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تحت شعار ( روح االحصاءات الرسمية )
انعقد
مؤتمر الرابطة الدولية لالحصاءات الرسمية  2016في ابوظبي

في ابوظبي وتحت شعارروح االحصاءات الرسمية انعقد املؤتمر الخاص بالرابطة الدولية
لالحصاءات الرسمية في ابوظبي للفترة من  8- 6من شهرديسمبرالحالي والذي تم افتتاحه من قبل
معالي السيدة عال عوض رئيسة الرابطة الدولية لالحصاءات الرسمية حيث القيت عدة كلمات
في افتتاح املؤتمر كانت اولى الكلمات للسيدة عال عوض ثم وزيرة التنمية االماراتية والسيد بطي
القبيس ي مديرعام مركزابوظبي لالحصا وقد وضحت السيدة عوض حجم التحديات التي
تواجه االحصاءات الرسمية والتي تتطلب روح االبتكار لوضع الحلول التي تتالئم مع متطلبات
تحديث وتطوير االحصاءات الرسمية واضافت معالي السيدة عال عوض ان انعقاد هذا املؤتمر
يعتبرانعقاده الول مرة في بلد عربي ويكون رئيس الرابطة شخصية عربية منذ تاسيس الرابطة
عام  1985والذي استمرثالث ايام والذي اشرف عليه وقام بتنظيمه مركز احصاء ابوظبي
وشارك في هذا املؤتمراكثرمن  750مشارك من الوفود االحصائية الدولية والعربية والجهات
الرسمية واملحلية وعدد كبيرمن االحصائيين الدوليين والعرب باالضافة الى الباحثين
واملخططين وصناع القرار واملسؤولين عن وضع السياسات وراسمي الخطط لبلدانهم هذا
باالضافة الى ان في هذا املؤتمرشكلت لجنة علمية برئاسة االحصاء الكندي وبمشاركة الجنة
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العلمية االمارتية والتي شكلت من االجهزة واملراكزاالحصائية في دولة االمارات العربية املتحدة
واوضحت السيدة عوض ان هذا املؤتمر هو فرصة لتعزيزوتفعيل مشاركة االقطارالعربية
لتطوير االحصاءات الرسمية وخاصة ما تشهده املنطقة العربية من اوضاع غيرمستقرة وكان
اتحاد االحصائيين العرب قد شارك في هذا املؤتمرومثل االتحاد االمين العام التحاد االحصائيين
العرب أ.د غازي ابراهيم رحوباالضافة الى مشاركة عدد من اعضاء مجلس ادارة االتحاد بصفتهم
يعملون في بلدانهم في قطاع االحصاء حيث شاركت الدكتورة ياسمين جودي مدير مركزاحصاء
عجمان واالنسةمنى الدعاس ناثب رئيس الجهازاالحصائي الكويتي والسيد ايوب ايوب من
فلسطين باالضافة الى رئيسة الرابطة الدولية لالحصاءات الرسمية ,علما ان املؤتمرناقش عدد
كبيرمن االبحاث وخاصة ابحاث الشباب وحضرافتتاح املؤتمرعدد من السادة الوزراء في دولة
االمارات العربية املتحدة وفي نهاية املؤتمر قام السيد بطي القبيس ي بتوزيع الجوائزوتكريم
املبدعين واللذين قدمو ا لهذا املؤتمروبذلوا جهودا في االبحاث والتنظيم

أ د غازي ابراهيم رحو
االمين العام التحاد اإلحصائيين العرب
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