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 تعزيزاً للشراكة والتعاون املؤسسي

 مستوى الخدمة اتفاقية انيوقعومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أبوظبي  إحصاء

 

يف بشأن التعاون اتفاقية  ،2017أبريل  25الثالثاء يوم وجملس أبوظيب للتخطيط العمراين أبوظيب  –ء حصااإلمركز  وقع
جمال تبادل املعلومات اإلحصائية، وإرساء أسس العمل املشرتك بصورة منهجية حتقق التكامل اإلحصائي، مبا يليب 

 على اجلهتني حرصعلى  تأكيداً ويأيت التعاون  احتياجات الطرفني ويدعم خطط التنمية املستدامة على كافة املستويات.
 املشرتك احلكومي العمل دعم يف للمسامهة فعال بشكلتني املؤسس بني القائمة االسرتاتيجية الشراكة عالقات وتوطيد دعم

 وتطويره. اإلحصائي العمل دعم جمال يف أفضل أداءحنو  اخلربات تبادل من خالل تكاملا قحقق المب

كما   .وضع إطار عمل منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات وفق جداول زمنية وإجراءات حمددةىل إ االتفاقيةقد هدفت و 
تعزز االلتزام باملنهجيات واملعايري املعتمدة من أجل االرتقاء جبودة البيانات وحتقيق االستخدام األمثل للسجالت اإلدارية 

 توفري أبوظيب -اء حصاإلمركز كما يتوىل من جانبه   .د على املسوح امليدانيةيف اإلمارة، وتوفري املوارد بتقليص االعتما
إضافة ، اجمللس بعمل الصلة ذات اإلحصائية اجملاالت من جمال أي يف جمللس أبوظيب للتخطيط العمراين الالزم الفين الدعم

 .لة فيهرات والكفاءات اإلحصائية العامإىل تطوير القد

وعن  ،قبيسيبطي أمحد حممد بن بطي الاملركز مديره العام سعادة/عن  هاحيث وقع مقر اجمللس، مت توقيع االتفاقية يف
حبضور عدد  ،أبوظيب للتخطيط العمراين جملسعام مدير  ،فالح حممد األحبايبسعادة/ جملس أبوظيب للتخطيط العمراين

 من املديرين التنفيذيني واملسؤولني من اجلهتني.

من الوسائل  ثلىاملاالستفادة  حتقيق حرصهما على جملس أبوظيب للتخطيط العمراينو أبوظيب  –حصاء اإلوأكد مركز 
والتفاصيل الفنية املتعلقة  ، سيستخدمااها يف تبادل البياناتعلى القنوات اليت الطرفني اتفق. و اإللكرتونية يف نقل البيانات

الرتقاء االلتزام حبماية سرية البيانات، وأمهية العمل املستمر لضرورة  على نيالطرف أكدبالربط اإللكرتوين بينهما. كما 
 جبودهتا.



 

ة هبدف االستفادة تأسيس آلية تعاون أكثر فاعليعلى بالتعاون الذي يأيت يف إطار حرص املركز وأشاد سعادة بطي القبيسي 
القصوى من املوارد اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وبناء نظام إحصائي يرتكز على أسس علمية راسخة ويقدم مؤشرات 

تبادل ك من خالل ، ويتمثل ذلعالية اجلودة من حيث الدقة والتوقيت واملالءمة الحتياجات املستخدمني مبختلف فئاهتم
 .يةاليت تقوم عليها اجلهات احلكومباعتبارها ركيزًة أساسية لقرارات التنمية  والبيانات اإلحصائيةلومات املع

 وتوفري املستدامة، التنمية مبعايري االلتزام وضمان العمرانية، مالمح اإلمارة رسم يف احليوي اجمللسدور بكما أشاد سعادته   
عد ي اجمللسمع  توقيع االتفاقيةأن مضيفاً  ،واضحة خطط وفق اجملتمع حياة مبستوى واالرتقاء متكاملة حديثة، حتتية بنية

 .سياسات الطرفنيبناء االسرتاتيجيات و البيانات اإلحصائية كركيزة هامة يف ألمهية إدراكاً و ، مسرية التنميةفرصة لتعزيز 

يف بناء بنك  أمهية هذا التعاون ،للتخطيط العمراين سعادة فالح حممد األحبايب، مدير عام جملس أبوظيب أكدمن جانبه و 
 كبري يف رسم مالمح مستقبل أبوظيب ودولة اإلمارات العربية املتحدة.   أثرسيكون له متكامل من املعلومات 

مع  تشكل لنا هذه االتفاقية خطوة أخرى يف سبيل تطبيق اسرتاتيجية اجمللس املتمثلة يف التعاون" :قائالً  تهوصرح سعاد
طوير نا على توإمياناً منا بقدرتتوجيهات القيادة احلكيمة، الدولة، وذلك يف إطار يف مجيع املؤسسات واجلهات احلكومية 

أبعاد جديدة خلدمة  لالرتقاء بالعمل اجملتمعي إىلد احلكومية اجلهو مضافرة تنسيق وتبادل املعلومات، باإلضافة إىل للليات آ
 . "الوطن واملواطن

اختصار و  حجم االنفاقيف ترشيد  نايساعد للمعلوماتأكثر استدامة  اً التعاون مع مركز اإلحصاء مصدر  جيسد" وأضاف:
الثروة احلقيقة لدولة ا حد ذاهتيف اليت تشكل  ملوارد البشريةامارسات لتوجيه املأفضل االستفادة من باإلضافة إىل  الوقت

 اإلمارات".

تشمل جماالت التعاون املتفق عليها بني الطرفني كما أشارت االتفاقية إىل تصميم وتنفيذ املسوح واالستطالعات ذات و 
الصلة، وتبادل البيانات اإلحصائية الوصفية، وتطوير املعايري واملنهجيات اإلحصائية املتعلقة بإعداد وجتهيز البيانات من 

ملياً، وبناء ائية، والتصنيفات وغريها من املعايري واملمارسات اإلحصائية املتبعة عاخالل تطبيق التعريفات واملفاهيم اإلحص
القدرات املؤسسية اإلحصائية للهيئة والوفاء باحتياجاهتا التدريبية من خالل الربامج املخصصة اليت يعدها معهد التدريب 

 االحصائي التابع للمركز. 

 

 



 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

ئي القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصا . ومبوجب هذا-حفظه اهلل-زايد آل اهيان رئيس الدولة 
يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل 

بتوحيد املفاهيم  ات فيما يتعلقوالتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجله
 والتعاريف اإلحصائية. 

إعداد خطط برامج العمل  ، يتوىل املركز مهاموباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب
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 
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 

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

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

يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي 
ات اليت ختدم ، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج املؤشر جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة

 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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