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العمل عن بعد
تعـزيـــز للقـيــم اإلنســانيــة

مشروع الربط اإللكتروني .. 
التكامل اإلحصائي المنشود

اإلحصاء عن بعد...

ال يخفـــى مـــا قامـــت بـــه القيـــادة نجاحات مثمرة في ظل أوقات محيرة
الرشـــيدة لدولتنا الحبيبة من جهود 
لنشـــر الطمأنينـــة فـــي مواجهـــة ..

جـــاء مشـــروع الربـــط اإللكترونـــي 
الـــذي أطلق فـــي ينايـــر 2020 لُيحقق 
الترابـــط والتكامـــل والتنســـيق فـــي 

العمـــل اإلحصائـــي.. 

في األزمة فرصة
رســـمت لنـــا أزمـــة كورونـــا واقعـــً جديـــدًا، ال 
خيـــار لنـــا فيـــه ســـوى التعامل مـــع الفرصة 
التـــي منحتنا إياها هـــذه الجائحة، أال وهي 
تفعيـــل نظـــام العمـــل عـــن بعـــد وبحكمـــة 
وحنكـــة انتقلنـــا تدريجيـــً إلـــى العمـــل عـــن 

بعد.
مرحلـــة  فـــي  فندخـــل  اليـــوم  أمـــا   
جديـــدة هـــي ثمـــرة لتعامـــل الدولـــة 
اللحظـــات  منـــذ  والرشـــيد  الحكيـــم 
األولـــى لظهـــور الجائحـــة ومـــع التخطيـــط 
لمـــا بعـــد كورونا بجدّيـــة وجاهزية، نصبح 
ــودة  ــتعدين للعـ ــه مؤهليـــن ومسـ فيـ

ــل. ــر العمـ ــى مقـ إلـ

عودة تدريجية آمنة 
اســـتعدادًا لعـــودة الحيـــاة لطبيعتهـــا 
يســـتأنف  عـــدد مـــن موظفـــي مركـــز 
اإلحصـــاء أبوظبـــي العـــودة إلـــى مقـــر 
مـــن   35% تتجـــاوز  ال  بنســـبة  العمـــل 

ـــة االســـتيعابية. وال شـــّك أّن تحـــّول  الطاق
األعمـــال عـــن بعـــد فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف 
نـــزال  وال  عشـــناها  التـــي  االســـتثنائية 
نعيشـــها تجربـــة قيمـــة، فـــكان للتقنيـــات 
الحديثـــة دورًا كبيـــرًا فـــي إعـــادة النظـــر في 

ــانية.  ــز للقيـــم اإلنسـ ــات وتعزيـ األولويـ
الفرصـــة  التكنولوجيـــا  أتاحـــت  حيـــث 
ـــات  ـــدة والطاق الكتشـــاف المواهـــب الجدي
الكامنـــة لـــدى موظفـــي المركـــز، مختصرة 

للوقـــت والمـــكان ومضاعفـــة لإلنتاجيـــة.

نجاحات مثمرة
ــة  ــوة البنيـ ــي وقـ ــاز الفنـ ــل الجهـ وبفضـ
التحتيـــة للمركـــز، المحـــرك األساســـي فـــي 
تفعيـــل العمل عن بعد ونجاح اســـتمرارية 
االعمـــال، واصـــل المركـــز عملـــه اإلحصائـــي 
ومشـــاريعه اإلحصائيـــة ويســـتعد حاليـــً 

للنـــزول للميدان. 
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أمثلة قيادية لمركز اإلحصاء 
في تفعيل العمل عن بعـد

                           المساعد اإلحصائي الناطق

ـــق الذكـــي لمركـــز  وحـــدة ذكاء اصطناعـــي مدمجـــة ضمـــن التطبي
اإلحصـــاء أبوظبـــي يقـــوم بالتعـــرف علـــى األســـئلة اإلحصائيـــة 
الصوتيـــة وتحليلهـــا ثـــم اإلجابـــة عليهـــا بتوفيـــر المعلومـــة 
ـــدم  ـــال ع ـــي ح ـــا، وف ـــال توفره ـــي ح ـــً ف ـــة صوتي ـــة المتاح اإلحصائي
ــع  ــرة علـــى موقـ ــه إلـــى الروابـــط المتوفـ ــا يقـــوم بالتوجيـ توفرهـ

ــابهة. ــة مشـ ــع إحصائيـ ــة بمواضيـ ــاء، والمتعلقـ ــز اإلحصـ مركـ
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ال يخفـــى ما قامت به القيادة الرشـــيدة 
ـــر  ـــود لنش ـــن جه ـــة م ـــا الحبيب لدولتن
الطمأنينـــة في مواجهـــة هذه الظروف 
الصعبـــة بشـــجاعة وحكمـــة جعلـــت 
الدولـــة في مصـــاف الدول التي تصدت 
لهـــذه الجائحـــة بكفـــاءة. فإننـــا نقـــف 
ــها العلـــم  ــة أساسـ علـــى أرٍض صلبـ
ـــح  ـــا نج ـــن اإلدارة، فبهم ـــا حس وقوامه
قادتنـــا في مواجهـــة األزمات، فأصبحت 
الجائحـــة مســـرعة للقيـــم اإلنســـانية 

فـــي طريقـــة العمل المؤسســـي. 

أمـــا بالنســـبة لإلنتاجيـــة فـــي العمـــل، 
فلم تعد تقتصر على ســـاعات العمل 
بـــل على ثقـــة المدير في أداء الموظف 
التخطيـــط  دور  نغفـــل  وال  بمرونـــة. 
للمســـتقبل الـــذي أوتينـــا ثمـــاره اآلن؛ 
فالتحـــول الرقمي ســـاهم في االنتقال 
بسهولة في تطبيق العمل عن بعد.  

رســـم قـــادة اإلمـــارات نموذجـــً قياديـــً 
مميـــزًا، وجـــد فيـــه أبنـــاء الوطـــن القدوة 
ــة  ــة ثاقبـ ــً مـــن رؤيـ ــنة، انطالقـ الحسـ
وأســـس أخالقية راسخة، نموذج ينبئنا 
بـــأن القائـــد هـــو شـــخص ذو رؤيـــة 
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تعـزيـــز للقـيــم اإلنســانيــة

التكامل اإلحصائي المنشودمشروع الربط اإللكتروني .. 

نجاحات مثمرة في ظل أوقات محيرةاإلحصاء عن بعد...

الظروف الصعبة بشـــجاعة وحكمة ..لنشـــر الطمأنينـــة فـــي مواجهة هذه الرشيدة لدولتنا الحبيبة من جهود ال يخفـــى مـــا قامـــت بـــه القيـــادة 

الترابـــط والتكامـــل والتنســـيق فـــي الـــذي أطلـــق فـــي ينايـــر 2020 لُيحقق جـــاء مشـــروع الربـــط اإللكترونـــي 
العمـــل اإلحصائـــي.. 

مرحلـــة تدريجيـــً إلـــى العمل عـــن بعد.العمـــل عـــن بعد وبحكمة وحنكـــة انتقلنا التـــي منحتنـــا إياهـــا هـــذه األزمـــة، أال وهـــي خيـــار لنـــا فيـــه ســـوى التعامل مـــع الفرصة رســـمت لنـــا أزمـــة كورونـــا واقعـــً جديـــدًا، ال في األزمة فرصة إلـــى  فندخـــل  اليـــوم  أمـــا  اللحظـــات جديـــدة هـــي ثمـــرة لتعامـــل الدولـــة   منـــذ  والرشـــيد  فيـــه مؤهليـــن وجاهزيـــن للعـــودة إلـــى لمـــا بعـــد كورونـــا بجدّية وجاهزيـــة، نصير األولـــى لظهـــور الجائحـــة ومـــع التخطيـــط الحكيـــم 
ــل. ــر العمـ مقـ

وال شـــّك أّن تحـــّول األعمـــال عـــن بعـــد فـــي مـــن الطاقـــة االســـتيعابية. إلـــى مقـــر العمـــل بنســـبة ال تتجـــاوز %35 عـــدد من موظفي مركز اإلحصاء أبوظبي اســـتعدادًا لعودة الحياة لطبيعتها يرجع عودة تدريجية.. لكن بحرص وحذر 

ـــً ظـــل الظروف االســـتثنائية التي عشـــناها  ـــة، فدائم ـــة قيم ـــها تجرب ـــزال نعيش ـــرًا فـــي إعـــادة مـــن الطرفيـــن، لكـــن فـــي الوضـــع الحالـــي واآللـــة متصورين النهاية في انتصار واحد مـــا تحاكـــي القصص الصراع بين اإلنســـان وال ن ـــا دورًا كبي النظـــر فـــي األولويـــات وتعزيـــز للقيـــم كان للتكنلوجي
ـــل.لموظفـــي المركـــز، مختصريـــن للوقـــت المواهـــب الجديـــدة والطاقـــات كامنـــه واتاحـــة التكنلوجيـــا الفرصـــة الكتشـــاف اإلنســـانية.  ـــة العم ـــن إلنتاجي ـــكان ومضاعفي والم

ــة نجاحات مثمرة ــوة البنيـ ــاز الفنـــي وقـ ــل الجهـ ومشـــاريعه اإلحصائيـــة ويســـتعد حاليـــً االعمـــال، واصـــل المركـــز عملـــه اإلحصائـــي تفعيل العمل عن بعد ونجاح اســـتمرارية التحتيـــة للمركـــز، المحـــرك األساســـي فـــي وبفضـ
للنـــزول للميدان. 
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في تفعيل العمل عن بعـدأمثلة قيادية لمركز اإلحصاء 

                           المساعد اإلحصائي الناطق
ـــق الذكـــي لمركـــز  المعلومـــة اإلحصـــاء أبوظبـــي يقـــوم بالتعـــرف علـــى األســـئلة اإلحصائيـــة وحـــدة ذكاء اصطناعـــي مدمجـــة ضمـــن التطبي بتوفـــر  عليهـــا  اإلجابـــة  ثـــم  وتحليلهـــا  ـــدم الصوتيـــة  ـــال ع ـــي ح ـــا، وف ـــال توفره ـــي ح ـــً ف ـــة صوتي ـــة المتاح ــع اإلحصائي ــى موقـ ــدة علـ ــط الموجـ ــى الروابـ ــه إلـ ــوم بالتوجيـ ــا يقـ ــابهة.توفرهـ ــة مشـ ــع إحصائيـ ــة بمواضيـ ــاء، والمتعلقـ ــز اإلحصـ مركـ

العمل عن بعد...

تعـزيـــز للقـيــم اإلنســانيــة
 نخلق األمل

كلمة المحرر

كان إعـــداد مقتـــرح هـــذا العـــدد ذا 
ـــكار  ـــات واألف ـــريالية، فالكلم ـــة س لمح
تـــكاد تكـــون ممزوجة بقصـــص الخيال 
العلمـــي، لنجـــد أنفســـنا علـــى أطـــراف 
تحـــول كبيـــر يرســـم لمفهـــوم كل مـــا 
هـــو طبيعـــي قواعـــد جديـــدة؛ فكيـــف 
للكلمـــات العاديـــة أن ترســـم هكـــذا 

مســـتقبل!

كان  عشـــر،  التاســـع  القـــرن  فـــي 
فيـــرن  جـــول  الفرنســـي  الروائـــي 
أحـــد كتـــاب الخيـــال العلمـــي األكثـــر 
شـــعبية، ذا خيال واسع رسم توقعات 
حققهـــا عصـــر العلـــم الحقـــً، مـــن 
أعمالـــه »حـــول العالـــم فـــي ثمانيـــن 
يومـــً« و »عشـــرون ألـــف فرســـخ تحـــت 
ـــل  ـــرة يتخي ـــة قصي ـــف قص ـــاء« وأل الم
فيـــه الحيـــاة فـــي 2889. وأصبحـــت 
ـــن  ـــدد م ـــً لع ـــدرًا ملهم ـــه مص مؤلفات
الفنــــانين فـــي 1998 إلنتـــاج سلســـلة 
مصـــورة  البريديـــة  البطاقـــات  مـــن 
المســـتقبل وتكنولوجيا المستقبل.

وعلـــى ذلـــك نـــرى فـــي هـــذا العـــدد 
طريـــق  عـــن  للمســـتقبل  تأهبنـــا 
اســـتخدام التكنولوجيـــا المتطـــورة 
والمجتمـــع،  المؤسســـات  لخدمـــة 
ــن  ــا، متأمليـ ــً بإنجازاتنـ ــي معـ نحتفـ

ـــادم. ـــي الق ـــي ف ـــو إيجاب ـــا ه ـــكل م ب

شـيـخـــة السـويــدي

محمـــد ســـعيد الشـــحي - مديـــر تنفيـــذي 
بمركـــز  واإلداري  التقنـــي  الدعـــم  لقطـــاع 

أبوظبـــي  – اإلحصـــاء 

ــتراتيجية  ــقة مـــع اسـ واضحـــة ومتسـ
ـــر  ـــادر علـــى التأثي المؤسســـة، فهـــو ق
اإليجابـــي فـــي اآلخريـــن فالنجـــاح ال يتـــم 
ــى  ــاج إلـ ــع. ال تحتـ ــاون الجميـ دون تعـ
منصـــب كـــي تكـــون قائـــدًا، بـــل كل 
فرد يمكن أن يكون قائدًا في موقعه.

أبوظبـــي    - اإلحصـــاء  مركـــز  فـــي 
ــً  ــد عائقـ ــن بعـ ــل عـ ــن العمـ ــم يكـ لـ
حافـــزًا   بـــل   ، األعمـــال  الســـتمرارية 
لإلنجـــاز واإلبـــداع  وذلـــك ترجمـــًة  لقيـــم 
عـــن  وتعبيـــرًا  الرشـــيدة   القيـــادة  
الشـــعور  بالمســـؤولية تجـــاه الوطـــن.
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ــروع الربـــط اإللكترونـــي الـــذي  ــاء مشـ جـ
أطلـــق فـــي ينايـــر 2020 لُيحقـــق الترابـــط 

ـــي  ـــيق ف ـــل والتنس والتكام
العمـــل اإلحصائـــي فـــي إمـــارة 
أبوظبـــي، وليكـــون المركـــز 
للبيانـــات  أساســـيً  رافـــدًا 
الجوـــــدة   ذات  اإلحصـائيــــة 
العاليـــة، التـــي تدعم متخذي 
القـــرار مـــن أجـــل التخطيـــط 
ومتابعـــة اإلنجـــازات وقيـــاس 
األداء علـــى نحـــو فّعال، حيث 
والمؤشـــرات  التقاريـــر  إن 
اإلحصائيـــة التـــي ســـيوفرها 

ـــة البوصلـــة  الربـــط اإلحصائـــي تعـــد بمثاب
ــع  ــات ووضـ ــه رســـم السياسـ التـــي توجـ

االســـتراتيجيات.

ويهـــدف مشـــروع الربـــط اإللكترونـــي إلـــى 
بنـــاء قاعـــدة بيانـــات مركزيـــة آنيـــة تحتـــوي 
علـــى جميـــع البيانـــات والمعلومـــات فـــي 
مختلـــف القضايا االقتصاديـــة واالجتماعية 

والســـكانية والبيئيـــة والزراعيـــة، وقـــد 
نجحـــت المرحلـــة األولـــى مـــن المشـــروع 
بنســـبة 96 %، وتـــّم بالفعـــل 
تحقيـــق الربـــط اإلحصائـــي مع 
أربـــع جهـــات تتمثل فـــي دائرة 
ـــرة  ـــة ودائ ـــة االقتصادي التنمي
القضاء ودائرة الصحة ودائرة 

التعليـــم والمعرفـــة.

مشـــروع  أهميـــة  وتكمـــن 
فـــي  اإللكترونـــي  الربـــط 
والجهـــد  الوقـــت  توفيـــر 
والتكلفة وتســـريع اســـتخراج 
ـــة  ـــروع دق ـــيضمن المش ـــا س ـــج، كم النتائ
البيانـــات وجودتهـــا وتوفرهـــا على شـــكل 
سالســـل زمنيـــة منتظمـــة مـــع إمكانيـــة 
تنـــاول مواضيـــع جديـــدة ضمـــن الســـجالت 
اإلدارية، فقواعد بيانات الجهات الحكومية 
تعتبـــر المصـــدر األول لإلحصـــاءات علـــى 
مســـتوى اإلمـــارة بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق 
التكامـــل اإلحصائي في جميع القطاعات.

ومواجهـــة  التغييـــرات  إدارة  إن 
التحديـــات فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف 
األفـــق  أمامنـــا  فتـــح  االســـتثنائية، 
ومســـتوى  كـــم  وإدراك  الســـتيعاب 
التغيير الذي طرأ على كافة المجاالت 
وتداعياتـــه، بـــل وأظهـــر بشـــكل جلـــي 
أهميـــة التنبـــؤ باألحـــداث والتخطيـــط 
المســـبق لمواجهتهـــا والتأهـــب ألي 
ــن  ــة. مـ ــر متوقعـ ــة غيـ ــداث طارئـ أحـ
هنـــا تكمـــن قـــوة علـــم اإلحصـــاء ودور 
الذكيـــة  اإلحصائيـــة  التطبيقـــات 
الكبير لرفع جودة البيانات وتحســـين 
ســـبل االســـتفادة منها بأقصـــى درجة 
ممكنـــة حتـــى نحقـــق أفضـــل النتائـــج 
فـــي مواجهـــة مختلـــف التحديـــات. 
إننـــي أؤمـــن أن َثمـــة رابطـــً وثيقـــً 
والتنبـــؤ  البيانـــات  تحليـــل  بيـــن 
باألحـــداث، ممـــا يمكـــن أن يكـــون حاجـــة 
ملحـــة فـــي المســـتقبل. فقـــد أثبـــت 
علـــم اإلحصـــاء التطبيقـــي تدخلـــه 
ـــة  ـــي البيئ ـــس ف ـــم لي ـــال والمه الفع
ـــل فـــي الطـــب  االجتماعيـــة فحســـب ب

وغيـــره مـــن المجـــاالت.

سلــوى شـويـهـــي الكــعـبـــي
طالبة متخصصة في اإلحصاء من 
جامعــة اإلمـارات العربيـــة المتحدة

مشروع الربط اإللكتروني ..
 التكامل اإلحصائي المنشود

وجهة نظر

 أهميـة اإلحصـاء
فـي حيــــاتــنـــا

نسبـــة نجـــاح 
المرحلــة األولى 
مــن مــشــــروع 

الربط اإللكتروني

% 96

الـــربـــــــط 
اإللكتروني
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فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية 
واجـــه مجـــال أمـــن المعلومـــات فـــي العالـــم 
تحديـــات كبيرة غير متوقعة وبدورنا قابلنا 
الســـيدة مريـــم الهرمـــودي، ضابـــط أمـــن 
معلومـــات رئيســـي، فـــي مركـــز اإلحصـــاء 
ـــة عـــن دورهـــم القيـــادي  - أبوظبـــي متحدث
فـــي نجـــاح تفعيـــل نظـــام العمـــل عـــن بعـــد 
فـــي المركـــز والحفـــاظ علـــى أنظمـــة المركـــز 
وســـرية البيانـــات اإلحصائيـــة فـــي ظـــل 

التغيـــرات التـــي طـــرأت.

كيـــف تصفيـــن دور أمـــن المعلومـــات 
فـــي نجـــاح مركـــز اإلحصـــاء فـــي تفعيـــل 

العمـــل عن بعد؟
نجـــاح المركـــز فـــي تفعيـــل نظـــام العمـــل 
ـــم  ـــاء بدع ـــرة ج ـــرة قصي ـــي فت ـــد ف ـــن بع ع
مشـــتركة  وجهـــود  العليـــا  اإلدارة  مـــن 
مـــن األقســـام األخـــرى وجاهزيـــة المركـــز 
واســـتعداده فـــي توفيـــر خطـــة للطـــوارئ 
اســـتمرارية  لضمـــان  اآلليـــات  متضمنـــة 

األعمـــال وتحولهـــا عـــن بعـــد.
 

مـــن  كورونـــا  جائحـــة  غيـــرت  كيـــف 
المعلومـــات؟ أمـــن  عمـــل  أولويـــات 
ــه فـــي  ــات وعملـ ــوم أمـــن المعلومـ مفهـ

المحافظـــة علـــى ســـرية ودقـــة وتواجـــد 
البيانــــات لـــم يتغيـــر؛ فاألولويـــات تكمـــن 
في حماية نظم المركز الداخلية والخارجية 
لتجنـــب أي أعمـــال اختـــراق ومـــع تفعيـــل 
ــاك  ــح هنـ ــد أصبـ ــن بعـ ــل عـ ــام العمـ نظـ
الخارجيـــة  النظـــم  فـــي  أكبـــر  تركيـــز 
وبدورنـــا تـــم تكثيـــف الحمـــالت  التوعويـــة 
علـــى  الحفـــاظ  لضمـــان  للموظفيـــن 

أنظمـــة المركـــز مـــن االختراقـــات. 

ـــتفادة؟  ـــدروس المس ـــم ال ـــي أه ـــا ه م
ومـــا هـــي التوجهـــات القادمـــة؟

هـــو  المســـتفادة  الـــدروس  أهـــم  مـــن 
االســـتعداد الدائـــم للمســـتقبل والتوعيـــة 

لـــه  كان  الـــذي  للموظفيـــن  المســـتمرة 
ـــر كبيـــر فـــي نجـــاح تطبيـــق العمـــل عـــن  أث
بعـــد، وعلـــى ذلـــك ســـتكون التوجيهـــات 
المركـــز  نهـــج  مواصلـــة  فـــي  القادمـــة 
للتأكـــد  المســـتقبلية  الخطـــط  بوضـــع 
مـــن جاهزيتنـــا ألي مخاطـــر أمنيـــة أو بيئيـــة 
أو صحيـــة باإلضافـــة إلـــى توعيـــة الموظفين 
النظـــم  توفـــرت  فمهمـــا  المســـتمرة، 
ــا بالطريقـــة  ــا وتفعيلهـ يعتمـــد تطبيقهـ
ــرًا علـــى الموظـــف  الُمثلـــى اعتمـــادًا كبيـ

نفســـه.

أمثلة قيادية لمركز اإلحصاء في تفعيل العمل عن بعـد
مقابلة مع السيدة مريم الهرمودي

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

مريـــم الهرمـــودي - ضابـــط أمـــن معلومـــات 
أبوظبـــي   – اإلحصـــاء  مركـــز  فـــي  رئيســـي 

ـــد. ـــودة معتم ـــق ج ومدق

ينقسم اإلحصاء من الناحية 
الوظيـفـيـــة إلـى قسـمــيـن 

رئيسـيـيــن

اإلحصـاء االستـداللـياإلحصـاء الــوصفـي
أو االستنـتـــاجي

هـــو مجموعـــة العمليـــات التـــي تســـتخدم 
ــف  ــير ووصـ ــرض وتفسـ ــم وعـ ــي تنظيـ فـ
ـــات  ـــات والبيـــانـــــ وتبـــويــــب المعــــلومــــ
االحصائيـــة، مـــن خـــالل اســـتخدام الجـــداول 
والرســـوم البيانيـــة، ومـــن خـــالل اللجـــوء 
إلـــى المقاييـــس اإلحصائيـــة بمـــا فيهـــا 
مقاييـــس التشـــتت ومقاييـــس النزعـــة 
المركزيـــة كالوســـط والوســـيط والمنـــوال.

 هـــو مجموعـــة العمليـــات التـــي تســـتخدم 
لالســتـــــــدالل علـــى  النتـــائـــــــج العــامـــــة 
للمجتمـــع باالعتمـــاد علـــى  نتائـــج العينـــة 
ويتضمـــن  إحصائيـــة.  لقوانيـــن  وفقـــا 
اإلحصـــاء االســـتداللي كل مـــن التقديـــر 
االحصائـــي واختبـــار الفرضيـــات اإلحصائيـــة.
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