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تسهم بيانات الثروة الحيوانية وبيانات المزارع التجارية في دعم البحث العلمي للقطاع الزراعي ومساعدة راسمي السياسات
وأصحاب القرار على وضع الخطط المستقبلية للنهوض في قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز مفهوم األمن الغذائي .كما تهدف إلى
توفير بيانات حول تركيبة قطاع الثروة الحيوانية الذي يشمل (أعداد الثروة الحيوانية ،والمزارع التجارية) موزعة بحسب المناطق
في اإلمارة ،بحيث تغطي أ عداد الثروة الحيوانية وتوزيعها وكميات اإلنتاج الحيواني ،وبيانات صحة الحيوان ،وبيانات المزارع التجارية
حسب نوع المزرعة وغيرها ،كما تهدف إلى توفير بيانات الثروة السمكية.

الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة
o

يتم تحديد واضح لمسؤولية جمع االحصاءات ومعالجتها ونشرها وال يوجد تعارض بين قانون اإلحصاءات والقوانين أو
النصوص لدى الجهات األخرى وتحكم العالقة اتفاقية مستوى الخدمة بين الجهتين ووجود إدارة اإلحصاء في جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية  ADFCAضمن هيكلها التنظيمي والتي تعنى بعملية جمع البيانات الزراعية في اإلمارة.

o

وجود إجراءات لتحقيق تدفق البيانات من مصادرها تدفقا فعاال في الوقت المناسب للمركز إلعداد اإلحصاءات حيث تم
وضع خطة تشغيلية زمنية بحسب نموذج العمل اإلحصائي العام المعتمد في مركز اإلحصاء-أبوظبي بالتنسيق مع
فرق العمل الخارجي المتمثل في الجهات ذات الصلة.

o

تتم مراقبة جودة اإلحصاءات بشكل دوري وتطبيق تحسينات الجودة التي يتم تحديدها أثناء المراقبة المستمرة في
المراجعات الدورية من خالل نماذج الجودة التي ترسلها إدارة وأقسام الجودة في المركز.

 المالءمة
o

وجود عملية تشاور تتم على نحو منظم ودوري مع مستخدمي البيانات الرئيسين لمراجعة فائدة اإلحصاءات الموجودة
وتحديد احتياجات البيانات التي تنشأ مع الوقت من خالل الورش والملتقيات السنوية مع الشركاء والمستفيدين من
البيانات.

o

يتم وضع إجراءات لمراقبة اإلحصاءات التي تم إصدارها ومدى تلبيتها الحتياجات المستخدمين.

o

يتم أعداد قائمة بالبيانات المطلوب توفيرها من الجهة الحكومية وفقا لألهداف المحددة من خالل مشروع البيانات
الوصفية والدليل المنشور للمؤشرات على البوابة اإللكترونية للمركز.

 وضوح المنهجية وسالمتها
o

تم متابعة المعايير واألدلة الدولية المنشورة وتعديالتها وخاصة دليل التعداد الزراعي  2020الصادر عن منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ومراجعة االختالفات عن المنهجيات والمفاهيم والتعاريف والنطاق ونظام التصنيف
المتعارف عليها دوليا لرصد التغيرات التي يتعين أخذها في الحسبان في إعداد اإلحصاءات الرسمية المرتبطة بالموضوع.

o

تم حساب العدد اإلجمالي للحيوانات من خالل مشروع ترقيم الثروة الحيوانية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبناء
على السجالت إدارية ألعداد الثروة الحيوانية حسب أصنافها وتفاصيلها.

o

تم توفير وجمع بيانات التجارة الخارجية من الصادرات والواردات الخاصة بعدد وقيمة الثروة الحيوانية بشكل تفصيلي.

o

تم تطبيق التوصيات الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة عند جمع بيانات كميات اإلنتاج من اللحوم واعداد
الذبائح التي تذبح ألغراض االستهالك البشري فقط.

o

توضيح وزن الذبيحة من حيث ما هو مشمول وما هو مستثنى من الذبيحة عند جمع ونشر البيانات واستخراج معامل
التحويل بين وزن الذبيحة ووزن الماشية قبل الذبح.

o

تم جمع وإعداد إحصاءات عن أعداد الحيوانات الحالبة حسب نوع الحيوان من خالل توفير البيانات من المزارع التجارية
بشكل تفصيلي ،ويتم تقدير األنواع األخرى من الحيوانات بالتعاون مع مصدر البيانات.

o

تم جمع وإعداد إحصاءات عن كميات إنتاج البيض حسب نوع االستخدام وذلك بنشر نتائج مسح المزارع التجارية كبار
المنتجين الزراعيين ويتم بشكل تفصيلي وباالعتماد على التصنيف الوارد في دليل التعداد الزراعي  2020الصادر عن
الفاو.

o

تم توفير بيانات عن كميات وقيمة األسماك المصطادة وعدد رحالت صيد األسماك وأعداد قوارب الصيد والعمالة عليها أو
تقديرها وكميات وقيمة األسماك المنتجة في المزارع السمكية وبيانات التجارة الخارجية الخاصة باألسماك والمنتجات
البحرية بشكل تفصيلي.

o

تم استخدام التعاريف الخاصة بالمواشي ومنتجات الحيوانات المذبوحة ومنتجات الحيوانات الحية وصيد األسماك المتوفر
في معجم المصطلحات في مركز اإلحصاء أبو ظبي والمطابق للتعاريف الموجودة في دليل التعداد الزراعي 2020
لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

o

تغطي اإلحصاءات المنشورة كافة أقاليم إمارة أبوظبي لجميع أنواع الحيوانات الكبيرة والدجاج حسب غرض التربية
واإلنتاج واألسماك المصطادة حسب النوع من خالل إصدار إحصاءات الثروة الحيوانية الموضح بشكل تفصيلي.

 الدقــة
o

تتم المراجعة المستمرة لمصادر البيانات المتعلقة بالثروة الحيوانية من أجل ضمان المالءمة والتغطية والتأكد من
كفايتها وتوفر التفاصيل الالزمة.

o

تم االطالع على عمليات فحص وتدقيق البيانات السجلية وآليات تحديد األخطاء وكيفية معالجتها التي تقوم بها
الجهة الحكومية من خالل االجتماعات التنسيقية بين الجهات ومن خالل المشاركة في عمليات التدقيق أثناء مرحلة
جمع البيانات.

o

تم تصميم نماذج جمع البيانات بشكل فعال تضمن الحد من األخطاء باستخدام نماذج الربط اإللكتروني المعتمدة بين
الجهات واتخاذ إجراءات سليمة للكشف عن حاالت عدم االستجابة أو عدم االكتمال والبيانات المفقودة والبيانات
الخاطئة ومعالجتها.

o

تم مطابقة البيانات الفرعية التفصيلية ألعداد الثروة الحيوانية واألسماك مع الجداول الرئيسية ومطابقتها بشكل
تفصيلي لمراجعة مطابقة مجاميع األرقام.

 االتساق والترابط
o

تم اعتماد األدلة الدولية وتحديثاتها في إنتاج اإلحصاءات الزراعية واالستفادة من التجارب السابقة والممارسات
الدولية في إعداد اإلحصاءات الرسمية المشابهة.

o

تم التحقق من تطابق المفاهيم والتعاريف والتصنيفات المستخدمة في إعداد اإلحصاءات الرسمية المرتبطة
بالموضوع حاليا مع تلك المعتمدة في المركز والمستخدمة سابقا وذلك لتحقيق االتساق وإمكانية المقارنات الدولية.

o

يوجد كفاية في تغطية البيانات السجلية المستخدمة لمتطلبات إعداد اإلحصاءات الرسمية للموضوع من حيث
التغطية ،وتم التحقق من اقتراب السجالت اإلدارية المستخدمة في إعداد اإلحصاءات الرسمية للموضوع بدرجة
معقولة من الشروط المنهجية لتلك اإلحصاءات.

o

يتم تقييم االختالفات في المفاهيم والمعايير اإلحصائية المستخدمة وفهم أسبابها واتخاذ اإلجراءات المناسبة
لمعالجتها وإدراج مالحظات منهجية مفصلة تحدد أهم االنقطاعات في السالسل الزمنية وأسبابها والتعديالت التي
تتم للحفاظ على االتساق عبر الفترات الزمنية.

o

التحقق من البيانات السجلية المستخدمة من خالل مقارنة البيانات الواردة من جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية.

o

توفر بيانات سالسل زمنية متسقة وإصدارات دورية للبيانات إلجراء المقارنات الدورية.

 اإلتاحة (إمكانية الوصول إلى اإلحصاءات)
o

تم إتاحة اإلحصاءات لجميع المستخدمين حسب نوع البيانات.

o

تم نشر اإلصدارات بطريقة واضحة ونشر رسوم بيانية وجداول مع البيانات لتسهيل عملية التحليل.

o

تم نشر إحصاءات أكثر تفصيال من خالل النشر على الموقع اإللكتروني أو باستخدام بعض التطبيقات اإللكترونية.

o

تم نشر اإلحصاءات بشكل مفصل مصحوب بسالسل زمنية كما هو متوفر في اإلصدارات على الموقع اإللكتروني.

o

االطالع على اإلحصاءات الحالية والسالسل الزمنية األطول باستخدام اللوحة اإلحصائية التي يتوفر عليها بيانات
السالسل الزمنية الزراعية وتمكين المستخدم من إنشاء جداول حسب رغباته ألغراض معينة.

 الوقتية وحداثة البيانات
o

تم اإلعالن مقدما عن تواريخ نشر اإلحصاءات بوجود جدول زمني وإبالغ المستخدمين بها من خالل الرزنامة
اإلحصائية لإلصدارات التي يتم تحديدها وتحديثها بشكل سنوي.

o

تم عمل الجداول الزمنية لجمع لبيانات بشكل مالءم ومعالجتها لتحقيق الحداثة والدورية في نشر اإلحصاءات.

o
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