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مجلس استشراف مستقبل اإلحصاء في إمارة أبو ظبي يعقد اجتماعه األول لعام 2017
بطي القبيسي :تبنى  10مبادرات إلستشراف مستقبل اإلحصاء في االمارة

عقد جملس استشراف مستقبل اإلحصاء يف امارة ابوظيب اجتماعه الدوري األول لعام  2017برئاسة سعادة بطي امحد
حممد القبيسي رئيس اجمللس وعدد من مسؤويل وممثلي هيئة االمارات للهوية ودائرة التنمية االقتصادية وهيئة الصحة
وهيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة وجملس أبو ظيب للتعليم وجملس أبو ظيب للتخطيط العمراين وغرفة أبو ظيب.
واستعرض اجمللس عددا من املوضوعات ذات الصلة منها ،دور اجمللس وأهدافه ومهامه واختصاصاته والنتائج املتوقعة
خالل املرحلة القادمة ،إضافة للنتائج السابقة لورشة عمل لقاء الشركاء والسيناريوهات املتوقعة للعمل االحصائي حىت
عام .2040
وقال سعادة بطي امحد حممد القبيسي رئيس اللجنة أن مبادرة انشاء اجمللس اليت أطلقها "مركز اإلحصاء – أبو ظيب "
بناء على خمرجات ورشة عمل استشراف مستقبل اإلحصاء يف اإلمارة وجلسات العصف الذهين املنعقدة بتاريخ  3مايو
من هذا العام ،هتدف إىل رسم صورة مستقبل العمل اإلحصائي ،ووضع اخلطوات االستباقية ألهم التداعيات واحملركات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية لصناعة املستقبل املستدام إلمارة أبو ظيب ،والتنسيق يف كل اجملاالت املتعلقة بالشأن
اإلحصائي؛ هبدف توفري أفضل سبل التعاون بني مستخدمي ومزودي البيانات اإلحصائية ،حسب قطاع عمل كل
جهة  ،مؤكدا أمهية ودور اجمللس خالل املرحلة القادمة حنو وضع معامل الطريق لإلحصاء يف االمارة ملسافات بعيدة مقبلة
بناء على الوقائع واملعطيات العلمية الثابتة تفاديا ملا هو غري متوقع مستقبال يف ظل االهتمام الكبري الذي أولته القيادة
الرشيدة مؤخرا الستطالع املستقبل بأبعاده املختلفة ،و تزايد اهتمام العامل بالدراسات املستقبلية.

وأوضح سعادة رئيس اللجنة إن طموحات "مركز اإلحصاء – أبو ظيب" يف االرتقاء بالعمل اإلحصائي يف إمارة أبو ظيب
ال حدود هلا مستقبال ،وأن رؤيته بأن يتميز يف كافة اجملاالت اإلحصائية ،وسوف يواصل جهوده بكل ٍ
تفان لبناء نظام
جل طاقته يف سبيل أن يكون الرائد إقليميا وأن يسخر كل إمكانياته ليتبوأ موقعا متقدما
إحصائي أكثر تطورا ،ويوظِّف َّ
ضمن أفضل املراكز اإلحصائية على مستوى العامل بفضل التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة ودعم وتعاون
اجلهات احلكومية يف االمارة.
وأشار سعادته إن "مركز اإلحصاء-أبو ظيب" يسري خبطى ثابتة حنو التميز والريادة يف جمال العمل اإلحصائي واستشراف
مستقبله حىت عام  ،2040حيث تبىن السيناريو املتفائل والطموح جدا والذي امساه " الياه " واملرتكز على حمركني
اساسني ممثلة يف بناء تشريعات وقوانني قوية تدعم التنافسية إضافة لبناء بنية تكنولوجية فائقة الذكاء متطورة جدا واليت
من خالهلا سيعمل " مركز اإلحصاء – أبوظيب " كمنصة افرتاضية حلظية فائقة الذكاء وذاتية التمويل يف انتاج
اإلحصاءات والبحث وتطوير النظريات واستخدام األساليب اإلحصائية اجلديدة وحتويل قواعد بيانات اجلهات
احلكومية اىل سجالت إدارية ذكية.

واستعرض أعضاء اجمللس اثناء االجتماع مهام واختصاصات اجمللس خالل املرحلة القادمة إضافة للمحاور األربعة جملال
عمله واملتمثلة يف عمل دراسات الستحداث سياسات أو تشريعات استباقية مبنية على قراءات صحيحة للتوجهات
املستقبلية للقطاعات ذات العالقة مبستقبل العمل االحصائي  ،وتفعيل الشراكات ومذكرات التفاهم مع املراكز البحثية
يف جمال استشراف املستقبل حبيث يتم االستفادة من املوارد واخلربات املتوفرة لدى الشركاء واشراكهم يف رسم
السناريوهات الستشراف املستقبل ،إضافة للمشاركة الفعالة يف بناء أنظمة لتوفري وحتديث البيانات الضخمة الالزمة
إلجراء التحليالت املستقبلية واالستشراف  ،و العمل على استحداث برنامج لرفع

الكفاءات يف استخدام البيانات الضخمة وأدوات التحليل الستشراف املستقبل وتطوير قدرات املسح والرد لألمناط
واإلشارات وحمركات التغيري.
يف ختام االجتماع أشاد سعادة بطي القبيسي رئيس اجمللس بنتائج االجتماع ،مؤكدا حرص األعضاء على حتقيق
التكامل والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد للوصول للسيناريو املعتمد يف مجيع مراحله من خالل تبنيهم  10مبادارات
مستقبلية سيتم وضع اخلطط الالزمة لتنفيذها خالل املرحلة القادمة كال حسب اختصاصه واملتمثلة بتطوير السجالت
اإلدارية وحوكمة بيانات القطاع اخلاص لضمان جودهتا واستخدمها مبا يتوافق مع املعايري واملنهجيات اإلحصائية
املعتمدة  ،واعداد االليات الالزمة الدارة وحوكمة البيانات الضخمة واملفتوحة  ،إضافة لالستثمار يف بناء واستقطاب
وتدريب الكفاءات والقدرات املواكية للتطور  ،وحتفيز االبداع واالبتكار يف انتاج اإلحصاءات الرمسية  ،وبناء أو
استحداث أو تطوير التشريعات الناظمة للعمل االحصائي مبا يواكب التطور املتوقع .
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  2008وفقا 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 ،فضال 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 ركيزة أساسية تسهم إسهاما فعاال يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإنارة 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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