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التاريخ 2017/1/30 :

اللجنة العليا للتعداد السجلي  2020في إمارة أبوظبي تعقد اجتماعها الثاني وتستعرض نتائج
اجتماعات اللجان الفنية

عقدت اللجنة العليا للتعداد السجلي للسكان واملساكن واملنشآت لعام  2020يف إمارة أبو ظيب مؤخراً االجتماع
الثاين برئاسة سعادة  /بطي أمحد حممد بطي القبيسي املدير العام ملركز اإلحصاء – أبو ظيب ،رئيس اللجنة وعدد من
مسؤويل وممثلي هيئة االمارات للهوية ودائرة املالية وادارة اجلنسية واالقامة وهيئة املوارد البشرية ودائرة الشؤون البلدية
والنقل وهيئة الصحة وهيئة مياه وكهرباء ابوظيب.
واستعرضت اللجنة عدداً من املوضوعات ذات الصلة باألعمال التحضريية للتعداد السجلي لعام  2020منها اعتماد
مهام واختصاصات اللجنة العليا واللجان الفرعية خالل املرحلة القادمة ،إضافة للمنهجية املقرتحة للتنفيذ املتمثلة حنو
االعتماد على قواعد بيانات اجلهات احلكومية ،كما استعرضت نتائج اجتماعات اللجان الفنية واليت تبلورت يف حتديد
االدوار واملسؤوليات لكل جهة والية تكاملها مع اجلهات االحتادية إضافة للمتطلبات الالزمة لضمان تنفيذ التعداد
السجلي حسب اخلطة املوضوعة.
وأشاد سعادة بطي القبيسي مدير عام املركز بنتائج االجتماع ،مؤكداً حرص األعضاء على حتقيق التكامل والتعاون
لنجاح هذا املشروع يف مجيع مراحله حرصا منهم على دعم خطة االمارة مبخرجاته ،مؤكدا أن اللجنة وضعت منهجية
التعداد القادم الذي سيكون تعداداً إلكرتونيا يعتمد على السجالت االدارية للجهات احلكومية املعنية مشرياً الستخدام
رقم اهلوية الوطنية أو رقم السجل التجاري هبدف احلصول على املعلومات بشكل آيل .موضحا أن البيانات السجلية
املتاحة لدى اجلهات احلكومية تشكل اساسا راسخا لتوفري قواعد بيانات هذا املشروع الذي يعترب ركيزة رئيسة
الحتساب مؤشرات اهداف خطة االمارة.

واضاف سعادته ان استخدام هذه املنهجية ستساهم يف اتاحة متغريات وبيانات ومعلومات مكانية سكانية واقتصادية
واجتماعية بوترية أسرع وبأقل تكلفة ممكنة هلذا املشروع الذي يعترب أكرب املشاريع اإلحصائية اليت تنفذها األجهزة
اإلحصائية يف كافة دول العامل كل عشر سنوات لتوفري بيانات تفصيلية شاملة عن كافة نواحي احلياة االجتماعية
واالقتصادية والبيئية ،واليت تستخدم يف التخطيط واملتابعة لتقدمي خدمات أفضل لكافة الفئات (احلكومة  /القطاع
اخلاص  /الباحثني والدارسني وافراد اجملتمع).

معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظبي
مركز اإلحصاء  -أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من
شهر أبريل عام  2008وفقاً للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه اهلل .-ومبوجب هذا القانون ،فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة ،كما يقوم املركز بتنسيق
عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى ،والعمل مع هذه اجلهات فيما
يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية.
وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج
العمل 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 ،فضالً عن
مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومن هذا املنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة ،وذلك بتوفري
املعلومات اإلحصا ئية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة.
ويسعى املركز ألن يكون ركيزةً أساسية تسهم إسهاما فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإنارةً درب
التطور والنمو يف اجملتمع ،سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها ،وذلك يف إطار عمله
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة ،ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج
املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
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