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02
العمل عن بعد
تعـزيـــز للقـيــم اإلنســانيــة

اإلحصاء عن بعد...

نجاحات مثمرة في ظل أوقات محيرة
في األزمة فرصة
رســمت لنــا أزمــة كورونــا واقعــً جدي ـدًا ،ال
خيــار لنــا فيــه ســوى التعامل مــع الفرصة
التــي منحتنا إياها هــذه الجائحة ،أال وهي
تفعيــل نظــام العمــل عــن بعــد وبحكمــة
وحنكــة انتقلنــا تدريجيــً إلــى العمــل عــن
بعد.
أمـــا اليـــوم فندخـــل فـــي مرحلـــة
جديـــدة هـــي ثمـــرة لتعامـــل الدولـــة
الحكيـــم والرشـــيد منـــذ اللحظـــات
األولــى لظهــور الجائحــة ومــع التخطيــط
لمــا بعــد كورونا بجد ّيــة وجاهزية ،نصبح
فيـــه مؤهليـــن ومســـتعدين للعـــودة
إلـــى مقـــر العمـــل.
عودة تدريجية آمنة
اســـتعدادًا لعـــودة الحيـــاة لطبيعتهـــا
يســـتأنف عـــدد مـــن موظفـــي مركـــز
اإلحصـــاء أبوظبـــي العـــودة إلـــى مقـــر
العمـــل بنســـبة ال تتجـــاوز  35%مـــن

الطاق ــة االس ــتيعابية .وال ش ـ ّ
ـول
ـك أنّ تح ـ ّ
األعمــال عــن بعــد فــي ظــل هــذه الظــروف
االســـتثنائية التـــي عشـــناها وال نـــزال
نعيشــها تجربــة قيمــة ،فــكان للتقنيــات
الحديثــة دورًا كبيـرًا فــي إعــادة النظــر في
األولويـــات وتعزيـــز للقيـــم اإلنســـانية.
حيـــث أتاحـــت التكنولوجيـــا الفرصـــة
الكتش ــاف المواه ــب الجدي ــدة والطاق ــات
الكامنــة لــدى موظفــي المركــز ،مختصرة
للوق ــت والم ــكان ومضاعف ــة لإلنتاجي ــة.
نجاحات مثمرة
وبفضـــل الجهـــاز الفنـــي وقـــوة البنيـــة
التحتيــة للمركــز ،المحــرك األساســي فــي
تفعيــل العمل عن بعد ونجاح اســتمرارية
االعمــال ،واصــل المركــز عملــه اإلحصائــي
ومش ــاريعه اإلحصائي ــة ويس ــتعد حالي ــً
للنــزول للميدان.

ال يخفـــى مـــا قامـــت بـــه القيـــادة
الرشــيدة لدولتنا الحبيبة من جهود
لنش ــر الطمأنين ــة ف ــي مواجه ــة ..

03
مشروع الربط اإللكتروني ..
التكامل اإلحصائي المنشود
جـــاء مشـــروع الربـــط اإللكترونـــي
ليحقق
الــذي أطلق فــي ينايــر ُ 2020
الترابــط والتكامــل والتنســيق فــي
العمــل اإلحصائــي..

المساعد اإلحصائي الناطق
وح ــدة ذكاء اصطناع ــي مدمج ــة ضم ــن التطبي ــق الذك ــي لمرك ــز
اإلحصـــاء أبوظبـــي يقـــوم بالتعـــرف علـــى األســـئلة اإلحصائيـــة
الصوتيـــة وتحليلهـــا ثـــم اإلجابـــة عليهـــا بتوفيـــر المعلومـــة
اإلحصائي ــة المتاح ــة صوتي ــً ف ــي ح ــال توفره ــا ،وف ــي ح ــال ع ــدم
توفرهـــا يقـــوم بالتوجيـــه إلـــى الروابـــط المتوفـــرة علـــى موقـــع
مركـــز اإلحصـــاء ،والمتعلقـــة بمواضيـــع إحصائيـــة مشـــابهة.

04
أمثلة قيادية لمركز اإلحصاء
في تفعيل العمل عن بعـد

02

الـنـــشــــــــرة الــربـــــــــع ســنـــويـــــــة
يوليو 2020
الربـــع الثــــانـي

العمل عن بعد...

تعـزيـــز للقـيــم اإلنســانيــة

أم ــا بالنس ــبة لإلنتاجي ــة ف ــي العم ــل،
فلم تعد تقتصر على ســاعات العمل
بــل على ثقــة المدير في أداء الموظف
بمرونـــة .وال نغفـــل دور التخطيـــط
للمس ــتقبل ال ــذي أوتين ــا ثم ــاره اآلن؛
فالتحــول الرقمي ســاهم في االنتقال
بسهولة في تطبيق العمل عن بعد.
رس ــم ق ــادة اإلم ــارات نموذج ــً قيادي ــً
مميـزًا ،وجــد فيــه أبنــاء الوطــن القدوة
الحســـنة ،انطالقـــً مـــن رؤيـــة ثاقبـــة
وأســس أخالقية راسخة ،نموذج ينبئنا
بـــأن القائـــد هـــو شـــخص ذو رؤيـــة

كلمة المحرر
كان إعـــداد مقتـــرح هـــذا العـــدد ذا
لمح ــة س ــريالية ،فالكلم ــات واألف ــكار
تــكاد تكــون ممزوجة بقصــص الخيال
العلمــي ،لنجــد أنفســنا علــى أطــراف
تحــول كبيــر يرســم لمفهــوم كل مــا
ه ــو طبيع ــي قواع ــد جدي ــدة؛ فكي ــف
للكلم ــات العادي ــة أن ترس ــم هك ــذا
مســـتقبل!

بقلم :محمد سعيد الشحي

ال يخفــى ما قامت به القيادة الرشــيدة
لدولتن ــا الحبيب ــة م ــن جه ــود لنش ــر
الطمأنينــة في مواجهــة هذه الظروف
الصعبـــة بشـــجاعة وحكمـــة جعلـــت
الدولــة في مصــاف الدول التي تصدت
له ــذه الجائح ــة بكف ــاءة .فإنن ــا نق ــف
أرض صلبـــة أساســـها العلـــم
علـــى ٍ
وقوامه ــا حس ــن اإلدارة ،فبهم ــا نج ــح
قادتنــا في مواجهــة األزمات ،فأصبحت
الجائحـــة مســـرعة للقيـــم اإلنســـانية
فــي طريقــة العمل المؤسســي.

نخلق األمل

محمـــد ســـعيد الشـــحي  -مديـــر تنفيـــذي
لقطـــاع الدعـــم التقنـــي واإلداري بمركـــز
اإلحصـــاء – أبوظبـــي

واضحـــة ومتســـقة مـــع اســـتراتيجية
المؤسس ــة ،فه ــو ق ــادر عل ــى التأثي ــر
اإليجابــي فــي اآلخريــن فالنجــاح ال يتــم
دون تعـــاون الجميـــع .ال تحتـــاج إلـــى
منصـــب كـــي تكـــون قائـــدًا ،بـــل كل
فرد يمكن أن يكون قائدًا في موقعه.
فـــي مركـــز اإلحصـــاء  -أبوظبـــي
لـــم يكـــن العمـــل عـــن بعـــد عائقـــً
الســـتمرارية األعمـــال  ،بـــل حافـــزًا
لإلنجــاز واإلبــداع وذلــك ترجمــةً لقيــم
القيـــادة الرشـــيدة وتعبيـــرًا عـــن
الشــعور بالمســؤولية تجــاه الوطــن.

فـــي القـــرن التاســـع عشـــر ،كان
الروائـــي الفرنســـي جـــول فيـــرن
أح ــد كت ــاب الخي ــال العلم ــي األكث ــر
شــعبية ،ذا خيال واسع رسم توقعات
حققهـــا عصـــر العلـــم الحقـــً ،مـــن
أعمال ــه «ح ــول العال ــم ف ــي ثماني ــن
يومــً» و «عشــرون ألــف فرســخ تحــت
الم ــاء» وأل ــف قص ــة قصي ــرة يتخي ــل
فيـــه الحيـــاة فـــي  .2889وأصبحـــت
مؤلفات ــه مص ــدرًا ملهم ــً لع ــدد م ــن
الفنـــانين فــي  1998إلنتــاج سلســلة
مـــن البطاقـــات البريديـــة مصـــورة
المســتقبل وتكنولوجيا المستقبل.
وعلـــى ذلـــك نـــرى فـــي هـــذا العـــدد
تأهبنـــا للمســـتقبل عـــن طريـــق
اســـتخدام التكنولوجيـــا المتطـــورة
لخدمـــة المؤسســـات والمجتمـــع،
نحتفـــي معـــً بإنجازاتنـــا ،متأمليـــن
ب ــكل م ــا ه ــو إيجاب ــي ف ــي الق ــادم.
شـيـخـــة السـويــدي
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02
تعـزيـــز

اإلحصاء عن بعد...

نجاحات مثمرة

في ظل أوقات محيرة

في األزمة فرصة
كورونــا واقعــً جدي ـدًا ،ال
رســمت لنــا أزمــة
التعامل مــع الفرصة
خيــار لنــا فيــه ســوى
هــذه األزمــة ،أال وهــي
إياهــا
التــي منحتنــا وبحكمة وحنكــة انتقلنا
العمــل عــن بعد
العمل عــن بعد.
تدريجيــً إلــى فندخـــل إلـــى مرحلـــة
أمـــا اليـــوم
ثمـــرة لتعامـــل الدولـــة
هـــي
جديـــدة والرشـــيد منـــذ اللحظـــات
الحكيـــم
الجائحــة ومــع التخطيــط
األولــى لظهــور
بجديّة وجاهزيــة ،نصير
لمــا بعــد كورونــا
وجاهزي ــن للع ــودة إل ــى
في ــه مؤهلي ــن
مقـــر العمـــل.

ـتثنائية التي عشــناها
ظــل الظروف االسـ
تجرب ــة قيم ــة ،فدائم ــً
وال ن ــزال نعيش ــها
الصراع بين اإلنســان
مــا تحاكــي القصص
النهاية في انتصار واحد
واآللــة متصورين
فــي الوضــع الحالــي
مــن الطرفيــن ،لكــن
رًا كبيــرًا ف ــي إع ــادة
كان للتكنلوجي ــا دو
ألولويـــات وتعزيـــز للقيـــم
النظـــر فـــي ا
اإلنســانية.
الفرصـــة الكتشـــاف
واتاحـــة التكنلوجيـــا
والطاقـــات كامنـــه
لمواهـــب الجديـــدة
ا
مختصريـــن للوقـــت
لموظفـــي المركـــز،
ـن إلنتاجي ــة العم ــل.
والم ــكان ومضاعفي ـ

نجاحات مثمرة
الفنـــي وقـــوة البنيـــة
وبفضـــل الجهـــاز
المحــرك األساســي فــي
لكن بحرص وحذر
عودة تدريجية..
التحتيــة للمركــز،
الحياة لطبيعتها يرجع
بعد ونجاح اســتمرارية
اســتعدادًا لعودة
تفعيل العمل عن
مركز اإلحصاء أبوظبي
المركــز عملــه اإلحصائــي
عــدد من موظفي
 35%االعمــال ،واصــل
ــة ويس ــتعد حالي ــً
ـل بنســبة ال تتجــاوز
ومش ــاريعه اإلحصائي
ـى مقــر العمـ
إلـ الطاقـــة االســـتيعابية.
للن ــزول للميدان.
مـــن
األعمــال عــن بعــد فــي
ـك أنّ تحــوّ ل
وال شـ ّ

للقـيــم اإلنســانيــة

قامـــت بـــه القيـــادة
ال يخفـــى مـــا
لدولتنا الحبيبة من جهود
الرشيدة
ــة فــي مواجهة هذه
ـر الطمأنين
لنشـ الصعبة بشــجاعة وحكمة ..
الظروف

03

الربط اإللكتروني ..
مشروع
إلحصائي المنشود
التكامل ا

الربـــط اإللكترونـــي
جـــاء مشـــروع
ـي ينايــر  2020ليُ حقق
أطلــق فـ
الــذي والتكامــل والتنســيق فــي
الترابــط
العمــل اإلحصائــي..

مساعد اإلحصائي الناطق

ال

التطبي ــق الذك ــي لمرك ــز
اصطناع ــي مدمج ــة ضم ــن
األســـئلة اإلحصائيـــة
وح ــدة ذكاء
يقـــوم بالتعـــرف علـــى
اإلحصـــاء أبوظبـــي
بتوفـــر المعلومـــة
ثـــم اإلجابـــة عليهـــا
لصوتيـــة وتحليلهـــا
ــا ،وف ــي ح ــال ع ــدم
ا
توفره
اإلحصائي ــة المتاح ــة صوتي ــً ف ــي ح ــال الموجـــدة علـــى موقـــع
التوجيـــه إلـــى الروابـــط
توفرهـــا يقـــوم ب
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وجهة نظر

الـــربـــــــط
اإللكتروني

أهميـة اإلحصـاء
فـي حيــــاتــنـــا

مشروع الربط اإللكتروني ..

التكامل اإلحصائي المنشود
جـــاء مشـــروع الربـــط اإللكترونـــي الـــذي والســـكانية والبيئيـــة والزراعيـــة ،وقـــد
ليحق ــق التراب ــط نجح ــت المرحل ــة األول ــى مـــن المش ــروع
أطل ــق ف ــي يناي ــر ُ 2020
ـم بالفعــل
والتكام ــل والتنس ــيق ف ــي
بنســبة  ،% 96وتـ ّ
تحقيــق الربــط اإلحصائــي مع
العمــل اإلحصائــي فــي إمــارة
أربــع جهــات تتمثل فــي دائرة
أبوظب ــي ،وليك ــون المرك ــز
التنمي ــة االقتصادي ــة ودائ ــرة
رافـــدًا أساســـيًا للبيانـــات
القضاء ودائرة الصحة ودائرة
اإلحصـائيــــة ذات الجوـــــدة
نسبـــة نجـــاح
التعليــم والمعرفــة.
العاليــة ،التــي تدعم متخذي
الق ــرار م ــن أج ــل التخطي ــط
المرحلــة األولى
وتكمـــن أهميـــة مشـــروع
ومتابع ــة اإلنج ــازات وقي ــاس
مــن مــشــــروع
الربـــط اإللكترونـــي فـــي
فعال ،حيث
األداء علــى نحــو ّ
الربط اإللكتروني
توفيـــر الوقـــت والجهـــد
إن التقاريـــر والمؤشـــرات
والتكلفة وتســريع اســتخراج
اإلحصائي ــة الت ــي س ــيوفرها
الرب ــط اإلحصائ ــي تع ــد بمثاب ــة البوصل ــة النتائ ــج ،كم ــا س ــيضمن المش ــروع دق ــة
التـــي توجـــه رســـم السياســـات ووضـــع البيانــات وجودتهــا وتوفرهــا على شــكل
سالس ــل زمني ــة منتظم ــة م ــع إمكاني ــة
االســـتراتيجيات.
تنــاول مواضيــع جديــدة ضمــن الســجالت
ويهــدف مشــروع الربــط اإللكترونــي إلــى اإلدارية ،فقواعد بيانات الجهات الحكومية
بنــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة آنيــة تحتــوي تعتب ــر المص ــدر األول لإلحص ــاءات عل ــى
عل ــى جمي ــع البيان ــات والمعلوم ــات ف ــي مســتوى اإلمــارة بمــا يســهم فــي تحقيــق
مختلــف القضايا االقتصاديــة واالجتماعية التكامــل اإلحصائي في جميع القطاعات.
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إن إدارة التغييـــرات ومواجهـــة
التحديـــات فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف
االســـتثنائية ،فتـــح أمامنـــا األفـــق
الســـتيعاب وإدراك كـــم ومســـتوى
التغيير الذي طرأ على كافة المجاالت
وتداعياتــه ،بــل وأظهــر بشــكل جلــي
أهمي ــة التنب ــؤ باألح ــداث والتخطي ــط
المســـبق لمواجهتهـــا والتأهـــب ألي
أحـــداث طارئـــة غيـــر متوقعـــة .مـــن
هنــا تكمــن قــوة علــم اإلحصــاء ودور
التطبيقـــات اإلحصائيـــة الذكيـــة
الكبير لرفع جودة البيانات وتحســين
ســبل االســتفادة منها بأقصــى درجة
ممكنــة حتــى نحقــق أفضــل النتائــج
فـــي مواجهـــة مختلـــف التحديـــات.
إننـــي أؤمـــن أن ثَمـــة رابطـــً وثيقـــً
بيـــن تحليـــل البيانـــات والتنبـــؤ
باألحــداث ،ممــا يمكــن أن يكــون حاجــة
ملح ــة ف ــي المس ــتقبل .فق ــد أثب ــت
علـــم اإلحصـــاء التطبيقـــي تدخلـــه
الفع ــال والمه ــم لي ــس ف ــي البيئ ــة
االجتماعي ــة فحس ــب ب ــل ف ــي الط ــب
وغي ــره م ــن المج ــاالت.
سلــوى شـويـهـــي الكــعـبـــي
طالبة متخصصة في اإلحصاء من
جامعــة اإلمـارات العربيـــة المتحدة
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مقابلة مع السيدة مريم الهرمودي

أمثلة قيادية لمركز اإلحصاء في تفعيل العمل عن بعـد
فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية
واجــه مجــال أمــن المعلومــات فــي العالــم
تحديــات كبيرة غير متوقعة وبدورنا قابلنا
الســـيدة مريـــم الهرمـــودي ،ضابـــط أمـــن
معلوم ــات رئيس ــي ،ف ــي مرك ــز اإلحص ــاء
 أبوظب ــي متحدث ــة ع ــن دوره ــم القي ــاديفــي نجــاح تفعيــل نظــام العمــل عــن بعــد
فــي المركــز والحفــاظ علــى أنظمــة المركــز
وســـرية البيانـــات اإلحصائيـــة فـــي ظـــل
التغيـــرات التـــي طـــرأت.
كيـــف تصفيـــن دور أمـــن المعلومـــات
ف ــي نج ــاح مرك ــز اإلحص ــاء ف ــي تفعي ــل
العمــل عن بعد؟
نج ــاح المرك ــز ف ــي تفعي ــل نظ ــام العم ــل
ع ــن بع ــد ف ــي فت ــرة قصي ــرة ج ــاء بدع ــم
مـــن اإلدارة العليـــا وجهـــود مشـــتركة
مـــن األقســـام األخـــرى وجاهزيـــة المركـــز
واس ــتعداده ف ــي توفي ــر خط ــة للط ــوارئ
متضمنـــة اآلليـــات لضمـــان اســـتمرارية
األعم ــال وتحوله ــا عــن بع ــد.
كيـــف غيـــرت جائحـــة كورونـــا مـــن
أولويـــات عمـــل أمـــن المعلومـــات؟
مفهـــوم أمـــن المعلومـــات وعملـــه فـــي

المحافظـــة علـــى ســـرية ودقـــة وتواجـــد
البيانـ ــات ل ــم يتغي ــر؛ فاألولوي ــات تكم ــن
في حماية نظم المركز الداخلية والخارجية
لتجنـــب أي أعمـــال اختـــراق ومـــع تفعيـــل
نظـــام العمـــل عـــن بعـــد أصبـــح هنـــاك
تركيـــز أكبـــر فـــي النظـــم الخارجيـــة
وبدورن ــا ت ــم تكثي ــف الحم ــات التوعوي ــة
للموظفيـــن لضمـــان الحفـــاظ علـــى
أنظمـــة المركـــز مـــن االختراقـــات.
م ــا ه ــي أه ــم ال ــدروس المس ــتفادة؟
وم ــا ه ــي التوجه ــات القادم ــة؟
مـــن أهـــم الـــدروس المســـتفادة هـــو
االس ــتعداد الدائ ــم للمس ــتقبل والتوعي ــة

المســـتمرة للموظفيـــن الـــذي كان لـــه
أث ــر كبي ــر ف ــي نج ــاح تطبي ــق العم ــل ع ــن
بع ــد ،وعل ــى ذل ــك س ــتكون التوجيه ــات
القادمـــة فـــي مواصلـــة نهـــج المركـــز
بوضـــع الخطـــط المســـتقبلية للتأكـــد
مــن جاهزيتنــا ألي مخاطــر أمنيــة أو بيئيــة
أو صحيــة باإلضافــة إلــى توعيــة الموظفين
المســـتمرة ،فمهمـــا توفـــرت النظـــم
يعتمـــد تطبيقهـــا وتفعيلهـــا بالطريقـــة
المثلـــى اعتمـــادًا كبيـــرًا علـــى الموظـــف
ُ
نفســه.
مريـــم الهرمـــودي  -ضابـــط أمـــن معلومـــات
رئيســـي فـــي مركـــز اإلحصـــاء – أبوظبـــي
ومدق ــق ج ــودة معتم ــد.

ينقسم اإلحصاء من الناحية
الوظيـفـيـــة إلـى قسـمــيـن
رئيسـيـيــن

1

اإلحصـاء الــوصفـي

ه ــو مجموع ــة العملي ــات الت ــي تس ــتخدم
فـــي تنظيـــم وعـــرض وتفســـير ووصـــف
وتبـــويـ ــب المعــــلومــــ ــات والبيـــانـــــ ــات
االحصائي ــة ،م ــن خ ــال اس ــتخدام الج ــداول
والرســـوم البيانيـــة ،ومـــن خـــال اللجـــوء
إلـــى المقاييـــس اإلحصائيـــة بمـــا فيهـــا
مقاييـــس التشـــتت ومقاييـــس النزعـــة
المركزي ــة كالوس ــط والوس ــيط والمن ــوال.

2

اإلحصـاء االستـداللـي
أو االستنـتـــاجي

هــو مجموعــة العمليــات التــي تســتخدم

نشرة إعالمية ربعية
تصدر عن:
مركز اإلحصاء  -أبو ظبي

إعداد وإخراج
قسم االتصال واإلعالم

لالســتــــــدالل علــى النتـــائــــــج العــامــــة
للمجتم ــع باالعتم ــاد عل ــى نتائ ــج العين ــة
وفقـــا لقوانيـــن إحصائيـــة .ويتضمـــن
اإلحصـــاء االســـتداللي كل مـــن التقديـــر
االحصائ ــي واختب ــار الفرضي ــات اإلحصائي ــة.

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

