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 2020حتدايت تعداد   حول تنينقاشي تنيتضمن جلس

هم على أ طالعلالسنوي لشركائه االسرتاتيجيني ال اللقاء"إحصاء أبوظيب" ينظم 
  2020مشروع التعداد السجلي التحضريات إلجراء 

صر املساكن ات مسح حاستعداد لتحضي  ينياالسرتاتيج قائه السنوي الثاين مع شركائهلأبوظيب  –نظم مركز اإلحصاء 
 2019 يوليو 11 املوافق  اخلميس يوموذلك ، 2020شروع التعداد التسجيلي لعام مل واملباين واخلاصة ابملرحلة القبلية

 يةاحلكوم من اجلهات يف الشأن اإلحصائياملختصني عدد من  حبضور، فيمونت ابب البحرفندق والذي عقد يف 
 والتنسيق لة،املقب رتةالف خالل ةاإلحصائي احتياجاهتم على التعرفهبدف ، اإلحصائينيعدد من اخلرباء إلمارة أبوظيب و 

 2020ام عنفيذها تليت سيتم إلجراء املشروع الذي يعد من أضخم املشاريع اإلحصائية ا املعتمدة خططهم حول معهم
تصادية ة واالقتماعييع اخلصائص االجوهتدف إىل حصر وعد مجيع أفراد سكان إمارة أبوظيب والتعرف على مج

واعد إلمارة وبناء قشهدها اليت تاواستخراج املؤشرات اإلحصائية اليت ترصد التغيات السكانية واالجتماعية السريعة 
على جمتمع  ا يعود ابخليالزمة مبات البياانت حديثة ودقيقة متثل اللبنة األساسية لصناع القرار يف وضع الربامج والسياس

  اإلمارة. 

تماعية هم االجى خصائصأبوظيب ابستخدام السجالت اإلدارية حلصر السكان والتعرف عل –مركز اإلحصاء  ويتجه
ملال، لوقت واجلهد واسيوفر اان ما، وذلك كبديل عن التعداد التقليدي الذي يقوم جبمع البياانت من امليدواالقتصادية

 نظرا للتغيات دي وذلكلتقلياار لفرتة زمنية طويلة إلجراء التعداد ويسهم يف حصر السكان بشكل دوري دون االنتظ
 السكانية السريعة اليت تشهدها اإلمارة.

مبمثلي اجلهات  التنفيذي لقطاع االسرتاتيجية وإدارة األداءاملدير  - الدكتور جاسم القبيسيرحب ويف بداية اللقاء 
ستشاريني اإلحصائيني، مشياً إىل أن اللقاء يتيح فرصة متميزة املشاركة من مستخدمي ومزودي البياانت واخلرباء اال
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 التعداد السجليوآلية التعاون لتحقيق النتائج املستهدفة ملشروع ، املشرتكة اإلحصائيةالقضااي املعلومات ومناقشة  لتبادل
ت احلكومية بتجميعها تعداد قائم على االستفادة من بياانت السجالت اإلدارية اليت تقوم اجلها الذي يعد  2020

ألهدافها اخلاصة كخطوة بديلة عن التعداد التقليدي املعتمد على االستبيان والنزول امليداين وهو مرتبط ابهلدف 
 .دارية وتقليل املسوح امليدانيةللمركز ابالعتماد على السجالت اإلاالسرتاتيجي 

فاق آلشركاء يف فتح ، بدور امدير عام مركز اإلحصاء أبوظيب ابإلانبة –وأشاد عبدهللا أمحد السويدي وهبذه املناسبة،
تاجها نقيمة اليت كان ائهم الرح آر طاحلوار اخلالق وتفاعلهم اإلجيايب املثمر وامللموس خالل هذا اللقاء، وحرصهم على 

ائية األساسية ت اإلحصتياجااط املهمة يف صميم االحمعرفة احتياجاهتم اإلحصائية، والوقوف على العديد من النق
همة أحد األدوات املو ستوايت ة املإلمارة أبوظيب من هذا املشروع الذي يعترب أحد الركائز األساسية للتخطيط على كاف

حوث والبن الدراسات لعديد مللمية اليت تساعد على تقومي مدى جناح خطط التنمية يف حتقيق أهدافها وتوفي املادة الع
 يف كافة اجملاالت.

لتحدايت اعرف على للتومي ، والقطاع احلك القرار ، استهدفت صناعحلقتني نقاشيتنينظم املركز خالل اللقاء كما 
 لسجلي.تعداد امن ال هداف املرجوةلتحقيق األو  جلمع البياانت واملعوقات اليت تواجهها اجلهات احلكومية
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 بيأبوظ –معلومات عن مركز اإلحصاء 

ين من والعشر   الثامنيفإنشاؤه  ملصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد متأبوظيب هو ا -مركز اإلحصاء 
لسمو الشيخ خليفة بن ا، الذي صدر مبرسوم من صاحب  2008سنة (7)للقانون رقم  وفقاً  2008 شهر أبريل عام 

ائي يم العمل اإلحصوير وتنظالقانون، فإن املركز مسئول عن تط . ومبوجب هذا-حفظه هللا-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
لية التكامل كز بتنسيق عمر كما يقوم امل  اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة، يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع

د ما يتعلق بتوحيهات فيذه اجلهوالتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع 
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

طط برامج خكز مهام إعداد ىل املر ، يتو ياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيبوابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر الب
لعمل قتضيات مصلحة ارض مع ميتعا العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال

ية ونتائج ت الرمساحصاءونشر اإل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل
ك وفق وغيها، وذل عية والثقافية،والزرا بيئيةاملسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية وال

ية، فضاًل عن ة اإلحصائيالثقة، السر  وعية،معايي عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوض
 ءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. مال

ك بتوفي  اإلمارة، وذللشاملة يفدورا حموراي يف دفع مسي التنمية ا أبوظيب يلعب -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
قيقة. م احلديثة والداألرقا قائقاملعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احل

ب ات، وإانرًة در السياس رامسيو ملركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ويسعى ا
له  ذلك يف إطار عمو غيها، و عالم التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإل

 ليلها واستخراجتها وحتدراس ليب وتقنيات حديثة، ومن مثكمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايي وأسا
 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.

  
 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على:
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 028100000البدالة: 
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