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بطي القبيسي :هتدف اجمللة اىل نشر ثقافة اإلحصاء على أوسع نطاق لدى متخذي القرار وأفراد اجملتمع

"إحصاء أبوظيب"  :إطالق العدد األول من "اجمللة اإلحصائية"
أطلق مركز اإلحصاء – أبوظيب مؤخراً العدد األول من "اجمللة اإلحصائية" يف يونيو  ،2017وذلك يف إطار جهود املركز
لفتح باب جديد يسلط الضوء على أهم ما يتعلق باإلحصاء يف حياة اجملتمع .وتعد املبادرة األوىل من نوعها يف إمارة
أبوظيب اليت ختاطب مبحتوياهتا اجلمهور احمللي إلمارة أبوظيب بصفة خاصة واجلمهور االحتادي لإلمارات بصفة عامة.
وهذا العدد سيتناول حماور خمتلفة من مثل التنوع االقتصادي يف أبوظيب ،الواقع االجتماعي ،الواقع الزراعي ،لنمر على
حمطات يف مسرية املركز ،ونقف عند التحول الرقمي واالبتكار املؤسسي ،وتستمر رحلة اجمللة لتأخذنا اىل اليوم العاملي
للبيئة ،كما سيتم ابراز أهم املؤشرات اإلحصائية ،وسنجول عامل اإلحصاء مع فقرة هل تعلم ،لتستعرض اجمللة أهم
الدورات اإلحصائية اليت تقدمها لتتيح الفرصة للمجتمع اإلمارايت للمشاركة يف تنمية الثقافة اإلحصائية ،وستوفر لكم
اجمللة يف كل عدد أحدث تطبيق ليستعرض لكم أهم خصائصه ومميزاته اليت صممت لتليب احتياجات اجملتمع ،لنصل
اىل أبرز اإلجنازات واألخبار لنسلط الضوء على حديث اإلعالم حول املركز.
ويف هذا السياق ،أكد سعادة بطي أمحد حممد بن بطي القبيسي مدير عام مركز اإلحصاء – أبوظيب أن اإلحصاء
ايدا يف دفع مسرية التنمية يف إمارة أبوظيب ،حيث أصبح يش ّكل الركيزة األساسية يف اختاذ القرارات
دورا مهما ومتز ً
يلعب ً
الرشيدة ،ورسم خطط وبرامج واسرتاتيجيات العمل يف كافة األنشطة واجملاالت .وباتت استخدامات اإلحصاء متنوعة
ومتع ّددة ومتنامية باضطراد نتيجة للتطورات الكبرية اليت تشهدها أبوظيب يف خمتلف امليادين االقتصادية واالجتماعية.
وأشار القبيسي إميانًا منّا بأمهية اإلعالم يف تعزيز الوعي اإلحصائي ،الذي يش ّكل األساس لبناء جمتمع املعرفة ،ويف ظل
تعاظم مسؤولية مركز اإلحصاء -أبوظيب يف دفع مسرية التنمية الشاملة يف إمارة أبوظيب ،رأينا ضرورة إصدار جملة
إحصائية دورية متخصصة هتدف إىل توسيع دائرة املعرفة ونشر ثقافة اإلحصاء على أوسع نطاق لدى متخذي القرار
وأفراد اجملتمع على حد سواء.

وأوضح سعادته أن هذه اجمللة هتدف إىل دعم جهود مركز اإلحصاء -أبوظيب يف بناء نظام إحصائي متق ّدم إلمارة
أبوظيب وفق أفضل املعايري واملمارسات اإلحصائية الدولية ،رصد ومتابعة وحتليل املستجدات اإلحصائية املتعلقة بقضايا
التنمية يف إمارة أبوظيب ،وزيادة مدى الرؤية املستقبلية لدى متخذي القرار وأصحاب العالقة والباحثني يف إمارة أبوظيب
من خالل رصد وحتليل أهم املؤشرات والتطورات اإلحصائية على الساحة احمللية.
مضيفاً أن اجمللة هتتم بتقدمي رؤية احرتافية وموضوعية واضحة حول عدد من القضايا اإلحصائية املهمة يف إمارة أبوظيب،
مبا يسهم يف توجيه وتقييم وتصويب مسار التنمية الشاملة وتسويق جناحاهتا ،وإيضاح الكثري من املفاهيم واملصطلحات
اإلحصائية للجمهور ومستخدمي البيانات بشكل عام ،حىت يستطيع اجلميع أن يعي دوره وموقعه يف قاطرة التنمية
والتطوير.
كما هتتم هذه اجمللة بنشر أخبار مركز اإلحصاء -أبوظيب ،متمثلة يف إصداراته املتنوعة واملتع ّددة من نشرات وتقارير
متخصصة ،ومسوح ميدانية واستطالعات رأي ،وغريها من أنشطة العمل اإلحصائي يف إمارة
ودراسات إحصائية
ّ
أبوظيب بشكل عام ،باإلضافة إىل املقاالت والتحليالت اإلحصائية ألهم التطورات ،واملقابالت الشخصية مع املعنيني
بالعمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب ،عالوة على األبواب والزوايا املتنوعة ذات الصلة بالقضايا واألنشطة اإلحصائية
املهمة.
ومن هذا املنطلق ،تأيت هذه اجمللّة لتمثل نافذة معرفية مهمة يطل مركز اإلحصاء -أبوظيب من خالهلا على أهم
التطورات اإلحصائية احمللية ،مبا يعزز جهود أبوظيب للتق ّدم خبطى متسارعة وثابتة حنو رحاب أمسى من التنمية والتطور،
يف عامل سريع التغيري.
ويف مقال بعنوان "أبوظيب تنوع اقتصادي وتنمية مستدامة" أشار الدكتور أسامة الزعيب خبري يف مركز اإلحصاء أبوظيب
اىل النمو والتطور الذي حققه اقتصاد إمارة أبوظيب يف غضون فرتة بسيطة ،حىت أصبح االقتصاد احمللي رديفا القتصاد
متنوع يف أنشطته الرئيسية .ومن اإلجنازات اليت حققها اقتصاد اإلمارة يف اآلونة األخرية ،ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل
باألسعار اجلارية من حنو 383.4مليار درهم يف عام  2011إىل  728.5مليار درهم يف عام  2016أي مبعدل منو
بلغ يف املتوسط  %8.1للفرتة من  2006إىل  ،2016وقد حتقق هذا االرتفاع نتيجة لالرتفاع احلقيقي يف الناتج
احمللي اإلمجايل من  491.7مليار درهم يف عام  2005إىل  791.4يف عام  ،2016حيث حقق الناتج احمللي
اإلمجايل باألسعار الثابتة متوسط منو بلغ معدله  %5.5خالل الفرتة نفسها.

ومن جانب آخر ملقال يصف الواقع االجتماعي إلمارة أبوظيب للدكتور صالح أبو قديري باحث إحصائي رئيسي يف
مركز اإلحصاء -أبوظيب ،إن اجملتمع اإلمارايت يتصف ببناء جمتمعي متني ومتماسك ،مشرياً اىل حرص القيادة الرشيدة
على توفري اخلدمات لكافة سكان اإلمارة بأعلى مستويات اجلودة ،األمر الذي انعكس اجيابا على الواقع االجتماعي
للمواطنني واملقيمني على حد سواء ،حيث بلغ إمجايل عدد سكان إمارة أبوظيب حسب تعداد عام 1975
حوايل  211,812نسمة ،وارتفع هذا العدد ليصل إىل  1,399,484نسمة حسب تعداد عام  2005ويف
منتصف عام  2016قدر العدد حبوايل .2,908,173
أما فيما خيص الواقع الزراعي فقد أوضح مقال حتت عنوان "أعطوين زراعة أضمن لكم حضارة" ليسلط الضوء على
الصورة املشرقةً للتقدم احلضاري واالقتصادي الذي تعيشه اإلمارة ،حيث يعود الفضل يف ذلك بعد ا هل عز وجل ،إىل
جهود باين النهضة الزراعية املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان طيب ا هل ثراه ،واهتمامه يف تطور النشاطات
اإلنتاجية الزراعية النباتية واحليوانية والثروة السمكية ،لتحقيق تنمية زراعية مستدامة و ٍ
اكتفاء ٍ
ذايت من املنتجات النباتية
واحليوانية والسمكية على املدى البعيد .حيث تطور عدد احليازات الزراعية وتضاعف خالل العقود األربعة املاضية ،من
 634حيازة عام  1971إىل  24,018حيازة عام  ،2016بينما تضاعفت مساحة األراضي الزراعية من
 22,377دومن إىل  749,869دومن خالل الفرتة نفسها ،مما سبب زيادة يف كمية إنتاج اخلضراوات اليت بلغت
حوايل  78ألف طن من خمتلف حماصيل اخلضراوات ،وتقدر كمية اإلنتاج من احملاصيل احلقلية والعلفية بنحو 225
ألف طن ،وتويل احلكومة زراعة النخيل اهتماماً بالغاً يف سبيل احملافظة على زراعته وزيادة إنتاجه ،حيث بلغت كمية
إنتاج التمور  96ألف طن خالل عام .2016
وأوضح السيد حممد الشحي املدير التنفيذي لقطاع الدعم التقين واإلداري يف مركز اإلحصاء – أبوظيب يف مقال
يستعرض من خالله أمهية التحول الرقمي للخدمات والذي يعد أحد أهم أولويات حكومة أبوظيب ،مؤكداً سعي املركز
لالرتقاء مبستوى اخلدمات اليت يقدمها املركز للمتعاملني واالستغالل األمثل لتقنية املعلومات ،مما خيفض التكاليف
والوقت واجلهد إلجناز اخلدمات.

وأشار مركز اإلحصاء – أبوظيب من نافذة اجمللة اإلحصائية اىل أهم حمطات مسرية املركز واإلجنازات ومنها االرتفاع
الكبري يف عدد املؤشرات اإلحصائية الرمسية إلمارة أبوظيب ،والتحسن امللموس يف جودهتا ،حيث تضاعف عدد
مؤشرا إحصائيًا
املؤشرات أكثر من ّ 9
مرات خالل هذه الفرتة ،واستطاع املركز خالل العام املاضي إصدار ً 1751
رمسيا باملقارنة مع حنو  192مؤشر فقط يف عام  .2009كما تضاعفت إصدارات املركز من الكتب والتقارير والنشرات
إصدارا يف خمتلف
اإلحصائية الدورية املتخصصة ،حيث بلغ عدد إصدارات املركز العام املاضي ما يزيد على 164
ً
اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والزراعية والبيئية ،وغريها .ومن بني هذه اإلصدارات كتاب "أبوظيب يف نصف قرن"،
الذي مت إصدار الطبعة الثانية منه تزامنًا مع اليوبيل الذهيب حلكومة أبوظيب .وباإلضافة إىل ذلك فقد أطلق املركز العام
املاضي  12تطبيقاً وخدمة ذكية لتسهيل حصول املستخدمني على البيانات اإلحصائية ،كما مت إطالق لوحة ذكية "
موحدة للحصول على البيانات.
 " DASH BORDتتيح لصنّاع القرار نافذة ّ
كما أضاف املركز بأن اجمللة اإلحصائية تناولت العديد من احملاور اليت تناقش خمتلف جوانب احلياة يف إمارة أبوظيب من
منضور إحصائي ،لرتصد مؤشرات إحصائية حول السكان ،التعليم ،الصحة ،االقتصاد وغريها ،فيما استعرضت أبرز ما
توصل اليه العمل اإلحصائي يف اإلمارة ،وأبرزت أهم األخبار اليت طرحت حول عمل املركز خالل الربع األول من عام
.2017

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  2008وفقاً للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه ا هل .-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 ،فضالً 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 ركيزةً أساسية تسهم إسهاما فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإنارةً 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.
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

بلقيس فوزي سزر

T: 028100417

Email: bfsezer@scad.ae

Other Email: Communication@scad.ae

