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التاريخ2017/02/01 :

"مركز اإلحصاء – أبو ظبي" ينظم ورشة تعريفية حول الجيل الرابع من منظومة التميز
الحكومي.

بطي القبيسي " محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي " اساس ديمومة الريادة واالبتكار والنجاح لتحقيق
اهداف الحكومة.
نظم " مركز اإلحصاء – أبو ظيب " بالتعاون مع مكتب التميز احلكومي باألمانة العامة للمجلس التنفيذي ورشة تعريفية
باجليل الرابع من منظومة التميز احلكومي ملوظفي املركز وذلك هبدف تعريف املوظفني باملنظومة اليت مت تطويرها بناء على
توجيهات قيادتنا الرشيدة لتوائم الرؤية الطموحة للدولة عامة وحكومة أبو ظيب خاصة يف أن تكون من أفضل دول
العامل إضافة إىل مواكبتها للمشاريع والربامج الرائدة اليت تطبقها حكومة امارة أبو ظيب لالرتقاء باخلدمات والعمل
احلكومي .
حضر الورشة سعادة بطي امحد القبيسي املدير العام واملدراء التنفيذيون واملستشارون وعددا من مدراء اإلدارات
وموظفي املركز.
يف بداية الورشة رحب سعادة بطي امحد القبيسي مدير عام "مركز اإلحصاء – أبو ظيب " بوفد مكتب التميز احلكومي
التابع لألمانة العام للمجلس التنفيذي مشيدا بدورهم الريادي يف تعزيز مبدا الشراكة يف خمتلف جماالت العمل احلكومي
والدعم الالحمدود الذي يقدمه املكتب لالرتقاء مبستوى أداء اجلهات احلكومية وحتفيزها على تقدمي خدماهتا بشكل
متميز وأكثر فعالية من خالل ترسيخ منهج ومفردات موحدة للتميز للوصول إىل ثقافة حكومية مشرتكة.
واستعرض الدكتور  /ياسر النقيب مدير مكتب برنامج أبو ظيب للتميز التابع لألمانة العامة للمجلس التنفيذي خالل
الورشة اهلدف من إطالق اجليل الرابع من املنظومة واملتمثل يف متكني وتعزيز وتطوير أداء اجلهات احلكومية مبا يضمن
مواصلة مسرية التنمية الشاملة اليت تشهدها اإلمارة يف خمتلف اجملاالت مؤكدا بانه قد مت تصميمها وتطويرها بناء على
التجارب الناجحة اليت قامت بتطبيقها احلكومة سابقا لتعتمد على ثالثة حماور رئيسية هي حتقيق الرؤية واملمكنات

املؤسسية واالبتكار واليت حتتوي على  12معيارا رئيسيا تواكب متطلبات احلكومة وتدعم خطة أبو ظيب منها تقدمي
اخلدمات واحلكومة الذكية والعاملون والتوطني وغريها باإلضافة إىل معيار استشراف املستقبل.
وأوضح بأن منظومة التميز تقوم على خصائص أساسية أمهها الرتكيز على أداء اجلهة ملهامها الرئيسية ومتطلبات
احلكومة مع تبيان أمهية الرتابط والتكامل وحتقيق اجلهة لنتائجها وبالتايل هي ال تشكل عبء أضايف على اجلهات وعليه
سيتم االعتماد على نتائج األداء واملؤشرات املعتمدة والتقليل من االعتماد على وثائق التقدمي ،مؤكدا بأن منظومة التميز
احلكومي تتوافق مع منظومة التميز احلكومي -اجليل الرابع املعمول به يف احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة مع األخذ باالعتبار متطلبات حكومة أبو ظيب.
وأثىن النقيب على استضافة "مركز اإلحصاء – أبو ظيب “ملكتب التميز احلكومي لعرض املنظومة ملوظفيه مشريا لدور "
مركز اإلحصاء – أبو ظيب " وامهيته خالل املرحلة القادمة يف لعب دور ريادي لتطبيق حماور ومعايري واليات املنظومة
لتحقيق أفضل النتائج بناء على الصالحيات واملهام واالختصاصات املناط له بصفته املصدر الرمسي الوحيد
لإلحصاءات الرمسية على مستوى االمارة.
من جانبه شكر سعادة بطي امحد القبيسي املدير العام وفد مكتب التميز احلكومي على تلبيتهم الدعوة مؤكدا ان
جائزة أبو ظيب لألداء احلكومي املتميز هتدف إىل إحداث نقلة نوعية يف األداء املؤسسي وتقدير األداء احلكومي املتميز
يف اجلهات التابعة حلكومة أبو ظيب وإبراز االجنازات املتحققة وخلق وتنمية روح املنافسة اإلجيابية لدعم حتقيق األهداف
املوضوعة.
واوضح ان حماور ومعايري اجليل الرابع ملنظومة التميز احلكومي هي إحدى األدوات احلكومية الفاعلة والركيزة األساسية
لتطوير آليات العمل املؤسسي ورفع جودة األداء املؤسسي والفردي يف اجلهات احلكومية للوصول إىل أعلى املستويات
يف جماالت تقدمي اخلدمة واإلدارة املؤسسية إضافة إىل كوهنا أداة لرتسيخ ثقافة التميز واجلودة والشفافية على مجيع
املستويات الوظيفية ،فضال عن إسهامها يف االرتقاء مبنظومة العمل احلكومي.
وقال إن جائزة أبوظيب لألداء احلكومي املتميز تعترب األداة الرئيسية لدعم تبين ثقافة التميز املؤسسي يف إمارة أبوظيب ..
مشريا إىل أن الدورة اخلامسة للجائزة متثل مرحلة جديدة من حيث تطوير وإطالق هيكل اجلوائز احملدث ومنظومة التميز
احلكومي لتتماشى مع تطور حكومات املستقبل.

معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظبي
مركز اإلحصاء  -أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من
شهر أبريل عام  2008وفقا للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه اهلل .-ومبوجب هذا القانون ،فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة ،كما يقوم املركز بتنسيق
عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى ،والعمل مع هذه اجلهات فيما
يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية.
وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية ،وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل
اإلحصائي على مستوى الدولة ،هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج
املسوح املتعلقة باجمل االت السكانية واالجتماعية والدوموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية ،وغريها ،وذلك وفق
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية ،احليادية ،املوضوعية ،الثقة ،السرية اإلحصائية ،فضال عن
مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومن هذا املنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة ،وذلك بتوفري
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة.
ويسعى املركز ألن يكون ركيزة أساسية تسهم إسهاما فعاال يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات ،وإنارة درب
التطور والنمو يف اجملتمع ،سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها ،وذلك يف إطار عمله
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة ،ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج
املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
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