
  

  

  بيان صحفي

   23/10/2010 :تاريخال

  

 تضمنت مسابقات ومعارض وزيارات للمدارس

 "إحصاء أبوظبي" يختتم فعاليات االحتفال باليوم العالمي لإلحصاء

  

أبوظبي أمس األول، ضمن مشارآته لكافة المنظمات اإلحصائية  –اختتم مرآز اإلحصاء 

، والذي تم اعتماده 20/10/2010، الموافق الدولية، برنامج احتفاله باليوم العالمي لإلحصاء

االحتفال باإلنجازات المتعددة لإلحصاءات "من قبل منظمة األمم المتحدة، تحت شعار 

دعا فيه األمين العام لألمم المتحدة بان آي مون قادة العالم إلنجاح هذا اليوم  ، والذي"الرسمية

ة االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات، من خالل االحتفال واالعتراف بدور اإلحصاء في التنمي

وتكريس المزيد من الجهود والموارد لتعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية، حيث اعتبر بان آي 

   .هذا اليوم يومًا تاريخيًا 2010مون في رسالته إلى قادة العالم في شهر يوليو 

  برنامج حافل

فعاليات الجماهيرية المتنوعة انطلقت أبوظبي بسلسلة من ال –وقد حفل برنامج مرآز اإلحصاء 

من يوم الثالثاء الماضي واستمرت طيلة ثالثة أيام متتالية، وبدأت بتنظيم لقاءات ومسابقات 

على " 1استديو "على إذاعة أبوظبي للقرآن الكريم وبرنامج " صباح النور"إذاعية في برنامج 

قيمة للفائزين، سعيًا من المرآز إلى  إذاعة أبوظبي إف إم لمدة ثالثة أيام تضمنت جوائز مالية

  . تعزيز الوعي والثقافة اإلحصائية لدى الجمهور

آما نظم المرآز يوم األربعاء الماضي احتفاًال آبيرًا في مقر المرآز بمنطقة بين الجسرين 

حضره سعادة بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المرآز والسادة مدراء قطاعات 



وآافة الموظفين، آما تم استقبال بعض طلبة المدارس في المرآز لالحتفال  وإدارات المرآز

  .بالحدث وتعريفهم بأهمية اإلحصاء في التنمية الشاملة

  معارض بمراآز التسوق

آما أقام المرآز ضمن برنامج احتفاالته باليوم العالمي لإلحصاء سلسلة من المعارض 

أبوظبي استمرت حتى أمس األول، حيث قام موظفو  والفعاليات القيمة في مراآز التسوق بإمارة

المرآز باستقبال الجمهور واإلجابة على أسئلتهم اإلحصائية وتقديم الهدايا وتوزيع آتيبات 

العالم في "و" أبوظبي حقائق وأرقام"و" عجائب األرقام"و" اإلحصاء في حياتنا"توعوية حول 

، إضافة إلى تنظيم مرسم حر وفعالية الرسم "لماذا نحتفل باليوم العالمي لإلحصاء؟"و" أرقام

  .على الوجوه لألطفال

وآان المرآز قد دعا آافة شرائح الجمهور إلى التواصل معه خالل هذه المناسبة القيمة عبر 

المعارض والفعاليات في مراآز التسوق بإمارة أبوظبي، مثل المارينا مول في أبوظبي والجيمي 

لمنطقة الغربية، وذلك إلتاحة الفرصة أمام الجميع لالحتفال مول في العين وسيتي سنتر في ا

  . وإلقاء نظرة على أهمية العمل اإلحصائي في حياتنا

  زيارة المدارس

آما قام موظفو المرآز بزيارة بعض المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي والعين والمنطقة 

ء، مع توزيع الهدايا والبروشورات الغربية للتعريف بالمرآز والتنويه باليوم العالمي لإلحصا

إضافة إلى إلقاء  ،على األطفال في هذه المدارسمن الهدايا ودفاتر الرسم وأقالم التلوين وغيرها 

بعض المحاضرات المبسطة على الطلبة حول اإلحصاء وأهمية االحتفال به عالميًا في هذا 

ئية لتزويد مكتبات المدارس بها، اليوم، وتقديم نسخة آاملة من سلسلة إصدارات المرآز اإلحصا

مع االستفادة بهذه الزيارات للقيام بعمل استبيان إلدارات ومعلمي ومعلمات هذه المدارس لقياس 

  . مدى الوعي اإلحصائي لديهم، لالستفادة به في إحصاءات المرآز المستقبلية

إلحصاء في آما شارك المرآز في ملتقى عجمان اإلحصائي األول بورقة علمية حول دور ا

  .التنمية، مع توزيع البروشورات واإلصدارات الخاصة بالمرآز في المعرض المصاحب للملتقى

  

  



  أهمية اإلحصاء

أبوظبي بفعالية منذ إنشائه في  -الذي يسهم به مرآز اإلحصاء الهام وأآدت االحتفاالت الدور 

ي، لمواجهة التحديات التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظب

واستثمار الفرص في رحلة التميز والنجاح المرجو، خدمة لمصالح إمارة أبوظبي في ظل رؤية 

  . القيادة الرشيدة لهذا الوطن الغالي

أبوظبي الضوء على الدور الهام الذي يلعبه  –وقد سلطت الفعاليات التي نظمها مرآز اإلحصاء 

ات االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية والبيئية، اإلحصاء في جمع ونشر وتحليل البيان

وتقديمها إلى المستخدمين، على شكل أرقام إحصائية ومؤشرات ورسومات بيانية وخرائط، 

ليستفيد منها صناع القرار واألجهزة الحكومية والباحثون وقطاع األعمال وآافة شرائح 

  .ي إمارة أبوظبيالمجتمع، من أجل التخطيط لمستقبل األجيال القادمة ف

أبوظبي على استثمار الحدث في نشر الوعي حول أهمية  –آما حرص مرآز اإلحصاء 

في إطار الرؤية الحكيمة  ،2008لسنة  (7) الذي تم إنشاؤه وفقًا للقانون رقموأهداف المرآز 

) حفظه اهللا(السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  والتوجيهات

األعلى للقوات  والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد

بما يتفق مع ، الوطني المسلحة، وحرص سموهما على دفع عجلة التطور والنهوض باالقتصاد

االستراتيجية بإشراف ودعم آامل من المجلس  توجهات التنمية المستدامة في اإلمارة وخططها

  .إلمارة أبوظبيالتنفيذي 

  فرصة آبيرة

اللتقاء أبوظبي ل –آما وفر االحتفال باليوم العالمي لإلحصاء فرصة آبيرة لمرآز اإلحصاء 

بمنتجي ومستخدمي البيانات واإلحصاءات، لدعم التنسيق بين جميع األطراف والتعرف على 

احتياجاتهم ومتطلباتهم، إضافة إلى التعريف بدور المرآز في توحيد المفاهيم اإلحصائية 

والمنهجيات السليمة المعتمدة دوليًا في عمليات جمع البيانات الموثوقة، المعتمدة على مبادئ 

ألمم المتحدة األساسية لإلحصاءات الرسمية، التي تكفل الحفاظ على السرية التامة للمعلومات ا

  .الفردية، والحرص على أن يتم استخدامها فقط في األغراض اإلحصائية

أبوظبي حاليًا إلطالق مشروع إحصائي آبير يضم ثالثة مسوح  –ويستعد مرآز اإلحصاء 

، "مسح التوظف واألجور"و" مسح االستثمار األجنبي"و "المسوح االقتصادية"ميدانية، هي 



وذلك إلنتاج قاعدة بيانات حديثة تخدم صناع القرار وقطاع األعمال والباحثين في رسم 

  . استراتيجيات التنمية في آافة المجاالت

ويعمل المرآز خالل الفعاليات على زيادة الوعي اإلحصائي لدى الجمهور، وإطالعهم على 

اون مع باحثي المرآز في اإلدالء بالبيانات والمعلومات المطلوبة في استمارات أهمية التع

المسوح وآافة المشاريع اإلحصائية، وترسيخ الشراآة مع المرآز في إنتاج بيانات حديثة ودقيقة 

  .وموثوقة

  الموقع اإللكتروني

لمواآبة الحدث   www.scad.aeآما تم تطوير الموقع اإللكتروني للمرآز على العنوان

وإتاحة الفرصة أمام الجميع لالحتفال وإلقاء نظرة متأنية على أهمية العمل اإلحصائي في حياتنا، 

وترسيخ أسس شراآة المرآز مع آافة مزوديه بالبيانات آفريق متناغم يخطو حثيثًا نحو خدمة 

افظ على بيئة أآثر استدامة، مبنية على نظام مجتمع ينعم بمزيد من التنمية المتوازنة ويح

  ".الخدمة، النزاهة، االحتراف المهني"إحصائي رصين يتمتع بالقيم األساسية التي هي 

20/10/2011  

يعاهد شرآاءه االستراتيجيين من ه أنن خالل االحتفال باليوم العالمي لإلحصاء، م آد المرآزوأ

والخاص، وصناع القرار وقطاع األعمال دوائر وهيئات ومؤسسات القطاعين الحكومي 

، إن شاء اهللا، إال وقد 2011أآتوبر  20والباحثين وآافة شرائح المجتمع، بأال يعود علينا يوم 

حققنا معًا طموحاتنا جميعًا في وضع نظام إحصائي إلمارة أبوظبي، يستند إلى أعلى المعايير 

ينسجم مع المتطلبات التنموية والرؤية العلمية وأفضل الممارسات العالمية اإلحصائية، بما 

  .االقتصادية الطموحة إلمارة أبوظبي

  دعوة األمم المتحدة

 20باعتماد يوم  264/64وآانت الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة قد أصدرت قرارها رقم 

إلى  UNSDيومًا عالميًا لإلحصاء، بعد دعوة اللجنة اإلحصائية في المنظمة  2010أآتوبر 

ا الحدث العالمي السنوي الهام، اعترافًا باألهمية المطلقة للقدرات اإلحصائية التي تعد أساسًا هذ

ال غنى عنه في تشكيل االستراتيجيات العامة للدول المتقدمة، ودعم األهداف اإلنمائية على 

  .المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي



لتابعة لها وباقي المنظمات الدولية حيث دعت األمم المتحدة الدول األعضاء والمنظمات ا

واإلقليمية إضافة إلى المجتمع الدولي إلى تكريس الجهود المخلصة التي بذلت في العديد من 

األمم خالل السنوات الماضية لتقوية قدراتها اإلحصائية وإعطاء الوقت والجهد الالزم لمساندة 

  .  غيرهاهذه الجهود في مجاالت عديدة مثل التعدادات السكانية و

  استثمار الحدث

وسيسلط االحتفال سنويًا بهذا اليوم الضوء على الدور الهام الذي يلعبه اإلحصاء في جمع ونشر 

وتحليل البيانات االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية والبيئية، وتقديمها إلى المستخدمين، 

يد منها صناع القرار على شكل أرقام إحصائية ومؤشرات ورسومات بيانية وخرائط، ليستف

واألجهزة الحكومية والباحثون وقطاع األعمال وآافة شرائح المجتمع، من أجل التخطيط 

  .لمستقبل األجيال القادمة في إمارة أبوظبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

  أبوظبي –مرآز اإلحصاء معلومات عن 

  

م      انون رق ب الق وظبي بموج ي أب اء ف ز اإلحص س مرآ ام ) 7(تأس وير 2008لع ، لتط
ة       و ارات العربي ة اإلم اص ودول كل خ وظبي بش ارة أب ي إم ائي ف ل اإلحص يم العم تنظ

ة فة عام دة بص ع  . المتح جم م ائية تنس ات إحص اج معلوم و إنت ائه ه ن إنش رض م والغ
ن     املين م م آ راف ودع تراتيجية بإش ا االس تدامة، وخططه ة المس و التنمي ارة نح ه اإلم توج

  .المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
  

ث إن ارة    وحي ي إم ائية ف ات اإلحص ع البيان ن جم ؤولة ع مية المس ة الرس و الجه ز ه المرآ
ة       رامج التنمي دم ب ي تخ ائية الت رامج اإلحص ط والب داد الخط ام إع ولى مه ه يت وظبي، فإن أب

ارة   اء اإلم ع أنح ي جمي ائية ف وح اإلحص راء المس ة، وإج فة عام ارة بص ي اإلم ه . ف ا أن آم
زين وتحل     نيف وتخ ع وتص ن جم ؤول ع ذلك     مس مية، وآ اءات الرس ر اإلحص ل ونش ي

  .إعالن نتائج المسوح االجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والبيئية والثقافية
  

ي  ة ف اع االجتماعي لة باألوض االت المتص ع المج ز جمي طة المرآ مل أنش وف تش وس
تقاللية وا      ل االس ًا، مث ة عالمي ل المتبع ات العم ايير وأخالقي ا لمع ك وفق ارة، وذل ة اإلم لمهني

ودة   ة وج ث التكلف ن حي ة م ة والفاعلي ات الخاص رية البيان وعية وس اد والموض والحي
  . المخرجات اإلحصائية

  


