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تعدّ ّإحصاءات ّالنفايات ّمن ّالروافد ّالمهمة ّلتوفير ّالرقم ّاإلحصائي ّحول ّبيانات ّالنفايات ّحسب ّمصدرهاّ ،وتكوينهاّ ،وطرق ّالتخلصّ
منهاّ ،إضافة ّإلى ّإحصاءات ّحول ّالنفايات ّالصلبة ّوالنفايات ّالخطرة ّفي ّإمارة ّأبوظبيّ ،إذ ّتحظى ّإدارة ّالنفايات ّومعالجتها ّباهتمامّ
خاصّلتقليلّمنّآثارّالنفاياتّعلىّالصحةّوالمظهرّالحضاريّفيّاإلمارةّ .

الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة
o

يتم ّتحديد ّواضح ّلمسؤولية ّجمع ّاإلحصاءات ّومعالجتها ّونشرها ّوال ّيوجد ّتعارض ّبين ّقانون ّاإلحصاءات ّوالقوانين ّأوّ
النصوصّلدىّالجهاتّاألخرىّوتحكمّالعالقةّاتفاقيةّمستوىّالخدمةّبينّالمركزّومركزّإدارةّالنفاياتّ-أبوظبيّ(تدوير)ّ
وشركةّبترولّأبوظبيّالوطنيةّ(أدنوك).

o

وجودّإجراءاتّلتحقيقّتدفقّالبياناتّمنّمصادرهاّتدفقاّّفعاالّّفيّالوقتّالمناسبّللمركزّإلعدادّاإلحصاءاتّحيثّتمّ
وضع ّخطة ّتشغيلية ّزمنية ّبحسب ّنموذج ّالعمل ّاإلحصائي ّالعام ّالمعتمد ّفي ّمركز ّاإلحصاء-أبوظبي ّبالتنسيق ّمعّ
فرقّالعملّالخارجيّالمتمثلّفيّالجهاتّذاتّالصلة.

o

تتمّمراقبة ّجودة ّاإلحصاءات ّبشكل ّدوري ّوتطبيق ّتحسينات ّالجودة ّالتي ّيتم ّتحديدها ّأثناء ّالمراقبة ّالمستمرة ّفيّ
المراجعاتّالدوريةّمنّخاللّنماذجّالجودةّالتيّترسلهاّإدارةّوأقسامّالجودةّفيّالمركز.

 المالءمة
o

وجودّعمليةّتشاورّتتمّعلىّنحوّمنظمّودوريّمعّمستخدميّالبياناتّالرئيسينّلمراجعةّفائدةّاإلحصاءاتّالموجودةّ
وتحديدّاحتياجاتّالبياناتّالتيّتنشأّمعّالوقتّمنّخاللّالورشّوالملتقياتّالسنويةّمعّالشركاءّوالمستفيدينّمنّ
البيانات.

o

يتمّوضعّإجراءاتّلمراقبةّاإلحصاءاتّالتيّتمّإصدارهاّومدىّتلبيتهاّالحتياجاتّالمستخدمين.

o

يتمّأعدادّقائمةّبالبياناتّالمطلوبّتوفيرهاّمنّالجهةّالحكوميةّوفقاّّلألهدافّالمحددةّمنّخاللّمشروعّالبياناتّ
الوصفيةّوالدليلّالمنشورّللمؤشراتّعلىّالبوابةّاإللكترونيةّللمركز.

 وضوح المنهجية وسالمتها
o

يتمّجمعّالمعلوماتّحولّتوليدّالنفاياتّباستخدامّاستمارة ّحولّالنفاياتّبحيثّتكونّالوحداتّعبارة ّعنّمؤسساتّ(أوّ
أجزاءّمنّالشركات)ّأوّأسرّخاصة.

o

يتم ّتحديد ّتوليد ّالنفايات ّالمنزلية ّبشكل ّغير ّمباشر ّباستخدام ّجامعي ّالنفايات ّأو ّشركات ّمعالجة ّالنفايات ّكمصادرّ
بياناتّلجامعيّالنفايات.

o

يتم ّجمع ّجميع ّالنفايات ّالتي ّتغادر ّموقع ّالمؤسسة ّأو ّنقلها ّمن ّالموقع ّ(أي ّتلك ّالكميات ّمن ّالنفايات ّالتي ّيجب ّأنّ
تغطيهاّالئحةّإحصاءاتّالنفايات(.

o

يتمّإنشاءّمصدرّالمعلوماتّاإلداريةّمنّقبلّمؤسسةّتقومّبجمعّالمعلوماتّبشكلّمنتظمّمنّالمؤسسات.

o

يتم ّتوضيح ّاالختالفات ّبين ّالوحدات ّوأنواع ّالنفايات ّالمستخدمة ّفي ّبيانات ّالسجالت ّاإلدارية ّوفي ّالئحة ّإحصاءاتّ
النفاياتّ،والتيّينبغيّتقديمّمعلوماتّعنّكيفيةّالتخلصّمنها.

o

يتمّأخذّحجمّالشركاتّبعينّاالعتبارّعندّتدقيقّبياناتّالنفاياتّ.

o

يتمّأخذّنوعّالنشاطّاالقتصاديّبعينّاالعتبارّعندّتدقيقّبياناتّالنفاياتّ.

o

يتمّتقديرّالنفاياتّالمنزليةّمنّخاللّالبياناتّالسجلية.

o

يتم ّتقدير ّالنفايات ّالزراعية ّمن ّخالل ّعوامل ّالنفايات ّالمطبقة ّعلى ّبيانات ّالبنية ّالزراعيةّ ،كما ّيتم ّتحديد ّالنفاياتّ
المنزليةّعنّطريقّجامعيّالنفاياتّوالتيّتقدمّخدماتهاّأيضاّللمزارعّ(األسر)ّ.

o

يتمّتقديمّمعلوماتّعنّأصلّووجهةّالنفاياتّالمعالجة.

o

يتمّاستخدامّالتعاريفّوالمفاهيمّالمتعلقةّبالنفاياتّالمطابقةّوالمعتمدةّفيّاألممّالمتحدّللتالي:

o



أنواعّالنفاياتّ(النفاياتّ،النفاياتّالخطرةّ،نفاياتّالبلدياتّ،نفاياتّصلبة)ّّّ.



إدارةّالنفاياتّ(ادارةّالنفاياتّ،ادارةّالنفاياتّالصلبة).



التعاريفّوالمفاهيمّالمتعلقةّبــّ(جمعّالنفاياتّ،دفنّالنفاياتّ،اإلحراق).



التعاريفّوالمفاهيمّالمتعلقةّبــّ(استرجاعّالنفاياتّ،معالجةّالنفاياتّالخطرةّ،إعادةّالتدوير).

تغطيّإحصاءاتّالنفاياتّكافةّأقاليمّإمارةّأبوظبيّ،كماّتشملّفئاتّالنفاياتّعددّ(ّ)51فئةّ،يتمّاإلبالغّعنهاّفيّتوليدّ
النفاياتّلــ(ّ)21فئةّمنّالنفاياتّالخطرةّوّ(ّ)30فئةّنفاياتّغيرّخطرةّ،وتشملّإحصاءاتّالنفاياتّقطاعّاألسر.

o

o

كماّتشملّإحصاءاتّالنفاياتّاألنشطةّاالقتصاديةّالتالية:


الزراعةّوالحراجةّوالصيد.



التعدينّواستغاللّالمحاجر.



التصنيع.



إمداداتّالكهرباءّوالغازّوالبخارّوتكييفّالهواء.



أنشطةّجمعّالنفاياتّومعالجتهاّوتصريفهاّواسترجاعّالمواد.



اإلنشاءات.
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يتم ّتحديد ّفئات ّالنفايات ّعلى ّأساس ّالتصنيف ّالقانوني ّاألوروبي ّللنفايات)ّ ، (EWCStatوهو ّعبارة ّعن ّتسمية ّموجهةّ
نحوّالموادّوالتيّتمّإنشاؤهاّخصيصاّإلحصاءاتّاالتحادّاألوروبيّللنفاياتّ(.)14

 الدقــة
o

يتمّمراجعةّمصادرّالبياناتّباستمرارّلضمانّالمالءمةّوالتغطيةّوالشموليةّمنّخاللّاالجتماعاتّالتنسيقيةّبينّالجهاتّ
المزودةّللبيانات.

o

كفايةّالمصادرّالمتعلقةّببرنامجّجمعّالبياناتّإلعدادّاإلحصاءاتّالرسميةّوتوفرّالتفاصيلّالكافيةّالتيّيتمّتجميعهاّ
الالزمةّالشتقاقّكافةّاإلحصاءاتّالمرتبطةّحيثّأنّمصدرّالبياناتّمركزّإدارةّالنفايات-تدوير.

o

تم ّاالطالع ّعلى ّعمليات ّفحص ّوتدقيق ّالبيانات ّالسجلية ّوآليات ّتحديد ّاألخطاء ّوكيفية ّمعالجتها ّالتي ّتقوم ّبهاّ
الجهةّالحكوميةّمنّخاللّاالجتماعاتّالتنسيقيةّبينّالجهاتّومنّخاللّالمشاركةّفيّعملياتّالتدقيقّأثناءّمرحلةّ
جمعّالبيانات.

o

تمّتصميمّنماذجّجمعّالبياناتّبشكلّفعالّتضمنّالحدّمنّاألخطاءّباستخدامّنماذجّالربطّاإللكترونيّالمعتمدةّبينّ
الجهات ّواتخاذ ّإجراءات ّسليمة ّللكشف ّعن ّحاالت ّعدم ّاالستجابة ّأو ّعدم ّاالكتمال ّوالبيانات ّالمفقودة ّوالبياناتّ
الخاطئةّومعالجتها.

o

وجودّإجراءاتّوأدواتّلجمعّوإعدادّالبياناتّتضمنّالحدّمنّأخطاءّالترميزّوالمراجعةّوالجدولة.

o

فحص ّوتقييم ّلدقة ّبيانات ّالسجالت ّاإلدارية ّوغيرها ّمن ّالمصادر ّالتكميلية ّ(مركز ّإدارة ّالنفايات ّ– ّتدويرّ ،وشركةّ
أدنوك)ّبشكلّمنتظم.

 االتساق والترابط
o

تم ّالتحقق ّمن ّتطابق ّالمفاه يم ّوالتعاريف ّوالتصنيفات ّالمستخدمة ّفي ّإعداد ّاإلحصاءات ّالرسمية ّالمرتبطةّ
بالموضوعّحالياّمعّتلكّالمعتمدةّفيّالمركزّوالمستخدمةّسابقاّّوذلكّلتحقيقّاالتساقّوإمكانيةّالمقارناتّالدولية.

o

يوجد ّكفاية ّفي ّتغطية ّالبيانات ّالسجلية ّالمستخدمة ّلمتطلبات ّإعداد ّاإلحصاءات ّالرسمية ّللموضوع ّمن ّحيثّ
التغطيةّ ،وتم ّالتحقق ّمن ّ اقتراب ّالسجالت ّاإلدارية ّالمستخدمة ّفي ّإعداد ّاإلحصاءات ّالرسمية ّللموضوع ّبدرجةّ
معقولةّمنّالشروطّالمنهجيةّلتلكّاإلحصاءات.

o

يتم ّتقييم ّاالختالفات ّفي ّالمفاهيم ّوالمعايير ّاإلحصائية ّالمستخدمة ّوفهم ّأسبابها ّواتخاذ ّاإلجراءات ّالمناسبةّ
لمعالجتها ّوإدراجّمالحظات ّمنهجية ّمفصلة ّتحدد ّأهم ّاالنقطاعات ّفي ّالسالسل ّالزمنية ّوأسبابها ّوالتعديالتّالتيّ
تتمّللحفاظّعلىّاالتساقّعبرّالفتراتّالزمنية.

 اإلتاحة (إمكانية الوصول إلى اإلحصاءات)
o

تمّإتاحةّاإلحصاءاتّلجميعّالمستخدمينّحسبّنوعّالبيانات.

o

تمّنشرّاإلصداراتّبطريقةّواضحةّونشرّرسومّبيانيةّوجداولّمعّالبياناتّلتسهيلّعمليةّالتحليل.

o

تمّنشرّإحصاءاتّأكثرّتفصيالّّمنّخاللّالنشرّعلىّالموقعّاإللكترونيّأوّباستخدامّبعضّالتطبيقاتّاإللكترونية.

o

تمّنشرّاإلحصاءاتّبشكلّمفصلّمصحوبّبسالسلّزمنيةّكماّهوّمتوفرّفيّاإلصداراتّعلىّالموقعّاإللكتروني.

 الوقتية وحداثة البيانات
o

تم ّاإلعالن ّمقدماّ ّعن ّتواريخ ّنشر ّاإلحصاءات ّبوجود ّجدول ّزمني ّوإبالغ ّالمستخدمين ّبها ّمن ّخالل ّالرزنامةّ
اإلحصائيةّلإلصداراتّالتيّيتمّتحديدهاّوتحديثهاّبشكلّسنوي.

o

تمّعملّالجداولّالزمنيةّلجمعّلبياناتّبشكلّمالءمّومعالجتهاّلتحقيقّالحداثةّوالدوريةّفيّنشرّاإلحصاءات.

o
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