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ينظم ورشة تدريبية أساسية حبضور مشاركني من ستة جهات حكومية " إحصاء أبوظيب"
 حملية

أبوظيب ورشة تدريبية بعنوان : "الدورة التدريبية  -نظم معهد التدريب اإلحصائي التابع ملركز اإلحصاء 
يوم اخلميس استمرت إىل فرباير و  12وم األحد ي للجهات احلكومية" واليت بدأت اإلحصائية األساسية 

موظفًا حكوميًا من ستة جهات حكومية حملية، ممن ترتبط مهامهم  02مبشاركة ، 1108مارس  0
جبمع أو حفظ أو حتليل البياانت اإلحصائية. ويشتمل برانمج الورشة على موضوعات إحصائية مهمة، 

تدقيق وطرق وأساليب ، اإلحصائية فية، واملنهجياتالبياانت الوصتطوير جودة البياانت وإعداد مثل 
وأتيت هذه الورشة يف إطار االرتقاء مبستوى جودة البياانت احلكومية واليت تشكل رافداً  وحتليل البياانت،.

أساسيًا إلعداد اإلحصاءات الرمسية األساسية إلمارة أبوظيب واليت يستند إليها صناع القرار واملخططني 
 ستثمرين واألكادمييني وغريهم.والباحثني وامل

 

: من اخلرباء واملختصني يف جمال العمل اإلحصائي يف املركز وهمخنبة يف تقدمي الدورة التدريبية وشارك 
والسيد  السيد مأمون كساب والدكتور صالح أبو قديريو اآلنسة بدرية الشحي و السيد أبوبكر العمودي 

  .وائل الزعيب

 



 

 

 

 –رئيس جملس إدارة مركز اإلحصاء  ،أكد سعادة راشد الحج املنصوري ادرةاملب على هذهويف تعليقه 
التزام املركز بتطوير العمل اإلحصائي يف اجلهات احلكومية احمللية وعلى مستوى الدولة بصفة  ،أبوظيب

معلومات وإحصاءات ذات جودة وموثوقة إىل من أجل الوصول  ال غىًن عنهعامة، معتربًا ذلك عنصرًا 
اذ القرارات ورسم السياسات والتخطيط يف كافة ااجماالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية دعم اختت

 . والزراعية والبيئية وغريها. 

 

وأكد السيد حممد اخليلي مدير إدارة املنهجيات والتحليل وضبط اجلودة يف املركز أن هذه الورشة هي 
اخليلي أن اهلدف من وأضاف املركز مؤخراً، أحد األنشطة يف مشروع النضج اإلحصائي الذي أطلقه 

هذه الورشة هو االرتقاء مبستوى جودة البياانت السجلية يف اجلهات احلكومية من خالل متكني هذه 
املتعارف عليها عاملياً اجلهات من إعداد البياانت اإلحصائية وفقًا للمعايري واملنهجيات اإلحصائية 

 اجيابياً على مستوى نضج النظام اإلحصائي يف إمارة أبوظيب. سينعكسمن قبل املركز، ماواملعتمدة 

 

ويف سياق متصل أوضحت السيدة/ رابعة بين ايس، مديرة معهد التدريب اإلحصائي، أن املعهد دأب 
للدوائر  القدرات اإلحصائيةتطوير على تنظيم مثل هذه الدورات منذ أتسيسه وأضافت قائلة: "إن 

 ".اإلحصائي يف اإلمارة  كفاءة العملفع  ر  مهم يفاحلكومية هو عامل 

 
 



 

 

 

 

 أبوظيب –معلومات عن مركز اإلحصاء 

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

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي -حفظه هللا-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل 

ناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد والت
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
ئي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل العمل اإلحصا

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق املسوح املتعلقة اباجماالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية 

معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

ورا حموراي يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب د -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 

سياسات، وإانرًة درب ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي ال
التطور والنمو يف ااجمتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  
كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 لتنمية.ؤشرات اليت ختدم أهداف اامل
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 ملزيد من املعلومات يرجى التواصل مع:
 قسم االتصال واالعالم

 118011880هاتف: 
 118011111البدالة: 

 
 Communication@scad.ae: 0الربيد اإللكرتوين 
  einfo@scad.a: 1الربيد اإللكرتوين 
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