
 

 

   بيان صحفي

 2017/  05/  03التاريخ: 

  

 ت من شروط ومتطلبات تقدم وتطور املؤسسات يف هذا العصرأصبحعملية استشراف املستقبل بطي القبيسي: 

 جملس استشراف مستقبل اإلحصاء يف إمارة أبوظيب كأول مبادرة من نوعها على مستوى الدولة انشاء

 صاء يف إمارة أبوظيبستشراف مستقبل اإلحال جلسة نقاشيةتضمن 

 2017لعام تراتيجيين "إحصاء أبوظبي" ينظم اللقاء السنوي لشركائه االس

مايو والذي عقد  03يوم األربعاء ، 2017لعام  أبوظيب اللقاء السنوي لشركائه االسرتاتيجيني –نظم مركز اإلحصاء 
إلمارة أبوظيب وعدد من  اجلهات احلكومية يف الشأن اإلحصائي مناملختصني من عدد  حبضور الريتز كارلتون، فندقيف 

هبدف رسم صورة مستقبل العمل اإلحصائي ووضع اخلطوات االستباقية ألهم التداعيات واحملركات ، اخلرباء العامليني
 يف كافة اجملاالت املتعلقة بالشأن، والتنسيق االقتصادية واالجتماعية والبيئية لصناعة املستقبل املستدام إلمارة أبوظيب

عمل كل قطاع توفري أفضل سبل التعاون بني مستخدمي ومزودي البيانات اإلحصائية، حسب هبدف  اإلحصائي،
بناء نظام إحصائي لإلمارة من خالل اإلحصائي  األمهية بالعملعلى تعزيز ويأيت ذلك من منطلق حرص املركز جهة، 

 طةوذلك يندرج ضمن اخل، اإلمارةاليت تتخذها الرائدة مواكبة للتطورات السريعة واخلطوات  وفق أعلى املعايري العاملية
 ، اليت تركز على مواءمة خطط املركز مع احتياجات ورؤية حكومة إمارة أبوظيب2020 – 2016االسرتاتيجية للمركز 

 .الطموحة

ر التنفيذي السيد حممد سعيد الشحي املديرحب أبوظيب،  –ونيابة عن املدير العام ملركز اإلحصاء ويف بداية اللقاء 
اجلهات املشاركة مللي مب لقطاع الدعم التقين واإلداري واملدير التنفيذي لقطاع االسرتاتيجية والتميز املؤسسي باإلنابة،

مشريًا إىل أن اللقاء يتيح فرصة متميزة لبناء ، واخلرباء االستشاريني اإلحصائيني من مستخدمي ومزودي البيانات
، مؤكدًا أن بناء وتطوير النظام اإلحصائي يف املشرتكة اإلحصائيةالقضايا ت ومناقشة عالقات جديدة وتبادل املعلوما

ميع دون أبوظيب فقط بل هو مسؤولية وطنية مجاعية يشارك فيها اجل –إمارة أبوظيب ليس مسؤولية مركز اإلحصاء 



 

إىل مصاف  دم وتطور النظامدعم عجلة تق يف الشركاء جهودتضافر تعاون و  أمهية مؤكداً . استلناء كل حسب اختصاصه
  العاملية املتميزة. األنظمة اإلحصائية

الذي الكبري االهتمام أنه يف ظل أبوظيب،  –صرح سعادة بطي أمحد حممد بن بطي القبيسي مدير عام مركز اإلحصاء و 
، على املستقبلية الدراساتومع تزايد اهتمام العامل ب بأبعاده املختلفة، ستطالع املستقبلمؤخرًا ال القيادة الرشيدةأولته 

انطالقا املركز بالتعاون مع اجلهات احلكومية أن يعمل من أجل استشراف مستقبل العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب، 
علمية ثابتة. مضيفاً: "لعل أهم ما يتضّمنه استشراف املستقبل بشكل عام أنه يوضح معامل الطريق من وقائع ومعطيات 

 حيث ال نتفاجأ مبا مل نكن نتوقّعه". ملسافات بعيدة مقبلة،

ت من شروط ومتطلبات تقدم وتطور أصبح العملميادين عملية استشراف املستقبل يف مجيع  كما أكد القبيسي أن
تلري كلريا من  حالًيا،اليت يشهدها العامل  املتالحقةواملستجدات  املتسارعةالتغريات املؤسسات يف هذا العصر. وإن 

 .االت احلياة خالل احلقب املقبلةيف خمتلف جمستقبل املم والتساؤالت عما سيكون عليه عالمات االستفها

أبوظيب يسعى اىل اختاذ خطوات عملية وتدابري جادة يف مضمار استشراف  -موضحًا سعادته بأن مركز اإلحصاء
ليضيف قائالً: "علينا أن املستقبل، حىت ال جيعل قيود احلاضر والنظرة قصرية األجل تشكل عقبات يف سبيل تقدمه. 

نتعاون مجيًعا يف غرس ثقافة الفكر املستقبلي يف مؤسساتنا، وجنعله من اهتمامات موظفينا مبختلف مستوياهتم املهنية 
التفكري لتطوير ثقافة املستقبل يف خمتلف اجملاالت، وإفساح الطريق أمام  الالزمةاإلمكانيات واإلدارية. ولدينا مجيًعا 

صياغة خطط العمل واالسرتاتيجيات اليت متكننا من رسم مالمح بفعالية يف  اليت تسهمراسات املستقبل ودستباقي اال
 املستقبل الذي نطمح له مجيًعا".

عدة  أمام احلضور خبري استشراف املستقبل واالبتكار،أمحد مسري  السيداملتحدث الرئيسي هلذا اللقاء كما استعرض   
ية هذه اخلطوة الرائدة من مركز اإلحصاء حنو استشراف أمه مشرياً إىل، عمل اإلحصائياستشراف مستقبل ال حول حماور

 لمع كافة املستجدات ما يساهم يف حتقيق رؤية املركز بتطوير العموكيفية خلق خطط عمل للتعامل  ،العمل اإلحصائي
 قيمة ميتقدمن خالل  ة مستدامةيف حتقيق تنمي اإلحصائي والذي ينصب بشكل مباشر يف حتقيق رؤية اإلمارة الطموحة

 .مضافة حقيقية لصناع القرار والسياسات



 

"وصواًل اىل النضج اإلحصائي" والذي حتدث عنه السيد ريتشارد ألدريت،  حتت عنوان احملور األولواستعرض اللقاء 
عرف البيانات كما   ،مستشار إحصائي من اململكة املتحدة، وناقش خالل حديله أسباب احلاجة لإلحصاءات الرمسية

وأوضح  ،ومن جانب آخر دور النظام اإلحصائي الرمسي وأشار اىل أمهية التعاون بن اجلهات ،اليت تعد إحصاءات رمسية
 عد حجر األساس للعمل اإلحصائي.ي الذياللقة عامل الطرق اليت يستطيع هبا النظام اإلحصائي أن حيافظ على 

فيه دور البيانات  وطرح ،مكتب اإلحصاء الكوري خالل احملور اللاين ومن جانبه استعرض الدكتور هاي ريون كيم من
توفري املعلومات يف  عدة عوامل من ضمنها الكبرية يف رسم الصورة املستقبلية لإلحصاءات الرمسية، وذلك من حيث

لبيانات، وكيفية الوقت املناسب ملتخذ القرار، وانشاء حمركات النمو املستقبلية، والتعامل مع حتديات الوصول اىل ا
 التغلب على صعوبات خصوصية البيانات، والوسائل حنو حتديد وإدارة قضايا جودة البيانات.

مدير إدارة اإلحصاءات االقتصادية مبركز  القبيسي حممد ويف اجللسة احلوارية اخلتامية اليت ترأسها الدكتور جاسم
ريون كيم، واليت انطلقت لتجيب عن العديد من  ريتشارد ألدريت والدكتور هايمع كل من أبوظيب  -اإلحصاء 

كل من أمهية دور النضج اإلحصائي   وتستعرضأيت اجللسة احلوارية لت، األسئلة هبدف قيادة مسرية العمل اإلحصائي
اجللسة العديد من املواضيع اليت هتدف اىل  كما ناقشتمستقبل مشرق إلمارة أبوظيب،   يف حتقيقوالبيانات الكبرية 

 دة القصوى من النظام اإلحصائي.  االستفا

أبوظيب على التعريف باجلوانب الرئيسية للنظام اإلحصائي املستقبلي إلمارة  –حرص مركز اإلحصاء  كما أوضح اللقاء
أبوظيب، موضحًا اعتماده على احلوكمة وتنسيق االحتياجات والقدرات اإلحصائية للجهات احلكومية يف اإلمارة، مع 

وتطوير اخلربات واستقطاب الكفاءات وتطوير املوارد البشرية العاملة يف قطاع اإلحصاء هبذه اجلهات، تعزيز التشريعات 
 إضافة إىل توحيد املعايري واملنهجيات وغريها من اجلوانب املهمة لبناء النظام اإلحصائي لإلمارة.

ستشراف مستقبل اإلحصاء يف إمارة أبوظيب خالل اللقاء عن إطالق مبادرة انشاء جملس ا –وقد أعلن مركز اإلحصاء 
 .أبوظيب كأول مبادرة من نوعها على مستوى الدولة

مهيته يف املرحلة القادمة، فبتكاتف اجلهود أل إدراكاً اجلميع إىل التعاون ودعوة  مت فتح باب األسئلة ويف ختام اللقاء
 والقدرات تتحقق الريادة واالبتكار حنو تنمية مستدامة إلمارة أبوظيب.

 



 

 أبوظبي –علومات عن مركز اإلحصاء م

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف اللامن 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 -حفظه اهلل-يس الدولة بن زايد آل هنيان رئ
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 

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

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

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
 

ها، وذلك وفق املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية واللقافية، وغري 
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، اللقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 

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

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

سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحلني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  التطور والنمو يف اجملتمع، 
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديلة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 بلقيس فوزي سزر

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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