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إحصاء أبوظبي يعقد ملتقى الشركاء االفتراضي 

نظـــم مركـــز اإلحصـــاء - أبوظبـــي الملتقـــى 
أكتوبـــر   21 فـــي  للشـــركاء  االفتراضـــي 
2020 لتعزيـــز أطـــر الشـــراكة والتعـــاون 
والشـــركاء  أبوظبـــي  إحصـــاء  بيـــن 
ــة.  ــات الحكوميـ ــن الجهـ ــتراتيجيين مـ االسـ
مـــن  عـــدد  الملتقـــى  فـــي  شـــارك  وقـــد 
الجهـــات  مختلـــف  مـــن  المســـؤولين 

لحكوميـــة. ا

تضمـــن الملتقـــى جلســـة حواريـــة بعنـــوان 
البيانـــات  مجـــال  فـــي  التعـــاون  »تعزيـــز 
لدعـــم اتخـــاذ القـــرار فـــي إمـــارة أبوظبـــي«، 
إلـــى جانـــب الجلســـات النقاشـــية التـــي 
الجهـــات  احتياجـــات  أبـــرز  اســـتعرضت 
الحكوميـــة والتحديـــات التـــي تواجـــه الجهـــات 
الحكوميـــة فـــي جمـــع وإعـــداد البيانـــات، 
أبوظبـــي   - اإلحصـــاء  مركـــز  ومبـــادرات 
الداعمـــة للجهـــات الحكوميـــة، إضافـــًة إلـــى 
التـــي  المســـتقبلية  الحلـــول  مناقشـــة 

ــات  ــات الجهـ ــة احتياجـ ــي تلبيـ ــاهم فـ تسـ
ـــة  ـــورات المتالحق ـــل التط ـــي ظ ـــة ف الحكومي

التـــي تشـــهدها اإلمـــارة.

التوصيات:
ـــام الملتقـــى توصـــل المشـــاركون  وفـــي خت
إلـــى جملـــة مـــن التوصيـــات، وهـــي: مواءمـــة 
ــة  ــز المحليـ ــتراتيجية للمراكـ ــط االسـ الخطـ
مـــع األجنـــدة الوطنيـــة لتطويـــر اســـتراتيجية 
ـــي علـــى مســـتوى  موحـــدة للعمـــل اإلحصائ
الدولـــة، وتعزيـــز التعـــاون بيـــن الجهـــات 
الحكوميـــة والمراكـــز اإلحصائيـــة لتطويـــر 
باســـتخدام  اإلحصائـــي  العمـــل  أســـاليب 
والتقنيـــات  االصطناعـــي  الـــذكاء  نمـــاذج 
التعـــاون  تعزيـــز  جانـــب  إلـــى  الحديثـــة، 
ومشـــاركة المؤسســـات التعليميـــة لبنـــاء 
مخرجـــات  وتوافـــق  اإلحصائيـــة  القـــدرات 
التعليـــم مـــع متطلبـــات ســـوق العمـــل، 

ــات. ــودة البيانـ ــى جـ ــز علـ ــرورة التركيـ وضـ
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بالتزامن مع اليوم العالمي لإلحصاء 20 أكتوبر 2020

مبادئ اإلحصاءات الرسمية 
مبادئ اإلحصاء العشرة

اليوم العالمي لإلحصاء 2020 - »ربط 
العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها«

لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  اعتمـــدت 
قـــرارًا   2010 يونيـــو   3 فـــي  المتحـــدة 
ـــر  رســـميًا حـــددت بموجبـــه يـــوم 20 أكتوب
مـــن كل عـــام يومـــًا عالميـــًا لإلحصـــاء 

اإلحصـــاء... بأهميـــة  منهـــا  اعترافـــًا 

ُرســـمت أول صـــورة لوثيقـــة مبـــادئ 
اإلحصـــاءات الرســـمية فـــي أوائـــل 
التســـعينات بمؤتمـــر اإلحصائييـــن 

األوروبيـــــين ...
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04
مركز اإلحصاء - أبوظبي ينظم جلسة 

تفاعلية لطالب الجامعات
اإلحصائـــي  التدريـــب  معهـــد  نظـــم 
التابـــع لمركـــز اإلحصـــاء - أبوظبـــي 
ـــث  ـــوم العالمـــي الثال ـــع الي بالتزامـــن م

لإلحصـــاء...

مفاهيم إحصائية: 
مسح القوى العاملة

ـــي يســـتهدف عينـــة عشـــوائية مـــن األســـر  فـــي  هـــو مســـح   إحصائ
ــق بـــكل مـــن  ــة تتعلـ ــرات إحصائيـ ــر  مؤشـ ــارة ،  وذلـــك لتوفيـ اإلمـ
ــة   ــة واالقتصاديـ ــا الديموغرافيـ ــة وخصائصهـ ــوى العاملـ ــم القـ حجـ
ومعـــدالت البطالـــة  واالشـــتغال ، ومعـــدالت النشـــاط االقتصـــادي  
ـــل. ـــوق العم ـــق بس ـــرى تتعل ـــرات أخ ـــى مؤش ـــة إل ـــذا إضاف ـــة،  ه واإلعال

مشاركتك اليوم.. 
تصنع وظائف الغد
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ُرســـمت أول صـــورة لوثيقـــة مبـــادئ اإلحصـــاءات الرســـمية فـــي أوائـــل التســـعينات بمؤتمـــر 
ـــة  ـــم صدقـــت مـــن قبـــل اللجن ـــين والتـــي اعتمـــدت الحقـــًا بســـنة 1992 مـــن ث اإلحصائييـــن األوروبيــ
اإلحصائيـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 1994، وتشـــكل هـــذه المبـــادئ الركيـــزة األساســـية للنظـــام 
االحصائـــي العالمـــي، واألنظمـــة اإلحصائيـــة الوطنيـــة. تتكـــون مبـــادئ اإلحصـــاءات الرســـمية مـــن 

عشـــرة مبـــادئ تتمثـــل فـــي:

مبادئ اإلحصاءات الرسمية 

كلمة المحرر

يكمـــن  كالموســـيقى،  األرقـــام 
جمالهـــا فـــي كونهـــا لغـــة، إن لـــم 
ــه فإنـــه  ــا العالـــم كلـ يتحـــدث بهـ
واحـــدة  رموزهـــا  ألن  يفهمهـــا، 
موضوعيـــة  فهـــي  تتغيـــر،  ال 
تحيـــزات  ألي  تخضـــع  ال  أنهـــا  إذ 

بشـــرية. 

مـــن  العـــدد  هـــذا  إن  وحيـــث 
»علـــوم اإلحصـــاء« يصـــادُف حدثـــً 
مهمـــً ال يتكـــرر إال بعـــد خمـــس 
ســـنوات، وهـــو اليـــوم العالمـــي 
العـــدد  جـــاء  فقـــد  لإلحصـــاء، 
الفعاليـــات  علـــى  مشـــتماًل 
التـــي نظمهـــا مركـــز اإلحصـــاء - 
أبوظبـــي بهـــذه المناســـبة، مثـــل 
االفتراضـــي  الشـــركاء  ملتقـــى 
والورشـــة التفاعليـــة مـــع طـــالب 
الجامعـــات، فالبيانـــات تجمعنـــا، 
وثيقـــة  إلـــى  نتطـــرق  كمـــا 
الرســـمية  اإلحصـــاءات  مبـــادئ 
موجـــزة  نســـخة  ونشـــارككم 

منهـــا.

آراءكـــم  أن  شـــك  وال 
محـــل  ســـتكون  ومقترحاتكـــم 
ترحيبنـــا واهتمامنـــا مـــن أجـــل 
لهـــذه  المســـتمر  التطويـــر 

. ة ر ا صـــد إل ا
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الصلة بالموضوع، والنزاهة، واالطالع المتساوي
فهـــي عنصـــر ال غنـــى عنـــه فـــي النظـــام اإلعالمـــي ألي مجتمـــع ديمقراطـــي، بمـــا تقدمـــه للحكومـــة واالقتصـــاد 
ــة، ولذلـــك يتعيـــن أن تقـــوم الـــوكاالت  ــة والبيئيـ ــة واالجتماعيـ ــة االقتصاديـ ــات عـــن الحالـ ــور مـــن بيانـ والجمهـ
المعنيـــة باإلحصـــاءات الرســـمية بجمـــع مـــا يثبـــت الفائـــدة العمليـــة مـــن اإلحصـــاءات الرســـمية وتوفيرهـــا لألفـــراد.

المعايير، األسس العلمية، واألخالقيات المهنية
ـــادئ العلميـــة وآداب الســـلوك  ـــارات فنيـــة دقيقـــة تشـــمل المب ـــوكاالت اإلحصائيـــة وفقـــا العتب ـــزم أن تقـــوم ال يل

ـــة وتجهيزهـــا وتخزينهـــا وعرضهـــا. ـــات اإلحصائي ـــد أســـاليب وإجـــراءات جمـــع البيان المهنـــي، بتحدي

المسؤولية والشفافية
بتقديـــم  العلميـــة،  للمعاييـــر  وفقـــا  اإلحصائيـــة،  الـــوكاالت  تقـــوم  للبيانـــات،  الســـليم  للتفســـير  تيســـيرًا 

واإلجـــراءات. واألســـاليب  اإلحصـــاءات  مصـــادر  عـــن  معلومـــات 

تفادي سوء االستخدام
للوكاالت اإلحصائية أن تعلق على أي تفسير خاطئ أو إستعمال غير سليم لإلحصاءات. 

مصادر اإلحصاءات الرسمية
ـــات لألغـــراض اإلحصائيـــة، مـــن أي مصـــدر كان، ســـواء مـــن الدراســـات االســـتقصائية  يجـــوز الحصـــول علـــى البيان
اإلحصائيـــة أو الســـجالت اإلداريـــة، وينبغـــي للـــوكاالت اإلحصائيـــة أن تضـــع فـــي اإلعتبـــار عناصـــر النوعيـــة 

ــتجيبين. ــل المسـ ــى كاهـ ــع علـ ــذي يقـ ــبء الـ ــف والعـ ــت والتكاليـ والتوقيـ

السرية
يتعّيـن إضفاء السرية على البيانات المتعلقة باألفراد والتي تجمعها الوكاالت اإلحصائية.

القوانين
تتاح للعامة القوانين، واألنظمة والتدابير، التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائية.

التنسيق الوطني
التنسيق بين الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان أمر ضروري لكفالة اتساق النظام االحصائي وكفاءته

استخدام المعايير الدولية
قيـــام الـــوكاالت اإلحصائيـــة فـــي كل بلـــد مـــن البلـــدان باســـتخدام المفاهيـــم، والتصنيفـــات، واألســـاليب 

الدوليـــة يعـــزز اتســـاق النظـــم اإلحصائيـــة وكفاءتهـــا علـــى جميـــع المســـتويات الرســـمية.

التعاون الدولي
التعـــاون الثنائـــي والمتعـــدد األطـــراف فـــي مجـــال اإلحصـــاءات يســـهم فـــي تحســـين نظـــم اإلحصـــاءات الرســـمية 

فـــي جميـــع البلـــدان
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َعاَلـــم اإلحصـــاء هـــو عالـــم تحليـــل 
طالبـــة  وبصفتـــي  البيانـــات. 
ســـاعدتني  اإلحصـــاء،  بتخصـــص 
علـــى  اإلحصائيـــة  المعرفـــة 
المناســـبة  األســـاليب  اســـتخدام 
وتحليلهـــا  البيانـــات  لجْمـــع 
-رغـــم  الصحيـــح  بالشـــكل 
ومعلوماتهـــا- أرقامهـــا  كثـــرة 

وتقديـــم النتائـــج بشـــكل فّعـــال؛ ال 
ســـيما فـــي العلـــوم الّسياســـية، 
واالقتصاديـــة، واالجتماعيـــة وغيرهـــا. 

ـــف  ـــنوات ونص ـــالث س ـــدار ث ـــى م وعل
وإجـــراء  اإلحصـــاء  دراســـة  فـــي 
العلـــم  هـــذا  دعمنـــي  البحـــوث 
فـــي اّتخـــاذ القـــرارات بنـــاًء علـــى 
البيانـــات، ومنحنـــي إجـــادة التنبـــؤ 
ـــة  وفهـــم المواضيـــع بعمـــق ودقَّ
أكبـــر، كمـــا يســـر لـــي البحـــث عـــن 
أرى  شـــخصيًا  مناســـبة.  حلـــول 
اإلحصـــاء مجـــاالً جديـــرًا باالهتمـــام 
ــدي  ــاف وتحـ ــرص االكتشـ ــرًا بفـ وزاخـ
ل  االفتراضـــات، فضـــاًل عـــن أنـــه يســـهِّ
شـــيئًا  الجديـــدة  المعرفـــة  خلـــق 

فشـــيئًا. 

يتســـم  عقـــل  لدينـــا  كان  فـــإن 
ـــة  ـــتطالع ومعرف ـــث واالس ـــروح البح ب
النتائـــج  إحصائيـــة وبيانـــات فـــإنَّ 
واالكتشـــافات التـــي ســـنحصدها ال 

ــا! ــدود لهـ حـ

وجهة نظر

يقدم مركز اإلحصاء - أبوظبي عددًا من أدوات ونظم المعلومات 
اإلحصائية، والتي تسمح للمستخدم بالتفاعل لتمكين الحصول على 
البيانات وإعدادها وتخصيصها بصورة تتناسب مع احتياجات العمالء 

المختلفة. تتمثل هذه األدوات في:

•  حاسبة التضخم الشخصي
•  حاسبة القوة الشرائية

•  حاسبة اإلنفاق األمثل لألسرة

َعاَلم اإلحصاء 
بقلـــم: أســـماء ســـالم النيـــادي، 
طالبـــة إحصـــاء بجامعـــة اإلمـــارات 

العربيـــة المتحـــدة

نظـــم معهـــد التدريـــب اإلحصائـــي التابـــع 
ــن  ــي بالتزامـ ــاء - أبوظبـ ــز اإلحصـ لمركـ
مـــع اليـــوم العالمـــي الثالـــث لإلحصـــاء 
الجامعـــات  لطـــالب  تفاعليـــة  جلســـة 
المحليـــة والدوليـــة تحـــت عنـــوان » لمـــاذا 
ـــل  ـــة األفض ـــات الوظيف ـــم البيان ـــد عل يع
لمســـتقبلك؟« وذلـــك فـــي إطـــار ســـعي 
ـــاءات  ـــدرات الكف ـــر ق ـــى تطوي ـــد إل المعه
ـــز معارفهـــم وخبراتهـــم  البشـــرية وتعزي
فـــي مجـــال اإلحصـــاء للمســـاهمة فـــي 

ـــارة. ـــة اإلم ـــق رؤي تحقي

»لماذا ُيعد علم 
البيانات خيارًا 

مثاليًا لمستقبلك 
الوظيفي؟«

مركز اإلحصاء أبوظبي 
ينظم جلسة تفاعلية لطالب 

الجامعات

شـــارك فـــي الجلســـة عـــدد مـــن الطـــالب 
المحليـــة  الجامعـــات  مختلـــف  مـــن 
والدوليـــة، حيـــث هـــدف اللقـــاء إلـــى 
تعزيـــز التفاعـــل مـــع طـــالب الجامعـــات 
ـــي بأهميـــة علـــم البيانـــات  ـــر الوع ونش
ــة. ــم المهنيـ ــي حياتهـ ــاءات فـ واإلحصـ

بنـــي  صالـــح  محمـــد  رابعـــة  وأكـــدت 
التدريـــب  معهـــد  مديـــر  يـــاس، 
التدريـــب  معهـــد  حـــرص  اإلحصائـــي، 
العمـــل  مواصلـــة  علـــى  اإلحصائـــي 
والتنســـيق مـــع مختلـــف الجامعـــات 
ومعـــارف  مهـــارات  وتطويـــر  لبنـــاء 
ــى  ــرية علـ ــة البشـ ــاءات اإلحصائيـ الكفـ
الطلبـــة  وتعريـــف  اإلمـــارة،  مســـتوى 
المطلوبـــة  المســـتقبلية  بالمهـــارات 
ــاء  ــال اإلحصـ ــي مجـ ــل فـ ــوق العمـ لسـ
بهـــم  واالرتقـــاء  البيانـــات،  وعلـــم 
ــجامًا  ــتقبل انسـ ــادة المسـ ــوا قـ ليكونـ
فـــي  الرشـــيدة  القيـــادة  رؤيـــة  مـــع 

المســـتقبل. صناعـــة 

أدوات مركز اإلحصاء - أبوظبي التفاعلية 
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إعداد وإخراج 
قسم االتصال واإلعالم

نشرة إعالمية ربعية
تصدر عن:

مركز اإلحصاء - أبوظبي

لمســاهماتكــم في األعـــــداد 
القـادمـــــة يرجـــــى التواصـــــل 
معنا على البريد اإللكتروني 

التــــالــي:

Communication@scad.gov.ae

هل تعلم أن مركز اإلحصاء - 
أبوظبي يوفر تطبيقا للتعرف 

على الباحث الميداني؟
ألن بياناتـــك أمانـــة، يوفـــر التطبيـــق الذكـــي إلحصـــاء 

أبوظبـــي عـــدة خدمـــات ضمـــن منصـــة واحـــدة، حيـــث 

المدمجـــة  االصطناعـــي  الـــذكاء  تمكـــن خصيصـــة 

المســـتخدمين مـــن التعـــرف علـــى الباحـــث الميدانـــي 

لضمـــان اإلدالء بالبيانـــات بســـهولة وســـرية تامـــة. 

اليوم العالمي لإلحصاء 2020 -»ربط العالم 
ببيانات يمكننا الوثوق بها«

لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  اعتمـــدت 

المتحـــدة فـــي 3 يونيـــو 2010 قـــرارًا رســـميًا 

20 أكتوبـــر  كل  يـــوم  حـــددت بموجبـــه 

ــاء  ــًا لإلحصـ ــًا عالميـ ــنوات يومـ خمـــس سـ

اعترافـــًا منهـــا بأهميـــة اإلحصـــاء. 

باليـــوم  العـــام  هـــذا  العالـــم  ويحتفـــل 

العالمـــي لإلحصـــاء 2020 تحـــت شـــعار 

ــوق  ــا الوثـ ــات ُيمكننـ ــم ببيانـ ــط العالـ »ربـ

ــا«.  بهـ

ُتولـــي الحكومـــات والمؤسســـات الدوليـــة 

اإلحصائيـــة  للبيانـــات  اهتمامهـــا  ُجـــلَّ 

ـــط  ـــي التخطي ـــا ف ـــا؛ ألهميته ـــوق به الموث

التنمـــوي ورســـم السياســـات االقتصاديـــة 

ـــوق  ـــات الموث واالجتماعيـــة. وُيقصـــد بالبيان

فـــة بشـــكل واضـــح  بهـــا البيانـــاُت الُمعرَّ

ــودة  ــر الجـ ــى معاييـ ــن أعلـ ــي تضمـ والتـ

اإلحصائيـــة. 

ــي  ــاء -أبوظبـ ــز اإلحصـ ــى مركـ ــد أَولـ وقـ

ـــادة واالبتـــكار فـــي منهجيـــات العمـــل  الري

كبيـــرة.  أهميـــة  وأدواتـــه  اإلحصائـــي 

البيانـــات،  منهجيـــات  صعيـــد  فعلـــى 

ـــوح  ـــواع المس ـــف أن ـــى مختل ـــة إل وباإلضاف

الـــرأي  واســـتطالعات  االســـتقصائية 

ــاء  ــز اإلحصـ ــل مركـ ــا، يعمـ ــي ُينفذهـ التـ

منهجيـــات  تطويـــر  علـــى  أبوظبـــي   -

اإلداريـــة  الســـجالت  بيانـــات  اســـتغالل 

ألغـــراض إنتـــاج اإلحصـــاءات والمؤشـــرات، 

والبرامـــج  المشـــاريع  تطويـــر  مـــع 

البيانـــات  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 

ـــاءات  ـــراض اإلحص ـــرة )Big Data( ألغ الكبي

الرســـمية.

بقلم: د. محمد الرفاعي، خبير منهجيات وعينات بمركز اإلحصاء- أبوظبي

https://www.scad.gov.ae/ar/pages/mobileapp.aspx

حمل التطبيق على

جميع اآلراء التي تم اإلعراب عنها في مساهمات هذا العدد تمثل أصحابها وال تمثل مركز اإلحصاء - أبوظبي.234
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