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إحصاء - أبو ظبي في جيتكس

الزراعة في أبو ظبي

الكونغرس العالمي لإلحصاء بماليزيا

إطاللة على مشاركات إحصاء أبوظبي 

أبوظبـــي  حكومـــة  منصـــة  تحـــت 
الرقميـــة شـــارك مركـــز اإلحصـــاء فـــي 
فعاليـــات أســـبوع جيتكـــس للتقنية 

المقـــام بمركـــز ..

خطـــوات  أبوظبـــي  إمـــارة  تتخـــذ 
بالقطـــاع  للنهـــوض  مدروســـة 
الزراعـــي فـــي ســـبيل قطـــاع غذائـــي 
لرؤيـــة  تحقيقـــً  ومســـتدام،  آمـــن 

 .2030 أبوظبـــي 

ُيعـــد الكونغـــرس العالمـــي لإلحصـــاء 
ملتقـــى دوليـــً مهمـــً يضـــم رؤســـاء 
األجهـــزة والمراكـــز والمعاهـــد اإلحصائيـــة، 
مـــن  والخبـــراء  اإلحصائييـــن،  وكبـــار 
الجهـــات الرســـمية واألوســـاط األكاديميـــة، 
يجتمعـــون معـــً لتبـــادل الخبـــرات واالطالع 
ـــاء  ـــال اإلحص ـــي مج ـــتجدات ف ـــى المس عل

وعلـــوم البيانـــات. 
تضمنـــت  أيـــام،  ســـتة  مـــدار  علـــى 
الـــدورة الثانيـــة والســـتين للكونغـــرس 
ـــت  ـــة تناول ـــي 300 جلس ـــي حوال اإلحصائ
أمورًا عديدة من بينها: اســـتخدام مصادر 
بيانـــات جديـــدة، والبيانـــات الكبيرة، وطرح 
وتطبيقـــات  مبتكـــرة  أشـــكال  وبحـــث 
المجـــال  تخـــدم  اصطناعـــي  ذكاء 

اإلحصائـــي وتبـــادل البيانـــات.
ومـــن واقـــع األرقـــام الفعليـــة واإلحصـــاءات 
الرســـمية، قـــّدم إحصـــاء أبوظبـــي ثمانـــي 

أوراق عمـــل عرضهـــا فريـــق مـــن خبـــراء 
المركـــز وناقشـــها الباحثـــون وتفاعـــل 

معهـــا الحضـــور.
نتائـــج  العـــــمل  أوراق  اســـتعرضت 
ـــدراسات والتحليـــالت اإلحصائيـــة حـــول  الـ
نمـــو األنشـــطة االقتصاديـــة غيـــر النفطيـــة 
وزيـــادة إســـهاماتها فـــي الناتـــج المحلـــي 
االقتصاديـــة  واآلثـــار  لإلمـــارة  اإلجمالـــي 
ـــهامات  ـــة، وإس ـــة المضاف ـــة القيم لضريب
المـــرأة في إمارة أبوظبي، مع تقديم نبذة 
تعريفيـــة عـــن مشـــروع التعداد الســـجلي 
نموذجـــً  ُيعتبـــر  الـــذي   2020 لعـــام 
لتطبيـــق أفضل المنهجيـــات في التحول 

ـــات.  ـــي الرقمـــي لجمـــع البيان اإلحصائ
ــز فـــي  ــاركات المركـ ــهدت مشـ ــد شـ وقـ
المؤتمـــر تفاعـــاًل ملحوظً واهتمامـــً الفتً، 
بمـــا يعكـــس دور المركـــز الرائـــد في قطاع 

اإلحصـــاء والبيانـــات محليـــً ودوليـــً. 
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أجنـــدة  أبوظبـــي  حكومـــة  تمتلـــك 
رقميـــة طموحـــة تهـــدف إلـــى التمكيـــن 
لحكومـــة رقميـــة مســـتقبلية تضمـــن 
ســـعادة وجـــودة حيـــاة مجتمـــع اإلمـــارة.

 وحرصـــً من المركز على مواكبة التطور 
التقنـــي الســـريع وتعزيـــزًا لثقافـــة االبتكار 
وتطويـــر العمـــل فـــي قطـــاع اإلحصـــاء تـــم 
إطـــالق 4 أدوات وتطبيقـــات إحصائيـــة 

ـــدة. ـــرة ومفي مبتك

النــشـــــرة الــربـــــــع سنـــويــــــة
العدد الثالث 2019  

إحصاء - أبو ظبي في جيتكس

الزراعة في أبو ظبي

إطاللة على مشاركات إحصاء أبوظبي الكونغرس العالمي لإلحصاء بماليزيا

أبوظبـــي  حكومـــة  منصـــة  فعاليـــات أســـبوع جيتكـــس للتقنية الرقميـــة شـــارك مركـــز اإلحصـــاء فـــي تحـــت 
المقـــام بمركـــز ..

خطـــوات  أبوظبـــي  إمـــارة  بالقطـــاع تتخـــذ  للنهـــوض  لرؤيـــة الزراعـــي فـــي ســـبيل قطـــاع غذائـــي مدروســـة  تحقيقـــً  ومســـتدام،  آمـــن 
 .2030 أبوظبـــي 

مـــن األجهـــزة والمراكـــز والمعاهـــد اإلحصائيـــة، ملتقـــى دوليـــً مهمـــً يضـــم رؤســـاء ُيعـــد الكونغـــرس العالمـــي لإلحصـــاء  والخبـــراء  اإلحصائييـــن،  ـــاء يجتمعـــون معـــً لتبـــادل الخبـــرات واالطالع الجهـــات الرســـمية واألوســـاط األكاديميـــة، وكبـــار  ـــال اإلحص ـــي مج ـــتجدات ف ـــى المس عل
تضمنـــت وعلـــوم البيانـــات.  أيـــام،  ســـتة  مـــدار  ـــت الـــدورة الثانيـــة والســـتين للكونغـــرس علـــى  ـــة تناول ـــي 300 جلس ـــي حوال وتطبيقـــات بيانـــات جديـــدة، والبيانـــات الكبيرة، وطرح أمورًا عديدة من بينها: اســـتخدام مصادر اإلحصائ مبتكـــرة  أشـــكال  المجـــال وبحـــث  تخـــدم  اصطناعـــي  الرســـمية، قـــّدم إحصـــاء أبوظبـــي ثمانـــي ومـــن واقـــع األرقـــام الفعليـــة واإلحصـــاءات اإلحصائـــي وتبـــادل البيانـــات.ذكاء 

المركـــز وناقشـــها الباحثـــون وتفاعـــل أوراق عمـــل عرضهـــا فريـــق مـــن خبـــراء 
نتائـــج معهـــا الحضـــور. العـــــمل  أوراق  ـــدراسات والتحليـــالت اإلحصائيـــة حـــول اســـتعرضت  االقتصاديـــة وزيـــادة إســـهاماتها فـــي الناتـــج المحلـــي نمـــو األنشـــطة االقتصاديـــة غيـــر النفطيـــة الـ واآلثـــار  لإلمـــارة  ـــهامات اإلجمالـــي  ـــة، وإس ـــة المضاف ـــة القيم أنموذجـــً تعريفيـــة عـــن مشـــروع التعداد الســـجلي المـــرأة في إمارة أبوظبي، مع تقديم نبذة لضريب ُيعتبـــر  الـــذي   2020 ـــات. لتطبيـــق أفضل المنهجيـــات في التحول لعـــام  ـــي الرقمـــي لجمـــع البيان ــز فـــي اإلحصائ ــاركات المركـ ــهدت مشـ ــد شـ اإلحصـــاء والبيانـــات محليـــً ودوليـــً. بمـــا يعكـــس دور المركـــز الرائـــد في قطاع المؤتمـــر تفاعـــاًل ملحوظً واهتمامـــً الفتً، وقـ
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»جيتكس«  للتقنية 

أدوات ذكيــة وتطـبـيـقــات
مبـتكـرة إلحصـاء أبوظـبـي

اســتقطبت منصــة مركز 

اإلحصاء-أبوظبــي لفيفــً 

مــن الــزوار الستكشــاف 

الذكيــة  األدوات  هــذه 

ــرة.  ــات المبتك والتطبيق

 كلمة المديــر العـــام

ــدد  ــدر العـ ــاء أن ُيْصـ ــز اإلحصـ ــر مركـ يسـ
الثالـــث مـــن نشـــرة علـــوم اإلحصـــاء لعـــام 
2019. يأتـــي هـــذا العدد في فترة شـــهدت 
فعاليات ُمهمـــة على الصعيَدين الدولي 
الكونغـــرس  فـــي  تمثلـــت  والوطنـــي؛ 
العالمـــي لإلحصـــاء الـــذي أقيـــم فـــي 
ـــس  ـــبوع جيتك ـــا وأس ـــور بماليزي كوااللمب

للتقنيـــة بدبـــي. 
ـــل المركـــز فـــي الكونغـــرس العالمـــي  مثَّ
لإلحصـــاء وفـــٌد رفيع المســـتوى ضـــمَّ عددًا 
م  مـــن القيـــادات والمســـؤولين، حيـــث قـــدَّ
وتعزيـــزًا  عمـــل.  أوراق  ثمانـــي  المركـــز 
ــا  ــة، حرصنـ ــة الدوليـ ــات اإلحصائيـ للعالقـ
ـــات  ـــن االجتماع ـــد م ـــيق العدي ـــى تنس عل
مـــع المراكـــز اإلحصائيـــة المشـــاركة فـــي 
العربيـــة  المملكـــة  مثـــل:  المؤتمـــر، 
الســـعودية، وسويســـرا، وألمانيـــا، وكوريـــا 
الجنوبيـــة، وفنلنـــدا، ومركـــز اإلحصـــاء 

الخليجـــي.
أمـــا فـــي أســـبوع جيتكـــس للتقنيـــة 
ـــت  ـــز ملف ـــور المرك ـــد كان حض ـــي، فق بدب
للنظـــر؛ حيـــث اســـتعرضنا عـــددًا مـــن 
األدوات والتطبيقـــات اإلحصائيـــة الذكيـــة 
التـــي تشـــهد لمنجـــزات التحـــول الرقمـــي 
باإلمـــارة وتعكـــس التـــزام المركـــز بتحقيق 
اســـتراتيجية حكومـــة أبوظبـــي الرقميـــة. 
حيـــث جـــاءت مشـــاركة المركـــز فـــي هـــذه 
الفعاليـــات حرصـــً علـــى تبـــادل األفـــكار 
وتطويـــر المعـــارف فـــي مجـــال اإلحصـــاءات. 
وأغتنـــم هـــذه الفرصـــة ألشـــكر جميـــع 
ـــات وكل  ـــذه الفعالي ـــي ه ـــاركين ف المش
مـــن أْســـَهَم فـــي اإلعـــداد لهـــا مـــن فريـــق 

العمـــل. 
دمتم متألِِّقين وُمبِدِعين

عبداهلل أحمد اليوسف السويدي 
المديــر العـــام باإلنــابـــة

األدوات والتطبيقــات اإلحصــائيــة الذكية:
تمثلت األدوات والتطبيقات الحديثة التي عرضها المركز فيما يلي:

لوحـــة المؤشـــرات اإلحصائيـــة: نظـــام إلكترونـــي يعـــرض اإلحصاءات فـــي صورة   .1
بيانـــات تفاعليـــة عالية الدقة ُميســـرًا وصول الجهـــات الحكومية وصانعي القرار 

للبيانـــات اإلحصائيـــة. 
تطبيـــق الـــذكاء االصطناعـــي لمعالجـــة الخرائـــط: أداة مبتكـــرة لتحقيـــق   .2

تقســـيم تلقائـــي فـــوري ودقيـــق لمناطـــق التعـــداد لزيـــادة الدقـــة واإلنتاجيـــة.  
أدوات معاييـــر الجـــودة: أداوات تحليليـــة للباحـــث اإلحصائـــي لرفـــع جـــودة   .3
البيانـــات التـــي تـــم اســـتالمها وتقليـــل التكلفـــة، كتطبيـــق  الباحـــث اإلحصائـــي 

الذكـــي وتطبيـــق  أداة الرقـــم القياســـي ألســـعار المســـتهلك.
أداة تتبـــع المســـوح والباحثيـــن: لحصـــر عـــدد االســـتمارات اإلحصائيـــة   .4
المرفوضـــة أو قيـــد التنفيـــذ أو مـــا تـــم اســـتكمالها آنيـــً علـــى خرائـــط جغرافيـــة 

ـــاز.  ـــرعة اإلنج ـــان س ـــة لضم تفاعلي
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ـــة  ـــوات مدروس ـــي خط ـــارة أبوظب ـــذ إم تتخ
فـــي  الزراعـــي  بالقطـــاع  للنهـــوض 

غذائـــي  قطـــاع  ســـبيل 
تحقيقـــً  ومســـتدام،  آمـــن 
 .2030 أبوظبـــي  لرؤيـــة 
ويتضـــح ذلـــك فـــي تطويـــر 
الزراعـــة مـــن نشـــاط فـــردي 
فـــي حديقـــة منزليـــة إلـــى 
ــاط مؤسســـي يتمثـــل  نشـ
فـــي شـــركات إنتـــاج زراعـــي 
وحيوانـــي وشـــراكات زراعيـــة 
دوليـــة عمالقـــة فـــي مختلـــف 

دول العالـــم. 
تجلـــت ثمـــار هـــذه النهضـــة فـــي زيـــادة 
أعـــداد الحيـــازات النباتيـــة فـــي اإلمـــارة 

مـــن 19334 فـــي عـــام 2000 إلـــى حوالـــي 
24018 حيـــازة فـــي عـــام 2018. ووفقـــً 
إلحصـــاءات عـــام 2019، هناك 
إنتـــاج  شـــركات  فـــي  نمـــو 
وبيـــض  الدواجـــن  لحـــوم 
ـــدة وحليـــب األبقـــار، بمـــا  المائ
ُيســـهم فـــي توفيـــر كميـــات 

كبيـــرة مـــن الغـــذاء. 
ـــى  ـــواهد عل ـــرز الش ـــل أب ولع
االهتمـــام بتطويـــر الزراعة هو 
إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة 
والســـالمة الغذائيـــة لُتعنـــى 
واألمـــن  الزراعـــة  بشـــؤون 
ـــة المســـتدامة  ـــً للتنمي ـــي، تحقيق الغذائ

المنشـــودة.

مـــن مّنـــا ال يريـــد أن يذهـــب إلـــى عملـــه 
ســـعيدًا يغمـــره الشـــعور بالبهجـــة؟ 
ـــح هنـــا: كيـــف يمكـــن  والســـؤال الُملِّ

ــل؟  ــي العمـ ــة فـ ــث روح البهجـ بعـ
علـــى  ليـــو«  »أليكـــس  يجيـــب 
هـــذا الســـؤال فـــي مقالـــه »ثقافـــة 
البهجة...أولويـــة فـــي بيئـــة العمـــل« 
ريفيـــو«،  بزنـــس  »هارفـــارد  بمجلـــة 
قائـــاًل أّن الحـــل يكمـــن فـــي معادلـــة 
القيـــم  غـــرس  قوامهـــا  بســـيطة 

العمـــل: فريـــق  بيـــن  التاليـــة 

ـــق  ـــاء فري ـــم أعض ـــم: أن يفه التناغ  •
البعـــض،  أدوار بعضهـــم  العمـــل 
فيتولـــد بينهـــم تناغـــم وتوافـــق 

تـــام.

التأثيـــر: أن ُيـــدرك كل عضـــو بفريـــق   •
العمـــل أهميـــة دوره فـــي إنجـــاح 
ــود. ــر المنشـ ــق األثـ ــق وتحقيـ الفريـ

ــق  ــاح فريـ ــال بنجـ ــر: االحتفـ التقديـ  •
العمـــل بهـــذا اإلنجـــاز.

   
ثقافـــة  بـــأن  ليـــو«  »أليكـــس  يـــرى 
يشـــعر  عندمـــا  تتحقـــق  البهجـــة 
الموظفـــون بـــأن صوتهـــم مســـموع 
وعملهـــم مشـــكور وجهدهـــم مقـــدر. 
ـــا، فمـــن المهـــم  ـــا مـــن وجهـــة نظرن أّم
أيضـــً علـــى الفـــرد فهـــم أّن البهجـــة 
وبإمكاننـــا  أوالً،  ذاتـــي  وقـــرار  خيـــار 
جميعـــً أن نبـــدأ بأنفســـنا فنســـعدها 

ومـــن ثـــّم ُنســـعد اآلخريـــن. 

الزراعة في أبوظبي..

من الحــديـقـــة المـنـزلـيـة
إلـى األجـنـدة الـوطــنــيـــة

ثقافـة البـهـجـة
في الــــعـــمـــل 

عدد الحيازات 
النباتية في

عام 2018 

24,018

بلغـت كميــة إنتاج
لحوم الدواجـن في

عام 2018

22,408 طن 
أنتجت مزارع الدجاج

529.7
مليون بيضة

بلغ إنتــاج حليــب ا بـقار في عام 2018

ألف طن.136.9 
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ــر  ــر الكبيـ ــى التغييـ ــان علـ ــف اثنـ ال يختلـ
الـــذي أحدثتـــه منظومـــة خدمـــات أبوظبـــي 
وقنواتهـــا  »تـــم«  الموحـــدة  الحكوميـــة 
الرقميـــة فـــي طبيعـــة تقديـــم الخدمـــات 
إمـــارة  فـــي  للمتعامليـــن  الحكوميـــة 
أبوظبـــي واالرتقـــاء بتجربتهـــم مـــع الجهـــات 
الحكوميـــة مـــن خـــالل منصة واحـــدة تتبنى 
أحـــدث االبتـــكارات التكنولوجيـــة بهـــدف 
توفير تجربة سلســـة تتميز بســـهولة إنجاز 
المعامـــالت عبـــر القنـــوات الرقميـــة بســـرعة 
وفعاليـــة تامـــة. وتســـعى منظومـــة »تـــم«، 
التـــي تشـــتمل علـــى أربـــع قنـــوات رئيســـية 
موحـــدة هـــي؛ البوابـــة الرقميـــة الشـــاملة 
خدمـــة  ومراكـــز  الذكـــي  والتطبيـــق 
المتعامليـــن باإلضافـــة إلـــى مركـــز اتصـــال 
ــة  ــر 1600 خدمـ ــي لتوفيـ ــة أبوظبـ حكومـ
حكوميـــة مجتمعـــة من خـــالل نقطة اتصال 

موحـــدة تتيـــح للمتعامليـــن فـــي اإلمـــارة 
إنجـــاز سلســـلة متكاملة مـــن الخدمات عبر 
مفهـــوم الرحـــالت المتكاملـــة إضافـــة إلـــى 
توفيـــر حلـــول مرنـــة وتجهيـــزات مخصصـــة 
تراعـــي االحتياجـــات الفرديـــة للمتعامليـــن.

دعم رؤية حكومة أبوظبي

تدعـــم منظومـــة »تـــم« رؤيـــة حكومـــة 
ـــة  ـــز نوعي ـــاعيها لتعزي ـــي مس ـــي ف أبوظب
أبوظبـــي  إمـــارة  فـــي  الحيـــاة  وجـــودة 
االقتصاديـــة  البيئـــة  دعـــم  خـــالل  مـــن 
لإلمـــارة، والمســـاهمة الفعالـــة فـــي بنـــاء 
يرســـخ  مســـتدام  معرفـــي  اقتصـــاد 
العمـــل الحكومـــي واالبتـــكار فضـــاًل عـــن مكانـــة أبوظبـــي الرياديـــة فـــي مجـــال 

اختصـــار وقـــت إنجـــاز المعامـــالت الحكوميـــة 
وتوفيـــر الجهـــد علـــى المتعامليـــن مـــن 
المواطنيـــن والمقيميـــن والمســـتثمرين 
أحـــدث  تتبنـــى  ولكونهـــا  والـــزوار. 
االتجاهـــات العالميـــة في مجال الممارســـات 
الحكوميـــة، أثبتـــت منظومـــة »تـــم« قدرتها 
فـــي االرتقـــاء بمســـتوى كفـــاءة العمـــل 
الحكومـــي لتحقق إنجازات نوعية على هذا 
الصعيد تتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي 
في تســـهيل حياة ســـكان أبوظبي وتعزيز 
البيئـــة االقتصاديـــة وتحســـين تنافســـية 

األعمـــال فـــي اإلمـــارة.
المصدر: منظومة تم

إنجــازات نوعيـــــة 
وخدمات حكومية 

استباقية..

إنجــازات نوعيـــة تدعــم 
كفاءة العمل الحكـومــي

98% نسبـــة رضـــــــا 
متعاملي مراكز »تم« في 
أبوظبي والعين ومنطقة 

الظفرة

إعداد وإخراج 
قسم االتصال واإلعالم

نشرة إعالمية ربعية
تصدر عن:

مركز اإلحصاء - أبو ظبي

لمســاهماتكــم في األعـــــداد 
القـادمـــــة يرجـــــى التواصـــــل 
معنا على البريد اإللكتروني 

التــــالــي:

Communication@scad.gov.ae

»تـــــم«

سعادة سعيد عبد الواحد المال

المسافـريـن

الرخص التجارية
بلـــغ عـــدد الرخـــص التجاريـــة الجديـــدة المســـجلة 

11,249 رخصـــه فـــي عـــام 2018.

العــامــليــن
ــكان  ــي السـ ــن إجمالـ ــن مـ ــبة العامليـ ــت نسـ بلغـ

74.9 % )بعمـــر 15 عـــام فمـــا فـــوق( 

بلـــغ عـــدد المســـافرين جـــوًا 

مســـافر  مليـــون   21.4
ـــام 2018 ـــالل ع خ


