة علــى الرســم البيانــي نفســه.

وفــي حالــة وجــود أكثــر مــن رســم بيانــي واحــد ضمــن البيــان الصحفــي اإلحصائــي يتــم ترقيــم هــذه الرســومات وُيكتــب رقــم الرســم البيانــي بشــكل واضــح 
فــي أعلــى الرســم نفســه وقبــل عنــوان الرســم، وتتــم اإلشــارة إلــى الرســم مــن خــال رقمــه. أمــا عمليــة الترقيــم فتكــون إمــا مــن خــال الحــروف )الرســم أ(، 

)الرســم ب(، )الرســم ج(، وهكــذا..، وإمــا مــن خــال األرقــام )الرســم 1(، )الرســم 2(، )الرســم 3(، وهكــذا..  

بالنســبة لعنــوان الرســم البيانــي ُيكتــب أعلــى الرســم البيانــي نفســه بشــكل واضــح ومختصــر وغيــر فنــي. وفــي أســفل الرســم البيانــي ُيكتــب مصــدر 
 أو مصــادر البيانــات التــي يعكســها الرســم، وغالًبــا مــا يكــون المصــدر هــو مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي نفســه، كمــا ُيكتــب فــي أســفل الرســم أيًضــا 

الهوامش والماحظات المهمة.

وفيما يأتي نماذج لتحرير الرسومات البيانية:

النموذج األّول )الرسم البياني الخطي(:

التجارة السلعية الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي (مليون درهم)، 2013 - 2016

المصدر: مركز ا�حصاء - أبوظبي، دائرة المالية - إدارة الجمارك

ملحوظة: بيانات عام 2016 تقديرات أّولية

الواردات السلعية

الصادرات السلعية

المعاد تصديره

522,905

372,737

234,856

191,851

100,255 107,976 119,328 117,805

16,449 25,316 18,826 24,759

2013 2014 2015 2016
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النموذج الثاني )الرسم البياني الدائري(:

117,805

24,759

191,851

التجارة الخارجية السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي (مليون درهم)، 2016

الواردات السلعية

المعاد تصديره

الصادرات السلعية

المصدر: مركز ا�حصاء - أبوظبي، دائرة المالية - إدارة الجمارك

النموذج الثالث )الرسم البياني باألعمدة(:

التجارة السلعية الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي (مليون درهم)، 2016

المصدر: مركز ا�حصاء - أبوظبي، دائرة المالية - إدارة الجمارك

الواردات السلعية الصادرات السلعية المعاد تصديره

191,851

24,759

117,805

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول خصائــص ومواصفــات هــذه األنــواع الثاثــة مــن الرســومات البيانيــة، الخطيــة، والدائريــة، والرســومات باألعمــدة، والحــاالت التــي 
يتــم فيهــا اســتخدام هــذه الرســومات، يمكــن الرجــوع إلــى »دليــل تحريــر اإلصــدارات اإلحصائيــة« الصــادر عــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي عــام 2012. 
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إطار تقييم جودة البيان الصحفي اإلحصائي:

قبل نشر أي بيان صحفي ضرورة التأكد من استيفاء جميع هذه الشروط:

ال يتم نشر البيان الصحفي إال بعد اعتماده من المدير العام للمركز.	 

التأكد من أنه ال يتضمن أي بيانات سرية أو إفرادية عن المؤسسات أو األشخاص.	 

التأكد من أنه ال يتضمن أي بيانات حساسة يمكن أن تضر باألمن القومي أو المصلحة العليا لإلمارة.	 

مراجعة البيانات والمعلومات الواردة في البيان الصحفي واعتمادها من المدير التنفيذي للقطاع المعني.	 

ضرورة التأكد من أن البيان الصحفي واضح وسهل الفهم وال يستخدم مصطلحات فنية معّقدة.	 

التأكد من اختيار عنوان رئيسي معّبر وجًذاب ومجّرد من المصطلحات الفنّية الصعبة واالختصارات.	 

تفادى األخطاء اللغوية والنحوية في البيان الصحفي.	 

في حالة وجود رسم بياني، ينبغي التأكد من وضوحه وبساطته، وإسقاط األرقام أو النسب عليه. 	 

التأكد من أن البيان الصحفي يتضمن في نهايته معلومات االتصال )رقم الهاتف والبريد اإللكتروني(.	 

التأكد من أن البيان الصحفي يتضمن في خاتمته معلومات تعريفية عن المركز وأهدافه ومهامه. 	 

التأكد من أن البيان الصحفي مطبوع إلكترونًيا على صفحات رسمية تحمل شعار المركز.	 

نشر البيان الصحفي اإلحصائي:

بعــد اعتمــاد البيــان الصحفــي اإلحصائــي، يتــم نشــره فــي البوابــة الداخليــة والخارجيــة للمركــز كامــًلا ومــن دون أي تغييــر وبصيغتــه النهائيــة التــي 
اعتمدهــا المديــر العــام، وفــي الوقــت نفســه يتــم إرســاله عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى قائمــة المحرريــن المعتديــن لــدى المركــز فــي وكالــة أنبــاء اإلمــارات 

ووســائل اإلعــام والصحــف المحليــة.

كثيــًرا مــا يلجــأ مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي إلــى نشــر البيــان الصحفــي اإلحصائــي بالتعــاون مــع دوائــر حكوميــة أخــرى، وفــي هــذه الحالــة يتــم أخــذ موافقــة 
ــا أو عبــر رســالة إلكترونيــة علــى الجــزء الخــاص بهــا مــن البيــان الصحفــي قبــل إرســاله إلــى وســائل اإلعــام. وفــي حــاالت أخــرى يلجــأ المركــز  هــذه الجهــات خطّيً
إلــى أخــذ موافقــة مكتــب االتصــال الحكومــي باألمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي علــى البيــان الصحفــي اإلحصائــي قبــل نشــره، خاصــة إذا كان هــذا البيــان 

يتضمــن معلومــات وبيانــات حساســة ويتــم نشــرها ألّول مــّرة.

يتوقــع أن يخضــع البيــان الصحفــي اإلحصائــي الصــادر عــن المركــز للمراجعــة اللغويــة مــن وســائل اإلعــام قبــل نشــره، وربمــا تطلــب األمــر اختصــاره أو إعــادة 
صياغتــه أو إعــادة هندســته، وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات هــذه الجهــات والمســاحة المخصصــة لنشــر هــذا البيــان. ومــن حيــث المبــدأ فــإن مركــز اإلحصــاء 
- أبوظبــي ال يمنــع مثــل هــذه اإلجــراءات، ولكــن يجــب أن تتــم بطريقــة ال تؤثــر فــي مضمــون البيــان الصحفــي اإلحصائــي، وإن أي تغييــر فــي النتائــج أو 

المضمــون يتحمــل الطــرف اآلخــر مســؤوليته األدبيــة والقانونيــة كاملــة.

ومــن المبــادئ األساســية التــي يجــب االنتبــاه لهــا اختيــار الوقــت المناســب لنشــر البيــان الصحفــي اإلحصائــي، فــا يكــون فــي أيــام األعيــاد أو المناســبات 
القوميــة العامــة التــي غالًبــا مــا تشــغل الــرأي العــام، مــا لــم يكــن موضــوع البيــان نفســه متعلًقــا بهــذه المناســبات. كمــا ال يتــم نشــر البيــان الصحفــي فــي 
وقــت تشــهد فيــه الســاحة اإلعاميــة أحــداث أخــرى مزدحمــة وأكثــر أهميــة يمكــن أن تقلــل مــن فعاليــة البيــان الصحفــي اإلحصائــي. ومــن واقــع خبــرة المركــز 
فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــام المختلفــة يتــم اختيــار التوقيــت الــذي يناســب مضمــون البيــان الصحفــي وظــروف الجمهــور المســتهدف بهــذا البيــان، بمــا 

يحقــق أكبــر رواج إعامــي متوقــع منــه.

فــي بعــض الحــاالت يلجــأ مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي إلــى نشــر البيــان الصحفــي اإلحصائــي مبّكــًرا وحظــره، حيــث يتــم تحديــد الوقــت والتاريــخ الــذي ال يمكــن 
ــا مســبًقا للبحــث وإعــداد مــواد إضافيــة أو لقــاءات صحفيــة تعــّزز  ــا إضافًيّ نشــر البيــان فــي وســائل اإلعــام قبلــه، ممــا يمنــح الصحفييــن واإلعامييــن وقًت

مضمــون البيــان الصحفــي. 

وفــي حالــة حظــر البيــان الصحفــي، يتــم كتابــة عبــارة الحظــر باللــون األحمــر وبوضــوح فــي الجــزء العلــوي مــن الصفحــة األولــى وبهــذه الصيغــة: )يحظــر النشــر 
ــا  قبــل الســاعة 10:00 مــن يــوم األربعــاء 14 يونيــو 2017(. وفــي الغالــب ال يكتفــي المركــز بهــذه العبــارة، بــل يقــوم بتنبيــه اإلعامييــن والصحفييــن هاتفّيً

ليضمــن التزامهــم بالحظــر مقّدًمــا قبــل إرســال البيــان الصحفــي لهــم، كمــا يؤكــد لهــم ضــرورة الحظــر عبــر البريــد اإللكترونــي أيًضــا.

وفــي حالــة تضمــن البيــان الصحفــي اإلحصائــي صــور ألشــخاص أو فعاليــات أو وقائــع وأحــداث تتعّلــق بمضمــون البيــان، يتولــى المركــز إعــداد وتجهيــز هــذه 
الصــور وإرســالها إلــى الصحفييــن واإلعامييــن برفقــة البيــان نفســه، وغالًبــا مــا يرســل المركــز أكثــر مــن صــورة ويتــرك للطــرف اآلخــر حريــة االختيــار مــن بينهــا.
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تم االستناد في إعداد هذا الدليل إلى الوثائق التالية:

القانون رقم )7( لسنة 2008 بشأن إنشاء مركز اإلحصاء - أبوظبي.	 

التعميم رقم )1( لسنة 2011 بشأن تنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي.	 

ميثاق التعاون والخدمة والشفافية الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، 2012	 

ميثاق أخاقيات ممارسة العمل اإلحصائي الصادر عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، 2016	 

قواعد ممارسة العمل اإلحصائي الصادرة عن مركز اإلحصاء - أبوظبي، 2016	 

مصادر أخرى:  

وزارة التخطيط العراقية - الجهاز المركزي لإلحصاء: دليل كتابة البيان الصحفي، 12014

2 http://www.prweb.com

3 http://www.prnewswire.com

4 http://www.inc.com/guides/201009//how-to-write-a-press-release.html/1 

5 http://www.publicityinsider.com/release.asp 

http://www.prweb.com/
http://www.prnewswire.com/
http://www.inc.com/guides/2010/09/how-to-write-a-press-release.html/1
http://www.publicityinsider.com/release.asp

