
 

 

 أبوظيب ابإلانبة  –أمحد السويدي، مدير عام مركز اإلحصاء  تصريح عبدهللا
 2020مبناسبة اليوم العاملي لإلحصاء 

 
االحتفال ابليوم العاملي  أبوظيب ابإلانبة على أن –أمحد السويدي، مدير عام مركز اإلحصاء  عبدهللا كد: أ2020أكتوبر  20

"، جاء ليؤكد ربط العامل ببياانت ميكننا الوثوق هباوالذي يعقد كل مخس سنوات، ويقام هذا العام حتت شعار "لإلحصاء 
بياانت حول العامل ويف كافة اجملاالت، هنالك حاجة ماسة على ضرورة تطوير علم اإلحصاء، ففي ظل توفر كم مهول من ال

لتوفري اخلربات ومتكني الكفاءات البشرية للتعامل وانتاج بياانت إحصائية تشكل قيمة مضافة تدعم جهود التنمية والتقدم يف 
 كافة اجملاالت. 

 
ديثة دوراً هاماً وخاصة يف ظل املتغريات املتسارعة وقال السويدي: "تلعب املعلومات والبياانت اإلحصائية الدقيقة واملوثوقة واحل

اليت يشهدها العامل، حيث أصبح توفر البياانت اإلحصائية ذات العالقة شرطًا الزمًا الختاذ القرارات وبناء االسرتاتيجيات، 
ة الصحيحة والبياانت وعنصراً أساسياً يف عملية صنع القرار، كما أن جناح أي مؤسسة، يعتمد بشكل أساسي على توفر املعلوم

 الدقيقة لتمكني صناع القرار من وضع اخلطط الضرورية لضمان منو مستدام."
 

أبرز مثال على حمورية الدور الذي تلعبه البياانت اإلحصائية يف رسم السياسات  19-وأضاف السويدي: "قدمت جائحة كوفيد
د كانت إمارة أبوظيب كعادهتا سباقة يف التعامل مع تبعات األزمة ودعم صناع القرار يف كافة اجملاالت األساسية دون استثناء، وق

عرب اختاذ خطوات نوعية يف جمال إدارة اجلهود الوقائية ومكافحة انتشار اجلائحة ابالعتماد على هنج استباقي أساسه املعلومة 
 رائدة يف التعامل مع اجلائحة."  الدقيقة والبياانت اإلحصائية الشفافة، حيث جنحت وبتميز، يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات

 
العمل اإلحصائي ضمن املركز كان له دور أساسي يف مواجهة أبوظيب، شدد السويدي على أن  –وعن جهود مركز اإلحصاء 

تبعات اجلائحة على املستوايت االقتصادية واالجتماعية كذلك، من خالل توفري القراءات الدقيقة للواقع وفق مناذج إحصائية 
 مكنت صناع القرار من رسم السياسات واختاذ القرارات املالئمة للحد من اآلاثر السلبية النتشار اجلائحة. دقيقة 

 
 -انتهى-

 
 



 

 

 أبوظيب –معلومات عن مركز اإلحصاء 
 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  -مركز اإلحصاء 
حفظه -، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 2008سنة  (7)وفقاً للقانون رقم  2008

القانون، فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات  . ومبوجب هذا-هللا
خرى، والعمل الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األ

 ات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. مع هذه اجله
 

ي خلدمة وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائ
يات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتض

تصادية إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالق
ساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية والبيئية والزراعية والثقافية وغريها، وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أ

 اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
 

ائية أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري املعلومات اإلحص -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
سهم املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية ت

لباحثني إسهاماً فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال وا
ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث 

 دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
 

 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:
  وإعالم بلقيس فوزي، ضابط اتصال

   أبوظيب -مركز اإلحصاء 
 +971507146677اهلاتف املتحرك: 

 bsezer@scad.gov.aeالربيد اإللكرتوين: 

 ماري مخامسية
 ويرب شاندويك للعالقات العامة
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 رواد خطار
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