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مبادئ اإلحصاءات الرسمية
مبادئ اإلحصاء العشرة

إحصاء أبوظبي يعقد ملتقى الشركاء االفتراضي
بالتزامن مع اليوم العالمي لإلحصاء  20أكتوبر 2020
نظ ــم مرك ــز اإلحص ــاء  -أبوظب ــي الملتق ــى
االفتراضـــي للشـــركاء فـــي  21أكتوبـــر
 2020لتعزيـــز أطـــر الشـــراكة والتعـــاون
بيـــن إحصـــاء أبوظبـــي والشـــركاء
االســـتراتيجيين مـــن الجهـــات الحكوميـــة.
وقـــد شـــارك فـــي الملتقـــى عـــدد مـــن
المســـؤولين مـــن مختلـــف الجهـــات
الحكوميـــة.
تضم ــن الملتق ــى جلس ــة حواري ــة بعن ــوان
«تعزيـــز التعـــاون فـــي مجـــال البيانـــات
لدعـــم اتخـــاذ القـــرار فـــي إمـــارة أبوظبـــي»،
إلـــى جانـــب الجلســـات النقاشـــية التـــي
اســـتعرضت أبـــرز احتياجـــات الجهـــات
الحكوميــة والتحديــات التــي تواجــه الجهــات
الحكوميـــة فـــي جمـــع وإعـــداد البيانـــات،
ومبـــادرات مركـــز اإلحصـــاء  -أبوظبـــي
الداعم ــة للجه ــات الحكومي ــة ،إضاف ــةً إل ــى
مناقشـــة الحلـــول المســـتقبلية التـــي

مشاركتك اليوم..
تصنع وظائف الغد

ُرس ــمت أول ص ــورة لوثيق ــة مب ــادئ
اإلحصـــاءات الرســـمية فـــي أوائـــل
التســـعينات بمؤتمـــر اإلحصائييـــن
األوروبيــــين ...

تســـاهم فـــي تلبيـــة احتياجـــات الجهـــات
الحكومي ــة ف ــي ظ ــل التط ــورات المتالحق ــة
التـــي تشـــهدها اإلمـــارة.

التوصيات:

وف ــي خت ــام الملتق ــى توص ــل المش ــاركون
إلــى جملــة مــن التوصيــات ،وهــي :مواءمــة
الخطـــط االســـتراتيجية للمراكـــز المحليـــة
م ــع األجن ــدة الوطني ــة لتطوي ــر اس ــتراتيجية
موح ــدة للعم ــل اإلحصائ ــي عل ــى مس ــتوى
الدولـــة ،وتعزيـــز التعـــاون بيـــن الجهـــات
الحكوميـــة والمراكـــز اإلحصائيـــة لتطويـــر
أســـاليب العمـــل اإلحصائـــي باســـتخدام
نمـــاذج الـــذكاء االصطناعـــي والتقنيـــات
الحديثـــة ،إلـــى جانـــب تعزيـــز التعـــاون
ومش ــاركة المؤسس ــات التعليمي ــة لبن ــاء
القـــدرات اإلحصائيـــة وتوافـــق مخرجـــات
التعليـــم مـــع متطلبـــات ســـوق العمـــل،
وضـــرورة التركيـــز علـــى جـــودة البيانـــات.

مفاهيم إحصائية:
مسح القوى العاملة
ه ــو مس ــح إحصائ ــي يس ــتهدف عين ــة عش ــوائية م ــن األس ــر ف ــي
اإلمـــارة  ،وذلـــك لتوفيـــر مؤشـــرات إحصائيـــة تتعلـــق بـــكل مـــن
حجـــم القـــوى العاملـــة وخصائصهـــا الديموغرافيـــة واالقتصاديـــة
ومعـــدالت البطالـــة واالشـــتغال  ،ومعـــدالت النشـــاط االقتصـــادي
واإلعال ــة ،ه ــذا إضاف ــة إل ــى مؤش ــرات أخ ــرى تتعل ــق بس ــوق العم ــل.

03
اليوم العالمي لإلحصاء « - 2020ربط
العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها»
اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم
المتحـــدة فـــي  3يونيـــو  2010قـــرارًا
رس ــميًا ح ــددت بموجب ــه ي ــوم  20أكتوب ــر
مـــن كل عـــام يومـــً عالميـــً لإلحصـــاء
اعترافـــً منهـــا بأهميـــة اإلحصـــاء...

04
مركز اإلحصاء  -أبوظبي ينظم جلسة
تفاعلية لطالب الجامعات
نظـــم معهـــد التدريـــب اإلحصائـــي
التابـــع لمركـــز اإلحصـــاء  -أبوظبـــي
بالتزام ــن م ــع الي ــوم العالم ــي الثال ــث
لإلحصـــاء...
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مبادئ اإلحصاءات الرسمية
ُرســـمت أول صـــورة لوثيقـــة مبـــادئ اإلحصـــاءات الرســـمية فـــي أوائـــل التســـعينات بمؤتمـــر
اإلحصائيي ــن األوروبيــ ــين والت ــي اعتم ــدت الحق ــً بس ــنة  1992م ــن ث ــم صدق ــت م ــن قب ــل اللجن ــة
اإلحصائي ــة لألم ــم المتح ــدة ف ــي ع ــام  ،1994وتش ــكل ه ــذه المب ــادئ الركي ــزة األساس ــية للنظ ــام
االحصائ ــي العالم ــي ،واألنظم ــة اإلحصائي ــة الوطني ــة .تتك ــون مب ــادئ اإلحص ــاءات الرس ــمية م ــن
عش ــرة مب ــادئ تتمث ــل ف ــي:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الصلة بالموضوع ،والنزاهة ،واالطالع المتساوي
فه ــي عنص ــر ال غن ــى عن ــه ف ــي النظ ــام اإلعالم ــي ألي مجتم ــع ديمقراط ــي ،بم ــا تقدم ــه للحكوم ــة واالقتص ــاد
والجمه ــور م ــن بيان ــات ع ــن الحال ــة االقتصادي ــة واالجتماعي ــة والبيئي ــة ،ولذل ــك يتعي ــن أن تق ــوم ال ــوكاالت
المعنيــة باإلحصــاءات الرســمية بجمــع مــا يثبــت الفائــدة العمليــة مــن اإلحصــاءات الرســمية وتوفيرهــا لألفــراد.

المعايير ،األسس العلمية ،واألخالقيات المهنية
يل ــزم أن تق ــوم ال ــوكاالت اإلحصائي ــة وفق ــا العتب ــارات فني ــة دقيق ــة تش ــمل المب ــادئ العلمي ــة وآداب الس ــلوك
المهن ــي ،بتحدي ــد أس ــاليب وإج ــراءات جم ــع البيان ــات اإلحصائي ــة وتجهيزه ــا وتخزينه ــا وعرضه ــا.

المسؤولية والشفافية
تيســـيرًا للتفســـير الســـليم للبيانـــات ،تقـــوم الـــوكاالت اإلحصائيـــة ،وفقـــا للمعاييـــر العلميـــة ،بتقديـــم
معلومـــات عـــن مصـــادر اإلحصـــاءات واألســـاليب واإلجـــراءات.

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

مصادر اإلحصاءات الرسمية
يج ــوز الحص ــول عل ــى البيان ــات لألغ ــراض اإلحصائي ــة ،م ــن أي مص ــدر كان ،س ــواء م ــن الدراس ــات االس ــتقصائية
اإلحصائيـــة أو الســـجالت اإلداريـــة ،وينبغـــي للـــوكاالت اإلحصائيـــة أن تضـــع فـــي اإلعتبـــار عناصـــر النوعيـــة
والتوقي ــت والتكالي ــف والع ــبء ال ــذي يق ــع عل ــى كاه ــل المس ــتجيبين.

السرية
يتع ّيـن 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
التعــاون الثنائــي والمتعــدد األطــراف فــي مجــال اإلحصــاءات يســهم فــي تحســين نظــم اإلحصــاءات الرســمية
فــي جميــع البلــدان
المصدر :شعبة األمم المتحدة لإلحصاءات unstats.un.org

لغة األرقام تتحدث
كلمة المحرر
األرقـــام كالموســـيقى ،يكمـــن
جمالهــا فــي كونهــا لغــة ،إن لــم
يتح ــدث به ــا العال ــم كل ــه فإن ــه
يفهمهـــا ،ألن رموزهـــا واحـــدة
ال تتغيـــر ،فهـــي موضوعيـــة
إذ أنهـــا ال تخضـــع ألي تحيـــزات
بشـــرية.
وحيـــث إن هـــذا العـــدد مـــن
«عل ــوم اإلحص ــاء» يص ـ ُ
ـادف حدث ــً
مهمـــً ال يتكـــرر إال بعـــد خمـــس
ســـنوات ،وهـــو اليـــوم العالمـــي
لإلحصـــاء ،فقـــد جـــاء العـــدد
مشـــتم ً
ال علـــى الفعاليـــات
الت ــي نظمه ــا مرك ــز اإلحص ــاء -
أبوظبــي بهــذه المناســبة ،مثــل
ملتقـــى الشـــركاء االفتراضـــي
والورشـــة التفاعليـــة مـــع طـــاب
الجامعـــات ،فالبيانـــات تجمعنـــا،
كمـــا نتطـــرق إلـــى وثيقـــة
مبـــادئ اإلحصـــاءات الرســـمية
ونشـــارككم نســـخة موجـــزة
منهـــا.
آراءكـــم
أن
شـــك
وال
ومقترحاتكـــم ســـتكون محـــل
ترحيبنـــا واهتمامنـــا مـــن أجـــل
التطويـــر المســـتمر لهـــذه
ا إل صـــد ا ر ة .

بقلم :شيخة السويدي
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وجهة نظر
َعا َلم اإلحصاء
بقلـــم :أســـماء ســـالم النيـــادي،
طالبـــة إحصـــاء بجامعـــة اإلمـــارات
العربيـــة المتحـــدة

«لماذا ُيعد علم
البيانات خيارًا
مثاليًا لمستقبلك
الوظيفي؟»

ش ــارك ف ــي الجلس ــة ع ــدد م ــن الط ــاب
مـــن مختلـــف الجامعـــات المحليـــة
والدوليـــة ،حيـــث هـــدف اللقـــاء إلـــى
تعزي ــز التفاع ــل م ــع ط ــاب الجامع ــات
ونش ــر الوع ــي بأهمي ــة عل ــم البيان ــات
واإلحصـــاءات فـــي حياتهـــم المهنيـــة.

مركز اإلحصاء أبوظبي
ينظم جلسة تفاعلية لطالب
الجامعات
نظــم معهــد التدريــب اإلحصائــي التابــع
لمركـــز اإلحصـــاء  -أبوظبـــي بالتزامـــن
مـــع اليـــوم العالمـــي الثالـــث لإلحصـــاء
جلســـة تفاعليـــة لطـــاب الجامعـــات
المحليــة والدوليــة تحــت عنــوان « لمــاذا
يع ــد عل ــم البيان ــات الوظيف ــة األفض ــل
لمس ــتقبلك؟» وذل ــك ف ــي إط ــار س ــعي
المعه ــد إل ــى تطوي ــر ق ــدرات الكف ــاءات
البش ــرية وتعزي ــز معارفه ــم وخبراته ــم
فـــي مجـــال اإلحصـــاء للمســـاهمة فـــي
تحقي ــق رؤي ــة اإلم ــارة.

وأكـــدت رابعـــة محمـــد صالـــح بنـــي
يـــاس ،مديـــر معهـــد التدريـــب
اإلحصائـــي ،حـــرص معهـــد التدريـــب
اإلحصائـــي علـــى مواصلـــة العمـــل
والتنســـيق مـــع مختلـــف الجامعـــات
لبنـــاء وتطويـــر مهـــارات ومعـــارف
الكفـــاءات اإلحصائيـــة البشـــرية علـــى
مســـتوى اإلمـــارة ،وتعريـــف الطلبـــة
بالمهـــارات المســـتقبلية المطلوبـــة
لســـوق العمـــل فـــي مجـــال اإلحصـــاء
وعلـــم البيانـــات ،واالرتقـــاء بهـــم
ليكونـــوا قـــادة المســـتقبل انســـجامًا
مـــع رؤيـــة القيـــادة الرشـــيدة فـــي
صناعـــة المســـتقبل.

أدوات مركز اإلحصاء  -أبوظبي التفاعلية
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

َعا َلـــم اإلحصـــاء هـــو عالـــم تحليـــل
البيانـــات .وبصفتـــي طالبـــة
بتخصـــص اإلحصـــاء ،ســـاعدتني
علـــى
اإلحصائيـــة
المعرفـــة
اســـتخدام األســـاليب المناســـبة
لجمـــع البيانـــات وتحليلهـــا
ْ
رغـــمالصحيـــح
بالشـــكل
كثـــرة أرقامهـــا ومعلوماتهـــا-
فع ــال؛ ال
وتقدي ــم النتائ ــج بش ــكل ّ
السياســـية،
ســـيما فـــي العلـــوم ّ
واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة وغيرهــا.
وعل ــى م ــدار ث ــاث س ــنوات ونص ــف
فـــي دراســـة اإلحصـــاء وإجـــراء
البحـــوث دعمنـــي هـــذا العلـــم
بنـــاء علـــى
فـــي اتّخـــاذ القـــرارات
ً
البيانـــات ،ومنحنـــي إجـــادة التنبـــؤ
َّ
ودقـــة
وفهـــم المواضيـــع بعمـــق
أكبـــر ،كمـــا يســـر لـــي البحـــث عـــن
حلـــول مناســـبة .شـــخصيًا أرى
اإلحصـــاء مجـــاالً جديـــرًا باالهتمـــام
وزاخـــرًا بفـــرص االكتشـــاف وتحـــدي
االفتراضــات ،فضـ ً
ـهل
ـا عــن أنــه يسـ ِّ
خلـــق المعرفـــة الجديـــدة شـــيئًا
فشـــيئًا.
فـــإن كان لدينـــا عقـــل يتســـم
ب ــروح البح ــث واالس ــتطالع ومعرف ــة
إحصائيـــة وبيانـــات فـــإنَّ النتائـــج
واالكتشـــافات التـــي ســـنحصدها ال
حـــدود لهـــا!

الـنـــشــــــــرة الــربـــــــــع ســنـــويـــــــة
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اليوم العالمي لإلحصاء «- 2020ربط العالم
ببيانات يمكننا الوثوق بها»
بقلم :د .محمد الرفاعي ،خبير منهجيات وعينات بمركز اإلحصاء -أبوظبي
اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم والتـــي تضمـــن أعلـــى معاييـــر الجـــودة
المتحــدة فــي  3يونيــو  2010قــرارًا رســميًا اإلحصائيـــة.
حـــددت بموجبـــه يـــوم  20أكتوبـــر كل
وقـــد أَولـــى مركـــز اإلحصـــاء -أبوظبـــي
خمـــس ســـنوات يومـــً عالميـــً لإلحصـــاء
الري ــادة واالبت ــكار ف ــي منهجي ــات العم ــل
اعترافـــً منهـــا بأهميـــة اإلحصـــاء.
اإلحصائـــي وأدواتـــه أهميـــة كبيـــرة.
ويحتفـــل العالـــم هـــذا العـــام باليـــوم فعلـــى صعيـــد منهجيـــات البيانـــات،
العالمـــي لإلحصـــاء  2020تحـــت شـــعار وباإلضاف ــة إل ــى مختل ــف أن ــواع المس ــوح
«ربـــط العالـــم ببيانـــات ُيمكننـــا الوثـــوق االســـتقصائية واســـتطالعات الـــرأي
بهـــا».

التـــي ُينفذهـــا ،يعمـــل مركـــز اإلحصـــاء

تُول ــي الحكوم ــات والمؤسس ــات الدولي ــة
ُج َّ
ـــل اهتمامهـــا للبيانـــات اإلحصائيـــة
الموث ــوق به ــا؛ ألهميته ــا ف ــي التخطي ــط
التنم ــوي ورس ــم السياس ــات االقتصادي ــة
واالجتماعي ــة .و ُيقص ــد بالبيان ــات الموث ــوق
المع َّرفـــة بشـــكل واضـــح
بهـــا
ُ
البيانـــات ُ

 أبوظبـــي علـــى تطويـــر منهجيـــاتاســـتغالل بيانـــات الســـجالت اإلداريـــة
ألغـــراض إنتـــاج اإلحصـــاءات والمؤشـــرات،
مـــع تطويـــر المشـــاريع والبرامـــج
المتخصصـــة فـــي مجـــال البيانـــات
الكبي ــرة ( )Big Dataألغ ــراض اإلحص ــاءات
الرســـمية.

هل تعلم أن مركز اإلحصاء -
أبوظبي يوفر تطبيقا للتعرف
على الباحث الميداني؟
ألن بيانات ــك أمان ــة ،يوف ــر التطبي ــق الذك ــي إلحص ــاء

نشرة إعالمية ربعية
تصدر عن:
مركز اإلحصاء  -أبوظبي

أبوظب ــي ع ــدة خدم ــات ضم ــن منص ــة واح ــدة ،حي ــث
تمكـــن خصيصـــة الـــذكاء االصطناعـــي المدمجـــة
المس ــتخدمين م ــن التع ــرف عل ــى الباح ــث الميدان ــي
لضمـــان اإلدالء بالبيانـــات بســـهولة وســـرية تامـــة.

إعداد وإخراج
قسم االتصال واإلعالم

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

لمســاهماتكــم في األعـــــداد
القـادمـــــة يرجـــــى التواصـــــل
معنا على البريد اإللكتروني
التــــالــي:
Communication@scad.gov.ae

جميع اآلراء التي تم اإلعراب عنها في مساهمات هذا العدد تمثل أصحابها وال تمثل مركز اإلحصاء  -أبوظبي234.

