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الملخص التنفيذي
يقوم مركز اإلحصاء -أبوظبي بتنفيذ المسح البيئي من أجل توفير البيانات الالزمة إلعداد اإلحصاءات البيئية في إمارة
أبوظبي.



الترتيبات المؤسسية

o

مركز اإلحصاء  −أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي وفقاً للقانون رقم ()7
سنة.1002

o

تم تنفيذ المسح بإشراف إدارة مختصة باإلحصاءات الطاقة والمياه ،وتم إعداد وتنفيذ المسح وذلك من خالل
ت شكيل فريق خاص للمسح يتكون من عدة أعضاء ذوي الخبرة في مجاالت مختلفة لدعم المسح ،ويتم من خالله
متابعة سير العمل واإلشراف عليه من الناحية اإلدارية والفنية ،باإلضافة لعقد عدة اجتماعات دورية خالل فترة
إعداد وتنفيذ المسح.



المالئمة

 oتحديد أهداف المسح وفق المتطلبات الدولية الخاصة باإلحصاءات الرسمية في مجال البيئة.
 oتحدي متطلبات المستخدمين وتلبية احتياجاتهم من خالل تحليل الفجوة في اإلحصاءات البيئية باإلمارة.
 oعقد اجتماع سنوي مع المنشآت الرئيسية لشرح أهمية المسح ونتائجه.
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 oقياس شهري لرضا المتعاملين مع كل إصدار بالموقع اإللكتروني من خالل االستبيان اإللكتروني.



الدقــة

o

شمل المسح إطار المنشآت الكبيرة جداً لعام  ،1020ومحدث بشكل جزئي.

o

التحقق من دقة اإلطار وتقييمه وحساب عوامل االرتباط بين بعض المتغيرات الرئيسية.

o

تقدير حجم العينة على مستوى النشاط الواحد بحيث يعطي نسبة دقة محدد حسب فئة المنشآت ،كما تم
استخدام تقديرات التباين على مستوى األنشطة من المسوح االقتصادية لبيانات  1020والمسوح االقتصادية
لبيانات  1022في تحديد حجم العينة للمسوح االقتصادية لبيانات عام .1021

o

تم اختيار المنشآت الكبيرة جداً بطريقة مباشرة في المسح دون إخضاعها لعملية االختيار العشوائي مما يضمن
تمثيل أفضل للعينة ،أما األنشطة النادرة والتي تحتوي على ( )5منشآت فأقل تم حصرها بشكل كامل.

 oتصميم قواعد مطابقة لرصد البيانات الخاطئة وتدقيق البيانات وفقاً لهذه القواعد ،كما يتم استخدام بيانات من
بعض السجالت اإلدارية للتدقيق على نتائج المسح
 oاستخدام السجالت اإلدارية لفحص التطابق بين بيانات السجالت وبيانات المسح.
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الوقتية

 oتطبيق خطة عمل واضحة لتوفير البيانات خالل وقت مناسب حرصاً لتلبية متطلبات المستخدمين الرئيسين
للبيانات.



إتاحة الوصول

o

يتم نشر بيانات المسح لكافة المستخدمين بوسائل عدة وعبر الموقع اإللكتروني للمركز.

 oإعداد تقرير تحليل وصفي لنتائج المسح وفقاً مع تعريف للمصطلحات ونشره بالموقع اإللكتروني.


االتساق

o

مقارنة النتائج المشتركة بين المسح البيئي والمسوح االقتصادية المختلفة لتقييم االنسجام والتوافق بينهما.

o

مقارنة نتائج المسح مع بعض اإلحصاءات من مصادر اخرى لفحص اتساقها.



قابلية التفسير

 oتم استخدام المفاهيم والتصانيف اإلحصائية المتعارف عليها دولياً والمستخدمة في المركز.
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