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سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الداخلية" و"إحصاء أبوظبي"

شهد الفريق مسو الشيخ سيف بن زايد آل هنيان نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم يف مقر الوزارة توقيع
مذكرة بني وزارة الداخلية ومركز اإلحصاء ـ أبوظيب بشأن التعاون اإلحصائي وتبادل البيانات اإلحصائية.
وتأيت املذكرة اليت وقعها الفريق سيف عبداهلل الشعفار وكيل وزارة الداخلية وبطي أمحد حممد بن بطي القبيسي مدير عام
مركز اإلحصاء ـ أبوظيب  ..انطالقا من حرص الطرفني على دعم وتعزيز عالقات الشراكة االسرتاتيجية القائمة بني
املؤسسات احلكومية بشكل فعال للمسامهة يف دعم العمل الوطين املؤسسي املشرتك وسعيا حنو تكامل اجلهود وتبادل
اخلربات وحتقيق أفضل أداء يف جمال دعم العمل اإلحصائي وتطويره بالتعاون الكامل مع اجلهات احلكومية احمللية واالحتادية
يف إجراء املسوح اإلحصائية وتطوير النظام اإلحصائي الشامل.
وهتدف املذكرة إىل تعزيز أواصر التعاون املؤسسي بني الطرفني يف جمال العمل اإلحصائي بصورة منهجية حتقق التكامل يف
اجلهود اإلحصائية على مستوى اإلمارة  ،ووضع إطار عمل منهجي ومنظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات مبا فيها األنظمة
اإللكرتونية واجلداول الزمنية وإجراءات التزويد بالبيانات بني األطراف املعنية.
كما هتدف إىل تعزيز االلتزام باملنهجيات واملعايري املعتمدة واالرتقاء جبودة البيانات وحتقيق االستخدام األمثل للسجالت
اإلدارية وتقليص االعتماد على املسوح مبا يقلل العبء واجلهد وحيقق االستخدام األمثل للموارد وتطوير القدرات
والكفاءات اإلحصائية.
وتنص املذكرة على تبادل البيانات واملعلومات وتطوير مهارات ومعارف العاملني يف جماالت اإلحصاء املختلفة يف اجلهات
احلكومية واملشرتكة وخلق قوة عاملة تتمتع مبهارات متميزة وتنتج بيانات عالية اجلودة مما ميكن احلكومة من اختاذ القرارات
املتعلقة بالتخطيط وصياغة السياسات.
كما تنص على التعاون يف جمال إجراء املسوح واستطالعات الرأي ذات الصلة وفقا لإلجراءات املتبعة من قبل الطرفني
وبناء القدرات اإلحصائية والتدريب من خالل تقييم احتياجاهتما التدريبية وااللتزام بالربنامج التدرييب هبدف بناء القدرة
املؤسسية للطرفني يف اجملاالت ذات الصلة.
حضر مراسم التوقيع من وزارة الداخلية العميد حممد محيد بن دملوج الظاهري األمني العام ملكتب مسو نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الداخلية باإلنابة والعقيد عبدالعزيز عبداهلل األمحد مدير إدارة املعلومات األمنية االحتادية بالوزارة  .ومن جانب
مركز اإلحصاء راشد بن الحج املنصوري رئيس جملس إدارة املركز وحممد سعيد الشحى املدير التنفيذي لقطاع الدعم ومىن
السويدي املدير التنفيذى لقطاع اإلحصاء باإلنابة وأمحد الفالسي مدير إدارة اخلدمات.

وقال الفريق سيف الشعفار إن توقيع هذه املذكرة يأيت انطالقا من إمياننا بأن العمل اليوم أصبح مؤسسيا قائما على
منهجية سليمة وهذا ما مييز وزارة الداخلية الفتا إىل أمهية تعزيز التواصل والتنسيق مع الدوائر واملؤسسات احمللية األخرى
املعنية باعتباره مبدأ مهما من املبادئ اإلسرتاتيجية اليت تنتهجها وزارة الداخلية لتحقيق رؤيتها وتطلعاهتا املستقبلية.
وأكد أن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة العليا يف سعيها حنو التكامل والتعاون وتبادل اخلربات والتجارب مع كافة
اجلهات االحتادية واحمللية واالستفادة منها مبا يرتقي باجلهود التطويرية يف مسرية األمن واألمان وحتقيق الصاحل العام وتقدمي
اخلدمات املتطورة بأفضل املستويات من خالل الشراكات مع اجلهات املعنية خلدمة الوطن.
من جانبه قال بطي القبيسي إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية يعد فرصة لتعزيز أواصر التعاون مبا يتواكب مع
خطط اإلمارة حنو تعزيز مسرية التنمية واالستقرار االجتماعي واالقتصادي إدراكا ملا متثله املعلومات والبيانات اإلحصائية
كركيزة هامة يف بناء االسرتاتيجيات وسياسات الطرفني.
وأكد استعداد املركز للتعاون يف كافة اجملاالت اإلحصائية وحرصه املستمر على تطوير أدوات وخدمات إحصائية حديثة
جبانب تطوير أنظمة وآليات العمل اإلحصائي بطرق مبتكرة وتأسيس آلية تعاون أكثر فاعلية هبدف االستفادة القصوى
من املوارد اإلحصائية يف إمارة أبوظيب وبناء نظام إحصائي يرتكز على أسس علمية راسخة ويقدم مؤشرات عالية اجلودة
من حيث الدقة والتوقيت واملالئمة الحتياجات املستخدمني مبختلف فئاهتم.
وأشاد بالدور احليوي الذي تقوم به وزارة الداخلية وحرصها على توفري األمن واالستقرار للمواطنني واملقيمني يف دولة
اإلمارات لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة.

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 اإلحصائية 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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