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المقـــّدمــــة
الغرض من دليل العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي

يتمثــل هــدف دليــل العمــل اإلحصائــي فــي إمــارة أبوظبــي فــي شــرح اســتخدامات اإلحصــاءات فــي اإلمــارة مــن جانــب قاعــدة عريضــة مــن المســتخدمين، 
وأســباب صياغــة اإلحصــاءات بالشــكل الــذي هــي عليــه اآلن، وكيفيــة إنتــاج اإلحصــاءات ودورهــا فــي عمليــة التنميــة فــي إمــارة أبوظبــي.

يرّكــز الدليــل علــى البيانــات التــي نشــرها مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، كمــا يســّلط الضــوء علــى مكانــة مخرجــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ومنهجياتــه 
وخططــه للتطويــر ضمــن ســياق اإلحصــاءات الدوليــة. إضافــة إلــى ذلــك، يعــرض الدليــل أيضــً اإلطــار المؤسســي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، إلــى جانــب 

مناقشــة عالقــات المركــز مــع مســتخدمي ومنتجــي اإلحصــاءات علــى مختلــف المســتويات المحليــة، الوطنيــة، االقليميــة، والدوليــة.

إضافــة لمــا ســبق ســوف يقــدم الدليــل إجابــة عــن عــدد مــن األســئلة المتعلقــة بالعمليــة اإلحصائيــة فــي أبوظبــي، وأهمهــا: كيــف يتــم اســتخدام اإلحصــاءات 
حاليــً وكيــف يمكــن اإلســتفادة منهــا مســتقباًل، ومــا الــذي يجعلهــا مفيــدة، وكيــف يتــم تنظيمهــا. هــذا إضافــة لعرضــه لمفاهيــم عامــة وجوانــب فنيــة 
تتعلــق بالعمــل اإلحصائــي حيثمــا تدعــو الحاجــة إلــى ذلــك، كمــا يتضمــن لمحــة عامــة عــن النظــام اإلحصائــي، ووصفــً لمحــاور وموضوعــات اإلحصــاءات 

الرئيســية فــي إمــارة أبوظبــي وبمختلــف القطاعــات. 

تّم تقسيم دليل العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي إلى أربعة أبواب: 

الباب 1: دور اإلحصاءات في عملية التنمية في إمارة أبوظبي.	 

الباب 2: النظام اإلحصائي في إمارة أبوظبي.	 

الباب 3: إدارة اإلجراءات اإلحصائية.	 

الباب 4: فصول اإلحصاءات القطاعية.	 

البــاب 1: دور اإلحصــاءات فــي عمليــة التنميــة بإمــارة أبوظبــي: يتنــاول هــذا البــاب كيفّيــة تطبيــق إحصــاءات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي عمليــة التنميــة 
بإمــارة أبوظبــي وعلــى مختلــف المســتويات. إضافــة إلــى مســاهمة اإلحصــاءات فــي عمليــة تطويــر السياســات والقــرارات االســتثمارية، وقيــاس المخرجــات 

ومــن ثــم التأثيــر فــي القــرارات والسياســات واالســتراتيجيات. 

وهنــاك جــزء ضمــن هــذا البــاب يتضمــن مســاهمة اإلحصــاءات فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية« وكيفّيــة تحليــل وثائــق التنميــة وأهدافهــا وخططهــا 
واســتراتيجياتها مــن خــالل تطبيــق اإلحصــاءات الحاليــة لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، وكيــف يمكــن وضــع األهــداف المســتقبلية انطالقــً مــن هــذه اإلحصــاءات. 
وهنــاك جــزء اخــر تحــت عنــوان »اإلحصــاءات والمؤشــرات واألرقــام القياســية المشــتركة بيــن القطاعــات« حيــث يتنــاول اســتخدام اإلحصــاءات ضمــن األهــداف 
اإلنمائيــة لأللفيــة والمؤشــرات األخــرى المرتبطــة بالسياســات علــى الصعيديــن الدولــي واإلقليمــي، وكيــف تســاهم هــذه اإلحصــاءات فــي وصــف الواقــع فــي 
إمــارة أبوظبــي. أمــا الجــزء األخيــر تحــت عنــوان »اســتخدام إحصــاءات إمــارة أبوظبــي واإلحصــاءات الدوليــة« فيبحــث دور المنظمــات اإلحصائيــة الدوليــة فــي 

جمــع البيانــات، وإختيــار المصــدر المالئــم الســتخدام البيانــات، والتزامــات إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأدوارهــا علــى الصعيــد الدولــي.

ــز علــى مركــز  ــي فــي إمــارة أبوظبــي بالتركي ــي فــي إمــارة أبوظبــي: يقــدم هــذا البــاب شــرحا لهيــكل ومهــام النظــام اإلحصائ ــاب 2: النظــام اإلحصائ الب
اإلحصــاء - أبوظبــي بوصفــه المنِتــج الرئيســي لإلحصــاءات والمنّســق للنظــام. ويتــم شــرح اإلطــار الدولــي لإلحصــاءات فــي كل مرحلــة، متبوعــً بالخطــوات 

المّتخــذة مــن جانــب مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي لتطبيــق هــذا اإلطــار بمــا يالئــم إمــارة أبوظبــي.

يبــدأ هــذا البــاب بمناقشــة تعريــف اإلحصــاءات الرســمية ودورهــا، والمبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية، وكيفّيــة إدارة األنظمــة اإلحصائيــة علــى 
المســتويين المحلــي والدولــي. ومــن ثــم يتطــرق إلــى النظــام اإلحصائــي إلمــارة أبوظبــي واإلطــار التشــريعي، ودور مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي واإللتزامــات 
المترتبــة عليــه ودور منتجــي ومســتخدمي اإلحصــاءات اآلخريــن. وينظــر الجــزء األخيــر مــن هــذا البــاب إلــى كيفّيــة إنتاج اإلحصــاءات - والعمليات المســتخدمة 

لذلــك علــى المســتويين الدولــي والمحلــي إضافــة إلــى النظــر فــي دور الجــودة فــي اإلحصــاءات.

البــاب 3: إدارة اإلجــراءات اإلحصائيــة: ويتنــاول المنهجيــات المّتبعــة فــي تحســين العمــل اإلحصائــي وكيــف يتــم تطبيقهــا حاليــً فــي إمــارة أبوظبــي. ويركــز 
الجــزء األول منــه علــى كيفّيــة إتخــاذ القــرارات المتعلقــة باإلجــراءات اإلحصائيــة، واليــة تقييــم اإلحصــاءات باســتخدام إطــار الجــودة.  أمــا الجــزء الثانــي تحــت 
عنــوان »كيفيــة تحســين اإلحصــاءات« فيتنــاول األســاليب المختلفــة الســتراتيجيات تحســين اإلحصــاءات وإدارتهــا. ويلــي ذلــك جــزء يغطــي أســاليب دعــم 
اإلحصــاءات بحيــث يقــدم ملخصــً لــدورة عمليــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. أمــا الجــزء األخيــر تحــت عنــوان »كيــف تتــم إدارة اإلجــراءات اإلحصائيــة« فيتطــرق 

إلــى منهجيــات اإلجــراءات اإلحصائيــة. 

البــاب 4: يعــرض كل فصــل مــن الفصــول الخاصــة بالقطاعــات فــي هــذا البــاب مجــاال مــن مجــاالت اإلحصــاء التــي يصدرهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، حيــث 
يشــمل اســتخدامات البيانــات فــي السياســات، واألطــر الدوليــة المتعلقــة بإنتــاج وتنظيــم هــذه اإلحصــاءات، إضافــة إلــى مصــادر البيانــات الوصفيــة الخاصــة 

بإحصــاءات إمــارة أبوظبــي واإلحصــاءات الدوليــة علــى أحــد ســواء، وكيفّيــة اســتخدام هــذه البيانــات.
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الباب األول
دور اإلحصاءات

في عملية التنمية
في إمارة أبوظبي



1.1 |  اإلحصاءات لقياس األهداف االستراتيجية
1-1-1  اإلحصاءات لرصد التنمية في إمارة أبوظبي 

يهــدف هــذا الجــزء مــن »دليــل العمــل اإلحصائــي فــي إمــارة أبوظبي«إلــى إســتعراض مــدى الطلــب علــى اإلحصــاءات فــي إمــارة أبوظبــي، 
ــى األغــراض الرئيســية التــي تســتخدم مــن أجلهــا. هــذا ويمكــن القــول أن اإلحصــاءات الرســمية تســتخدم بشــكل عــام فــي اآلتــي:  إضافــة إل

المساهمة في إعداد السياسات العامة واألهداف والغايات ومتابعتها وتقييمها.	 

مساعدة القطاع الخاص في إتخاذ القرارات المناسبة مثل تلك المتعلقة باالستثمار.	 

توفير معلومات عامة حول االقتصاد والمجتمع والبيئة والمجاالت األخرى التي تصب في المصلحة العامة.	 

يركــز هــذا الفصــل علــى النــوع األول مــن اســتخدامات اإلحصــاء، وال ســيما خطــط وبرامــج التنميــة الشــاملة فــي إمــارة أبوظبــي، والمؤشــرات واإلحصــاءات 
المســتخدمة لهــذه األغــراض.1 

يهــدف نهــج إمــارة أبوظبــي إزاء التنميــة إلــى ضمــان تصميــم االســتراتيجيات وأدوات السياســات ومتابعتهــا بحيــث تســهم معــً فــي تحقيــق مجموعــة 
ــي، وعــادة مــا  ــز الممارســات الدوليــة بشــكل عــام علــى إعــداد اســتراتيجية متوســطة المــدى لالقتصــاد الكّل ــات وسياســات متناســقة. وترّك أهــداف وغاي

تكــون لفتــرة تصــل إلــى 5 ســنوات، باإلضافــة إلــى وضــع اســتراتيجية طويلــة األمــد للتنميــة والتطويــر التــي قــد تمتــد إلــى 30 ســنة أو أكثــر.

يســتعرض هــذا البــاب مختلــف الوثائــق الخاصــة بأهــداف اســتراتيجية التنميــة الحاليــة فــي إمــارة أبوظبــي والعالقــة فيمــا بينهــا. إضافــة إلــى تناولــه لسياســة 
االقتصــاد الكّلــي، واالســتراتيجيات الشــاملة والبرامــج االقتصاديــة األخــرى. وبالنظــر إلــى التطــور والتغّيــر الســريع اللــذان تشــهدهما إمــارة أبوظبــي، فمــن 
المرجــح أن تواكــب السياســات تغيــرًا يمكــن مــن التعامــل مــع الظــروف المســتجدة. لكــن ثمــة وثيقتــان رئيســيتان للسياســات تشــكالن األســاس لجانــب 
كبيــر مــن السياســات األساســية إلمــارة أبوظبــي وهمــا: أجنــدة السياســة العامــة لعامــي 2007 و2008 2 والرؤيــة االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي لعــام 2030 3.

إن قضايــا االقتصــاد الكّلــي التــي تواجههــا إمــارة أبوظبــي تتشــابه إلــى حــّد كبيــر مــع تلــك التــي تواجههــا الــدول المنتجــة للنفــط والغــاز وذات الدخــل 
المرتفــع، ولكنهــا قليلــة الشــبه مــن حيــث قضايــا السياســات الموجــودة لــدى الــدول األخــرى حــول العالــم. ويتمثــل أحــد األهــداف المهمــة لحكومــة أبوظبــي 

فــي الحــد مــن تقّلبــات االقتصــاد الكّلــي نتيجــة للتذبــذب الــذي تشــهده أســعار النفــط العالميــة.

هــذا وتتوفــر البيانــات الخاصــة برصــد التقــّدم الــذي تــم إحــرازه نحــو تحقيــق الهــدف الخــاص بخفــض حصــة اإليــرادات النفطيــة بالنســبة إلــى إجمالــي اإليــرادات 
الحكوميــة، فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلمــارة أبوظبــي – قســم ماليــة الحكومــة العامــة -الصــادر عــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 4.

يمكــن قيــاس تبايــن النمــو االقتصــادي علــى المــدى الطويــل مباشــرة عــن طريــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي حســابات إمــارة أبوظبــي. كمــا أن النظــر فــي 
القيمــة اإلجماليــة لتكويــن رأس المــال الثابت )االســتثمار( علــى أســاس األســعار الثابتــة يوفــر مؤشــرًا حــول مــا إذا كان اقتصــاد إمــارة أبوظبــي أقــل تباينــً.

 ومــن جانــب أخــر، تهــدف اســتثمارات إمــارة أبوظبــي الدوليــة إلــى جــذب تدفقــات رأســمالية، مــا يــؤدي إلــى إمتــالك أصــول أجنبيــة وتحديــدًا عبــر جهــاز 
أبوظبــي لالســتثمار. وبالمقابــل، يتطّلــب االســتثمار فــي األعمــال التجاريــة والبنيــة التحتيــة إســتيراد بضائــع رأســمالية. ويمكــن متابعــة التدفقــات الرأســمالية 
الخارجيــة مــن حيــث المبــدأ بشــكل إحصائــي مــن خــالل ميــزان المدفوعــات. ويعــد هــذا مفهومــً وطنيــً؛ حيــث إن ميــزان مدفوعــات دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة الحالــي هــو أقــرب بيانــات متوافــرة حاليــً مــن خــالل التقريــر االقتصــادي إلمــارة أبوظبــي 20135 الصــادر عــن وزارة االقتصــاد. ومــن حيــث المبــدأ يمكــن 

تقديــر دفعــات المعــدات الرأســمالية عــن طريــق مســح ميــزان المدفوعــات للمؤسســات الماليــة. وهــذه خطــوة تتجــاوز مــا هــو متوافــر اآلن. 

وعليــه يمكــن أن ينظــر إلــى إطــار عمــل سياســة االقتصــاد الكّلــي إلمــارة أبوظبــي علــى أنهــا منهــج مترابــط لمواجهــة التحّديــات المحتملــة، ويمكــن النظــر 
إلــى إطــار عمــل هــذه السياســة كقــوة دافعــة لتطويــر إحصــاءات إمــارة أبوظبــي الالزمــة لرصــد السياســات االقتصاديــة المختلفــة.

 تم إيراد مبادئ وطرق تخطيط التنمية االستراتيجية في الفصل 1-2، بينما يبحث الفصل 1-3 استخدام إحصاءات من جميع المصادر في عملية التنمية. أما الفصل الخاص بالقطاعات فيتناول 1
العالقة بين القطاع االقتصادي والسياسات واإلحصاءات الخاصة بالتنمية االجتماعية والبيئية. وكذلك تم إيالء مزيد من الدراسة لمالءمة اإلحصاءات للمناقشى العامة في الفصل 1-2 

2  https://www.abudhabi.ae/pdfdirectview/en/146150/blaetterkatalog/blaetterkatalog/pdf/complete.pdf

3  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf

4  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=11&SubTopicID=39

5  https://ded.abudhabi.ae/en/studies-indicators/economic-report
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1-1-2  الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي 2030

تهــدف الرؤيــة االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي 2030 6 إلــى مــا يلــي: »إيجــاد خارطــة طريــق طويلــة األجــل للتقــّدم االقتصــادي لإلمــارة عــن طريــق وضــع إطــار 
عــام لتوحيــد السياســات والخطــط كافــة«. »وتهــدف الرؤيــة االقتصاديــة 2030 إلــى تحقيــق تحــول فعــال فــي القاعــدة االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي 
والوصــول إلــى التكامــل مــع االقتصــاد العالمــي وتوفيــر المنافــع الدائمــة للجميــع. وتلتــزم حكومــة أبوظبــي بتحقيــق هــدف رئيســي يتمثــل فــي بنــاء 
ــي والقطاعــي  ــة عــام 2030 أن تجمــع بيــن سياســات االقتصــاد الكّل ــى رؤي ــن عل ــه يتعّي ــول عــام 2030«. وعلي اقتصــاد واعــد ومتنــوع ومســتدام بحل

علــى المدييــن المتوســط والبعيــد.

ينظــر التحليــل التالــي فــي عــدد األهــداف التــي تتضمنهــا الرؤيــة االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي 2030 مــن حيــث إمكانيــة متابعتهــا ورصدهــا مــن خــالل 
اإلحصــاءات المتوافــرة أو تلــك المخطــط لهــا مســبقً. وبالنســبة إلــى المؤشــرات التــي تســتند إلــى اإلحصــاءات - مثــل النســب مــا بيــن المــوارد المتاحــة 
ــك مؤشــر عــدد األطفــال فــي ســن  ــة علــى ذل ــة النظري ــً مــا تكــون مؤشــرات مفيــدة. ومــن األمثل وحجــم الشــريحة الســكانية المســتهدفة - فإنهــا غالب
التعليــم األساســي فــي المنطقــة مقســمً علــى عــدد مــن الغــرف الصفيــة فــي المرحلــة األساســية فــي تلــك المنطقــة. فــي بعــض الحــاالت يمكــن لإلحصــاءات 
الحاليــة - إذا تــّم تعزيزهــا قليــاًل - أن توفــر المعلومــات المطلوبــة، ويتــم بالطبــع رصــد العديــد مــن األهــداف عــن طريــق مؤشــرات غيــر إحصائيــة، منهــا علــى 

ســبيل المثــال: ســّن تشــريعات جديــدة. وفــي بعــض الحــاالت األخــرى يمكــن أن تســاعد اإلحصــاءات علــى مراقبــة المخرجــات مقابــل المســتهدفات. 

ــي،  ــج المحلــي اإلجمال ــة إلمــارة أبوظبــي 2030 عــن طريــق المؤشــرات اإلحصائيــة: معــّدل النمــو فــي النات ــة االقتصادي يمكــن قيــاس األهــداف العامــة للرؤي
والنســبة المئويــة لمســاهمة القطــاع غيــر النفطــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ومتوســط القيمــة اإلجماليــة لتكويــن رأس المــال الثابت، وهذه المؤشــرات 
يتــم قياســها جميعــً علــى المــدى المتوســط. ويمكــن إيجــاد هــذه المؤشــرات فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك هــدف يتمثــل فــي 
خفــض معــّدالت البطالــة للمواطنيــن، وهــذا يمكــن قياســه بنــاء علــى نتائــج مســح القــوى العاملــة الــذي ينفــذه مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. وهنــاك هــدف 
آخــر لضمــان ترجمــة التنميــة االجتماعيــة والجغرافيــة المتوازنــة مــن خــالل مؤشــرات العمالــة المختلفــة والتنميــة الجغرافيــة التــي ســيتم إســتعراضها أدنــاه.

مقاييس النجاح

2030 »مقاييــس النجــاح« فــي البــاب الرابــع، والســؤال هنــا كيــف تشــتق هــذه المقاييــس مــن اإلحصــاءات  تتنــاول رؤيــة إمــارة أبوظبــي االقتصاديــة 
الحاليــة والمســتقبلية؟ 

يتمثــل الهــدف العــام للرؤيــة االقتصاديــة فــي تحقيــق متوســط معــّدل نمــو اقتصــادي محــدد علــى المــدى البعيــد. ويقــاس ذلــك بالناتــج المحلــي اإلجمالــي 
باألســعار الثابتــة، والبيانــات منشــورة حاليــً ضمــن حســابات إمــارة أبوظبــي.

إضافــة لذلــك، يختــص أحــد أهــداف الرؤيــة االقتصاديــة بزيــادة نســبة الناتــج المحلــي غيــر النفطــي إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقيســً باألســعار الجاريــة. 
وهــذه األرقــام موجــودة أيضــً فــي حســابات إمــارة أبوظبــي. إضافــة لمــا ســبق، هنــاك هــدف أساســي آخــر يتمثــل فــي تحســين الميــزان التجــاري غيــر النفطــي، 
ويمكــن قيــاس هــذا الهــدف بطريقــة منتظمــة عــن طريــق بيانــات الميــزان التجــاري إلمــارة أبوظبــي المتوفــرة فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي. وفــي ظــل 

غيــاب جــداول المدخــالت والمخرجــات يبقــى تحديــد الــواردات غيــر النفطيــة، أي غيــر المرتبطــة بإنتــاج النفــط، مثــار جــدل.

يرتبــط الهــدف الخــاص باالســتقرار االقتصــادي بالعجــز المالــي غيــر النفطــي، أي العالقــة بيــن إجمالــي مصروفــات الحكومــة وإيراداتهــا مــن مــوارد أخــرى غيــر 
النفــط. وكمــا ســبق وتــم تناولــه فــي القســم 1-1-1 أعــاله، فــإن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ألبوظبــي لعــام 2014 الصــادر عــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 

فــي فصــل ماليــة الحكومــة، يقــّدم هــذه المعلومــات، ولكــن ال تــزال هنــاك حاجــة إلــى تفاصيــل أكثــر عــن اإليــرادات الحكوميــة. 

يتمثــل هــدف الرأســمال البشــري فــي خفــض معــّدل البطالــة بيــن مواطنــي الدولــة )الصفحتــان 13، 124(. ويوفــر مســح القــوى العاملــة المعلومــات 
المطلوبــة، كمــا يوجــد هنــاك هــدف أخــر محــدد »بنســبة حاملــي الشــهادات الجامعيــة إلــى إجمالــي قــوة العمــل«. ويتطلــب هــذا المقيــاس معلومــات حــول 

التحصيــل األكاديمــي للســكان مــن غيــر المواطنيــن. وســيتم النظــر فــي هــذه المســألة فــي الفصــل الخــاص بقطــاع إحصــاءات التعليــم )2-4-4(. 

يركــز هــدف اإلنتاجيــة إلــى زيــادة نصيــب العامــل مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي حيــث يتــم قيــاس الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة. ويمكــن قيــاس 
ذلــك فيمــا بعــد باالســتناد إلــى قيمــة اإلنتــاج حســب القطــاع مــن بيانــات حســابات إمــارة أبوظبــي، بينمــا يمكــن الحصــول علــى البيانــات حــول العمالــة فــي 
القطاعــات مــن مســح القــوى العاملــة. وبالمثــل فــإن الهــدف المتعلــق بنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي يعتمــد علــى البيانــات الســكانية. يرجــى 

اإلطــالع علــى القســم الخــاص بالســكان والديموغرافيــا )3-4(. 

وهناك أهداف اقتصادية ومالية أخرى تعتمد على العالقات المتبادلة بين هذه المؤشرات. 

6  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf  
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وأخيــرًا يمثــل مؤشــر التنميــة البشــرية هدفــً لقيــاس رفاهيــة الســكان جميعــً. ويخضــع مؤشــر التنميــة البشــرية للمزيــد مــن النقــاش فــي 
القســم 1-2-1-3 والقســم 1-2-2، كمــا تــم االستشــهاد بتصنيفــات دوليــة أخــرى مثــل: تصنيــف البنــك الدولــي الخــاص بمزاولــة األعمــال 

وتصنيــف التنافســية للمنتــدى االقتصــادي العالمــي. وضمــن الرؤيــة االقتصاديــة هنالــك أربعــة مجــاالت رئيســية ذات أولويــة: 

التنمية االقتصادية.	 

تنمية الموارد االجتماعية والبشرية.	 

تطوير البنية التحتية واالستدامة البيئية 	 

النهوض بمستوى األداء الحكومي.	 

ويمكننــا إدراك الــدور المحتمــل لإلحصــاءات فــي صياغــة رؤيــة 2030 ومتابعتهــا وتقييمهــا مــن خــالل النظــر - علــى ســبيل المثــال - فــي مجــال 
ــات األخــرى المعلنــة لحكومــة أبوظبــي  ــات األساســية لألولوي ــع االقتصــادي أحــد المكون ــة )ص 6(: »يعتبــر التنوي ــة الرئيســي للتنميــة االقتصادي األولوي
وألجنــدة السياســة العامــة ككل. وترغــب الحكومــة فــي إيجــاد فــرص عمــل ذات قيمــة عاليــة - تتوافــر بشــكل خــاص لمواطنــي الدولــة - وأيضــً زيــادة 
ــة. ومــن أجــل تشــجيع االســتثمار واألنشــطة االســتثمارية الفرديــة، تخطــط الحكومــة للمســاهمة فــي تعزيــز  مســاهمة المــرأة فــي قــوة العمــل بالدول
بيئــة األعمــال مــن خــالل تطويــر اإلطــار التشــريعي وإصالحــه وكذلــك عــن طريــق ضمــان اســتناد أيــة سياســة اقتصاديــة يتــم وضعهــا إلــى إحصــاءات 
دقيقــة وبيانــات موثوقــة.  كمــا سيســاهم تعزيــز البيئــة االقتصاديــة ومنــاخ األعمــال فــي زيــادة توثيــق الصلــة بيــن اقتصــاد أبوظبــي واالقتصــاد 
إقامــة  خــالل  مــن  األمــوال  حــٍد ســواء، وتســهيل عمليــات تصديــر رؤوس  علــى  والمحليــة  األجنبيــة  االســتثمارات  اســتقطاب  عبــر  العالمــي، وذلــك 

اســتثمارات مدروســة مــع شــركاء عالمييــن«.

يمكــن التعــرف علــى مؤشــرات حــول الهــدف األول المذكــور المتمثــل فــي “إيجــاد فــرص عمــل عاليــة القيمــة للمواطنيــن« مــن خــالل مســح القــوى العاملــة 
الــذي ينفــذه مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتوفيــر بعــض البيانــات حــول ذلــك مثــل: توزيــع نســب المواطنيــن المشــتغلين حســب نــوع المهنــة والقطــاع، إال 
أن ذلــك ال يعتبــر كافيــً لمراقبــة السياســة. هــذا إضافــة إلــى محدوديــة اإلحصــاءات المنشــورة والمتضمنــة معلومــات كافيــة عــن تشــغيل النســاء، وبالرغــم 

مــن ذلــك إال أنــه يمكــن اســتخدام مســح القــوى العاملــة لتوفيــر المعلومــات الالزمــة لرصــد التقــّدم نحــو تحقيــق الهــدف. 

إضافــة لمــا ســبق، يمكــن قيــاس مســتوى االســتثمار واألنشــطة االســتثمارية الرياديــة عــن طريــق قيمــة االســتثمار الرأســمالي اإلجمالــي الثابــت الــذي تتضمنــه 
حســابات إمــارة أبوظبــي7، وعــن طريــق إحصــاءات االســتثمار األجنبــي الصــادرة عــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي8.

ــات حــول  ــة التوظيــف الكامــل للمواطنيــن، هــذا ويمكــن مــن حيــث المبــدأ توفيــر بيان ــى أولوي يهــدف مجــال »تنميــة المــوارد االجتماعيــة والبشــرية« إل
ذلــك مــن مســح القــوى العاملــة. وأخيــرًا هنــاك مجــاألن رئيســيان مــن المجــاالت ذات األولويــة ضمــن الرؤيــة ليــس مــن الواضــح إمكانيــة رصدهمــا بالقــدر 

الكافــي مــن خــالل اإلحصــاءات. 

1-1-3  الخطط واالستراتيجيات األخرى 

1-1-3-1 أجندة السياسة العامة إلمارة أبوظبي لعامي 7002 - 8002

تــم إعــداد أجنــدة السياســة العامــة 2007 – 2008 9 مــن قبــل المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي بمثابــة األســاس للرؤيــة االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي 2030. 
علــى الرغــم مــن إعــداد أجنــدة السياســة العامــة حســب القطاعــات، فإنهــا تناقــش بالفعــل أهميــة فهــم المجتمــع لمفهــوم التضخــم وكيفّيــة مواجهــة 
التطــورات الخاصــة بالضغــوط الناجمــة عــن التضخــم. كمــا تــّم إســتعراض التضخــم الناتــج مــن ارتفــاع أســعار الــواردات وأثرهــا محليــً، هــذا إضافــة إلــى طــرح 

قضيــة مســتوى األســعار وتنافســيتها فــي قطــاع األعمــال.

ــي، وحــدد العــدد المســتهدف  ــج المحلــي اإلجمال ــى مســاهمة هــذا القطــاع فــي النات مــن جانــب أخــر، أشــار الفصــل الخــاص ضمــن قطــاع الســياحة إل
ــق مناقشــة القيمــة  ــن يمكــن مطابقتهمــا عــن طري ــج القطــاع وعــدد الســياح قياســين متميزي ــى اإلمــارة. ويشــكل كل مــن نات للســياح القادميــن إل

المتوقعــة لكلفــة الســائح / الليلــة.

وبالمقابــل، فــإن الفصــل الخــاص بالخدمــات الصحيــة يســتند إلــى اإلحصــاءات الدوليــة ومصــادر البيانــات اإلداريــة فــي إمــارة أبوظبــي، ليشــكل ذلــك أساســً 
فعــاالً لتطويــر المرافــق الصحيــة والتغييــر الهيكلــي. ويغطــى ذلــك مــن خــالل المعلومــات المتوافــرة حــول مقارنــة حــاالت حــدوث المــرض، معــّدالت 

ــكل فــرد مقيــم مــن الســكان.  ــة ل ــاء األخصائييــن والمــوارد الصحي التشــخيص المبكــر، وأعــداد األطب

7  http://www.scad.ae/SCADDocuments/Annual%20National%20Accounts%202014%20english.pdf

8  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=9&SubTopicID=25&PublicationID=507

9  https://www.abudhabi.ae/pdfdirectview/en/146150/blaetterkatalog/blaetterkatalog/pdf/complete.pdf
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أمــا الفصــل الخــاص بالثقافــة والتــراث فيحصــر اســتخدامه بالبيانــات اإلحصائيــة الدقيقــة والموثوقــة، والتــي تعتبــر ضروريــة لدعــم القــرارات فــي مجــال 
ــة ضمــن هــذا  ــد طبيعــة اإلحصــاءات المطلوب ــم يتــم تحدي ــة إلتخــاذ القــرارات«، هــذا ول ــى توفيــر المبــررات المبنيــة علــى األدل التخطيــط واإلدارة، إضافــة إل

ــى حــد مــا، ولكــن يمكــن اإلســتفادة مــن ربطهــا بالقطــاع الســياحي. ــة إل ــة جمــع اإلحصــاءات الثقافي الفصــل، مــع مالحظــة صعوب

وبالمثل يدعو الفصل الخاص بالنقل إلى »جمع البيانات الرئيسية من مختلف األقسام ومتابعة مؤشرات األداء الرئيسية«.

أمــا الفصــل الخــاص بالبيئــة والصحــة والســالمة فيحــدد مــدى الحاجــة إلــى »جمــع البيانــات«. وبهــذا الصــدد يقــوم مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي بتحســين قدرتــه 
علــى جمــع بيانــات موثوقــة ومتناســقة حالمــا دعــت الحاجــة إلــى توفيــر بيانــات جديــدة. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن عناصــر األنظمــة البيئيــة إلمــارة أبوظبــي 
معروفــة بصــورة ســطحية ونوعيــة )مثــال: األنــواع والتوزيــع( ولكــن يتــم باســتمرار الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات إلتخــاذ قــرارات ســليمة حــول اإلدارة 

فــي المســتقبل. ويســهم توفيــر هــذه البيانــات فــي تقديــم المزيــد مــن الدعــم الواســع النطــاق لسياســات هــذا الفصــل.

يتنــاول الفصــل الخــاص »المــرأة فــي إمــارة أبوظبــي، ودورهــا فــي المســاهمة الفاعلــة فــي تحقيــق االزدهــار والنجــاح« ويدلــل علــى ذلــك مــن خــالل مؤشــرات 
معــدالت محــو األميــة ومعــّدالت االلتحــاق بالتعليــم العالــي مفّصلــة حســب النــوع، وذلــك لدعــم أجنــدة سياســة هــذا القطــاع. وللغأيــة نفســها تــّم إعــداد 
ــج المحلــي  ــج دراســة عالميــة أجراهــا المنتــدى االقتصــادي العالمــي حــول العالقــة بيــن مقاييــس المســاواة بيــن الجنســين ومســتويات النات ــر بنتائ تقري

اإلجمالــي للشــخص الواحــد.

وأخيــرًا فــإن مبــادرة الحكومــة اإللكترونيــة تتضّمــن وصفــً للفــرص المتاحــة لجمــع بيانــات إداريــة بصــورة أكثــر كفــاءة وفاعليــة مــن اســتخدام اآلليــات 
التقليديــة، مــع اإلشــارة إلــى الخدمــات التــي تــم أو ســيتم نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي، وتشــمل مــا يلــي: خدمــات تأســيس األعمــال، وشــهادات ودفعــات 
الصــادرات والــواردات، وشــهادات الــوالدة والوفــاة، وســوق األعمــال االفتراضيــة، وخدمــات إدارة األراضــي، وخدمــات التأشــيرات واإلقامــة، والخدمــات الصحيــة، 

ونظــم المعلومــات الجغرافيــة، وخدمــة التراخيــص المهنيــة، وخدمــات تصاريــح البنــاء. ويمكــن اســتغالل كل هــذه المصــادر فــي البيانــات اإلداريــة. 

ي
ظب

بو
ة أ

مار
ي إ

 ف
ية

نم
الت

ة 
ملي

 ع
ي

 ف
ت

اءا
ص

إلح
ر ا

دو

9



2.1 |  اإلحصاءات والمؤشرات المشتركة بين القطاعات.
1-2-1  األطر الدولية لتقييم السياسة

1-2-1-1 أطر تقييم السياسة والمؤشرات ودور اإلحصاءات 

يهــدف إطــار تقييــم السياســة إلــى تعريــف السياســات الحكوميــة ورصدهــا وصياغتهــا وطرحهــا بطريقــة متســقة وملحوظــة بحيــث تكــون فعالــة فــي 
دعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للدولــة.

أمــا هــذا القســم فيهــدف إلــى ربــط إطــار السياســة القائــم علــى الدليــل مــع النظــام اإلحصائــي، وتتمثــل الرســالة الرئيســية فــي أن اإلحصــاءات الرســمية 
تعــّد مصــدرًا مهمــً للمعلومــات فــي مراحــل معينــة مــن إطــار السياســة، ولكنهــا بنفــس الوقــت ال تعتبــر هــي المصــدر الوحيــد.

ــار مجموعــة مــن مقاييــس السياســات ومشــروعاتها  ــة تحقيــق أهــداف الحكومــة مــن خــالل إختي ــة منتظمــة لتحليــل كيفّي يقــّدم »إطــار التقييــم« مقارب
وأنشــطتها التــي تســاهم معــً فــي تحقيــق هــدف محــدد خــالل فتــرة زمنيــة محــددة. ويســمح تحليــل المشــروعات للحكومــة بتعريــف مشــروعات وإجــراءات 

محــّددة مــن حيــث مســاهمتها فــي تحقيــق مجمــل األهــداف والتحقــق منهــا.

ومــن الضــروري لتحليــل هــذا اإلجــراء العــام أن نبــدأ بإعــداد بيانــات عامــة )للسياســة(، ونمضــي قدمــً نحــو )األنشــطة والمدخــالت( المحــددة. 
وهــذا يعنــي أن التحليــل »يعمــل بشــكل عكســي أو تراجعــي« مــن أهــداف الحكومــة، مــرورًا إلــى اإلجــراءات المحــددة التــي يمكنهــا إتخاذهــا. 

وتختلــف المصطلحــات المســتخدمة فــي مختلــف منهجيــات )إطــار التقييــم( ولكــن لديهــا جميعهــا المنطــق العــام نفســه: 

ــات: مجمــل أهــداف الدولــة مثــل النمــو االقتصــادي والتنميــة البشــرية والحــد مــن مســتوى الفقــر والحوكمــة الجيــدة 	  ــداف والغاي األه
مقارنــة بأهــداف التنميــة األلفيــة.

نواتــج التنميــة أو أهدافهــا: النتائــج المرغــوب فيهــا المحــّددة الواجــب تحقيقهــا خــالل فتــرة زمنيــة محــّددة مثــل محــو األمّيــة - مقارنــة 	 
بأهــداف التنميــة األلفيــة.

أداة )السياسة العامة( هو إجراء أو مقاربة عامة تتبّناها الحكومة أو أي هيئة أخرى لدعم عملية تحقيق الناتج أو الهدف.	 

األثــر أو النتيجــة: هــو تأثيــر أي نشــاط قابــل للقيــاس، مثــل التغييــر فــي نســبة الكبــار الذيــن أكملــوا التعليــم األساســي فــي منطقــة 	 
محــددة وفــي فتــرة زمنيــة محــددة.

المخرجات: هي نتائج األنشطة والسياسات مثل عدد الكبار الذين نجحوا في االمتحان في نهأية دورتهم التعليمية.	 

األنشطة: إجراءات المشروع الواجب إتخاذها بغية دعم أهداف السياسة.	 

المدخالت: الموارد الالزمة لتطوير المشروع.	 

هذا ويمكن استخدام اإلحصاءات الرسمية لدعم أهداف السياسات وتقييم مخرجات التنمية، وفي بعض الحاالت دراسة تأثير المشروع. 

هنــاك حاجــة للمعلومــات الكمّيــة فــي كل مرحلــة مــن إجــراءات تطويــر المشــروع: البرمجــة والتحديــد والجــدوى والتصميــم التفصيلــي للمشــروع والتنفيــذ 
والتقييــم والرصــد والمتابعــة المســتمرة. ويمكــن تحديــد مراحــل تطويــر المشــروع هــذه علــى النحــو التالــي: 

البرمجــة: تطويــر األدوات إلــى مجموعــة مــن األنشــطة مثــل المشــاريع أو التغيــرات فــي القوانيــن أو اإلدارة التــي يقصــد منهــا مجتمعــة أن تدعــم 	 
تحقيــق أهــداف السياســة. وللبرمجــة هــدف تركــز عليــه فــي المــدى المتوســط، حيــث تبلــع فتــرة برنامــج القطــاع العــام نحــو 5 ســنوات، أمــا نظيــر 
القطــاع الخــاص فهــو المراجعــة االســتراتيجية. ويتمثــل القــرار الواجــب إتخــاذه فــي »هــل يمكــن لهــذا البرنامــج أو المجموعــة مــن التدخــالت تحقيــق 

أهــداف السياســة؟«.

التحديــد: تعريــف أهــداف المشــروع وطرائقــه، أو إدخــال تغييــر فــي القانــون أو اإلدارة العامــة يســاهم فــي تحقيــق هــدف السياســة. ويتمثــل 	 
الســؤال الواجــب طرحــه فــي »هــل يســاهم هــذا النــوع مــن المشــاريع فــي الدرجــة المتوقعــة لتأثيــره فــي تحقيــق هــدف السياســة«.

الجــدوى: هــي عبــارة عــن نظــرة مبدئيــة عــن قــرب لمشــروع أو نشــاط آخــر تتفحــص المدخــالت واألنشــطة والمخرجــات المتوقعــة، عــالوة علــى 	 
اإلجــراءات المســاعدة التــي قــد تدعــو الحاجــة إلــى إتخاذهــا، مثــل التغييــر فــي القوانيــن أو تولـّـي مشــروع آخــر مســبقً. ويتمثــل ناتــج دراســة الجــدوى 
فــي صــورة للنفقــات والفوائــد المحتملــة للمشــروع مــع تجســيد لإلجــراءات المســاعدة المطلوبــة )إذا لــم يكــن قــد تــّم ذلــك فــي مرحلــة التحديــد( 
والمخاطــر المحتملــة. ويجــب أن يطــرح القــرار الواجــب إتخــاذه األســئلة التاليــة: »هــل يســاوي المشــروع المقتــرح المخرجــات والنتائــج المتوقعــة )اآلثــار( 

مــن حيــث تكلفــة المدخــالت؟ ومــا هــي المخاطــر؟ وهــل يمكــن أن تعنــي أنــه لــن يتــم تحقيــق النتائــج؟

التصميم التفصيلي للمشروع: وهو عبارة عن تحليل تفصيلي للمخرجات واألنشطة والتكاليف ووضع الجدول الزمني للمشروع.	 
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عنــد برمجــة المشــروع أو تحديــده تدخــل اإلحصــاءات الرئيســية فــي التحليــل؛ ألن األثــر المتوقــع يتــم قياســه غالبــً مــن حيــث البيانــات العامــة، علــى ســبيل 
المثــال إحصــاءات حــول تعليــم الكبــار أو الحصــول علــى إمــدادات ميــاه محســنة.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن البيانــات التــي تدعــم أنشــطة المشــروع ومدخالتــه ومخرجاتــه عــادة مــا تكــون محــّددة للمشــروع المعنــي، ويتــم جمعهــا كجــزء مــن 
إعــداد المشــروع وتنفيــذه. ففــي المثــال الخــاص بمشــروع تعليــم الكبــار تتمثــل مخرجــات المشــروع المباشــرة فــي عــدد األشــخاص الذيــن يجتــازون االمتحــان 
فــي نهأيــة الــدورة التعليميــة. وقــد تســتخدم أو ال تســتخدم هــذه البيانــات لإلحصــاءات الرســمية، ويتوقــف ذلــك علــى طبيعتهــا. فمثــاًل، ممــا ال شــك فيــه 
أنــه لــن يتــم اســتخدام بيانــات المشــروع المدخلــة - والمتعلقــة بعــدد األنابيــب التــي تــّم تمديدهــا لمشــروع الحصــول علــى الميــاه - بهــذه الطريقــة. 
وبالمقابــل، ال بــد أن تشــمل اإلحصــاءات الرســمية عــدد الكبــار الذيــن يتقنــون القــراءة والكتابــة ونســبتهم المئويــة، وعــدد األفــراد الحاصليــن علــى أنظمــة 

ميــاه محســنة ونســبتهم، وهــذه بمثابــة مقاييــس لتحقيــق مخرجــات السياســة.

يمثل الرصد والتقييم آخر مرحلتين في عملية تطوير المشروع: 

الرصــد هــو عبــارة عــن عمليــة متواصلــة لضمــان أن المشــروع أو البرنامــج يمضــي فــي المســار الصحيــح، وهــو فعــل مــا كان يفتــرض بالمشــروع أو البرنامــج 
ــق بالنتائــج. وغالبــً مــا يتــم  أداؤه ضمــن المــوارد المخصصــة. يحتــاج البرنامــج أو االســتراتيجية إلــى عمليــة رصــد لســير تقــّدم العمــل وكذلــك فيمــا يتعّل
قيــاس النتائــج - وهــي درجــة تحقيــق أهــداف السياســة - مــن حيــث نســب اإلحصــاءات. ومثــال ذلــك - مــن واقــع الرؤيــة االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي 2030 - 
أنــه يمكــن قيــاس هــدف السياســة - المتمثــل فــي زيــادة عــدد المواطنيــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص إلــى المواطنيــن، وذلــك مــن خــالل نســبة هــؤالء 
المواطنيــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص إلــى المواطنيــن فــي القــوى العاملــة، ويتــم قيــاس كال العمليتيــن اإلحصائيتيــن عــن طريــق مســح القــوى 
العاملــة. قــد ال تكــون قياســات تقــّدم ســير العمــل فــي هــذا المجــال ذات طبيعــة إحصائيــة. ويجــب أن تخضــع عمليــة إعــداد هــذا التشــريع واعتمــاده بالــذات 
إلــى المتابعــة علــى مســتوى البرنامــج، إال أن تحقيــق هــدف هــذه السياســة المتمثــل فــي إدخــال تحســين علــى عمليــة إقامــة شــركات أعمــال ناشــئة مــا هــو 
إال مســألة إحصائيــة خاضعــة للقيــاس، فــي هــذه الحالــة، عــن طريــق تحليــل التركيبــة الطبوغرافيــة لألعمــال القابلــة للقيــاس مــن حيــث المبــدأ عــن طريــق 
المســوح االقتصاديــة التــي يجريهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. وتكــون المؤشــرات اإلحصائيــة المحــددة فــي هــذه الحالــة علــى شــكل عــدد شــركات األعمــال 

الناشــئة، وعــدد الشــركات الناشــئة التــي بقيــت عاملــة بعــد مــرور فتــرة ثــالث ســنوات، مثــاًل.

ــة لســير العمــل فــي المشــروع، أو تغييــر تشــريعي أو إداري. والغــرض مــن هــذه الممارســة هــو فهــم مــا  إن التقييــم هــو عبــارة عــن عمليــة فحــص دوري
حــدث، ومقارنــة الناتــج مــع خطــط المشــروع الســابقة والنتائــج المتوقعــة، وذلــك لتشــخيص أســباب أي انحرافــات لكــي يتــاح إعــداد المشــاريع المســتقبلية 
علــى أســاس معلومــات أفضــل. وال يقتصــر هــذا التحليــل علــى بحــث مــا إذا كان المشــروع قــد تــم تنفيــذه بنجــاح، بــل يشــمل أيضــً مســألة مــا إذا كانــت 
مخرجــات المشــروع قــد أدت إلــى األثــر المتوقــع. وبالمثــل، فــإن تقييــم البرنامــج بأكملــه يجــب أن يحــّدد مــدى مســاهمته فــي تحقيــق هــدف السياســة. إن 
دور اإلحصــاءات الرســمية فــي التقييــم - كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى مراحــل تطويــر المشــروع األخــرى - مرتبــط بقيــاس تأثيــر المشــروع أو البرنامــج، وربمــا 

تحليــل تحقــق مخرجــات التطويــر المرتبطــة بالبرنامــج بشــكل عــام. 

مــن الممكــن تمامــً أن يتــم تنفيــذ المشــروع أو البرنامــج بصــورة صحيحــة وتحقيــق المخرجــات، ولكــن ال يوجــد تأثيــر وال تقــّدم ســير عمــل نحــو الوفــاء 
بأهــداف السياســة. وغالبــً مــا يكــون هــذا الموقــف عبــارة عــن مســألة تصميــم األداة. علــى ســبيل المثــال، يتمثــل أحــد االحتمــاالت فــي أن يتــم إختيــار 
المجموعــة المســتهدفة الخطــأ، كأن يتــم فــي محــو األمّيــة اســتهداف الجماعــات الريفيــة بــدالً مــن ســكان المــدن )أو العكــس صحيــح( أو الرجــال بــدالً مــن 
النســاء. فــي هــذا المثــال النظــري، نجــد أن اإلحصــاءات التــي وردت بتفاصيــل كافيــة لتحديــد معــّدالت التعليــم التفاضليــة بيــن ســكان الضواحــي والمــدن 

مــن الرجــال والنســاء كانــت ضروريــة كمخرجــات لتصميــم المشــروع والبرنامــج.

تتمثــل الرســالة هنــا فــي أن اإلحصــاءات الرســمية مرتبطــة ارتباطــً وثيقــً بجوانــب السياســة المتعلقــة بوضــع البرنامــج وتحديــد المشــروع، والتــي 
غالبــً مــا تكــون أقــل بالنســبة إلــى الجوانــب الفنيــة إلعــداد المشــروع، ولذلــك يجــب النظــر فــي الحاجــة إلــى اإلحصــاءات مــع إعــداد برنامــج أو اســتراتيجية 

التطويــر، واألفضــل قبــل ذلــك. 

1-2-1-2 تطبيق أطر تقييم السياسة على أهداف القطاع 

جــرى إدخــال مبــادئ إدارة السياســة القائمــة علــى الدليــل فــي عــدد مــن األطــر والخطــوط العامــة، مــع التركيــز الخــاص علــى كل واحــدة منهــا. وســوف نقــوم 
فــي هــذا القســم بتقديــم بعــض هــذه المنهجيــات:

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، اتســاق السياســات ألجــل التنميــة: وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن وثائــق التوجيــه واألدوات10 عاليــة المســتوى لصّنــاع 
ــوزارات والهيئــات الحكوميــة. وتــرى منظمــة التعــاون االقتصــادي  ــز عليــه فــي أســاليب إدارة التنســيق بيــن ال القــرار. ويكمــن المجــال الرئيســي الــذي ترّك
والتنميــة أن االفتقــار إلــى تنســيق فّعــال مــا بيــن الهيئــات يعــد أكبــر عقبــة كأداء فــي طريــق التطويــر والتنفيــذ الفعــال لسياســة الحكومــة فــي جميــع 
الــدول المتقّدمــة. ويتــم رفــد هــذه المنهجيــة بمجموعــة مــن أســاليب رصــد الماليــة الكلّيــة. وعمومــً يســتمّد اتســاق السياســات ألجــل التنمية من المســائل 

الفنيــة التــي تشــمل تطبيــق إحصــاءات رســمية كمؤشــرات برنامــج.

10  http://www.oecd.org/pcd/
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تطــرح مقاربــة منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة عــددًا مــن التوصيــات حــول قيــاس جــودة الحيــاة: اســتخدام مجموعــة مــن المؤشــرات الرئيســية 
التــي تغطــي أبعــادًا مختلفــة قــادرة علــى تقديــم رؤيــة شــاملة حــول معنــى التقــّدم. يتعيــن علــى هــذه المقاربــة أن تتــرك للمســتخدم دور التفســير 
مــن  بــه  مبالغــً  عــددًا  المجموعــة  تتضّمــن  أن  يمكــن  وال  المجتمــع.   / اإلقليــم   / الدولــة  تقــّدم  عمليــة  حــول  الكليــة  النتائــج  اســتخالص  ثــم  ومــن 

المؤشــرات لكــي تكــون ذات معنــى.

علــى مســتوى برنامــج التطويــر ومقاربــة إدارة المشــروع، شــهدت منهجيــة المفوضيــة األوروبيــة تطبيقــً واســعً وغالبــً مــا كان ذلــك خــارج المجــال 
األصلــي لتطبيقاتهــا: طــرق تقديــم المســاعدة، الخطــوط العامــة إلدارة دورة المشــروع11، تقــدم هــذه الوثيقــة منهجيــات تحليليــة لــكل مرحلــة 
مــن مراحــل تطــور المشــروع وتنفيــذه ومتابعتــه وتقييمــه. ويســتند تحليــل مراحــل أطــر تقييــم السياســة )فــي الفقــرة 1–2–1–1 أعــاله( إلــى حــد 

كبيــر علــى هــذه المقاربــة. 

لــدى جميــع منهجيــات إدارة المشــروع عناصــر مشــتركة، وعليــه نحــّث القــارئ علــى التمعــن فــي هــذه الطــرق الموضحــة فــي القســم )ج( حــول إدارة تطويــر 
اإلحصــاءات فــي إمــارة أبوظبــي، والتــي تســتلهم منهــا مشــاريع أخــرى خاصــة تلــك التــي تلعــب فيهــا أنظمــة المعلومــات دورًا كبيــرًا.

1-2-1-3 المؤشرات المشتركة بين القطاعات: مؤشرات أهداف التطوير في األلفية ومؤشر التنمية البشرية 

يتناول هذا القسم عددًا من المؤشرات لمعرفة إمكانية استخدامها لوضع سياسة وبرنامج تطوير دولي بالنظر إلى الوضع في إمارة أبوظبي.

تعتبــر مؤشــرات أهــداف التطويــر فــي األلفيــة أشــهر مؤشــرات سياســة التطويــر؛ فقــد قامــت أكثــر مــن 190 دولــة فــي عــام 2000 بوضــع أهــداف التطويــر 
الثمانيــة فــي األلفيــة - أهــداف سياســة التطويــر العالميــة -مــع تحديــد إطــار زمنــي لهــا هــو عــام 2015: وهــي علــى النحــو التالــي: 

القضاء على الفقر المدقع والجوع.. 1

تحقيق تعميم التعليم االبتدائي.. 2

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. 3

تقليل وفيات األطفال.. 4

تحسين صحة األم.. 5

مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة / اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض.. 6

ضمان االستدامة البيئية.. 7

إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.. 8

تــّم تقســيم هــذه األهــداف إلــى 25 عنصــرًا )21 أصــاًل( قابــاًل للقيــاس. ولكــي يتــم قيــاس ورصــد التقــّدم المحــرز علــى الصعيــد الوطنــي تجــاه األهــداف التــي 
وضعتهــا الــدول بنفســها، تــم تطويــر مجموعــة مــن ســتين مؤشــرًا إحصائيــً )48 أصــاًل(. ويتــم قيــاس البيانــات علــى فتــرات مختلفــة حســب المؤشــر، حيــث 
يعتبــر معــدل التكــرار كل خمــس ســنوات كافيــً بالنســبة إلــى العديــد منهــا. يحتــوي كتيــب »المؤشــرات الخاصــة بمتابعــة أهــداف التطــور فــي األلفيــة« علــى 
معلومــات عمليــة حــول كيفيــة إصــدار البيانــات الوطنيــة علــى أســاس مؤشــر أهــداف التطويــر فــي األلفيــة12. ينــص هــذا الدليــل علــى أن مصــادر البيانــات 

الوطنيــة يجــب أن تســتخدم فــي جمــع المؤشــرات بشــرط أن تكــون هــذه البيانــات متاحــة وبجــودة مقبولــة.

يوضــح اإلطــار رقــم )1( التالــي العالقــة بيــن إحــدى الغايــات مــن أهــداف التطويــر فــي األلفيــة والمؤشــرات األربعــة المرتبطــة بهــا والمســتخدمة لقيــاس مــدى 
التوّجــه نحــو تحقيــق هــذه الغأيــة، وهــي جميعــً تســتند إلــى إحصــاءات رســمية.

اإلطار )1(: الهدف 1 ب: توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب.

1-4 معّدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل.	 

1-5 نسبة فرص العمل إلى مجموع السكان.	 

1-6 نسبة األفراد العاملين الذين يعيشون على ما يقل عن دوالر واحد في اليوم.	 

1-7 نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المساهمين في األسرة من إجمالي عدد العاملين.	 

11  https://ec.europa.eu/europeaid/aid-delivery-methods-project-cycle-management-guidelines-vol-1_en

12    The updated handbook is available at: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/Handbook.htm 
A pdf version of the handbook covering only the original indicators can be found at:  
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/HandbookEnglish.pdf
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إن نتائــج المقارنــة لمؤشــرات أهــداف التطويــر فــي األلفيــة موضحــة فــي قســم اإلحصــاءات التابــع لألمــم المتحــدة علــى موقــع مخصــص فــي الشــبكة13. 
حيــث يوّضــح ذلــك بيانــات جميــع الــدول14، بمــا فــي ذلــك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. توجــد التقاريــر الســنوية حــول ســير العمــل علــى الصعيــد العالمــي 
ومخططــات ســير العمــل علــى الموقــع وباللغــات الرســمية لألمــم المتحــدة بمــا فيهــا العربيــة واإلنجليزيــة15. وتشــمل التقديمــات األخــرى تقاريــر إقليميــة، 

كمــا توجــد أيضــً البيانــات الوصفيــة التــي تحــدد المؤشــرات ومصــادر بياناتهــا المحتملــة. 

إن أهــداف التطويــر فــي األلفيــة هــي عبــارة عــن اتفاقيــة سياســات دوليــة، أتاحــت القياســات اإلحصائيــة الخاضعــة للمقارنــة وجعلتهــا مــن صميــم سياســة 
التنميــة وممارســتها. وقــد أدى تنفيــذ هــذه القياســات وإجــراء مقارنــات والوصــول إلــى اســتنتاجات ســليمة إلــى طــرح العديــد مــن التحّديــات أمــام اإلحصاءات 
فــي الــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط. وقــاد ذلــك إلــى اهتمــام واســتثمار عالمــي فــي اإلحصــاءات الرســمية كوســيلة للتأكــد مــن أن الشــراكات فــي 

التنميــة قابلــة للقيــاس وفعالــة، ومــن أهــم مظاهرهــا الحديثــة وثيقــة إعــالن بوســان فــي عــام 2012 16. 

كان التاريــخ المســتهدف لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة هــو شــهر أغســطس 2015 وقبــل حلــول ذلــك التاريــخ دار حــوار دولــي الســتبدال أهــداف التنميــة 
المســتدامة )SDGs17، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الموضوعــات لــم تحســم بعــد فــإن هنــاك عــددًا مــن النقــاط مرتبــط باســتخدام اإلحصــاءات التــي مــا 
تــزال قيــد البحــث: علــى خــالف مــا هــو متعلــق بأهــداف التنميــة فــي األلفيــة، يتــم تحديــد مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة مــع األخــذ فــي اإلعتبــار 
مقارنتهــا باإلحصــاءات الرســمية، وثانيــً قــد يتضمــن تفويــض أهــداف التنميــة المســتدامة بعــدًا إقليميــً شــبه وطنــي مــع قابليــة واضحــة للتطبيــق 

فــي إمــارة أبوظبــي.

إن المفهــوم المبدئــي مــن وراء األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة أتــاح عــددًا مــن األهــداف المرتبطــة بالــدول غيــر الصناعيــة، علــى الرغــم مــن أن األهــداف اإلنمائيــة 
لأللفيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة تتمتــع بأهميــة دوليــة مثيــرة للجــدل. وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــإن مفهــوم تقاريــر التنميــة البشــرية ومؤشــر 
التنميــة البشــرية )HDI( الــذي أعــّده برنامــج األمــم المتحــدة لإلنمــاء، جــاء إلتاحــة إجــراء مقارنــة علــى الصعيــد الدولــي. فقــد تــم وضــع مؤشــر التنميــة البشــرية 
للتأكيــد علــى أن النــاس وقدراتهــم يجــب أن يكونــوا هــم المعيــار النهائــي لتقييــم التنميــة فــي أي دولــة وليــس النمــو االقتصــادي وحــده. كمــا يمكــن 
أيضــً اســتخدام مؤشــر التنميــة البشــرية لدراســة خيــارات السياســات الوطنيــة، مــع طــرح ســؤال حــول كيــف أن دولتيــن لديهمــا مســتوى الدخــل القومــي 
اإلجمالــي )GNI( نفســه للفــرد الواحــد يمكــن أن تنتهيــان بمخرجــات تنميــة بشــرية مختلفــة. ويمكــن أن تثيــر هــذه التباينــات الواضحــة )بيــن الــدول( النقــاش 

حــول أولويــات السياســة الدوليــة18.

يعــّد مؤشــر التنميــة البشــرية بمثابــة مؤشــر مركــب لقيــاس متوســط اإلنجــاز فــي ثالثــة أبعــاد رئيســية للتنميــة البشــرية: الحيــاة الصحيــة والطويلــة، 
والمعرفــة، والمســتوى المعيشــي الالئــق. وتســتند إلــى اإلحصــاءات التاليــة: 

متوسط العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنوات(. 	 

متوسط السنوات الدراسية )بالسنوات(.	 

عدد سنوات الدراسة المتوقعة )بالسنوات(.	 

الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد )2011 بالدوالر األمريكي(19. 	 

بالنســبة إلــى العديــد مــن الــدول، ال يتــم ســنويً قيــاس اإلحصــاءات المرتبطــة بمتوســط العمــر المتوقــع عنــد الوالدة ومــدة الدراســة، وبالتالــي وعلــى الرغــم 
مــن أن مؤشــر التنميــة البشــرية يتــم احتســابه ويتــم أيضــً نشــر تعديــالت فــي التصنيــف، فــإن ذلــك يكــون لــه معنــى أكثــر فيمــا يختــص بدراســة التغّيــرات 

علــى فتــرات متوســطة أي كل 5 ســنوات.

يتــم نشــر مؤشــر التنميــة البشــرية وبياناتــه األساســية وعــدد المؤشــرات المرتبطــة بــه علــى موقــع برنامــج األمــم المتحــدة لإلنمــاء. وقــد تــم تضميــن صــورة 
عــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومناقشــتها فــي البــاب التالــي20. كمــا يتــم أيضــً نشــر تقريــر ســنوي عــن التنميــة البشــرية علــى موقــع برنامــج األمــم المتحدة 

لإلنمــاء، ويجــرى أيضــً تقديــم تقاريــر دوليــة ومحليــة حــول التنميــة البشــرية. وتوجــد بعــض المؤشــرات التكميليــة علــى النحــو التالــي: 

 	.)IHDI( مؤشر التنمية البشرية معّدالً بعامل عدم المساواة

 	.)GII( مؤشر عدم المساواة بين الجنسين

 	.)MPI( مؤشر الفقر متعدد األبعاد

 	.)GDI( مؤشر التنمية لدى النوع الواحد

13  http://mdgs.un.org/

14  http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx

15  http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Products/ProgressReports.htm

16  http://www.oecd.org/dac/effectiveness/busanpartnership.htm See also the discussion in Eurostat’s Guide to Statistics in European Commission Development  
  Co-operation, chapter C.6, on which this paragraph is partly based.

17  http://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal

18  http://hdr.undp.org/en/faq-page/human-development-index-hdi#t292n36

19  PPP – Purchasing power parity – see prices chapter

20  http://hdr.undp.org/
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3.1 |  استخدام إحصاءات أبوظبي واإلحصاءات الدولية
1-3-1  دور األمم المتحدة والوكاالت الدولية األخرى في إنتاج إحصاءات متسقة

إن الغــرض األساســي مــن المعاييــر اإلحصائيــة الدوليــة هــو إتاحــة إحصــاءات تمكــن مــن إجــراء مقارنــة لألوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي 
مختلــف الــدول واألقاليــم بعضهــا مــع بعــض. وهنــاك حاجــة إلمكانيــة المقارنــة للقــرارات االقتصاديــة المنتظمــة مثــل تحديــد أســعار البضائــع واالســتثمارات. 
ــات، كمــا تتطلــب المعاييــر واالتفاقــات  ويمكــن إتخــاذ القــرارات المجتمعيــة الدوليــة مثــل توفيــر التعــاون والمســاعدة بصــورة جزئيــة علــى أســاس البيان
الدوليــة أيضــً إحصــاءات قابلــة للمقارنــة. وعلــى ســبيل المثــال يمكــن المشــاركة فــي األعبــاء الدوليــة مثــل االســتجابة للتغيــر المناخــي باإلشــارة إلــى الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي وإنتــاج غــازات االحتبــاس الحــراري. 

ال يعنــي االتســاق بالضــرورة الحاجــة إلــى تجميــع اإلحصــاءات بالطريقــة نفســها فــي كل دولــة. ففــي بعــض الظــروف ال يمكــن تحقيــق ذلــك؛ ألنــه يجــب أن 
تعكــس اإلحصــاءات وبدقــة الوضــع المحلــي، لــذا يســعى االتســاق فــي اإلحصــاءات إلــى فــرض معاييــر دوليــة مشــتركة تســمح بالمقارنــة المباشــرة للبيانــات 

ولكنهــا تســمح أيضــً بمرونــة كافيــة بمســتوى تفصيلــي لتمكيــن جامعــي اإلحصــاءات الوطنيــة وغيرهــا مــن إبــراز أوضاعهــم بطريقــة دقيقــة. 

وحيثمــا قامــت الــدول باالشــتراك فيمــا بينهــا فــي هيكليــات اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة وقانونيــة -والمثــال الواضــح علــى ذلــك هــو االتحــاد األوروبــي - 
فــإن الحاجــة تدعــو إلــى أن يكــون العديــد مــن اإلحصــاءات )وليــس كلهــا( قابلــة للمقارنــة حتــى فــي تفاصيلهــا الدقيقــة. وفــي هــذه الحــال، تتمثــل االســتجابة 
ــة فــي وضــع مجموعــة مثلــى مــن المعاييــر اإلحصائيــة المتســقة مــع المعاييــر الدوليــة، ولكنهــا أشــّد منهــا صرامــة. فمثــال تعيــن علــى االتحــاد  المطلوب

األوروبــي ابتــكار وســائل محــددة لتســجيل البيانــات المتعلقــة بتجارتــه الداخليــة عبــر الحــدود فــي ظــل غيــاب اإلقــرارات الجمركيــة. 

ومــع تزايــد تعقيــد العالقــات االقتصاديــة وزيــادة الرغبــة فــي تســجيل البيانــات االجتماعيــة والبيئيــة ومقارنتهــا بيــن الــدول، فــإن المعاييــر اإلحصائيــة تــزداد 
تعقيــدًا. وفــي حيــن بلــغ عــدد صفحــات »دليــل نظــام الحســابات القوميــة لعــام 1968«21 246 صفحــة، بلــغ عــدد صفحــات دليــل نظــام الحســابات القوميــة 

لعــام 2008: 662 صفحــة. وكذلــك شــهد نطــاق اإلحصــاءات التــي تغطيهــا المعاييــر الدوليــة زيــادة مــع مــرور الوقــت. 

ــة،  ــر واألســاليب الدولي ــز المعايي ــة لألمــم المتحــدة وتعزي ــة اإلحصائي ــر الدعــم ألعمــال اللجن ــة باألمــم المتحــدة توفي إن مــن بيــن مهــام الشــعبة اإلحصائي
والتصنيفــات والتعاريــف التــي تســتخدمها الــوكاالت الوطنيــة. 

لــذا فــإن األمــم المتحــدة ليــس لديهــا دور حصــري فــي وضــع المعاييــر اإلحصائيــة أو تعديلهــا، علــى الرغــم مــن أن الشــعبة اإلحصائيــة التابعــة لألمــم 
المتحــدة ووكاالت األمــم المتحــدة األخــرى هــي الجهــات الرئيســية المســاهمة. وبــدالً مــن ذلــك فــإن واحــدة أو أكثــر مــن المنظمــات الدوليــة تتولّــى عمليــة 

إعــداد المعاييــر، ويتــم نشــرها بواســطة هــذه المنظمــة أو المجموعــة تحــت إشــراف اللجنــة اإلحصائيــة باألمــم المتحــدة. 

وهكــذا تــّم إعــداد نظــام الحســابات القوميــة 200822 تحــت إشــراف مجموعــة العمــل الخاصــة بالحســابات القوميــة داخــل األمانــة العامــة التــي تضــم خمــس 
منظمــات: المركــز اإلحصائــي لإلتحــاد األوروبــي )يوروســتات( وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة والشــعبة اإلحصائيــة باألمــم 
ــّم نشــر نظــام الحســابات القوميــة لعــام 2008 بالتضامــن  ــي. وقــد ت ــة العامــة لألمــم المتحــدة والبنــك الدول المتحــدة والمفوضيــات اإلقليميــة فــي األمان
بيــن 5 منظمــات. وجــاء الدافــع إلعــداد نظــام الحســابات القوميــة لعــام 2008 بطلــب مــن اللجنــة اإلحصائيــة التابعــة لألمــم المتحــدة فــي جلســتها الرابعــة 

والثالثيــن عــام 2003 وتــم تبنيــه بصــورة نهائيــة فــي الجلســة األربعيــن للجنــة اإلحصائيــة باألمــم المتحــدة عــام 200923. 

يتضّمــن موقــع نظــام الحســابات القوميــة لعــام 2008 علــى اإلنترنــت شــرحً للعالقــة بيــن معاييــر الحســابات القوميــة الــواردة فــي دليــل نظــام الحســابات 
القوميــة عــام 2008 وتفســيرها مــن جانــب الســلطات المختصــة بجمعهــا: »إن نظــام الحســابات القوميــة عــام 2008 -بوصفــه إطــار عمــل تصــوري -ال 
يســعى لتقديــم توجيــه شــامل حــول كيفّيــة عمــل التقديــرات، كمــا أنــه ليــس إجــراء وصفيــً فــي تحديــد األولويــات التــي بموجبهــا يتــم تطبيــق الحســابات 
والجــداول، وال يعّبــر عــن المعاييــر الخاصــة بدوريــة تقديمهــا ونســقه. ومــن أجــل وضــع توجيــه يتعلــق بالجمــع والتبويــب العملــي، قامــت الــوكاالت الدوليــة 

بإعــداد كتيبــات منفصلــة مثــل كتيبــات المحاســبة الوطنيــة التــي قامــت الشــعبة اإلحصائيــة باألمــم المتحــدة بإعدادهــا«24.

ولمزيــد مــن التأكيــد علــى مرونــة النظــام، قــام المركــز اإلحصائــي لإلتحــاد األوروبــي بإعــداد كتيــب بديــل لتجميــع الحســابات الوطنيــة يطلــق عليــه اســم 
»نظــام الحســابات القوميــة: وضــع األساســيات«25، موّجــه أساســً إلــى الــدول ذات الدخــل المنخفــض أو تلــك التــي ليســت لديهــا خبــرة حديثــة فــي جمــع 

الحســابات القوميــة وتبويبهــا. 

21  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/hsna.asp

22  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp

23  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/reports.asp

24  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubs.asp

25  http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-statistical-cooperation/thematic-activities/statistics-by-subject/essential-sna
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مــن أهــم جوانــب المعاييــر اإلحصائيــة الدوليــة اســتخدام تصنيفــات مشــتركة بمســتوى محــدد مــن التفصيــل؛ وأن ســجل التصنيفــات26 فــي األمــم المتحدة 
يمثــل مصــدرًا رســميً رئيســيً للمعلومــات إلــى جانــب اســتخدام التصنيفــات الوطنيــة، ســواًء كانــت تصنيفــات رســمية دوليــة، أو أنهــا كانــت مشــتقة منهــا. 
هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد علــى الصعيــد الدولــي قانــون يلــزم بإتبــاع المعاييــر اإلحصائيــة الدوليــة، انمــا المحــدد لذلــك هــو االتفاقيــات اإلقليميــة 

التــي تبــرم بيــن الــدول بخصــوص تطبيــق المعاييــر الدوليــة. 

تقــوم شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة ووكاالتهــا األخــرى والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي أيضــً بنشــر إحصــاءات قابلــة للمقارنــة علــى الصعيــد 
الدولــي. كذلــك تقــوم اللجــان االقتصاديــة واالجتماعيــة اإلقليميــة التابعــة لألمــم المتحــدة، وكذلــك اللجــان اإلقليميــة والمنظمــات المتعــددة الجنســيات 

األخــرى، بنشــر بيانــات لدولهــا األعضــاء. وســوف تتــم مناقشــة مصــادر البيانــات األخــرى فــي القســم التالــي.

إن شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة تقــوم بنشــر مجموعــة متنوعــة مــن اإلحصــاءات فــي موقعهــا علــى اإلنترنــت27 وفــي نســخ ورقيــة. كمــا يمكــن أيضــً 
الحصــول علــى هــذه البيانــات عــن طريــق محــركات البحــث علــى اإلنترنــت28. وتغطــي البيانــات كاًل مــن اإلحصــاءات الديموغرافيــة والطاقــة والبيئــة والنــوع 
والمســتوطنات البشــرية والصناعــة والحســابات القوميــة واإلحصــاءات االجتماعيــة والموضوعــات التجاريــة. ويتــم تقديــم بيانــات شــهرية وســنوية علــى حــد 
ســواء. ومــن بيــن أهــم مواقــع الــوكاالت اإلحصائيــة التابعــة لألمــم المتحــدة موقــع مؤشــرات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة التابــع لشــعبة اإلحصــاء فــي األمــم 
المتحــدة، والــذي يعــرض قاعــدة بيانــات عالميــة لمؤشــرات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة إضافــة إلــى التقاريــر المختلفــة. وعلــى هــذا الموقــع توجــد وثائــق بأكثــر 

مــن لغــة رســمية مســتخدمة فــي األمــم المتحــدة بمــا فيهــا اللغــة العربيــة.

يوفــر البنــك الدولــي علــى موقعــه علــى شــبكة اإلنترنــت 275 سلســلة بيانــات ســنوية حــول مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن الموضوعــات علــى مســتوى 
ــرت  ــة. إضافــة لمــا ســبق، وف ــة العالميــة29. ويمكــن الوصــول إلــى البيانــات وتنزيلهــا بطريقــة تفاعلي ــدول وفقــً لمفهومــه المتعلــق بمؤشــرات التنمي ال
بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي30 تغطيــة لآلفــاق االقتصاديــة العالميــة المســتقبلية، واإلحصــاءات الماليــة الدوليــة، واإلحصــاءات الماليــة الحكوميــة، وإدارة 
اإلحصــاءات التجاريــة، وإحصــاءات ميــزان المدفوعــات والبيانــات األخــرى، كمــا تــم تقديــم بيانــات ســنوية وربــع ســنوية وشــهرية لــكل دولــة، ويمكــن أيضــً 

تنزيلهــا مــن موقــع صنــدوق النقــد الدولــي. إال أن هنــاك بعــض التداخــل مــع تغطيــة بيانــات األمــم المتحــدة فــي مجــاالت مثــل تجــارة البضائــع.

من جانب أخر، يقّدم موقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إحصاءات اقتصادية واجتماعية حول دولها األعضاء لبعض البيانات بتغطية عالمية.

1-3-2  استخدام مصادر البيانات الوطنية والدولية؟ مشكلة اإلحصاءات القابلة للمقارنة دوليً

ضمــن هــذا الدليــل إن مصطلــح إحصــاءات أو بيانــات »وطنيــة« هــو عكــس أو علــى النقيــض مــن مصطلــح إحصــاءات أو بيانــات »دوليــة« وفــي هــذا الدليــل 
تعنــي اإلحصــاءات الوطنيــة إحصــاءات إمــارة أبوظبــي أو دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو كليهمــا معــً، حيــث يعــّد كل مــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
والهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء فــي هــذا الســياق مؤسســتين لإلحصــاءات الوطنيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ليســت دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة هــي الدولــة الوحيــدة التــي تملــك أكثــر مــن مركــز لإلحصــاءات الوطنيــة، فالواليــات المتحــدة األمريكيــة وتنزانيــا مثــال آخــر علــى ذلــك، باإلضافــة إلــى 

أن هنــاك عــددًا قليــاًل مــن الــدول يوجــد فيهــا هيــكل إقليمــي لمكاتبهــا اإلحصائيــة مثــل ألمانيــا.

أشــار القســم الســابق إلــى أن المراكــز اإلحصائيــة »الوطنيــة« تقــوم بجمــع وتبويــب بيانــات متســقة مــع المعاييــر الدوليــة، قــد ال تكــون هــذه البيانــات قابلــة 
ــدول علــى إتبــاع أســاليب مختلفــة، بحيــث يكــون كل أســلوب متطابقــً مــع المعاييــر مــا أمكــن مــع مراعــاة وضــع  ــة تمامــً؛ حيــث درجــت بعــض ال للمقارن
وخصوصيــة الدولــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك اإلحصــاءات الخاصــة بأســعار الســلع اإلســتهالكية حيــث يمكــن للــدول أن تقــرر معالجــة قضايــا مثــل تكلفــة 
الســكن والبضائــع المســتعملة بطريقــة مختلفــة. وتصبــح االختالفــات بيــن المعالجــات الوطنيــة أكثــر ظهــورًا عنــد النظــر فــي اإلحصــاءات االجتماعيــة التــي 

يجــب أن توضــح الظــروف المحليــة مثــل تكويــن األســرة.

أمــا بالنســبة لإلحصــاءات االجتماعيــة، فيتــم التعامــل مــع األوضــاع الوطنيــة المختلفــة باســتخدام أســاليب جمــع بيانــات مختلفــة. كمــا وان هنــاك بعــض 
المســوح األســرية التــي قــد يتطلــب تنفيذهــا مــرة واحــدة تقريبــً كل خمــس ســنوات، وقــد يتــم بيــن الحيــن واألخــر تطويــر المنهجيــات واألســاليب الجديــدة 
ــدول للتمكــن مــن  ــات ال ــة ظــروف وخصوصي ــة ملزمــون بمعرف ــات الدولي ــع البيان ــى تجمي ــى أن القائميــن عل ــة إل ــات. إضاف الخاصــة بجمــع ومعالجــة البيان
موائمــة بيانــات كل دولــة للوصــول إلــى بيانــات دوليــة قابلــة للمقارنــة مــع الحفــاظ وبنفــس الوقــت علــى خصوصيــات وأوضــاع بيانــات ومنهجيــات الــدول. 
وفــي النتيجــة إن اســتخدام أســاليب متســقة لجمــع اإلحصــاءات، تــؤدي إلــى الحصــول علــى مجموعــة بيانــات قابلــة للمقارنــة بيــن الــدول، ولكنهــا قــد تختلــف 

نوعــً مــا عــن  البيانــات األصليــة.

26  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/

27  http://unstats.un.org/unsd/pubs/

28  http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataSearchTable.aspx

29  http://data.worldbank.org/

30  http://www.imf.org/external/data.htm
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ــات  ــدول. أمــا علــى المســتوى الوطنــي فيجــب اســتخدام البيان ــات بيــن ال ــات الدوليــة يتعيــن اســتخدامها عنــد المقارن ممــا ســبق فــإن مجموعــات البيان
ــة التــي تصــدر عــن المؤسســة اإلحصائيــة مثــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ومراكــز اإلحصــاء الوطنيــة األخــرى.   األصلي

إن البحــث عــن اإلحصــاءات المختلفــة فــي معظــم الــدول يكــون مــن خــالل الموقــع علــى الشــبكة الخــاص بالمؤسســة التــي قامــت بتوفيــر هــذه اإلحصــاءات. 
ــات بمختلــف األدوات الموجــودة علــى  ــات المفتوحــة« التــي بموجبهــا يتــم إتاحــة قواعــد البيان هــذا ومــن المتوقــع مــع التوجــه نحــو تبنــي تقنيــات »البيان
الشــبكة. وتتمثــل ميــزة هــذه المقاربــة فــي الســماح لمســتخدمي البيانــات بالوصــول إلــى مجموعــة واســعة مــن تطبيقــات البرمجيــات مثــل الجرافيكــس 

والتطبيقــات المرتبطــة بمختلــف سالســل البيانــات. 

وبهــذا الخصــوص هنــاك جانــب ســلبي يتمثــل فــي أن منتجــي اإلحصــاءات قــد يفقــدون الســيطرة علــى كيفيــة نشــر بياناتهــم، وقــد تتأثــر بذلــك أيضــً كل 
مــن جــودة البيانــات والبيانــات الوصفيــة، إضافــة إلــى أنــه قــد ال تكــون البيانــات المتاحــة هــي األكثــر حداثــة. هــذا ويمكــن اإلطــالع علــى إيجابيــات ومحــددات 

نشــر البيانــات المفتوحــة علــى حــد ســواء، علــى موقــع جوجــل31.

1-3-3  التزامات إمارة أبوظبي/اإلمارات العربية المتحدة دوليً بالمساهمة في نشر اإلحصاءات 

يهــدف هــذا الجــزء إلــى معرفــة مــدى التــزام إمــارة أبوظبــي باإللتزامــات اإلحصائيــة الدوليــة. وبهــذا الصــدد يالحــظ أن جميــع  اإللتزامــات قــد تحققــت، مــن 
قبــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك مــن خــالل دور الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء )NBS( كإدارة مرجعيــة لشــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة 
ومنظمــات دوليــة أخــرى. وبالرغــم مــن ذلــك، إال أن هنــاك العديــد مــن اإلحصــاءات األساســية المســتهدفة يتــم جمعهــا وتصنيفهــا مــن قبــل مراكــز اإلحصــاء 

 .)SCAD( المحليــة مثــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي

يتمثــل االلتــزام اإلحصائــي الدولــي فــي المقــام األول بكونــه التزامــً بالمبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية لألمــم المتحــدة. وتعــّد هــذه المبــادئ مركزيــة 
لجميــع األنشــطة اإلحصائيــة الرســمية التــي تقــوم بهــا الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة32. هــذا وســيتم التطــّرق إلــى هــذه المبــادئ بالتفصيــل فــي 

البــاب 2 - الجــزء 2-1-3. إال أنــه البــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن المبــادئ األساســية تؤكــد علــى االلتــزام بنشــر البيانــات التــي تتمتــع بجــودة كافيــة.

نفــذت إمــارة أبوظبــي مــن خــالل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ومــن خــالل الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء علــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، كعضــو فــي المنظمــات الدوليــة العديــد مــن اإللتزامــات علــى اختالفهــا فــي توفيــر بيانــات حــول موضوعــات محــددة. بشــكل عــام فــإن الهــدف 
ــات إحصائيــة وطنيــة مــن أجــل مقارنتهــا دوليــً. هــذا وتضــم جوانــب اإللتزامــات كل مــن إحصــاءات عــدد الســكان،  مــن وراء هــذا االلتــزام هــو توفيــر بيان
واإلحصــاءات المتعلقــة بالماليــة، ومؤشــرات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. وقــد تــّم التطــّرق إلــى مؤشــرات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة )MDG( فــي الجــزء الفرعــي 

1-2-1-3 أعــاله، أمــا الموضوعــان اآلخــران فســيتم التطــرق إليهمــا هنــا. 

بنــاءًا علــى ســبق، مــن اإلنصــاف القــول إن بيانــات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتوافــرة لــدى مصــادر البيانــات الدوليــة ال تعكــس بشــكل كامــل التقــّدم 
 .)SCAD( الــذي تــّم إحــرازه فــي الســنوات األخيــرة فــي إمــارة أبوظبــي، وال ســّيما فــي بيانــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي

1-3-3-1 التنسيق والتعاون الوطني

يطمــح مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي إلــى الوفــاء بمتطلبــات المعيار الخاص لنشر البيانات )SDDS( األشــد صرامــة، والمالئمــة إلمــارة أبوظبــي. وحيــث إن 
اإلحصــاءات ذات الصلــة بالنظــام العــام لنشــر البيانــات )GDDS( تغطــي كامــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فينبغــي تحديــد اإلحصــاءات المجّمعــة عــن 

الموضوعــات المشــمولة فــي النظــام مــن مختلــف اإلمــارات بمــا فيهــا إمــارة أبوظبــي 

ــك باســتخدام  ــات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة33، فــي ديســمبر مــن عــام 2014، وذل ــي لمــادة النظــام العــام لنشــر البيان ــم إجــراء التحليــل التال لقــد ت
معلومــات تــّم تجميعهــا فــي يونيــو مــن عــام 2013. وبإختصــار توفــر المــادة اإلحصائيــة المتعلقــة بالنظــام العــام لنشــر البيانــات )GDDS( تغطيــة جيــدة 
علــى المســتوى الوطنــي لإلمــارات العربيــة المتحــدة، وان مرجعيــة هــذه اإلحصــاءات تعــود بشــكل كامــل لبيانــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي التــي تســاهم 
بشــكل كبيــر فــي إطــالق بيانــات وإحصــاءات علــى مســتوى وطنــي. بالرغــم ممــا ســبق إال أنــه توجــد ثغــرات فــي توصيــف خطــط التطويــر علــى مســتوى 

اإلمــارة والعالقــة بيــن الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء )NBS( والمؤسســات علــى مســتوى اإلمــارة، وال ســيما مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 

هــذا وينبغــي التنويــه إلــى أن هــذا البــاب ال يتضمــن تحليــال لإلحصــاءات المطلوبــة بحــد ذاتهــا كمتطلبــات للنظــام العــام لنشــر البيانــات، إال أنــه ســيتم 
تناولهــا بالتفصيــل فــي الفصــول واألبــواب المناســبة لــكل منهــا.

31  https://www.google.com/publicdata/directory

32  http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx

33  http://dsbb.imf.org/Pages/GDDS/DQAFViewPage.aspx?ctycode=ARE&catcode=LEMP0&Type=DC
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توفر مادة النظام العام لنشر البيانات في اإلمارات العربية المتحدة معلومات عن الموضوعات التالية: 

جدول مختصر لخطط التطوير. 	 

ملخص عن ممارسات النشر. 	 

القطاع الحقيقي: الحسابات القومية، مؤشرات سوق العمل، مؤشر أسعار المستهلك. 	 

القطاع المالي: العمليات العامة للقطاعين الحكومي / العام، العمليات الحكومية المركزية والديون. 	 

القطاع التمويلي: مسح مؤسسات اإليداع، مسح البنك المركزي، أسعار الفائدة وسوق األسهم. 	 

ــون، احتياطــي األصــول اإلجماليــة الرســمية، تجــارة الســلع، 	  ــن الخارجــي وجــداول خدمــة الدي ي القطــاع الخارجــي: ميــزان المدفوعــات، الدَّ
ــي، معــدالت الصــرف.  وضــع االســتثمار الدول

البيانات االجتماعية الديموغرافية: عدد السكان، الصحة، التعليم. 	 

سالمة البيانات وسهولة وصول العامة إليها. 	 

توفــر مــادة القطــاع الحقيقــي معلومــات عــن حســابات اإلمــارات العربيــة المتحــدة الوطنيــة المجّمعــة مــن قبــل الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء. وبمــا 
أن معلومــات حســابات إمــارة أبوظبــي يتــم تحديدهــا بشــكل منفصــل، تتــم اإلشــارة إلــى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بشــكل صحيــح علــى أنــه المصــدر. 
وبالمثــل تغطــي المــواد المتعلقــة بالعمالــة والبطالــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــع اإلشــارة إلــى مســوح القــوة العاملــة بإمــارة أبوظبــي، لكــن ال تتــم 
اإلشــارة إلــى أحــدث مســوحات القــوى العاملــة. أمــا المــادة التــي تتعلــق بمؤشــر أســعار المســتهلك فتعكــس المنهجيــة الموحــدة التــي يســتخدمها مركــز 
ــدون ذكــر رابــط  ــأن مؤشــر أســعار المســتهلك إلمــارة أبوظبــي متوفــر، ولكــن ب ــة للتنافســية واإلحصــاء، وتوضــح ب اإلحصــاء - أبوظبــي والهيئــة اإلتحادي

لبيانــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 

ــارة  ــارات، بمــا فيهــا إم ــة اإلم ــر دول ــات العامــة للقطاعيــن الحكومــي / العــام تفاصيــل عــن توفي ــي حــول العملي تتضمــن المــادة المتعلقــة بالقطــاع المال
ــن المركــزي للحكومــة فــي معظمــه  ي ــات. مثــال يتعلــق الجــزء الخــاص بالدَّ ــى االســتثناءات التــي تتــم عنــد توفيــر البيان ــات، مــع اإلشــارة إل أبوظبــي، للبيان
يــن المضمــون حكوميــً«، وذلــك بالرغــم  يــن العــام للحكومــة والدَّ بعمليــات المصــرف المركــزي، مــع اإلشــارة منــه إلــى أنــه »لــم يتــم جمــع البيانــات الخاصــة بالدَّ

مــن توفــر بعــض المعلومــات عــن كل مــن إمــارة أبوظبــي وإمــارة دبــي.

أمــا المــادة الخاصــة بالنظــام العــام لنشــر البيانــات والمتعلقــة بالقطــاع التمويلــي فمعظمهــا يتعلــق بمســوحات المصــرف المركــزي، بينمــا يوفــر الجــزء 
 .)ADSM( ــألوراق الماليــة المتعلــق بســوق األســهم معلومــات مناســبة عــن ســوق أبوظبــي ل

أمــا مــا يتعلــق بمــادة القطــاع الخارجــي الخاصــة بميــزان المدفوعــات فإنهــا تتوفــر مــن خــالل عمليــات تجميــع البيانــات مــن مصــادر بيانــات تجــارة الســلع فــي 
اإلمــارات، بمــا فــي ذلــك إمــارة أبوظبــي، وذلــك انســجاما مــع الطبعــة الخامســة مــن دليــل ميــزان المدفوعــات لصنــدوق النقــد الدولــيBPM5( 34(، ويغطــي 
المصــرف المركــز لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الجــزء المتعلــق باألصــول االحتياطيــة الرســمية انســجاما مــع توصيــات الطبعــة الخامســة مــن دليــل 
ــات المطبوعــة بتوصيــات الدليــل ذي الصلــة: اإلحصــاءات الدوليــة  ــن الجــزء المتعلــق بإحصــاءات تجــارة الســلع ارتبــاط البيان ميــزان المدفوعــات. بينمــا يبّي
لتجــارة الســلع: المفاهيــم والتعاريــفIMTS Rev.2( 35(. هــذا وورد وصــف منهجيــة التجميــع كمــا يلــي: »ُتســتخدم حصريــً ســجالت الجمــارك التــي يتــم 
اســتالمها مــن خدمــات اإلمــارة المتنوعــة. وتقــوم خدمــات اإلمــارة بتجميــع التصريحــات الجمركيــة فــي مجموعــات، بحيــث تكــون معامــالت ســجل الوحــدة غيــر 
متوافــرة للمجّمعيــن«. وليــس هنــاك ذكــر لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أو مجموعــة بيانــات إمــارة أبوظبــي، برغــم أن مــن المنــّوه عنــه أن »بعــض الخدمــات 
الجمركيــة لإلمــارة تنشــر بيانــات شــهرية«. وأخيــرًا، يصــف الجــزء المتعلــق بأســعار العمــالت ربــط الدرهــم اإلماراتــي بالــدوالر األمريكــي وبيانــات المصــرف 

المركــزي المتوافــرة حــول أســعار صــرف العمــالت. 

ترتكــز البيانــات االجتماعية-الديموغرافيــة عــن عــدد الســكان علــى إحصــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة الســكاني لعــام 2005، ولذلــك فهــي ال تســتخدم 
اإلحصــاء الســكاني فــي إمــارة أبوظبــي لعــام 2011. وقــد تكــون المــادة قديمــة فيمــا يخــص مؤسســات اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تتــم اإلشــارة 
ــى  ــوزارة التخطيــط«، ويبــدو أيضــً أن األجــزاء المتعلقــة بإحصــاءات الصحــة والتعليــم قديمــة، بمــا أن كليهمــا يشــير إل ــة ب ــرة اإلحصــاء المركزي ــى »دائ إل
تأســيس الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء )NBS( كعمــل قيــد اإلنشــاء. أمــا بالنســبة إلــى إحصــاءات الصحــة، فتتــم اإلشــارة بشــكل حصــري 
إلــى إدارة اإلحصــاء الحيــوي المركزيــة )CBS( ضمــن وزارة الصحــة )MoH(، ودون تحديــد أي مــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أو هيئــة الصحــة - أبوظبــي 
)HAAD( كمصــادر للبيانــات. أمــا بالنســبة إلــى التعليــم، فثمــة مســح مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة يغطــي إمــارة 
أبوظبــي وبعــض اإلمــارات األخــرى تتــم اإلشــارة إليــه كمصــدر إلحصــاءات التســجيل والتخــرج. ويتــم ربــط إحصــاءات اإلنفــاق بــوزارة التخطيــط فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة دون تحديــد مصــدر بيانــات إمــارة أبوظبــي. أمــا اإلحصــاء الوطنــي لعــدد الســكان ومســوح المســاكن والصحــة األســرية فيتــم تحديدهــا 
ــة لمركــز اإلحصــاء -  ــع إلكتروني ــق بإحصــاءات التعليــم، وال تعــرض أي مواق ــة تتعل ــد أي إصــدارات حديث ــم يتــم تحدي ــات. كمــا ل ــة للبيان كمصــادر مكّمل

أبوظبــي أو أي مواقــع أخــرى أو مصــادر بيانــات منشــورة.

34  http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=157.0

35  http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?id=111
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ال توجــد أشــارة ضمــن مــادة النظــام العــام لنشــر البيانــات إلمــارة أبوظبــي إلــى تشــريعات إحصائيــة إلمــارة أبوظبــي، وبالتالــي إلــى حالــة مركــز اإلحصــاء - 
أبوظبــي، برغــم ذكــر المركــز فــي عــدد مــن النقــاط. 

1-3-3-2 البرنامج الدولي 2010 الخاص بتعدادات السكان والمساكن - بيانات إمارة أبوظبي

يعــرض هــذا الجــزء التعــداد الســكاني وإحصــاءات الســكان إلمــارة أبوظبــي علــى المســتوى العالمــي، وســوف يتــم إســتعراض هــذا الموضــوع بشــكل 
ــا.  ــر فــي الفصــل الخــاص بالســكان والديموغرافي ــق أكث متعّم

تحتفــظ شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة بالبرنامــج الدولــي الخــاص بتعــدادات الســكان والمســاكن 2010 والموقــع اإللكترونــي المرتبــط بــه، حيــث يوفــر 
كاًل مــن البيانــات والبيانــات الوصفيــة. وتحــّدد مــادة أبوظبــي لتواريــخ اإلحصــاءات الســكانية36 تعداديــن ســكانيين تحــت عنــوان دورة 2010: األول للخامــس 
والســادس مــن شــهر ديســمبر 2005 والثانــي لمــا بيــن الســادس والتاســع عشــر مــن شــهر إبريــل 2010. ومــادة 2010 لهــا رابــط يعمــل مــع صفحــة تخطيــط 
تعــداد الســكان للمركــز الوطنــي لإلحصــاء )NBS(، لكــن مــا مــن ســبيل للحصــول علــى معلومــات حــول التعــداد الســكاني إلمــارة أبوظبــي الــذي تــم إجــراؤه 
عــام 2011. ويشــير البحــث فــي قاعــدة معــارف اإلحصــاءات الســكانية إلــى معلومــات حــول تعــداد الســكان إلمــارة أبوظبــي 2011، ولكــن ليــس بــأي وثائــق 

علــى مســتوى اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

تحتــوي قاعــدة بيانــات شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة علــى بيانــات مــن إحصــاء عــدد الســكان لعــام 2005 فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا ويحتــوي 
الكتــاب الديموغرافــي الســنوي 201337 شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة علــى تقديــرات لعــدد ســكان اإلمــارات العربيــة المتحــدة حتــى 2010 )نهأيــة 
الســنة(، ومــن المفتــرض أن يكــون مرتكــزًا علــى تعــداد الســكان لعــام 2005 فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ولكــن ليــس علــى تعــداد الســكان إلمــارة 
أبوظبــي لعــام 2011. لــذا، ال يبــدو أن مصــدر البيانــات الدوليــة الرئيســي حــول عــدد الســكان يأخــذ فــي اإلعتبــار إحصــاء إمــارة أبوظبــي الســكاني عــام 2011.

1-3-3-3 بيانات التجارة الدولية والتعليم إلمارة أبوظبي ضمن منشورات األمم المتحدة 

يهــدف هــذا الجــزء إلــى التعــرف علــى كيفيــة عــرض قواعــد البيانــات الدوليــة الشــائعة االســتخدام، إلحصــاءات إمــارة أبوظبــي، كأحــد المكونــات الرئيســية 
إلحصــاءات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. هــذا وتتكــون سلســلة البيانــات التــي نســتعرضها هنــا مــن قاعــدة بيانــات األمــم المتحــدة لتجــارة الســلع 
اإلســتهالكية ومــن وجهــة التجــارة التابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي إلحصــاءات تجــارة الســلع، ومــن مركــز اليونيســكو للبيانــات اإلحصائيــة. وقــد تــم إختيــار 
هــذه القواعــد مــن البيانــات نظــرًا الســتخدامها بشــكل مكثــف. والهــدف مــن هــذا العمــل هــو تحديــد مــا إذا كان يتــم عــرض إحصــاءات إمــارة أبوظبــي دوليــً، 

بالشــكل المناســب. 

ــاًل، ولكــن ليســت األحــدث عــن تجــارة الســلع العالميــة؛  ــات األكثــر تفصي ــات األمــم المتحــدة اإلحصائيــة لتجــارة الســلع األساســية 38 قاعــدة البيان تعــد بيان
فأحــدث البيانــات الســنوية التــي تتضمنهــا عــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تعــود إلــى عــام 2011. أمــا بالنســبة إلــى البيانــات الشــهرية، فأحــدث األرقــام 

المتوافــرة تعــود إلــى ســبتمبر 2011. 

ــات أكثــر ســرعة فــي التحديــث إلحصــاءات التجــارة الدوليــة للســلع. ففــي  تمثــل إحصــاءات وجهــة التجــارة التابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي39 قاعــدة بيان
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى قاعــدة  ــات دول ــم عــرض جميــع بيان ــة عــن شــهر أغســطس 2014، هــذا وت ــات األكثــر حداث ديســمبر 2014، كانــت البيان

ــات رجوعــً حتــى عــام 2004. البيان

يعتبــر معهــد اليونيســكو مركــزا لقاعــدة البيانــات الدوليــة الرئيســية الخاصــة باإلحصــاءات التعليميــة وهــي مصــدر مؤشــرات أهــداف التنميــة فــي األلفيــة، 
حيــث تتوافــر البيانــات عــن عــام 2012 ألغلبيــة المؤشــرات التــي تــّم جمعهــا، بينمــا ال توجــد بيانــات حــول نســب التســجيل اإلجماليــة فــي التعليــم الثانــوي 
والجامعــي وصافــي معــّدالت التســجيل، وكذلــك بيانــات خاصــة باإلنفــاق التعليمــي. كمــا أن البيانــات عــن بعــض الســنوات الماضيــة هــي بيانــات تقديريــة أو 

فــي بعــض األحيــان تكــون مفقــودة، وال ســيما عــام 2008.

36  http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm

37  http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2013.htm

38  http://comtrade.un.org/data/

39  http://elibrary-data.imf.org/
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2 - النظام اإلحصائي إلمارة أبوظبي

الباب الثاني
دليل إمارة أبوظبي

للنظام اإلحصائي



1.2 |  النظام اإلحصائي
2-1-1  مقدمة

يهــدف هــذا الجــزء مــن الدليــل إلــى التعريــف بمفهــوم اإلحصــاءات الرســمية وأهدافهــا، واإلطــار الدولــي المســتخدم لضمــان تحقيــق اإلحصــاءات لهــذه 
االهــداف، وكيــف يتــم تنظيــم العمــل اإلحصائــي فــي مراكــز اإلحصــاء لضمــان تطبيــق مبــاديء اإلحصــاءات الرســمية. بعــد ذلــك ينتقــل الدليــل إلــى شــرح 
كيفّيــة تطبيــق المبــادئ واألســاليب الخاصــة باإلحصــاءات الرســمية، وتحديــدا علــى إمــارة أبوظبــي، مــع التركيــز علــى عمليــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. مــن 
خــالل ذلــك يشــرح الدليــل مفاهيــم عامــة مثــل معنــى »الجــودة« فــي اإلحصــاءات: الخصائــص المطلوبــة فــي البيانــات بحيــث تكــون غيــر متحيــزة ومفيــدة 

وملّبيــة لمتطلبــات مختلــف المســتخدمين.

ــى إنتــاج  هــذا ويبــدأ هــذا الفصــل بتعريــف »اإلحصــاءات الرســمية«، يلــي ذلــك مناقشــة »المبــادئ األساســية« والمتفــق عليهــا دوليــً، والتــي تقــود إل
اإلحصــاءات الرســمية ونشــرها.

2-1-2  ما هي اإلحصاءات الرسمية؟

تعــّرف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة اإلحصــاءات الرســمية بأنهــا »جميــع اإلحصــاءات التــي يقــوم النظــام اإلحصائــي الوطنــي بنشــرها باســتثناء 
تلــك التــي يــرد نــص صريــح بــأن ال تكــون رســمية«.

تمثــل اإلحصــاءات الرســمية جــزءًا مــن الحجــم الكلــي لإلحصــاءات الوصفيــة التــي يتــم إنتاجهــا فــي الدولــة مــن قبــل الهيئــات الحكوميــة المتمثلــة فــي 
مركــز اإلحصــاء أو الهيئــات اإلحصائيــة المتخصصــة األخــرى والــوزارات والجهــات الحكوميــة األخــرى والســلطات اإلقليميــة، ومــن وقــت إلــى آخــر الشــركات 
الخاصــة والمؤسســات األكاديميــة. ولــكل جهــة أهدافهــا الخاصــة مــن وراء إنتــاج اإلحصــاءات، حيــث غالبــا مــا تكــون اإلحصــاءات عبــارة عــن منتــج ثانــوي 

لألنشــطة اإلداريــة الحكوميــة.

تهــدف اإلحصــاءات الرســمية إلــى دعــم المؤسســات الحكوميــة وقطــاع األعمــال ومؤسســات المجتمــع المدنــي وعامــة الجمهــور وأصحــاب المصالــح 
المقيميــن وغيــر المقيميــن بالمعلومــات واإلحصــاءات. وهنــاك اهتمــام بالــغ باإلحصــاءات الرســمية علــى المســتويين الدولــي والوطنــي. إضافــة لمــا 
ســبق تهــدف اإلحصــاءات الرســمية إلــى توفيــر صــورة موضوعيــة وغيــر متحيــزة للوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي للدولــة أو ألي إقليــم فــي الدولــة 

أو مجموعــة مــن الــدول.

تعــّد الحكومــة والهيئــات الحكوميــة هــي المســتخدم الرئيســي لإلحصــاءات الرســمية، ولكــن يتــم اســتخدامها وبشــكل مكثــف مــن قبــل الشــركات 
والمؤسســات التجاريــة والباحثيــن األكاديمييــن والمؤسســات غيــر الربحيــة واألشــخاص. وليــس مــن المفتــرض أن تكــون البيانــات اإلحصائيــة التــي تصدرهــا 
أي هيئــة حكوميــة مصنفــة علــى أنهــا إحصــاءات رســمية؛ إذ مــن الممكــن إال تلبــي البيانــات الشــروط الواجــب توافرهــا لكــي تعــّد إحصــاءات رســمية، كأن 
تكــون - علــى ســبيل المثــال - جــودة البيانــات متدنيــة. فــإذا كانــت هــذه هــي الحــال، بإمــكان مركــز اإلحصــاء إتخــاذ قــرار بنشــر البيانــات أو بســحبها، ولكــن 

البــد مــن التنويــه واإلشــارة إلــى ذلــك مــن قبــل مركــز اإلحصــاء.

2-1-3  المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

تتضّمــن المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية المنشــورة مــن قبــل األمــم المتحــدة اإلطــار األساســي المتفــق عليــه دوليــً لإلحصــاءات الرســمية. وقــد 
قــّررت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام 2014 أن تصــادق علــى هــذه المبــادئ األساســية40 التــي تبّنتهــا فــي األصــل اللجنــة اإلحصائيــة التابعــة 
لألمــم المتحــدة فــي عــام 1994. وتتوافــر المبــادئ األساســية باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة واللغــات الرســمية األخــرى المعتمــدة فــي األمــم المتحــدة، علــى 

موقــع شــعبة اإلحصــاء التابعــة لألمــم المتحــدة41.

إن فهــم المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية يعطــي فكــرة عامــة مفيــدة جــدًا عــن التحديــات التــي تواجههــا اإلحصــاءات الرســمية فــي كل مــكان، 
ــل فــي دليــل اإلحصــاءات الخــاص باللجنــة األوروبيــة للتعــاون والتنميــة42. هــذا ويســتند هــذا القســم علــى وثيقــة »المبــادئ  ويمكــن إيجــاد تحليــل بدي

ــدى األمــم المتحــدة«43. األساســية لإلحصــاءات الرســمية واإلرشــادات العامــة للتطبيــق ل

40  United Nations Resolution: A/RES/68/261 Adopted without a vote. PV. A/68/PV.73 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/PV.73

41  http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx

42  http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-13-002

43  http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/impguide.aspx
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تستند فكرة المبادئ األساسية إلى اآلتي:

أن للمعلومــات اإلحصائيــة الرســمية عاليــة الجــودة دورًا بالــغ األهميــة فــي إجــراء التحليــالت ودعــم عمليــة صنــع القــرار بشــأن السياســة 	 
العامــة دعمــً للتنميــة المســتدامة والســالم واألمــن، ولتبــادل المعــارف والتجــارة بيــن الــدول والشــعوب فــي عالــم يــزداد ترابطــً ويتطلــب 

االنفتــاح والشــفافية.

ــى حــّد كبيــر علــى 	  ــى صحــة اإلحصــاءات يتوقفــإن إل ــه إل أن ثقــة الجمهــور األساســية فــي نزاهــة النظــم اإلحصائيــة الرســمية واطمئنان
ــه واحتــرام حقــوق أفــراده، وأن االســتقالل  ــى فهــم ذات احتــرام القيــم والمبــادئ األساســية التــي تمثــل األســاس ألي مجتمــع يســعى إل

ــة فــي هــذا الســياق. المهنــي ألجهــزة اإلحصــاء وخضوعهــا للمســاءلة مهمــان للغأي

أن فعاليــة القيــم والمبــادئ األساســية التــي تحكــم العمــل اإلحصائــي تتوقــف علــى مــدى تجســيدها فــي األطــر القانونيــة المؤسســية 	 
واحترامهــا علــى جميــع المســتويات السياســية ومــن جانــب األطــراف المعنيــة كافــة فــي النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة.

أن المبــادئ األساســية هــي ليســت توجيهيــة كمــا أنهــا ليســت مجموعــة قوانيــن، وبالتالــي فــإن تفســيرها قــد يختلــف مــن دولــة إلــى 	 
أخــرى. لكــن فــي الحقيقــة ينبغــي اختبــار اتســاق وتجانــس كل مــن اإلجــراءات والوثائــق والقــرارات المؤسســاتية فــي األنظمــة اإلحصائيــة 

بنــاء علــى هــذه المبــادئ، ممــا يمنحهــا القــوة والكفــاءة.

وفيما يلي المبادئ األساسية العشرة وأهدافها:

المبدأ رقم )1(: المالءمة واإلستقاللية وتكافؤ فرص الوصول لإلحصاءات

»تمثــل اإلحصــاءات الرســمية عنصــرًا ال غنــى عنــه فــي النظــام المعلوماتــي ألي مجتمــع ديمقراطــي، بمــا تقّدمــه للحكومــة واالقتصــاد والجمهــور مــن بيانــات 
عــن الحالــة االقتصاديــة والديموغرافيــة واالجتماعيــة والبيئيــة. ولتحقيــق ذلــك، يتعّيــن أن تقــوم الــوكاالت المعنيــة باإلحصــاءات الرســمية بجمــع مــا يثبــت 

فائدتــه العمليــة مــن اإلحصــاءات الرســمية وتوفيــره للمواطنيــن بتجــّرد وفــاًء لحقهــم فــي المعلومــات العامــة«.

إن الهــدف الرئيســي لإلحصــاءات الرســمية هــو تلبيــة احتياجــات المســتخدمين مــن المعلومــات عاليــة الجــودة والموثــوق بهــا. وال يقتصــر المســتخدمون 
علــى الحكومــات والهيئــات الحكوميــة فقــط، بــل يشــمل أيضــً قطــاع األعمــال والمؤسســات األكاديميــة والمهنيــة والجمهــور عامــة. ولكــي تظــل هــذه 
اإلحصــاءات ذات منفعــة عمليــة يتعيــن علــى مراكــز اإلحصــاء الرســمية أن تتابــع وتلبــي اإلحتياجــات الناشــئة لمســتخدمي اإلحصــاءات الرســمية مــن حيــث 

مــا هــو مطلــوب وتوقيتــه وكيــف يتــم تلبيتــه لتحديــد األســاليب التــي مــن خاللهــا يتــم توفيــر هــذه اإلحصــاءات.

تعــّد النزاهــة التــي يجــب أن تتحّلــى بهــا الجهــات المعنيــة بجمــع البيانــات عنصــرًا حيويــً لمصداقيــة اإلحصــاءات الرســمية ونزاهتهــا، ويجــب أن يتــم ذلــك 
مــن خــالل قانــون يحــدد الشــروط المســبقة لجمــع اإلحصــاءات الرســمية بنزاهــة واحترافيــة لتكــون موثوقــً بهــا. كمــا يعنــي هــذا المبــدأ أيضــً أن قــرارات 

النشــر يجــب أن تكــون مســتقلة.

المبدأ رقم )2(: المعايير واألخالقيات المهنية

ــادئ العلميــة وآداب الســلوك  ــارات فنيــة دقيقــة تشــمل المب ــة، وفقــً العتب ــوكاالت اإلحصائي ــزم أن تقــوم ال »حفاظــً علــى الثقــة باإلحصــاءات الرســمية، يل
المهنــي، بتحديــد أســاليب جمــع البيانــات اإلحصائيــة وإجراءاتهــا وتجهيزهــا وتخزينهــا وعرضهــا«.

تتطلــب الثقــة باإلحصــاءات تطبيــق معاييــر الجــودة العلميــة للعمــل اإلحصائــي، مــع توافــر المعرفــة بالعلــوم اإلحصائيــة واألنــواع األخــرى مــن العلــوم. وتتيــح 
اإلحصــاءات ذات الجــودة العاليــة إمكانيــة التوصــل إلــى نتائــج موضوعيــة. وينبغــي أن تنخــرط مراكــز اإلحصــاء فــي نقــاش موّســع حــول تطويــر األســاليب 
والممارســات اإلحصائيــة، وإتبــاع المبــادئ األخالقيــة المبّينــة فــي المعاييــر الدوليــة، وكذلــك فــي قواعــد الســلوك المهنــي الخاصــة بهــا، ويجــب غــرس هــذا 

الســلوك فــي التشــريع اإلحصائــي وفــي قواعــد الســلوك الخاصــة بالمؤسســات اإلحصائيــة.

ويجــب أن تعــّد مراكــز اإلحصــاء برنامــج عملهــا بشــكل مســتقّل، مــع اإلســتقاللية فــي األمــور الماليــة وتنطبــق هــذه اإلســتقاللية علــى مراحــل إنتــاج البيانــات 
اإلحصائيــة كافــة )ابتــداًء مــن اســتالم طلــب لبيانــات محــددة إلــى غأيــة نشــر النتائــج(، وتضــع اإلســتقاللية والنزاهــة أسســً للعالقــة بيــن مركــز اإلحصــاء وبيــن 

المســتخدمين، ويجــب أن تعكــس هــذه العالقــة الثقــة واالحتــرام المتبادليــن.

المبدأ رقم )3(: المحاسبة والشفافية

»تيســيرًا للتفســير الســليم للبيانــات، تقــوم الجهــات اإلحصائيــة، وفقــً للمعاييــر العلميــة، بتقديــم معلومــات عــن مصــادر اإلحصــاءات واألســاليب واإلجــراءات 
التــي تطّبــق بشــأنها«.
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يطلــق علــى التصنيفــات والتعاريــف ومصــادر البيانــات واألســاليب الكاملــة المســتخدمة فــي جمــع اإلحصــاءات وإعدادهــا مصطلــح »البيانــات الوصفيــة 
ــك المعلومــات حــول  ــات، ويشــمل ذل - Metadata« ويجــب أن يتــم توفيرهــا للمســتخدمين للســماح لهــم بالحكــم علــى مــدى مالءمــة اســتخدام البيان

ــات الوصفيــة جــزءًا أساســيً فــي العمليــة اإلحصائيــة. العمليــة اإلحصائيــة بالكامــل، ويعــّد نشــر البيان

المبدأ رقم )4(: منع االستخدام غير السليم

»للوكاالت اإلحصائية أن تعّلق على أي تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم لإلحصاءات«.

ــوا بالنزاهــة  ــذا يجــب علــى مراكــز اإلحصــاء وموظفيهــا أن يتحل مــن المحتمــل أن تكــون اإلحصــاءات عرضــة للتفســير الخاطــئ44 أو إســاءة االســتخدام، ل
ويتفــادوا أي تصــرف يخــّل بنزاهتهــم. فــي المقابــل فــإن التعليــق المناســب علــى التفســير غيــر الصحيــح وســوء اســتخدام المعلومــات اإلحصائيــة يعــّد مبدأ 
يضمــن حمأيــة النزاهــة والمهنيــة والثقــة التــي تتمتــع بهــا مراكــز اإلحصــاء والعاملــون فيهــا. إن هــذا المبــدأ مرتبــط بالمبــدأ رقــم )3( كمشــاركة تســهم 
فــي تحســين اســتخدام اإلحصــاءات الرســمية، إال أن علــى مراكــز اإلحصــاء وموظفيهــا إدارة حــاالت التدخــل هــذه بعنأيــة، وأينمــا كان ممكنــً يتــم التواصــل 

وكســب التأييــد ممــن أســاء التفســير أو االســتخدام قبــل القيــام بــأي إجــراء أو إبــداء مالحظــات عامــة.

إن إلــزام المســؤولين بالتعليــق علــى ســوء االســتخدام أو التفســير الخاطــئ لإلحصــاءات الرســمية عــن طريــق إعمــال القانــون يجعــل التدخــل المناســب 
أكثــر ســهولة.

المبدأ رقم )5(: مصادر اإلحصاءات الرسمية

»يجــوز الحصــول علــى البيانــات، لألغــراض اإلحصائيــة، مــن أي مصــدر كان، ســواء مــن الدراســات االســتقصائية اإلحصائيــة أو الســجالت اإلداريــة. وينبغــي 
للجهــات اإلحصائيــة وهــي تختــار المصــدر أن تضــع فــي اإلعتبــار عناصــر الجــودة ودقــة التوقيــت والتكاليــف والعــبء الــذي يقــع علــى كاهــل المجيبيــن عــن 

االســتبيانات«.

يتمثل هدف هذا المبدأ في اآلتي:

ــات المســتنبطة، وأن تكــون خاضعــة للنظــم  ــف التــام للمنتجيــن والعمليــات اإلحصائيــة وخصائــص عمليــة اإلنتــاج وجــودة البيان »ضمــان أن يتــم التعري
ــح التــي يتــم وضعهــا لتلبيــة الطلــب علــى المعلومــات«. واللوائ

بمــا أن إنتــاج اإلحصــاءات يعــّد مكلفــً ويتطّلــب جهــدًا كبيــرًا فــإن اإلحصائييــن بحاجــة إلــى إختيــار أنســب الطــرق مــن حيــث فاعليــة التكلفــة لجمــع البيانــات 
اإلحصائيــة. ومــن ثــم فــإن اســتخدام البيانــات اإلداريــة، أي البيانــات التــي تــم جمعهــا مســبقً ألغــراض أخــرى، يعــّد أمــرًا مثاليــً، ويجــب الســماح باإلطــالع علــى 
هــذه البيانــات ألغــراض إحصائيــة. ويمكــن توقيــع مذكــرات تفاهــم بيــن مركــز اإلحصــاء والهيئــة الحكوميــة المســؤولة عــن جمــع البيانــات لتحديــد الترتيبــات 

التــي تخّولهــم اإلطــالع علــى قواعــد البيانــات اإلداريــة.

تتوافــر بيانــات الســجالت اإلداريــة بصفــة أساســية لــدى الهيئــات الحكوميــة، كمــا يمكــن أن تتوافــر أيضــً فــي القطــاع الخــاص، علــى ســبيل المثــال فــي حفــظ 
.Business Registers ســجالت األعمال

المبدأ رقم )6(: السرّية

»يتعيــن إضفــاء الســرّية التاّمــة علــى البيانــات المتعلقــة باألفــراد التــي تجمعهــا الــوكاالت اإلحصائيــة ألغــراض إعــداد اإلحصــاءات، ســواء تعلقــت بأشــخاص 
طبيعييــن أو معنوييــن، ويتعّيــن اســتخدامها حصــرًا فــي األغــراض اإلحصائيــة«.

ــي فــإن الحفــاظ علــى ســرّية  ــات، وبالتال ــا الحســنة لعامــة الجمهــور وتعاونهــم فــي عمليــة جمــع البيان ــات الدقيقــة والمناســبة علــى النواي تعتمــد البيان
المعلومــات اإلحصائيــة يعــّد أمــرًا حيويــً. ويجــب علــى مراكــز اإلحصــاء أن تمنــع كشــف البيانــات الخاصــة باألفــراد والشــركات أو أي مؤسســات أخــرى، ويجــب 
ضمــان الســرّية علــى كل مســتوى مــن مســتويات العمليــة اإلحصائيــة، وتعــّد حمأيــة ســرّية جميــع األشــخاص والشــركات فــي غأيــة األهميــة لنيــل ثقــة 
الجمهــور فــي عمــل الجهــات اإلحصائيــة، فــإذا لــم توجــد الثقــة فــإن مــزّودي البيانــات ســيرفضون أي طلبــات الحصــول علــى معلومــات، ممــا ســيكون لــه 

ــات التــي يقّدمونهــا ستســتخدم حصــرًا لألغــراض اإلحصائيــة. ــأن البيان ــات ب ــة مــزّودي البيان ــات، ومــن المهــم أيضــً طمأن انعكاســات علــى جــودة البيان

لــذا تتضّمــن القوانيــن اإلحصائيــة بنــودًا للعقوبــات واإلجــراءات التأديبيــة فــي حــال عــدم الحفــاظ علــى الســرّية، لــذا يجــب أن يلــّم العاملــون فــي المؤسســات 
اإلحصائيــة تمامــً بمتطلبــات الســرّية والعقوبــات المحتملــة مــن خــالل تضمينهــا فــي عقــود التوظيــف.

المبدأ رقم )7(: التشريع

»تتاح للجمهور القوانين واألنظمة والتدابير التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائية«.

44  See, for example, the famous phrase: ‘there are lies, damned lies and statistics’.
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إن التشــريعات الجيــدة والمالئمــة هــي أمــر أساســي فــي العمــل اإلحصائــي، لــذا يجــب توافــر التشــريعات والقوانيــن واألنظمــة التــي تضمــن صالحيــة 
واســتقاللية مركــز اإلحصــاء ودور ومركــز المعهــد الوطنــي لإلحصــاء، والمجلــس الوطنــي لإلحصــاء، وكبيــر اإلحصائييــن.

المبدأ رقم )8(: التنسيق الوطني

»التنسيق بين الجهات اإلحصائية داخل الدول أمر ضروري لضمان اتساق النظام اإلحصائي وكفاءته«.

يــؤدي العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة )بمــا فــي ذلــك الــوزارات( دورًا مهمــً فــي األنظمــة اإلحصائيــة الرســمية. وبغــض النظــر عّمــا إذا كان النظــام اإلحصائــي 
مركزيــً فــإن وجــود دور تنســيقي قــوي يعــّد أساســيً لفاعليــة عمــل النظــام اإلحصائــي الوطنــي، ويضمــن ذلــك اتســاق التعاريــف والمنهجيــات والتصنيفــات 
ويســاعد علــى تجنــب ازدواجيــة الجهــود ويقلــل مــن أعبــاء االســتجابة ويــؤدي إلــى خفــض التكلفــة. غالبــً مــا يتــم وضــع التنســيق الوطنــي فــي اإلجــراءات 
اإلحصائيــة لمركــز اإلحصــاء. ويعــد تطبيــق هــذا المبــدأ ضروريــً لتمكيــن مركــز اإلحصــاء مــن جمــع البيانــات التــي يجمعهــا ودمجهــا مــع البيانــات المســتمدة 

مــن الجهــات األخــرى. ومــن الضــروري أيضــً التأكــد مــن المحافظــة علــى تناســق معاييــر جــودة البيانــات فــي كامــل النظــام اإلحصائــي الوطنــي.

وتشــير وثيقــة اإلرشــادات العامــة لتطبيــق هــذه المبــادئ إلــى أن مبــدأ التنســيق الوطنــي هــو مــن بيــن المبــادئ األقــل تطبيقــً بيــن المبــادئ األساســية 
لإلحصــاءات الرســمية... وقــد يــؤدي تزايــد تطبيــق هــذا المبــدأ إلــى تحســينات كبــرى فــي الكفــاءة اإلحصائيــة.

المبدأ رقم )9(: استخدام المعايير الدولية

»إن قيــام الــوكاالت اإلحصائيــة فــي كل بلــد مــن الــدول باســتخدام المفاهيــم والتصنيفــات واألســاليب الدوليــة يعــزز اتســاق النظــم اإلحصائيــة وكفاءتهــا 
علــى جميــع المســتويات الرســمية«.

تتضّمن اإلرشادات العامة وصفً ألهداف هذا المبدأ والمتمثلة في اآلتي:

مــن دون المعاييــر والبيانــات الوصفيــة العامــة فــإن قابليــة مقارنــة البيانــات التــي تنتجهــا مراكــز اإلحصــاء المختلفــة تعــّد أمــرًا مســتحياًل وينطبــق ذلــك 
داخــل الدولــة نفســها أو بيــن الــدول.

إن قابليــة المقارنــة تعــّد بعــدًا مهمــً للجــودة. فــإذا كانــت البيانــات غيــر قابلــة للمقارنــة فإنهــا تفقــد الكثيــر مــن فائدتهــا، وإذا فقــدت البيانــات فائدتهــا 
فــإن الهيئــة المنتجــة لإلحصــاءات تفقــد الثقــة. إن تطويــر إنتــاج اإلحصــاءات الرســمية والخدمــات اإلحصائيــة مبــدأ أساســي فــي العمــل اإلحصائــي، 
ــى تحســين الكفــاءة فــي الهيئــات اإلحصائيــة وضمــن قطــاع اإلحصــاء  ــؤدي إل ــك علــى مــدى تطبيــق المعاييــر اإلحصائيــة المعتبــرة التــي ت ويعتمــد ذل

الرســمي علــى حــد ســواء.

لــذا فــإن الهــدف األساســي مــن هــذا المبــدأ األساســي هــو ضمــان أن اإلحصــاءات الرســمية )والجهــات المنتجــة لهــا( تبقــى مالئمــة للمســتخدمين وتتناســب 
مــع المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل الحكومــات الوطنيــة، ويعــّد هــذا المبــدأ امتــدادًا للمبــادئ العلميــة والمعاييــر المذكــورة فــي المبــدأ رقــم )2(.

المبدأ رقم )10(: التعاون الدولي

»يســهم التعــاون الثنائــي والمتعــدد األطــراف فــي مجــال اإلحصــاءات فــي تحســين نظــم اإلحصــاءات الرســمية فــي جميــع الــدول«. يتمثــل الهــدف مــن ذلــك 
ــة  ــف والتوجيهــات العامــة الدولي ــر التصنيفــات واألســاليب والتعاري ــك فــي تطوي ــة وتبادلهــا، ويســهم ذل ــم مــن أفضــل الممارســات اإلحصائي فــي التعل
ــً مــا تشــارك مؤسســات غيــر مركــز اإلحصــاء الوطنــي -  مثــل مؤسســات البحــوث والجهــات اإلحصائيــة شــبه الرســمية -فــي التعــاون  وتحســينها. غالب

الدولــي فــي مجــال اإلحصــاء.

2-1-4  األنظمة اإلحصائية الوطنية

تعــّرف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة النظــام اإلحصائــي الوطنــي بأنــه: »مجموعــة مــن المؤسســات والوحــدات اإلحصائيــة داخــل الدولــة تقــوم 
مجتمعــة بجمــع اإلحصــاءات الرســمية ومعالجتهــا ونشــرها نيابــة عــن الحكومــة الوطنيــة«.

»تتكــّون األنظمــة اإلحصائيــة الوطنيــة مــن جميــع الهيئــات التــي تقــوم بإصــدار اإلحصــاءات. وتشــمل بعــض التعاريــف أيضــً المســتخدمين الرئيســيين 
لإلحصــاءات ضمــن النظــام. ويوجــد لــدى معظــم الــدول )باســتثناء بعــض الــدول مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة( مركــز إحصائــي وطنــي مســؤول عــن 
جمــع بعــض أو معظــم اإلحصــاءات الرســمية وتبويبهــا ونشــرها، وعــادة مــا يــؤدي المركــز اإلحصائــي الوطنــي دورًا تنســيقيً للنظــام الوطنــي اإلحصائــي، 
وقــد يقــوم بنفســه بجمــع معظــم اإلحصــاءات ذاتهــا. هــذا ويمكــن القــول بــأن هنــاك نظــام إحصائــي وطنــي موجــود فــي الدولــة حــال مــا يتــّم جمــع 

اإلحصــاءات ونشــرها علــى المســتوى الوطنــي، وبغــّض النظــر عــن دور مركــز اإلحصــاء وعــن مســتوى التنســيق بيــن الجهــات المنتجــة لإلحصــاءات.
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تختلــف األنظمــة اإلحصائيــة الوطنيــة بصــورة كبيــرة مــن حيــث تنظيمهــا، وتتأثــر بالنظــام القانونــي واإلداري فــي الدولــة المعنيــة. وتســّمى األنظمــة 
اإلحصائيــة التــي يكــون فيهــا مركــز اإلحصــاء مســؤوالً عــن جمــع معظــم اإلحصــاءات الرســمية وتبويبهــا ونشــرها بأنــه نظــام »مركــزي«. وعلــى النقيــض 
 مــن ذلــك فــإن األنظمــة اإلحصائيــة التــي يتــم فيهــا إنتــاج معظــم اإلحصــاءات ونشــرها بواســطة الــوزارات والهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة فإنهــا تســّمى 

»ال مركزية«. وفي الدول األكبر حجمً يمكن أن يكون لحكومات األقاليم أو الواليات دور في جمع اإلحصاءات وتصنيفها.

وكمــا لوحــظ فــي مناقشــة المبــدأ رقــم )8( مــن المبــادئ األساســية. غالبــا مــا يكــون التنســيق الفعــال لألنظمــة اإلحصائيــة الوطنيــة - ســواء كانــت مركزيــة 
أو ال مركزيــة - صعــب التطبيــق.

2-1-5  دور المنظمات اإلحصائية الدولية واإلقليمية في وضع المعايير وتنسيق العمل اإلحصائي

ــا  تعتبــر اللجنــة اإلحصائيــة التابعــة لألمــم المتحــدة هــي الجهــة المســؤولة عــن اعتمــاد المعاييــر اإلحصائيــة الدوليــة. وهــذه اللجنــة هــي »الهيئــة العلي
للنظــام اإلحصائــي الدولــي، إذ إنهــا تجمــع مســؤولي اإلحصــاء وكبــار اإلحصائييــن مــن الــدول األعضــاء فــي جميــع أنحــاء العالــم. وتعــّد أعلــى هيئــة إلتخــاذ 
ــر المفاهيــم واألســاليب وتطبيقهــا علــى المســتويين الوطنــي  القــرار الخــاص باألنشــطة اإلحصائيــة الدوليــة، وخاصــة وضــع المعاييــر اإلحصائيــة وتطوي

والدولــي45«. ويتضّمــن القســم 1.3.1 مناقشــة لــدور األمــم المتحــدة والــوكاالت الدوليــة األخــرى فــي إنتــاج إحصــاءات متســقة.

تعــّد المنظمــات الدوليــة، مثــل صنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العالميــة 
ومنظمــة العمــل الدوليــة وصنــدوق الســكان التابــع لألمــم المتحــدة وشــعبة اإلحصــاء التابــع لألمــم المتحــدة والبنــك الدولــي بصفتهــم منتجيــن 
لإلحصــاءات الدوليــة، أكبــر المشــاركين فــي تطويــر هــذه المعاييــر وإعدادهــا. وتعــّد اإلحصــاءات فــي الــدول األوروبيــة أكثــر اتســاقً بيــن األقاليــم الدوليــة 
األخــرى وبالتالــي فــإن المكتــب اإلحصائــي لإلتحــاد األوروبــي باإلضافــة إلــى اللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا التابعــة لألمــم المتحــدة لعبــا دورًا كبيــرًا فــي إعــداد 

المعاييــر اإلحصائيــة الدوليــة.

ــة والمعاييــر اإلحصائيــة الدوليــة يتــم إنشــاء مجموعــات عمــل مؤقتــة مــن الجهــات الرئيســية المهتمــة، وعــادة  ــر األدل فــي إطــار جهــود التنســيق لتطوي
تضــّم شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة أو منظمــة دوليــة أخــرى تقــوم بــدور الســكرتارية. علــى ســبيل المثــال، فــي الحســابات القوميــة، تعمــل مجموعــة 
العمــل فــي األمانــة العامــة حــول الحســابات القوميــة، حيــث تعمــل علــى تطويــر نظــام الحســابات القوميــة مــع إشــراك ممثليــن مــن الــوكاالت الدوليــة ومراكــز 

إحصائيــة وطنيــة مختــارة.

هــذا وعملــت شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة بالتعــاون مــع شــركائها الدولييــن وباإلســتفادة ممــا ســبق إنجــازه مــن قبــل المنظمــات األوروبيــة علــى 
إعــداد المبــادئ األساســية الخاصــة باإلحصــاءات الرســمية التــي جــرى نقاشــها فــي القســم 2-3-1 أعــاله، وبالتالــي كانــت شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة، كمــا 

فــي االتفاقيــات اإلحصائيــة الدوليــة األخــرى، مســؤولة عــن تبّنــي المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية كمعاييــر دوليــة.

تــؤدي منظمــات التعــاون اإلقليمــي دورًا فــي وضــع المعاييــر المرتبطــة بمشــاركة دولهــا األعضــاء فــي األنشــطة اإلحصائيــة اإلقليمية التي تتطلب التنســيق. 
وعلــى ســبيل المثــال، قامــت المنظمــات اإلقليميــة بتطويــر تصنيفــات إقليميــة علــى مســتوى أكثــر تفصيــاًل لتصنيــف الســلع ألغــراض االســتهالك األســري 

والمرتبــط بتطويــر مؤشــرات إقليميــة متســقة، ألســعار الســلع اإلســتهالكية.

45  http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm
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2.2 |  النظام اإلحصائي إلمارة أبوظبي
2-2-1  اإلطار التشريعي لإلحصاءات في إمارة أبوظبي

يحــّدد قانــون أبوظبــي رقــم 7 لعــام 2008 46 ســلطة وصالحيــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ودوره المركــزي فــي النظــام اإلحصائــي 
ــي: ــى اآلت ــون عل ــارة، وينــص القان لإلم

تحديد أهداف مركز اإلحصاء وصالحياته.	 

سياسة مركز اإلحصاء وإدارته وتعيين مديره العام.	 

تمويل مركز اإلحصاء.	 

اعتماد مبادئ اإلحصاءات الرسمية.	 

عالقات مركز اإلحصاء مع الهيئة اإلحصائية اإلتحادية.	 

عالقات مركز اإلحصاء بالهيئات الحكومية في اإلمارة.	 

سرّية البيانات.	 

إن تأثير المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية على التشريع واضحة جدًا )انظر القسم 3-1-2(.

بموجــب القانــون يكــون مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مفّوضــً بإجــراء مســوحات وجمــع البيانــات اإلحصائيــة فــي إمــارة أبوظبــي. والمطلــوب 
التــزام عمــل المركــز بالمبــادئ التاليــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 5 المــادة 17 مــن القانــون:

اإلستقاللية المهنية.	 

الحيادية.	 

الموضوعية.	 

الموثوقية.	 

السرّية اإلحصائية.	 

مالءمة التكلفة وفاعليتها.	 

الجودة اإلحصائية.	 

تعتبــر اإلحصــاءات التــي يصدرهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي وفقــً للمــادة رقــم )1( إحصــاءات رســمية، ووفقــً للمــادة رقــم )2( فــإن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
هــو »المصــدر الوحيــد لإلحصــاءات علــى مســتوى اإلمــارة«. أمــا بالنســبة إلــى الهيئــات األخــرى التــي ترغــب فــي جمــع إحصــاءات رســمية فإنهــا بالتالــي تحتــاج 
ــزّود مركــز اإلحصــاء -  ــأن ت إلــى التنســيق مــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والتعــاون معــه لنشــر اإلحصــاءات. يطالــب القانــون جميــع الهيئــات الحكوميــة ب
أبوظبــي بالمعلومــات اإلحصائيــة والتشــاور معــه قبــل البــدء فــي أي مشــروع إحصائــي لكــي تلتــزم بالتعاريــف والتصنيفــات والمعاييــر اإلحصائيــة الفنيــة 

التــي وضعهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، هــذا إضافــة إلــى ضــرورة الحصــول علــى موافقــة المركــز قبــل نشــر النتائــج.

ــي  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبالتال ــً وثيقــً بيــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والهيئــة اإلحصائيــة علــى المســتوى اإلتحــادي بدول ــون تعاون يفــرض القان
يجــب علــى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أن يقــوم بإجــراء مســوح وفقــً لبرنامــج العمــل اإلتحــادي الســنوي وعلــى أســاس المنهجيــات والمعاييــر والتصنيفــات 
والتعاريــف التــي تتبناهــا الهيئــة اإلحصائيــة اإلتحاديــة. وقــد نــص القانــون )المــادة 18( علــى إجــراء مســوحات مشــتركة إذا لــزم األمــر. ويتطلــب نشــر البيانــات 
مــن جانــب مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنــاًء علــى المســوحات اإلتحاديــة إتبــاع السياســة المحــددة علــى المســتوى اإلتحــادي. وقــد نــّص القانــون رقــم 7 علــى 

التنســيق بيــن الجهتيــن فــي مجــاالت المنهجيــة والمعاييــر والتصنيفــات مــن أجــل إعــداد المؤشــرات الوطنيــة.

وقــد حــّدد القانــون دور كل مــن مجلــس إدارة المركــز والمديــر العــام واللجنــة االستشــارية الفنيــة، وخــول مجلــس اإلدارة بتحديــد األولويــات وخطــط العمــل 
الســنوية ومشــروع موازنــة مركــز اإلحصــاء وتحديــد نطــاق الموازنــة، كمــا أعطــى القانــون المركــز صالحيــة التعــاون مــع المنظمــات العربيــة والدوليــة العاملــة 

فــي مجــال اإلحصــاء بالتنســيق مــع الهيئــات اإلتحاديــة ذات الصلــة.

يلــزم القانــون األفــراد والكيانــات القانونيــة باالســتجابة بأمانــة وصــدق للطلبــات اإلحصائيــة الصــادرة عــن المركــز والنــص علــى التــزام ســرّية اإلحصــاءات، كمــا 
يحــّدد القانــون الجــزاءات الموقعــة فــي حــال مخالفــة هــذه األحــكام.

46  http://www.scad.ae/Shared%20Documents/SCAD_Eng.pdf
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2-2-2  دور مركز اإلحصاء - أبوظبي في النظام اإلحصائي إلمارة أبوظبي

يعتبــر مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي هــو مصــدر البيانــات اإلحصائيــة الرســمية فــي إمــارة أبوظبــي وقــد تــّم إنشــاؤه ككيــان قانونــي فــي 28 إبريــل 2008 وفقــً 
للقانــون رقــم 7 لعــام 2008 كمــا ســبق تناولــه فــي القســم 2-2-1 أعــاله. وقــد بــدأ مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي عملــه بعــد ســنة مــن ذلــك التاريــخ وتحديــدًا 

فــي شــهر إبريــل 2009 47، إدراكً لألهميــة المتزايــدة للمعلومــات اإلحصائيــة عاليــة الجــودة الســتخدامات الحكومــة وقطــاع األعمــال والمجتمــع بأكملــه. 

وكمــا هــو منصــوص عليــه فــي التشــريع، فــإن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي يلعــب دورًا مركزيــً وتنســيقيً للعمــل اإلحصائــي فــي إمــارة أبوظبــي، وبالتالــي فــإن 
المركــز مســؤول عــن تكامــل اإلحصــاءات التــي تصدرهــا الجهــات والهيئــات اإلداريــة األخــرى واتســاقها مــن حيــث توحيــد المفاهيــم والتعاريــف اإلحصائيــة. 
وبوصفــه الهيئــة الرســمية الرئيســية المعنيــة بجمــع البيانــات اإلحصائيــة فــي إمــارة أبوظبــي فــإن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي يتولّــى مهــام إعــداد خطــط 
العمــل اإلحصائيــة التــي تدعــم برامــج التنميــة فــي اإلمــارة، ويقــوم بإجــراء المســوحات اإلحصائيــة فــي اإلمــارة دون اإلخــالل بمصالــح العمل اإلحصائــي الوطني. 
ــى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أيضــً مســؤولية جمــع اإلحصــاءات الرســمية وتصنيفهــا وحفظهــا وتحليلهــا ونشــرها وإصــدار نتائــج المســوحات  كمــا يتولّ
االجتماعيــة والديموغرافيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والثقافيــة. وبنــاًء عليــه فــإن النظــام اإلحصائــي فــي أبوظبــي يضــّم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والهيئــات 

الحكوميــة األخــرى داخــل اإلمــارة التــي تمــارس األنشــطة اإلحصائيــة بصفــة منتظمــة. 

يتعّيــن علــى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أن يأخــذ فــي الحســبان السياســة اإلحصائيــة علــى المســتوى اإلتحــادي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا 
يختــص بتنفيــذ المســوحات اإلحصائيــة الوطنيــة.

ازداد عــدد اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية واإلصــدارات التــي ينشــرها مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بصــورة منتظمــة منــذ تأسيســه وشــهد عــدد مــن الخدمــات 
اإللكترونيــة المتاحــة زيــادة بالســرعة نفســها48. كمــا ارتفــع عــدد زوار الموقــع اإللكترونــي أيضــً وعلــى وجــه الخصــوص عنــد نشــر التعــداد الســكاني عــام 
2011. ومــن اإلنجــازات البــارزة للمركــز الفتــرة الزمنيــة القصيــرة التــي يســتغرقها مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي الــّرد علــى االستفســارات وطلبــات البيانــات 

التــي تــّم قياســها بأقــل مــن نصــف يــوم، وقــد أشــارت نتائــج المســح الســنوي لرضــى المتعامليــن نمــوًا فــي مســتوى الرضــى، وتــم إحــراز هــذا التقــدم الكبيــر 
فــي ظــل نمــو بســيط فــي عــدد موظفــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 

تعــّد العالقــة الفعالــة والموجهــة نحــو تحقيــق النتائــج مــع مــزّودي البيانــات والشــركاء الرئيســيين عامــاًل حيويــً فــي نجــاح العمــل اإلحصائــي لمركــز اإلحصــاء 
- أبوظبــي. وتتكــّون األداة األساســية لترتيبــات الشــراكة مــع مــزّودي البيانــات اإلداريــة والشــركاء فــي توقيــع مذكــرات التفاهــم واتفاقيــات مســتوى الخدمــة 
التــي يتــم فيهــا تحديــد اآلليــات والمســؤوليات فــي مجــال تبــادل البيانــات. فــي نهأيــة عــام 2014 كان مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي قــد وّقــع 35 اتفاقيــة 
مســتوى خدمــة مــع الشــركاء الرئيســيين، عــالوة علــى مذكــرات تفاهــم مــع الشــركاء الدولييــن49، كمــا قــام المركــز بعقــد ملتقــى الشــركاء لمناقشــة 
القضايــا وفهــم أولوياتهــا، وقــد ســاعد ذلــك علــى تطويــر خطــة عمــل للوفــاء بالمتطلبــات اإلحصائيــة للمســتخدمين50 وإضافــة إلــى ذلــك يقــوم مركــز 

اإلحصــاء - أبوظبــي بإجــراء مســح ســنوي لرضــا المتعامليــن. 

2-2-3  مدّونة الممارسات وميثاق التعاون والخدمة والشفافية لمركز اإلحصاء - أبوظبي 

ال يمكــن تطبيــق المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية ببســاطة مــن خــالل ســن التشــريعات المناســبة فقــط، ولكــي يتــم ضمــان أن اإلجــراءات اإلحصائيــة 
اليوميــة متســقة مــع القانــون والمبــادئ األساســية ال بــد مــن ضبــط اإلجــراءات اإلداريــة مــع الوثيقــة األساســية التــي تتضّمــن اإلجــراءات المتوقعــة مــن 

اإلحصائييــن. وقــد قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتطويــر ميثــاق التعــاون والخدمــة والــش فافيــة للوفــاء بهــذا الــدور. 

جــرى تطويــر ميثــاق التعــاون والخدمــة والشــفافية51 فــي ســياق جهــود مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي تجــاه تطويــر الممارســات اإلحصائيــة وتعزيــز ثقــة 
المتعامليــن بالنظــام اإلحصائــي إلمــارة أبوظبــي. وفقــً لهــذا الميثــاق يتعّهــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بالعمــل علــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي مجــال 
العمــل اإلحصائــي وتوفيــر خدمــات عاليــة الجــودة وبيانــات إحصائيــة موثــوق بهــا فــي المواعيــد المحــددة، مسترشــدًا فــي ذلــك بمبــدأ الشــفافية والمســاواة 
فــي حــق اإلطــالع علــى البيانــات، كمــا يتعّهــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أيضــً بالتنســيق المشــترك والتعــاون البّنــاء مــع الشــركاء وأصحــاب المصالــح 

والدوائــر والمؤسســات واألفــراد لتطويــر نظــام إحصائــي وتحقيــق المصلحــة العليــا إلمــارة أبوظبــي. 

هذا وتشمل األهداف الرئيسية لميثاق التعاون والخدمة والشفافية ما يلي: 

إعــداد وثيقــة معتمــدة حــول الممارســات الفضلــى فــي تطويــر العمــل اإلحصائــي فــي إمــارة أبوظبــي، وتوضيــح دور المركــز وجميــع األطــراف المعنيــة 	 
فــي العمــل اإلحصائــي باإلمــارة أفــرادًا ومؤسســات.

47   Evolving Data Processing in the Statistics Centre – Abu Dhabi, Dragica Sarich and Maitha Al Junaibi, Conference of European Statisticians, 2012, quoting the SCAD website, 
which has since changed http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.44/2012/21_Abu_Dhabi.pdf

48  From Annual Review 2013: http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=16

49      SCAD Strategic Plan 2009 – 2013: http://www.scad.ae/Shared%20Documents/SCAD%20Strategic%20Plan.pdf 
and see files: SLA Template V 1 Eng-updated 2015 03 09 and Service Level Agreement_List of entities (Ref. Doc. 609 and 610)

50  SCAD press release: http://www.scad.ae/Shared%20Documents/Stakeholders%20Forum%202015-press%20release-English.pdf

51  http://www.scad.ae/en/aboutus/Pages/Cooperation-Charter.aspx
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إرســاء المعاييــر االخالقيــة والقواعــد والمبــادئ والقيــم األساســية والثقافــة المهنيــة المطلوبــة مــن العامليــن المنفذيــن للعمــل اإلحصائــي 	 
المكتبــي والميدانــي. 

تعزيــز التــزام بهــذه المعاييــر والقواعــد والقيــم، وتوضيــح المســؤوليات وااللتــزام تجــاه اآلخريــن بمــا ينســجم مــع القانــون رقــم 7 لســنة 2008 بشــأن 	 
إنشــاء مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والقوانيــن واألنظمــة المحليــة واإلتحاديــة األخــرى.

تعزيز روح الفريق لتطوير النظام اإلحصائي في إمارة أبوظبي.	 

توضيــح المعاييــر والقواعــد والمبــادئ األساســية التــي تحكــم عمــل المركــز علــى مختلــف الصعــد الداخليــة والخارجيــة، ومــن ذلــك جمــع البيانــات اإلحصائيــة 
ومعالجتهــا ونشــرها، واحتــرام الســرّية والخصوصيــة، وأخالقيــات التعامــل مــع الشــركاء ومســتخدمي البيانــات اإلحصائيــة ومزّوديهــا.

يقّدم ميثاق التعاون والخدمة والشفافية سلسلة من االلتزامات: 

التزام مركز اإلحصاء - أبوظبي تجاه مستخدمي البيانات. 	 

التزام مركز اإلحصاء - أبوظبي تجاه مزّودي البيانات. 	 

التزام مركز اإلحصاء - أبوظبي تجاه المجتمع. 	 

التزام مركز اإلحصاء - أبوظبي لتحقيق معايير الجودة. 	 

هــذا ويتضّمــن ميثــاق التعــاون والخدمــة والشــفافية التوقيتــات التــي يحتاجهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي تقديــم الخدمــة، ومــاذا يتوقــع مســتخدمو 
البيانــات الحصــول عليــه مــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ومــاذا يتوقــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــن مســتخدمي البيانــات ومزّوديهــا.  علــى مســتوى 
الخدمــة، قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي عــام 2014 بإصــدار ميثــاق لألخالقيــات المهنيــة52 »إلرســاء معاييــر أخالقيــة، وقواعــد ومبــادئ أساســية آلداب 
العمــل اإلحصائــي المكتبــي والميدانــي، وقيــم وثقافــة مهنيــة عاليــة بيــن الموظفيــن، وأكــد علــى ضمــان االلتــزام بهــذه المعاييــر والقواعــد والقيــم، 
وترســيخ أســس الممارســات الفضلــى والحوكمــة الرشــيدة«. تــّم تطويــر هــذه الوثيقــة فــي ضــوء إعــالن المعهــد اإلحصائــي الدولــي حــول أخالقيــات المهنة53 

وذلــك دعمــً لتطبيــق ميثــاق التعــاون والخدمــة والشــفافية، وانســجاما مــع القانــون رقــم 7 لعــام 2008. 

يتطّلــب تطبيــق هــذه الوثائــق وجــود تعليمــات واضحــة علــى المســتوى التشــغيلي لضمــان اتســاق التطبيــق، وتوفــر سلســلة إصــدارات »السياســات 
واإلجــراءات الداخليــة لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي«. هــذه القواعــد، وبصــورة خاصــة تتضّمــن الوثيقــة بعنــوان »اإلفصــاح عــن المحــددات وتمييــز المعلومــات 

)الســرّية(« 54 معلومــات تفصيليــة عــن القيــود علــى اإلفصــاح عــن البيانــات األفراديــة. وتشــير الوثيقــة إلــى أن الغــرض منهــا مــا يلــي: 

تحديد مفهوم السرّية والبيانات الجزئية والبنود المتعلقة بها.	 

تحديد االختالف بين السرّية واألمن. 	 

تحديد عناصر سياسة السرّية ومبّررات وجودها في اإلحصاءات الرسمية. 	 

التفصيــل لمــا نــّص عليــه القانــون رقــم 7 لعــام 2008 حــول الســرّية وتحديــد المجيبيــن مــن خــالل البيانــات واإلفصــاح عــن هــذه البيانــات وإصــدار 	 
ــات علــى المخالفيــن. الغرامــات / العقوب

بيان مبادئ اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم المتحدة الخاصة بالسرّية والتزام حمأية »هوية« المجيبين.	 

بيان نطاق شمولية هذه السياسة )أي ما هي البيانات المشمولة ضمن النطاق(. 	 

مناقشة الحاجة إلى وضع إجراءات تدقيق خارجية سنوية لضمان أن الهيئات الحكومية تتبع بيان النوايا والقانون رقم 7 لعام 2008.	 

تحديد التطورات المستقبلية لدراستها من قبل مركز اإلحصاء - أبوظبي. 	 

إن هــذه السياســة باإلضافــة إلــى اإلرشــادات تمكــن موظفــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــن فهــم التزاماتهــم تجــاه المســتخدمين واكتســاب الثقــة 
بفهمهــم للقانــون والمبــادئ التــي تفــرض وجــود هــذه القواعــد والتعليمــات فــي المقــام األول. 

إن وثيقــة »مدّونــة قواعــد الممارســات فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي«55 تحــّدد المعاييــر الخاصــة بتطويــر اإلحصــاءات وإنتاجهــا ونشــرها فــي مركــز اإلحصــاء 
- أبوظبــي، وتعــّد قواعــد الممارســات فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي متســقة مــع قواعــد الممارســات اإلحصائيــة األوروبيــة56. 

52  SCAD Charter of Professional Ethics, First Edition, March 2014, File: Professional Ethics (Ref. Doc. 199)

53  http://www.isi-web.org/about-isi/professional-ethics

54  File: PO-SP-PO-004 Confidentiality Policy, (Ref. Doc. 295)

55  File: SCAD Technical Assessment (Ref. Doc. 198)

56  http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-statistics-code-of-practice
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تتكّون قواعد الممارسات في مركز اإلحصاء - أبوظبي من 15 مبدأ، منظمة في ثالثة محاور: 

البيئة المؤسسية. 	 

اإلجراءات اإلحصائية. 	 

المخرجات اإلحصائية. 	 

محور البيئة المؤسسية، يغطي المبادئ التالية، والتي يرمي مركز اإلحصاء - أبوظبي إلى الوفاء بها: 

اإلســتقاللية المهنيــة: االســتقالل المهنــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي عــن السياســات والدوائــر والهيئــات اإلداريــة األخــرى 	 
الخــاص.  والقطــاع 

التفويــض بجمــع البيانــات: يتمتــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتفويــض قانونــي لجمــع المعلومــات لألغــراض اإلحصائيــة. ويجــوز أن يلــزم 	 
القانــون الدوائــر والشــركات التجاريــة واألفــراد / األســر بتقديــم البيانــات لألغــراض اإلحصائيــة.

كفأية الموارد: إن الموارد المتاحة لمركز اإلحصاء - أبوظبي كافية للوفاء بالمتطلبات اإلحصائية. 	 

ــودة: إن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ملتــزم بالجــودة ويقــوم وبصفــة منتظمــة بتحديــد مواطــن القــوة ونقــاط الضعــف 	  ــزام بالج االلت
بهــدف التحســين المســتمر لجــودة اإلجــراءات والمنتجــات. 

السرّية اإلحصائية: يتم ضمان سرّية البيانات التي يوفرها مزّودو البيانات اإلحصائية. 	 

النزاهة والموضوعية: يقوم مركز اإلحصاء - أبوظبي بإصدار إحصاءات تحترم اإلستقاللية العلمية ونشرها. 	 

اإلجراءات اإلحصائية: وتغطيها المبادئ التالية والتي يهدف مركز اإلحصاء - أبوظبي إلى تحقيقها: 	 

سالمة المنهجية: توفر أدوات وإجراءات وخبرات كافية لضمان جودة اإلحصاءات. 	 

ــبة: توفــر إجــراءات إحصائيــة مناســبة يتــم تطبيقهــا خــالل عمليــة جمــع البيانــات ومراجعتهــا وتحديــد 	  ــة مناس ــراءات إحصائي إج
جــودة اإلحصــاءات. 

تخفيــف العــبء علــى المســتجيبين: مــن خــالل الموائمة ما بيــن العبء الملقــى على كاهــل المســتجيبين واحتياجات المســتخدمين 	 
مــن البيانــات دون إفراط. 

خفض التكلفة: من خالل استخدام الموارد بفعالية وكفاءة. 	 

المخرجات اإلحصائية، تغطي المبادئ التالية المخرجات اإلحصائية التي يهدف مركز اإلحصاء – أبوظبي الوفاء بها: 	 

المالءمة: استجابة اإلحصاءات الحتياجات المستخدمين.	 

الدقة والموثوقية: تعكس اإلحصاءات الواقع بدقة وموثوقية. 	 

الحداثة والتزام المواعيد: يتم نشر اإلحصاءات في وقتها والموعد المحدد. 	 

االتساق والقابلية للمقارنة: تعّد اإلحصاءات متسقة داخليً مع مرور الوقت وقابلة للمقارنة بين األقاليم والدول. 	 

اإلتاحة والوضوح: يتم تقديم اإلحصاءات بطريقة واضحة ومفهومة ومتاحة ويمكن الوصول إليها بطريقة نزيهة. 	 

2-2-4  المنتجون اآلخرون لإلحصاءات في إمارة أبوظبي

هنــاك عــدد كبيــر مــن الجهــات األخــرى المنتجــة لإلحصــاءات فــي أبوظبــي، تشــمل الــوزارات والمؤسســات المحليــة أو اإلتحاديــة، هــذا وحصــر مركــز 
اإلحصــاء - أبوظبــي 34 مــن هــذه الجهــات فــي قائمتــه »الفئــة األولــى مــن الهيئــات “، وتضــم العديــد مــن، وليــس جميــع، األعضــاء المنتجيــن لإلحصــاءات 

فــي النظــام اإلحصائــي. 

وخالفــً لمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، الــذي يشــغل موقعــً محــددًا فــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي، يتــم تحديــد منتجــي اإلحصــاءات بحســب 
فصــول القطاعــات اإلحصائيــة الخاصــة بــكل منهــم.  

إضافــة لمــا ســبق، تقــع علــى عاتــق مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مهمــة التنســيق بيــن مختلــف الجهــات لجمــع اإلحصــاءات تحديــدًا عــن إمــارة أبوظبــي، وليــس 
كجــزء مــن المســوحات اإلتحاديــة التــي تنظمهــا الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويتضّمــن القســمان 2-2-1 و2-2-2 

أعــاله اإلطــار القانونــي واآلليــات الخاصــة بالــدور التنســيقي اإلحصائــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 
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2-2-5  مستخدمو اإلحصاءات 

إن حكومــة أبوظبــي هــي المســتخدم األساســي لإلحصــاءات التــي يصدرهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، ويعتبــر منتجــو اإلحصــاءات فــي الــوزارات والجهــات 
الحكوميــة مســتخدمين أيضــً لإلحصــاءات. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر الجهــات الحكوميــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وعلــى وجــه الخصــوص الهيئــة 
اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء، مســتخدمين رئيســيين لإلحصــاءات. وقــد أعــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي قائمــة بالشــركاء فــي القطــاع العــام57 وينشــرها 

ضمــن خطتــه االســتراتيجية58. 

وباإلضافــة إلــى الحكومــة، تعتبــر شــركات األعمــال، بمــا فيهــم المســتثمرين، مســتخدمين مهّميــن إلحصــاءات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. وتقــوم الشــركات 
التجاريــة وبصــورة اعتياديــة باســتخدام اإلحصــاءات الرســمية بثــالث طــرق: أوالً، تقــوم باســتخدام اإلحصــاءات الرســمية لتأكيــد أو تعديــل التوقعــات الســابقة 
حــول البيانــات الرئيســية، وغالبــً مــا تكــون التوقعــات عــن االقتصــاد الكّلــي، ونتيجــة لذلــك فــإن البيانــات التــي يتــم إصدارهــا، مثــل الرقــم القياســي ألســعار 
المســتهلك، تتصــف بالحساســية البالغــة تجــاه الســوق، إضافــة لذلــك، يســعى المســتخدمون فــي قطــاع األعمــال وبصــورة اعتياديــة للحصــول علــى بيانــات 
عــن االقتصــاد الكّلــي مثــل التجــارة الخارجيــة والحســابات القوميــة / حســابات أبوظبــي، وبيانــات العمــل ومؤشــرات تكلفــة المعيشــة. النــوع الثانــي مــن 
االســتخدام لإلحصــاءات الرســمية هــو لفهــم حجــم األســواق وهيكليتهــا. بالنســبة إلــى العديــد مــن قطاعــات األعمــال فــإن الشــركات تســتفيد مــن كال 
اإلحصــاءات الرســمية وغيــر الرســمية علــى حــد ســواء. وفــي هــذه الحالــة غالبــً مــا يكــون الطلــب منصبــً علــى قطاعــات اعمــال محــددة. مــع التأكيــد هنــا 

علــى أن اإلحصــاءات الرســمية تواجــه فــي كل مــكان تحّديــً يتمثــل فــي توفيــر اإلحصــاءات دون االخــالل بمبــدأ الســرّية.

أمــا الطريقــة الثالثــة التــي تســتخدم فيهــا بعــض شــركات األعمــال اإلحصــاءات الرســمية تكــون فــي الغالــب مشــتركة مــع جهــات غيــر تجاريــة وأيضــً غيــر 
حكوميــة ومــن عامــة الجمهــور، والهــدف منهــا هــو اســتخدام البيانــات لجــذب االنتبــاه إلــى بعــض القضايــا االقتصاديــة أو البيئيــة أو اإلنســانية، وربمــا للتأثيــر 
فــي تطــور السياســة العامــة. هــذا النــوع مــن الطلــب علــى اإلحصــاءات قــد ال يختلــف كثيــرًا فــي طبيعتــه عــن الطلــب داخــل الحكومــة. إال أن رؤيــة هــؤالء 
ــر مــن الناحيــة الجغرافيــة أو مــن حيــث مســتويات الدخــل أو  ــاًل أكث ــك تفصي ــب ذل ــا هــو ســائد فــي الحكومــة، وقــد يتطّل المســتخدمين قــد تختلــف عّم
المتغيــرات االجتماعيــة األخــرى، وقــد يطلــب هــؤالء المســتخدمون أيضــً طرقــً مختلفــة لجمــع البيانــات مــن األســر تتطّلــب إجــراء مقابــالت ميدانيــة مباشــرة 

مــع النســاء والرجــال مــن قبــل اإلحصائييــن.

ثمــة مجموعــة أخــرى منفصلــة مــن مســتخدمي إحصــاءات أبوظبــي تضــم وســائل اإلعــالم والصحــف والتلفــاز واإلعــالم اإللكترونــي، وفــي أبوظبــي غالبــا 
مــا تتشــابه اهتماماتهــم مــع اهتمامــات القطــاع الخــاص. ونظــرًا إلــى أهميــة دور أجهــزة اإلعــالم وتأثيرهــا وطبيعــة احتياجاتهــا المهنيــة فــال بــّد مــن إيجــاد 
طــرق ووســائل مختلفــة للتواصــل معهــا، لــذا يشــارك مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ومعــه دائــرة التنميــة االقتصاديــة والمؤسســات األخــرى فــي إقامــة النــادي 
اإلعالمــي االقتصــادي فــي إمــارة أبوظبــي الــذي يهــدف إلــى التواصــل مــع المجتمــع المحلــي والخارجــي علــى أعلــى مســتوى مهنــي وبالتالــي توصيــل رســالته 

وتنشــيط دوره فــي قيــادة األجنــدة االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي. 

إضافــة لمــا ســبق يعقــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي اجتماعــات منتظمــة وحــوارات مــع مســتخدمي اإلحصــاءات لضمــان فهــم أفضــل الحتياجاتهــم واطالعهم 
علــى المنتجــات اإلحصائيــة الجديدة. 

مــن جانــب أخــر، الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء والمراكــز اإلقليميــة العربيــة والدوليــة لإلحصــاءات والمؤسســات األخــرى مــن مســتخدمي إحصــاءات 
مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وعــادة مــا يتــم تنظيــم العالقــات مــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي باالتفــاق المباشــر. 

وســيتم فــي القســم 2-1-5 تنــاول دور المنظمــات اإلحصائيــة الدوليــة وعالقتهــا مــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي.

ــة مــع  ــة المتحــدة فــي األنشــطة اإلحصائي ــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء فــي دولــة اإلمــارات العربي ــي تشــارك الهيئ علــى المســتوى اإلقليمــي والدول
المنظمــات اإلحصائيــة مثــل المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي )GSS-STAT( واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لــدول غــرب آســيا التابعــة 

 .)OIC-STATCOM( ــة لمنظمــة التعــاون اإلســالمي ــة اإلحصائي ــة، واللجن ــدول العربي ــة لجامعــة ال لألمــم المتحــدة )UN-ISCWA( واألنشــطة اإلحصائي

57  File: Copy of SCAD ADMin Data Sets ADGEs (Ref. Doc. 212)

58  See: Statistical Centre – Abu Dhabi, Strategic plan 2009-2013: http://www.scad.ae/Shared%20Documents/SCAD%20Strategic%20Plan.pdf
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3.2 |  إعداد اإلحصاءات 
2-3-1  مقدمة عاّمة: مصادر البيانات واإلجراءات اإلحصائية 

ضمــن المفهــوم اإلحصائــي هنــاك مصطلحــات ومفاهيــم تكــون أكثــر دقــة وتقنيــة مــن المعانــي والمصطلحــات التــي تســتخدم يوميــً، ويمكــن إيجــاد 
المزيــد مــن الشــرح عــن هــذه المصطلحــات والعبــارات الفنيــة المذكــورة فــي هــذا الجــزء مــن الدليــل  فــي المســرد اإلحصائــي لمنظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة أو فــي »شــرح اإلحصــاءات مــن المركــز اإلحصائــي لإلتحــاد األوروبــي )يوروســتات(« الــذي يضــم مســردًا بالمصطلحــات، باإلضافــة إلــى مســرد إنجليــزي-

.)UN-ISCWA( عربــي للمصطلحــات اإلحصائيــة فــي الموقــع اإللكترونــي للجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لــدول غــرب آســيا التابعــة لألمــم المتحــدة

من جانب أخر، يمكن تقسيم العمليات اإلحصائية الالزمة إلنتاج أية إحصاءات إلى ثالث مراحل رئيسية:

جمع البيانات من مصادر البيانات المختلفة وفقً لخطة محددة مسبقً.	 

تصنيف البيانات في إحصاءات وينطوي ذلك على معالجة األخطاء وتنظيم وتبويب البيانات.	 

نشر اإلحصاءات في عدد من النماذج المحددة مسبقً والتي تناسب مستخدمي اإلحصاءات.	 

تعــرف التصنيفــات اإلحصائيــة بأنهــا عمليــة تنظيــم البيانــات علــى شــكل تقســيم إحصائــي يحتــوي علــى فئــات يتــم فيهــا تحديــد كل فئــة أو مجموعــة 
بوضــوح ويكــون لهــا معنــى مفيــد. هــذه التصنيفــات غالبــا مــا تكــون تصنيفــات دوليــة )باســتثناء مســتويات التصنيفــات األكثــر تفصيــاًل( بحيــث تكــون 

اإلحصــاءات الناتجــة منهــا قابلــة للمقارنــة دوليــً. يعــرض هــذا الجــزء مــن الدليــل التصنيفــات الرئيســية المســتخدمة.

أما بالنسبة لمصادر البيانات األساسية لإلحصاءات الرسمية، فهي:

ــداد: وهــو عــّد وحصــر جميــع األفــراد والمســاكن والمنشــآت أو الحيــازات الزراعيــة ودراســتها ضمــن موضــوع واحــد محــدد أو مجموعــة مــن 	  التع
ــك التعــداد الســكاني. ــال لذل الموضوعــات مث

ــح: إجــراء مســح علــى عّينــة ممثلــة لمجتمــع محــّدد لدراســة مجموعــة مــن القضايــا، مثــل مســح شــركات األعمــال التــي يتــم فيهــا تغطيــة 	  المس
جميــع الشــركات الكبــرى، بينمــا يتــم إختيــار عّينــة ممثلــة مــن الشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.

البيانــات اإلداريــة: اســتخدام البيانــات التــي يتــم جمعهــا ألغــراض إداريــة غيــر إحصائيــة مــن الهيئــات األخــرى مثــل إحصــاءات التجــارة الخارجيــة التــي 	 
تعتمــد علــى البيانــات الجمركيــة التــي يقّدمهــا مســتوردو البضائــع ومصّدروهــا.

إحصاءات مرّكبة: وهي اإلحصاءات المستمّدة بصورة رئيسية من إحصاءات أخرى ومثال على ذلك الحسابات القومية.	 

إن أهــم مــا يميــز التعــداد بأنــه يوفــر بيانــات شــاملة، ونتيجــة لذلــك فإنــه يعطــي اإلحصائييــن معلومــات كاملــة حــول تركيبــة المجتمــع )ســواء كان المجتمــع 
ــة منــه الســتخدامها  ــار عّينــات ممثل ــه كإطــار لتصميــم وإختي ــة(. ويمكــن اســتخدام بيانات ــازات الزراعي ــرادا أو مســاكن أو مؤسســات / الشــركات أو حي أف

للمســوح اإلحصائيــة بالعينــة، أمــا ســلبيات التعــداد فتتمثــل فــي التكلفــة العاليــة فــي العديــد مــن الــدول.

ويعــّد التعــداد الســكاني واحــدًا مــن أكبــر العمليــات المدنيــة التــي تقــوم بهــا الحكومــة. وفــي الــدول التــي تكــون فيهــا البيانــات اإلداريــة حــول الســكان 
دقيقــة جــدًا تســتخدم هــذه البيانــات لتحــّل محــّل التعــداد الســكاني التقليــدي.

إن المســح بالعّينــة هــو أقــل كلفــة بشــكل كبيــر مــن التعــداد الســكاني ولكنــه يعتمــد علــى معرفــة تركيبــة الســكان. ويجــب أن تكــون العّينــة )الســكان 
مثــاًل( التــي يتــم اختيارهــا للمســح ممثلــة للســكان المســتهدفين فــي اإلحصاءات.وذلــك علــى مســتوى المناطــق الجغرافيــة أو المجموعــات الســكانية ) 
مثــال مواطنيــن/ غيــر مواطنيــن أو أيــة متغيــرات تصنيفيــة أخــرى(. هــذا  ويتــم تحديــد حجــم العّينــة وتصميمهــا وفقــا للنظريــة اإلحصائيــة بحيــث يمكــن 

تعميــم نتائــج المســح علــى المجتمــع أو المجموعــات المســتهدفة فــي الدراســة.

إن اإلحصــاءات القائمــة علــى البيانــات اإلداريــة أقــل تكلفــة مــن تلــك القائمــة علــى المســوح العّينــة، وذلــك ألن البيانــات متوافــرة فــي األصــل. إال أن الطريقــة 
التــي ينبغــي فيهــا تصنيــف المعلومــات وجمعهــا وتحليلهــا لتغطيــة اإلحتياجــات اإلحصائيــة غالبــً مــا تختلــف عــن اإلحتياجــات اإلداريــة األصليــة.

ــات مــن مصــادر متعــّددة إلعــداد إحصــاءات متكاملــة عــن موضــوع محــّدد مثــل االقتصــاد بكاملــه فــي نظــام  ــى جمــع بيان تهــدف اإلحصــاءات المركبــة إل
الحســابات القوميــة. وتشــمل األمثلــة األخــرى حســابات فرعيــة مثــل الحســابات البيئيــة، أو حســابات الســياحة أو إطــار اإلحصــاءات األخــرى المســتندة إلــى 
الحســابات مثــل نمــاذج تــوازن الطاقــة، وبالتالــي فــإن هــذا الغــرض يختلــف عــن ذلــك الخــاص باإلحصــاءات األخــرى، وعلــى العمــوم يمكننــا القــول أنــه كلمــا 

كانــت جــودة بيانــات المصــدر وتغطيتهــا أفضــل كانــت نوعيــة اإلحصــاءات المركبــة أفضــل أيضــً.
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يعتبــر النمــوذج العــام إلجــراءات العمــل اإلحصائيــة GSBPM، اساســا إلدارة العمليــات اإلحصائيــة، وهــو وســيلة تتضمــن تفاصيــل إدارة اإلنتــاج 
اإلحصائــي وتوثيقــه. وقــد نشــأ هــذا النمــوذج مــن نمــوذج أّولــي قامــت إدارة اإلحصــاء النيوزيلنديــة بتطويــره، وهــو يهــدف إلــى:

تعريف العمليات اإلحصائية ووصفها بطريقة مّتسقة.	 

مقارنة العمليات وتقسيمها داخل المؤسسات وفيما بينها.	 

إتخاذ قرارات أفضل بشأن أنظمة اإلنتاج وتنظيم الموارد.	 

وهــو يوفــر إطــارًا قياســيً ومصطلحــات منســجمة لمســاعدة المؤسســات اإلحصائيــة فــي تحديــث عمليــات إنتــاج اإلحصــاءات، وأيضــً فــي المشــاركة فــي 
الطــرق والمكونــات.59 كمــا يمكــن أيضــً اســتخدام النمــوذج العــام إلجــراءات العمــل اإلحصائيــة GSBPM لدمــج معاييــر البيانــات والبيانــات الوصفيــة 

ــز إطــار مــن أجــل تقييــم جــودة العمليــات وتحســينها.60 كنمــوذج لتجهي

يتضمــن العــام إلجــراءات العمــل اإلحصائيــة GSBPM  وكمــا طبقــه مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي تســع مراحــل رئيســية لــكل عمــل إحصائــي: 1. تحديــد 
اإلحتياجــات، 2. التصميــم، 3. البنــاء، 4. الجمــع، 5. التجهيــز، 6. التحليــل، 7. النشــر، 8. األرشــفة، 9. التقييــم.

وأثنــاء كل مرحلــة مــن المراحــل أعــاله يجــري توصيــف عــدد مــن المراحــل الفرعيــة. وكذلــك يصــف النمــوذج العــام إلجــراءات العمــل اإلحصائيــة GSBPM عــدة 
عمليــات شــاملة تنطبــق علــى جميــع مراحــل اإلنتــاج وعبــر عمليــات األعمــال اإلحصائيــة، بمــا فــي ذلــك إدارة الجــودة، البيانــات الوصفيــة، البيانــات، المعرفــة، 

اإلطــار اإلحصائــي، البرنامــج اإلحصائــي والعالقــات مــع كل مــن مــزودي البيانــات والعمــالء.

2-3-2  جمع البيانات

يتــم جمــع البيانــات اإلحصائيــة ســواء كان المصــدر مــن التعــداد الســكاني أو المســح أو الســجالت اإلداريــة باســتخدام اســتمارة أو اســتبيان 
أو نمــوذج. ويتــم تصميــم االســتمارات اإلحصائيــة بحيــث تتضّمــن الخصائــص التاليــة: 

يجــب أن يكــون الســؤال دقيقــً ويســهل فهمــه وأال ُيفهــم بأكثــر مــن طريقــة، وإذا كانــت االســتمارة بأكثــر مــن لغــة )أو هنــاك اســتمارات 	 
متعــددة اللغــات( يجــب أن تصــاغ األســئلة بحيــث تكــون مفهومــة بالطريقــة نفســها. 

والرمــز 	  بــه  اإلتصــال  ذلــك مكأنــه ومعلومــات  فــي  بمــا  بالبيانــات،  المدلــي  عــن  التعريفيــة  البيانــات  االســتمارة  تتضّمــن  أن  يجــب 
بــه. الخــاص  التعريفــي 

يجــب أن تتضمــن االســتمارات أو المعلومــات المصاحبــة تعريــف المدلــي بالبيانــات بالهــدف مــن المســح والهيئــة القانونيــة التــي تخــّول 	 
جمــع المعلومــات واســم الجهــة المســؤولة عــن جمــع البيانــات ومعلومــات اإلتصــال بهــا، والغــرض الــذي ستســتخدم البيانــات مــن أجلــه، 

مــع تعّهــد الحفــاظ علــى الســرّية. 

يجــب تقديــم للمدلــي بالبيانــات بطريقــة واضحــة وســهلة االســتيفاء بالمعلومــات، بمــا فــي ذلــك العنأيــة بترتيــب األســئلة، ويعتبــر 	 
ً بصفــة خاصــة بالنســبة إلــى االســتمارات ثنائيــة اللغــة، كتلــك التــي تحــوي اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة. تحقيــق هــذا الوضــوح صعبــ

مــن أجــل الحصــول علــى الدقــة يجــب جمــع البيانــات مــن األفــراد الذيــن لديهــم المعلومــات ذات الصلــة. لــذا قــد يحتــاج المســح الــذي يهــدف إلــى جمــع 
معلومــات حــول األســر إلــى جمــع بعــض المعلومــات مــن الــزوج ومعلومــات أخــرى مختلفــة مــن الزوجــة، وقــد يتطّلــب ذلــك اســتمارات مســتقلة )أو 
مختلفــة(. وبالنســبة إلــى األســر الممتــدة فــإن الحاجــة قــد تتطّلــب إجــراء مقابلــة مــع األســر النوويــة ضمــن األســرة الممتــدة، ومراعــاة للخصوصيــة الثقافيــة 
للمجتمــع قــد يتــم جمــع البيانــات مــن قبــل باحثيــن أو باحثــات مــن نفــس النــوع االجتماعــي للمدلــي بالبيانــات وهــذا يؤخــذ فــي اإلعتبــار فــي تخطيــط 

المســح أو التعــداد الســكاني. 

وبنفــس الطريقــة قــد تحتفــظ بعــض الشــركات المكونــة مــن عــدة منشــآت بالبيانــات بطريقــة مركزيــة، بينمــا قــد تحتفــظ شــركات أخــرى بالبيانــات فــي كل 
منشــأة. وقــد يحتــاج األمــر إلــى تصميــم االســتمارات و/أو التعامــل معهــا وفقــً لذلــك لضمــان إنجازهــا بالكامــل وبدقــة. 

ضمــن االســلوب التقليــدي فــي جمــع البيانــات تكــون االســتمارات مطبوعــة ورقيــا، األمــر الــذي يتطّلــب ترتيبــات لوجســتية متطــورة لتوزيــع اســتمارات 
محــددة علــى المدليــن بالبيانــات، وال ســيما حيــث تكــون هــذه االســتمارات مطبوعــة مســبقً بمعلومــات خاصــة بالمدلــي بالبيانــات. ويتحّمــل جامــع البيانــات 

59   http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/The+Generic+Statistical+Business+Process+Model

60  http://www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/GSBPM+v5.0
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المســؤولية عــن التأكــد مــن تعبئــة االســتمارة بصــورة صحيحــة، ويمكــن اإلســتفادة فــي هــذا النــوع مــن االســتمارات المطبوعــة مســبقً بإجابــات مماثلــة 
فــي الــدورات الســابقة للمســح ممــا يســمح بالتدقيــق علــى اتســاق البيانــات، ويســتخدم بعدئــذ النظــام اللوجســتي نفســه فــي جمــع االســتمارات المعبــأة 

وإعادتهــا إلــى مركــز إدخــال البيانــات المركزيــة أو اإلقليميــة. 

فــي الســنوات األخيــرة أصبــح مــن الممكــن جمــع البيانــات إلكترونيــً، وأّدت التطبيقــات المبكــرة فــي إحصــاءات التجــارة الخارجيــة مثــل تقديــم 
البيانــات الجمركيــة إلكترونيــً، إلــى التحســينات التالية: 

تحّســنت الدقــة بســبب وجــود رمــز المنتــج وخصائصــه فــي قاعــدة البيانــات، وقــد ســاعدت قواعــد المطابقــة اكتشــاف األخطــاء الواضحــة 	 
فــي البيانــات بفضــل البرمجيــات المختلفــة.

تحّســنت ســرعة نقــل البيانــات، حيــث أصبحــت شــفرات المنتجــات متاحــة فــي قواعــد بيانــات يمكــن معاينــة قيودهــا مــن قبــل المدلــي 	 
بالبيانــات، وألن البرمجيــات يمكنهــا تحديــد األخطــاء فــي إدخــال البيانــات علــى الفــور.  

إلــى مركــز اإلحصــاء بســهولة 	  تحســنت ســرعة نقــل البيانــات؛ حيــث مــن الممكــن نقــل البيانــات اإلحصائيــة مــن قبــل الجمــارك 
تلقائيــة.  وبطريقــة 

يمكن تحديث المعلومات وتصحيحها بسهولة أكبر.	 

اســتمر نقــل البيانــات اآللــي مــن المصــادر اإلداريــة إلــى مراكــز اإلحصــاء لعــدد مــن الســنوات علــى شــكل جــداول بيانــات إلكترونيــة يتــم إرســالها بالبريــد 
اإللكترونــي مــن جهــة حكوميــة إلــى أخــرى. وتتطلــب عمليــات نقــل البيانــات الكبيــرة النطــاق أو المعقــدة بشــكل رســمي آمــن األمــور التاليــة: 

اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين الجهتين تحدد فيه األطر اإلدارية )وربما القانونية( لنقل البيانات، عالوة على الجوانب الفنية. 	 

وســائل توفيــر المعلومــات حــول البيانــات المنقولــة وبياناتهــا الوصفيــة. يتنــاول القســم التالــي )ب3--3( البيانــات اإلحصائيــة ومعاييــر تبــادل 	 
البيانــات الوصفيــة )SDMX( مــن أجــل تبــادل المعلومــات اإلحصائيــة. 

تــم البــدء  باســتخدام تقنيــة جمــع البيانــات اإلســتطالعية وتعــداد الســكان فــي تســعينيات القــرن الماضــي وذلــك مــن خــالل األجهــزة الشــخصية الرقميــة، 
التــي اســتخدمت فــي البدأيــة لتســجيل البيانــات ميدانيــً. ثــم تلــى ذلــك الهواتــف النقالــة ثــم الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة، التــي يســهل برمجتهــا 
ويمكــن أن تعــرض معلومــات تســاعد مــزّودي البيانــات علــى إعطــاء أجوبــة كاملــة ودقيقــة عــن األســئلة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المزايــا األساســية لعمليــة 
ــر. أوالً يتــم تعبئــة االســتمارات إلكترونيــً مــا يتيــح التخلــص مــن المشــكلة اللوجســتية لتوزيــع االســتمارات المطبوعــة وجمعهــا، وثانيــً  األتمتــة لــم تتغّي
يمكــن أن تتضّمــن برمجيــة جمــع البيانــات فحصــً حديثــً حــول دقــة البيانــات المدخلــة، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد البيانــات ويــؤدي ذلــك إلــى التقليــل مــن الحاجــة 
إلــى إعــادة المقابلــة للتحقــق مــن البيانــات فــي حــال عــدم الدقــة فــي إدخــال البيانــات ويســمح ذلــك باعتمــاد البيانــات الميدانيــة فــورًا. ثالثــً تحتــوي البرمجيــة 
عــادة علــى ختــم زمنــي ومســجل الحدائيــات الموقــع باســتخدام نظــام تحديــد المواقــع، ويوفــر هــذا الحمأيــة مــن االحتيــال بواســطة جهــة جمــع البيانــات 
الميدانيــة. وقــد أصبحــت هــذه التقنيــة مؤخــرًا ذات تكلفــة منخفضــة، وذلــك عبــر مجموعــة كاملــة مــن جمــع البيانــات، ولكــن يمكــن التوقــع بــأن تصبــح 

مألوفــة فــي األعــوام القليلــة القادمــة.

2-3-3  إنتاج اإلحصاءات ومعالجتها

ــات األصليــة بغــض النظــر عــن مصدرهــا، ســواء كانــت مــن تعــداد  تتضمــن عمليــة التبويــب إنتــاج اإلحصــاءات الخاصــة بالنشــر مــن البيان
ــالث مراحــل:  ــن هــذه العمليــة ث ــة، وتتضّم ــات إداري ســكاني أو مســح أو بيان

تدقيق البيانات. 	 

تبويب البيانات وتحليلها.	 

تقييم البيانات. 	 

كمــا هــو مبّيــن فــي القســم 2-3-2 أعــاله فــي مرحلــة اكتشــاف األخطــاء وتصحيحهــا يتــم فحــص كل إجابــة مــن اإلجابــات وذلــك للتحقــق مــن صحتهــا 
ومنطقيتهــا، مــن خــالل المقارنــة مــع اإلجابــات فــي الفتــرة الراهنــة، وقــد يشــمل الرجــوع فــي بعــض الحــاالت إلــى البيانــات الســابقة، وأحيانــً قــد يتطّلــب 
األمــر إعــادة مقابلــة المــزّود بالبيانــات بهــدف التحقــق مــن صحتهــا. ويتــم إعــداد آليــة لمتابعــة االســتمارات الراجعــة الميــدان وحــاالت الرفــض، والهــدف مــن 
 هــذه المتابعــة الحصــول علــى إجابــة أو تفســير لذلــك وتضميــن تلــك اإلجابــة أو ذلــك التفســير فــي الدراســة اإلســتطالعية. واألهــم مــن ذلــك أنــه ال يمكــن 
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إســتبعاد االســتمارات غيــر المكتملــة والخاطئــة مــن المســح اإلحصائــي، حيــث إن تأخرهــا أو إغفالهــا يمكــن أن يــؤدي إلــى التحيــز فــي تمثيــل العّينــة مــن 
الســكان موضــع عمليــة المســح. 

قــد يتجاهــل اإلحصائــي متابعــة بعــض البيانــات المفقــودة أو المتأخــرة فــي حــال كانــت غيــر جوهريــة أو كانــت عشــوائية بمعنــى أنهــا ال تؤثــر فــي النتائــج، 
وكبديــل قــد يقــرر اإلحصائــي تقديــر البيانــات المفقــودة باســتخدام أســاليب اســتنباطية تعتمــد علــى البيانــات الســابقة والحاليــة. وقــد يتوفــر المزيــد مــن 
التصحيحــات أو البيانــات المفقــودة فــي وقــت الحــق، لكــن تدعــو الحاجــة إلــى إصــدار إحصــاءات فــي الوقــت المناســب. وتوفــر هــذه الحالــة األســاس إلصــدار 

إحصــاءات أوليــة أو تقديريــة.   

تهــدف عمليــة التحليــل إلــى فهــم العوامــل الموجهــة للنتائــج اإلحصائيــة الرئيســية، هــي وتعــّد جــزءًا مــن عمليــة التحقــق مــن صحــة البيانــات ودقــة النتائــج، 
ومــن األهميــة بمــكان أيضــً تمكيــن المســتخدمين مــن فهــم اإلحصــاءات. وعمومــً فــإن التحليــل يربــط مختلــف عناصــر النتائــج مــع بعضهــا البعــض، ولكنــه 

وبنفــس الوقــت ال يشــير إلــى العالقــات الســببية الخارجيــة.

أمــا التقييــم فيتضمــن عمليــة التأكــد مــن أن كل مرحلــة مــن مراحــل جمــع اإلحصــاءات وتبويبهــا قــد تــّم تنفيذهــا وفقــً للمنهجيــة المحــددة للعمليــة 
اإلحصائيــة، وأنــه قــد تــم تدقيــق البيانــات الوصفيــة فــي كافــة الوثائــق مــن مرحلــة جمــع البيانــات وحتــى آخــر مرحلــة. هــذا ويتــم عــادة التحقــق النهائــي 
بواســطة إحصائــي متخّصــص وفــي فتــرة قصيــرة بعــد إنجــاز عمليــة التبويــب. ومــن ثــم يتــم نقــل البيانــات والبيانــات الوصفيــة، وغيــر ذلــك مــن المعلومــات، 

إلــى قاعــدة البيانــات الخاصــة بالنشــر. 

يشــترك جمــع وتبويــب اإلحصــاءات المرّكبــة المشــتقة، مثــل الحســابات القوميــة فــي المقــام األول، فــي عناصــر مشــتركة مــع إحصــاءات أخــرى، وتعتمــد 
الخطــة المنهجيــة علــى تحديــد البيانــات األصليــة والطــرق الواجــب اســتخدامها الســتنباط قيمــة كل خلّيــة فــي مصفوفــة الحســابات المســتهدفة، ويتــم 
فحصهــا ومتابعتهــا. وفــي كل مرحلــة، ال بــد مــن اختبــار العمليــة ومتابعتهــا بالبيانــات الوصفيــة. هــذا ويتــم أوالً تحديــد إصــدارات الحســابات األوليــة التــي 

تتضّمــن بيانــات تقديريــة، ومــن ثــم يتــم متابعــة تحديــث البيانــات لحيــن إصــدار النتائــج النهائيــة. 

2-3-4  نشر اإلحصاءات 

إن نشر اإلحصاءات هو عبارة عن إجراء إلتاحة اإلحصاءات والبيانات الوصفية لمختلف المستخدمين ويتكّون هذا اإلجراء من: 

نشر اإلحصاءات والبيانات الوصفية ورقيً وإلكترونيً. 	 

نقل اإلحصاءات والبيانات الوصفية إلى المستخدمين الخارجيين. 	 

دمج اإلحصاءات والبيانات الوصفية في نظام إدارة المعلومات الحكومية. 	 

تغطي المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم المتحدة عملية نشر اإلحصاءات من خالل النقاط التالية: 

يجب أن تكون اإلحصاءات متاحة للجميع بما فيها الحكومة وبطريقة محايدة مع أقل قدر من االستثناءات. 	 

يجــب إتاحــة اإلحصــاءات بطريقــة موضوعيــة وفــي الوقــت المناســب وبالتالــي تقــوم معظــم المؤسســات اإلحصائيــة بإصــدار تقويــم لإلصــدارات 	 
ــخ اإلصــدار.  اإلحصائيــة يشــتمل علــى اإلعــالن المســبق عــن تواري

ــً فــي بعــض األحيــان، 	  ــات المفقــودة ضروري ــرات لعــدد محــدود مــن البيان مــن أجــل إصــدار اإلحصــاءات فــي الوقــت المناســب، يكــون إصــدار التقدي
ــة«،  ــة »أوليــة« أو »تقديري ــات المعنيــة. وتكــون اإلحصــاءات التــي يتــم نشــرها فــي هــذه الحال ــاءًا علــى المعرفــة بالســلوك الســابق للبيان ــك بن وذل
وذلــك فــي حــال كانــت مبنيــة علــى التقديــرات علــى نطــاق واســع. وإذا تــّم توفيــر بيانــات أكثــر تكامــاًل، يتــّم وضــع عبــارة »بيانــات معّدلــة أو منقحــة« 
علــى هــذه اإلحصــاءات. وتســتخدم هــذه العمليــة أيضــً للتعامــل مــع األخطــاء. ويكــون عــدد المراجعــات والتنقيحــات علــى اإلحصــاءات المنشــورة 
وفقــً لسياســة التعديــل المعتمــدة. وتهــدف مثــل هــذه السياســة إلــى ضمــان الشــفافية فــي نشــر البيانــات. ومــن األمثلــة علــى ذلــك إطــار سياســة 

التعديــل الصــادر عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بالتعــاون مــع اإلحصــاء األوروبــي61. 

يحتــاج معظــم المســتخدمين إلــى ملخــص بأبــرز اإلحصــاءات، مــع رســوم بيانيــة وشــرح للنتائــج الرئيســية. ويحتــاج المســتخدمون المتخصصــون 	 
إلــى اإلطــالع علــى البيانــات المفّصلــة التــي يمكــن نشــرها. ســابقا، كانــت عمليــة نشــر اإلحصــاءات تتــم بصــورة تقليديــة مــن خــالل نشــرات مطبوعــة 
بأشــكال مختلفــة تناســب مجموعــات المســتخدمين المختلفيــن، أمــا فــي الوقــت الحالــي فقــد أصبحــت وســائل النشــر األساســية إلكترونيــة 
ومعظمهــا عــن طريــق المواقــع اإللكترونيــة وال تــزال النشــرات المطبوعــة مســتخدمة، مثــل الكتــاب اإلحصائــي الســنوي. إن أهــم مــا يميــز النشــر 
اإللكترونــي هــو قلــة التكلفــة، وإمكانيــة توزيــع البيانــات بســرعة علــى الصعيــد العالمــي، وســهولة إدمــاج البيانــات اإلحصائيــة بالنســبة إلــى 
المســتخدمين )مثــل جــداول البيانــات بصيغــة إكســل( مــع تحليالتهــا. أيضــً يتميــز إنتــاج التمثيــل بالرســوم البيانيــة لإلحصــاءات أنــه أصبــح أكثــر 

61  http://www.oecd.org/std/oecdeurostatguidelinesonrevisionspolicyandanalysis.htm
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ســرعة وتنوعــً ممــا كان عليــه فــي الســابق، حيــث أصبحــت الرســوم البيانيــة علــى اإلنترنــت تســمح بعــروض ديناميكيــة مثــل لوحــات األشــكال 
المتحركــة التــي ال توفرهــا الوثائــق الثابتــة. 

ــات 	  ــادل البيان ــات فــي القطــاع الخــاص أن يكــون تب ــى ناشــري البيان ــة إل ــة، إضاف ــة الدولي ــب المســتخدمون الخارجيــون مــن الجهــات اإلحصائي يطل
ــات  ــد البيان ــة لتزوي ــب. هــذا يمكــن تحقيــق طــرق موحــدة وآمن ــة ووفــق نمــاذج محــددة حســب الطل ــات الوصفيــة ضمــن مواصفــات معين والبيان

والبيانــات الوصفيــة وفقــً لمعاييــر تبــادل البيانــات اإلحصائيــة والبيانــات الوصفيــة )SDMX( التــي ورد ذكرهــا فــي القســم الســابق. 

توفــر أنظمــة معلومــات اإلدارة الحكوميــة ملخصــات عــن اإلحصــاءات وبيانــات تفصيليــة علــى حــد ســواء للجهــات التــي تطلبهــا. ويطلــب معظــم 	 
المســتخدمين أحــدث البيانــات وتحديــد إصــدار البيانــات )كونــه إصــدارًا مؤقتــً أو نهائيــً(. ومــرة أخــرى نؤكــد أن هــذه مســألة تتعلــق بتبــادل البيانــات 

.)SDMX( والبيانــات الوصفيــة، وبالتالــي يمكــن ضمانهــا باســتخدام معاييــر تبــادل البيانــات اإلحصائيــة والبيانــات الوصفيــة

أخيــرًا هنــاك توجــه راهــن لطلــب اســتحداث قواعــد بيانــات لنشــر اإلحصــاءات )وليــس قواعــد بيانــات إنتاجيــة( تتيــح إمكانيــة تحليلهــا علــى اإلنترنــت، 	 
باإلضافــة إلــى برامــج عــرض ونشــر. والميــزة هنــا هــي أن ذلــك يمكــن أن يســمح بنشــر اإلحصــاءات بشــكل أســرع وعلــى نطــاق أوســع، هــذا إضافــة 

إلــى اســتخدام البيانــات مــن خــالل التحليــل اآللــي والتطبيــق الفــوري لطــرق عــرض جرافيكيــة متطــورة وحديثــة للبيانــات.  

 )GDDS( أعــّد صنــدوق النقــد الدولــي مجموعــة معاييــر دوليــة للبيانــات الوصفيــة حــول اإلحصــاءات االقتصاديــة ضمــن النظــام العــام لنشــر البيانــات
ــة نشــر بياناتهــم  ــه األعضــاء حــول كيفّي ــات )SDDS(. وقــد قــام صنــدوق النقــد الدولــي بوضــع هــذه المعاييــر إلرشــاد دول والمعاييــر الخاصــة لنشــر البيان
االقتصاديــة والماليــة للعامــة،62 وتتكــّون هــذه المعاييــر مــن فئتيــن: النظــام العــام لنشــر البيانــات )GDDS( الــذي يطّبــق علــى جميــع أعضــاء الصنــدوق 

ــة.  ــى أســواق رأس المــال العالمي ــى الوصــول إل ــدول األعضــاء التــي يمكنهــا أو تســعى إل ــات )SDDS( لتلــك ال ــر الخاصــة لنشــر البيان والمعايي

إن الغرض من النظام العام لنشر البيانات )GDDS( هو: 

تشجيع الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي على تحسين جودة بياناتهم. 	 

تقديم إطار لتقييم اإلحتياجات لتحسين البيانات وتحديد األولويات. 	 

توجيــه الــدول األعضــاء فــي صنــدوق النقــد الدولــي فــي عمليــة نشــر إحصــاءات اقتصاديــة وماليــة شــاملة ومناســبة ويمكــن الوصــول 	 
إليهــا وموثــوق بهــا، باإلضافــة إلــى إحصــاءات اجتماعيــة ديموغرافيــة. 

إن النظــام العــام لنشــر البيانــات )GDDS( يتمحــور حــول 4 أبعــاد: خصائــص البيانــات وجودتهــا وإمكانيــة الوصــول إليهــا وتكاملهــا. تتجــه النّيــة إلــى عمــل 
دليــل حــول التطــورات العامــة لبيانــات االقتصــادي الكّلــي والبيانــات الماليــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة. ويأخــذ هــذا اإلطــار فــي الحســبان تنــّوع االقتصــادات 

العالميــة والمتطلبــات التنمويــة للعديــد مــن أنظمتهــا اإلحصائيــة. 

إضافــة لمــا ســبق، يهــدف النظــام العــام إلــى نشــر البيانــات )GDDS( لتشــجيع إنتــاج مجموعــات كاملــة مــن البيانــات ونشــرها مــع أوســع تغطيــة اســتنادًا إلــى 
المنهجيــات الدوليــة. ويقــّدم النظــام توصيــات حــول الممارســات الحاليــة الجيــدة للجهــات التــي تقــوم بجمــع البيانــات ونشــرها فــي الــدول، وهنــاك ملخــص 

للممارســات الفضلــى الموصــى بهــا مــن حيــث التغطيــة والوقتيــة والمواعيــد المحــددة لألطــر الشــاملة وفئــات البيانــات والمؤشــرات. 

إن األبعــاد الــواردة فــي النظــام العــام لنشــر البيانــات )GDDS( ترتبــط تمامــً بأبعــاد الجــودة والتــي تشــّكل فيــه خطــط التحســين جــزءًا مكمــاًل. والبــد مــن 
اإلشــارة إلــى أنــه يتــم التركيــز علــى بعــدي اإلتاحــة والتكامــل ضمــن معاييــر النظــام وذلــك بهــدف تطويــر السياســات واإلجــراءات المتوافقــة مــع أهــداف نشــر 
بيانــات موثــوق بهــا. وتعتبــر المعلومــات الخاصــة بمعيــار إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات وســالمتها، ســّيما بالنســبة إلــى الهيئــات التــي تقــوم بإنتاجهــا 

ونشــرها، ذات أهميــة كبيــرة فــي بنــاء ثقــة المســتخدمين باإلحصــاءات الرســمية. 

يضيف المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS متطلبات لعملية إعداد التقارير تشمل الحاجة إلى إعداد تقرير حول سياسـة التعديـالت اإلحصائية. 

2-3-5  العمليات اإلحصائية في إمارة أبوظبي

ــارة  ــى إجــراءات اإلحصــاءات وإدارتهــا فــي إم ــة عل ــات الدولي ــه مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــن تطبيــق المنهجي ــام ب ــا ق ــى عــرض م يهــدف هــذا القســم إل
أبوظبــي. فمنــذ تأســيس مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي كان هنــاك نمــو ملحــوظ فــي كميــة اإلحصــاءات المتاحــة وجودتهــا. لــم تكــن إدارة هــذا التغييــر الســريع 
ممكنــة لــوال تطبيــق أدوات إدارة مــن أفضــل مــا توّصــل إليــه العلــم فــي هــذا المجــال، ومــن هنــا يجــري تطبيــق النمــوذج العــام إلجــراءات العمــل اإلحصائيــة 

)GSBPM( كمــا هــو مبّيــن فــي القســم 1-3-2.

62  http://dsbb.imf.org/pages/sdds/home.aspx
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وســيتم العمــل فــي مرحلــة قادمــة علــى تطبيــق هــذه األســاليب الفعالــة فــي مجمــل النظــام اإلحصائــي إلمــارة أبوظبــي. وتســتند جهــود التنســيق مــن 
قبــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــع النظــام اإلحصائــي األعــم فــي إمــارة أبوظبــي إلــى التشــريع الــذي تّمــت مناقشــته فــي القســم 2-2-1 أعــاله وتــم وضعــه 
موضــع التنفيــذ ابتــداًء مــن التعميــم رقــم 1 لعــام 2011 63 لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، وبالتالــي تركــز عمليــة نشــر إحصــاءات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
ــّم تقييمهــا لكــي تكــون مرتبطــة  علــى مفهــوم »اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية« التــي تمــت مناقشــتها فــي القســم 2-2-2 أعــاله، وهــذه إحصــاءات ت
بشــكل رئيســي بالسياســات الرئيســية. ويتــم نشــر اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، ووســيلة النشــر الرئيســية هــي الموقــع 

اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي64، كمــا تتوفــر إصــدارات أخــرى مطبوعــة مثــل الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلمــارة أبوظبــي. 

هذا ويتم نشر اإلحصاءات الرسمية الرئيسية بصفة عامة، والبد من اإلشارة إلى أن معظم النشرات اإلحصائية مصحوبة ببيان صحفي وصفي65. 

إن »مدونــة ممارســة العمــل اإلحصائــي« لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي التــي تمــت مناقشــتها فــي القســم 2-2-3 تحــدد معاييــر تطويــر إحصــاءات أبوظبــي 
وإنتاجهــا ونشــرها، وبالتالــي فإنهــا تقــّدم أساســً لتحديــد ومتابعــة جــودة اإلحصــاءات التــي ســبق تناولهــا فــي القســم 7-3-2. 

كمــا وتقــدم سلســلة »السياســات واإلجــراءات« الداخليــة فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي توجيهــات تشــغيلية واضحــة، هــذا وتنــاول القســم 2-2-3 وثيقــة 
سياســة الســرّية. 

إضافــة لمــا ســبق، قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي عــام 2013 بإعــداد »دليــل لإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة حــول عمليــات اإلنتــاج 
اإلحصائــي األساســية«66 2013، حيــث يقــّدم هــذا الدليــل تفاصيــل السياســات واإلرشــادات العامــة التشــغيلية الرئيســية للتنفيــذ وصنــع 
ــي أحــد عناصــر النمــوذج العــام إلجــراءات  القــرار ضمــن كل عمليــة إحصائيــة. كمــا ويمثــل هــذا الدليــل توثيقــً عامــً للعمليــة، وهــو بالتال

ــي:  العمــل اإلحصائيــة )GSBPM( )انظــر القســم 2-3-1(. أمــا األهــداف التفصيليــة لهــذا الدليــل فتتمثــل فــي اآلت

يوفــر اإلرشــاد للعامليــن فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي حــول كيفّيــة تنفيــذ العمليــات ضمــن برنامــج إلجــراءات إدارة البيانــات واإلحصــاءات 	 
فــي إطــار عمليــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 

تحسين مستوى الشفافية واإلتصال والمساءلة والكفاءة والضوابط. 	 

مســاعدة موظفــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى تســريع عمليــة صنــع القــرار مــن خــالل اإلجــراءات التــي تحــدد بوضــوح طبيعــة القــرارات 	 
التــي يجــب إتخاذهــا أثنــاء حــاالت صنــع القــرار الرئيســية. 

تقديم تفاصيل حول طبيعة اإلتصال بمختلف الجهات ذات العالقة داخل مركز اإلحصاء - أبوظبي وخارجه. 	 

يعّد هذا الدليل ضمن إطار إدارة العمليات في مركز اإلحصاء - أبوظبي الذي يخضع لمزيد من البحث في القسم )ج(. 	 

علــى الرغــم مــن الحداثــة النســبية لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي وصياغــة عالقاتــه مــع الهيئــات األخــرى فقــد قــام بإطــالق برنامــج اإلحصــاء 	 
اإللكترونــي. إن هــذا البرنامــج يقــدم إحصــاءات - إلكترونيــة وفــق النمــوذج العــام إلجــراءات العمــل اإلحصائيــة )GSBPM(، وذلــك لتحديــد 

اإلجــراءات الكاملــة لــكل عمليــة جمــع إحصــاءات. 

2-3-6  األطر واإلجراءات الدولية للجودة

إن الجــودة اإلحصائيــة هــي مجموعــة المواصفــات التــي ينبغــي توافرهــا فــي اإلحصــاءات الرســمية لكــي تكــون مالئمــة للمســتخدمين. وقــد تــّم التطــرق إلــى 
»المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن األمــم المتحــدة« فــي القســم 2-1-3 أعــاله، والتــي تقــدم إطــارًا متكامــاًل لتحقيــق الجــودة اإلحصائيــة. 

هــذا ويمكــن تلخيــص المواصفــات الرئيســية للجــودة اإلحصائيــة وفــق المعاييــر التاليــة67: 

المالءمة: يقيس هذا المعيار مدى تلبية اإلحصاءات الحتياجات المستخدمين الحاليين والمحتملين من المعلومات، وتشمل:	 

مالئمة البيانات للسياسات الحالية.– 

تجميع البيانات وفق مستويات مناسبة للتحليل، خاصة المستويات الجغرافية.– 

تغطية البيانات بصورة ممثلة لواقع المجتمع.– 

الدقة: تشير إلى مدى قرب التقديرات من القيم الحقيقية غير المعروفة، وتشمل:  	 

63  http://www.scad.ae/en/Pages/LawsAndStatutes.aspx 

64  http://www.scad.ae/ar/Pages/default.aspx

65  http://www.scad.ae/en/media/Pages/PressReleases.aspx

66  See file: SPS SOP 002 Core Statistical Production Manual (Ref. Doc. 68)

67   Guide to Statistics in European Commission Development Co-operation, section C.5.3. The concept of quality in statistics: 
  http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-13-002
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جودة المسح: التخطيط والتنفيذ وإعداد التقرير والتدقيق. – 

الدقة العلمية: مثل استخدام أساليب مالئمة إلختيار العّينات وضمان الحيادية، وحجم العينات المناسبة.– 

احترام سرّية البيانات. – 

وجود إطار وإجراءات واضحة للجودة.– 

إصــدار 	  وتاريــخ  البيانــات(  تصفهــا  التــي  الظاهــرة  أو  )للحالــة  الزمنــي  اإلســناد  فتــرة  بيــن  الفاصلــة  الزمنيــة  المــدة  إلــى  تشــير  الوقتيــة: 
أو توفرهــا.  البيانــات 

أمــا التــزام المواعيــد: يشــير إلــى طــول الفتــرة الزمنيــة بيــن التاريــخ الفعلــي إلصــدار البيانــات وتاريــخ التزويــد بهــا للمســتخدمين )باإلشــارة مثــاًل 
إلــى التواريــخ المعلــن عنهــا فــي تقويــم النشــر الرســمي، الموضــوع بموجــب األنظمــة أو المتفــق عليــه ســابقً مــع الشــركاء(. 

القابليــة للمقارنــة: يشــير هــذا المعيــار إلــى تأثيــر االختالفــات فــي المفاهيــم المطبقــة وأدوات القيــاس واإلجــراءات الالزمــة عنــد مقارنــة اإلحصــاءات 	 
بيــن األقاليــم الجغرافيــة والقطاعــات المختلفــة أو المقارنــة عبــر الزمــن. 

التماسك: يشير إلى مالءمة وترابط البيانات التي تجمع بطرق مختلفة والستخدامات مختلفة: 

البيانات الوصفية: توفير المعلومات والوثائق الخاصة بجمع البيانات. – 

التزام المنهجيات والمعايير الموحدة والمعتمدة التي تشمل التصنيفات والمفاهيم اإلحصائية أيضً. – 

إمكانية الوصول والوضوح: يشير إلى الشروط والصيغ التي يستطيع المستخدم الحصول عليها واستخدامها وتفسيرها:	 

أساليب النشر والتوزيع. – 

توفر النتائج والبيانات الوصفية الكاملة. – 

تصميم النشرات بما يخدم مستخدمي اإلحصاءات. – 

توجــد أطــر دوليــة مختلفــة لدعــم عمليــة تطبيــق معاييــر الجــودة علــى اإلحصــاءات، مــن أشــهرها إطــار تقييــم جــودة البيانــات الصــادر عــن صنــدوق النقــد 
الدولــي )DQAF(68 وإطــار ضمــان الجــودة للنظــام اإلحصائــي األوروبــي69.

يركــز إطــار تقييــم جــودة البيانــات الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي )DQAF( علــى جــودة اإلحصــاءات االقتصاديــة، ويســتند إلــى قاعــدة 
شــاملة تنــص علــى فحــص أبعــاد الجــودة المختلفــة فــي جمــع البيانــات ومعالجتهــا ونشــرها، ويشــمل األبعــاد أو المعاييــر األساســية التاليــة: 

الشروط األساسية للجودة. 	 

ضمانات الموضوعية.	 

سالمة المنهجية. 	 

الدقة والموثوقية. 	 

المنفعة.	 

سهولة اإلطالع.	 

هــذا ولــكل بعــد مــن األبعــاد أعــاله يحــدد اإلطــار مــن 3 إلــى 5 عناصــر للممارســات الجيــدة ولــكل عنصــر مــن هــذه العناصــر يتــم ذكــر مؤشــرات عــّدة ذات 
ــة واالقتصاديــة. أمــا الفصــل الخــاص بقطــاع إحصــاءات األســعار فيشــمل فحــص اإلطــار  صلــة70. ويتــم إجــراء تطبيقــات جــودة محــددة لإلحصــاءات المالي

ــات الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك. المحــدد لتقييــم جــودة بيان

ــة قواعــد الممارســة اإلحصائيــة األوروبيــة. وتشــمل هــذه القواعــد  إضافــة لمــا ســبق، يســتند إطــار ضمــان الجــودة للنظــام اإلحصائــي األوروبــي إلــى مدّون
ــأي  ــك مــن خــالل عمليــة التقييــم المباشــرة، أو ب ــّم مــن خاللهــا تقييــم مــدى التــزام الجهــات اإلحصائيــة األوروبيــة بهــا، وذل مبــادئ ومؤشــرات كمعاييــر ت
طــرق تقييــم أخــرى. هــذا ويتضّمــن إطــار ضمــان الجــودة للنظــام اإلحصائــي األوروبــي لــكل مؤشــر األنشــطة واألســاليب واألدوات التــي تعمــل علــى تســهيل 
تطبيــق قواعــد الممارســات71، كمــا ويتضّمــن اإلطــار - ابتــداء بالمبــدأ وانتهــاء بالمؤشــر - توصيــات بأنشــطة وأســاليب وأدوات تدعــم تطبيــق كل مؤشــر 
جــودة، كمــا يســتند إلــى األســاليب المســتخدمة مــن قبــل أعضــاء النظــام اإلحصائــي األوروبــي، وينبغــي النظــر إليــه علــى أنــه وثيقــة متطــورة. مــن جانــب 

أخــر، إن كل قاعــدة مــن قواعــد الممارســات تتضمــن إطــار ضمــان خــاص بجــودة تلــك القاعــدة حســبما يكــون مالئمــً، فهنــاك  

مبادئ جودة على المستوى المؤسسي و/أو. 	 

مبادئ جودة على مستوى المنتج / المسح. 	 

68  http://dsbb.imf.org/Pages/DQRS/DQAF.aspx

69  http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/QAF_2012

70  DQAF generic framework factsheet.

71  http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/related-quality-initiatives
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2-3-7  تطبيق جودة البيانات في إمارة أبوظبي 

تنــاول القســم 2-2-3 أعــاله قواعــد الممارســات فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، كمــا هــو الحــال فــي المدونــات األخــرى، وثيقــة داعمــة لتطبيــق المبــادئ 
األساســية ضمــن اإلطــار المؤسســي للمركــز.

فــي عــام 2010 قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإجــراء تقييــم فنــي72 لقواعــد الممارســات الصــادرة عــن اإلحصــاء األوروبــي والتــي تضمنــت هدفيــن: أوالً، 
تحديــد العناصــر التــي كان مــن الواضــح التــزام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فيهــا بالمدونــة. وثانيــً، تحديــد أنــواع التحليــل الــالزم للتحقــق مــن مــدى مطابقــة 
العناصــر األخــرى. وتطــّرق التقييــم الفنــي لمــدى اســتيفاء مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي للمبــادئ الخمســة عشــر فــي قواعــد الممارســات التــي تشــّكل بيئتــه 
المؤسســية واإلجــراءات اإلحصائيــة والناتــج اإلحصائــي، وذلــك مــن خــالل تحديــد عــددًا مــن المؤشــرات المختلفــة لــكل واحــد مــن المبــادئ، كمــا تضّمنــت 
المراجعــة أيضــً فحصــً لألســاليب الواجــب اســتخدامها لتطويــر عمليــة جمــع اإلحصــاءات الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة أبوظبــي، وإحصــاءات التجــارة 

الخارجيــة، إضافــة إلــى إحصــاءات حركــة النقــل والســفر الخارجــي وإحصــاءات التجــارة الخارجيــة فــي الخدمــات إلمــارة أبوظبــي. 

إضافــة إلــى قواعــد الممارســات فقــد قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي عــام 2011 بإعــداد إطــار تقييــم لجــودة البيانــات73. وكمــا هــو الحــال فــي األنظمــة 
الدوليــة للجــودة، يســعى المركــز إلــى تقديــم وســائل منظمــة وشــاملة إلدارة الجــودة، ابتــداًء مــن المبــادئ وانتهــاًء بالمؤشــرات وأســاليب التطبيــق. وتشــير 

الوثيقــة إلــى أن تأكيــد جــودة البيانــات اإلحصائيــة يتــم مــن خــالل وضــع جميــع التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة التــي تــؤدي إلــى تحقيــق مــا يلــي:

تنفيذ اإلجراءات والعمليات اإلحصائية التي تضمن تحسينً وتطويرًا لجودة العمل.	 

تنفيذ جميع العمليات التي تضمن تأكيد الجودة على أساس منتظم.	 

أن جميع عمليات تأكيد الجودة محددة ومعروفة لدى جميع الفنيين.	 

أن جميع العمليات المتعّمقة بتأكيد الجودة موثقة وتخضع لرقابة مستمرة.	 

أن جميــع عمليــات وإجــراءات تحقيــق الجــودة معروفــة لــدى مســتخدمي البيانــات، مــا يــؤدي إلــى الزيــادة فــي مصداقيــة المنتــج اإلحصائــي، ومــا ينجــم 	 
عــن ذلــك مــن كســب ثقــة المســتخدمين.

يحــّدد إطــار تقييــم جــودة البيانــات لــدى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مســتويات اإلجــراءات والوثائــق التــي يجــب أن تتضّمنهــا عمليــة ضمــان 
الجــودة وهــي علــى النحــو التالــي: 

التخطيط. 	 

األدلة والتصنيفات اإلحصائية. 	 

إطار المعاينة. 	 

إجراءات المعاينة. 	 

تصميم استمارة االستبيان.	 

تدريب العاملين. 	 

عدم االستجابة. 	 

تدقيق البيانات. 	 

تقييم جودة البيانات. 	 

موسمية البيانات. 	 

سرّية البيانات. 	 

نشر البيانات. 	 

التوثيق والبيانات الوصفية. 	 

التنقيحات الالزمة للنشر النهائي للبيانات.	 

السجالت اإلدارية. 	 

وهذا األسلوب يختلف قلياًل عّما تّم ذكره من طرق وأساليب وردت أعاله.

72  See file: SCAD Technical Assessment (Ref. Doc. 198)

73  See file: Data Quality Assesment framework SCAD (Ref. Doc. 69)
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باإلضافــة إلــى ذلــك قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتطويــر مجموعــة مــن األدلــة الخاصــة بالمجــاالت المحــددة فــي إطــار العمــل اإلحصائــي. ومــن هنــا قــام 
المركــز بإعــداد دليــل خــاص بتقييــم جــودة البيانــات اإلداريــة »دليــل معاييــر وإجــراءات الجــودة اإلحصائيــة للســجالت اإلداريــة«74، ويرّكــز هــذا الدليــل إلــى حــّد 
ــة أخــرى مــن بينهــا »دليــل  ــة وإجراءاتهــا لتقييــم صحــة البيانــات. كمــا أعــّد المركــز أدل كبيــر علــى المعاييــر الواجــب توافرهــا فــي الجهــات اإلداريــة المعنّي

معاييــر وإجــراءات ضمــان الجــودة اإلحصائيــة للمســوح75« 

البيانــات اإلحصائيــة. وتــم تحديــد  المركــز بتعريــف مراحــل تقييــم جــودة  قــام  أكثــر تفصيــال،  أعــاله وعلــى مســتوى  األدلــة  وضمــن 
يلــي:  المدخــالت كمــا 

نماذج التقارير الذاتية.	 

مؤشرات الجودة للمسوحات. 	 

وثائق المسوحات وأدلتها. 	 

أما المخرجات لكل عملية مراجعة وتقييم للجودة فتتمثل في اآلتي:	 

قائمة أبرز إجراءات الجودة. 	 

مقترحات للتحسين. 	 

تقرير الجودة وبيان الجودة. 	 

خطة إجراءات التطوير.	 

وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم إنتاج تقارير الجودة وملخصاتها لكل نشاط إحصائي رئيسي، وتشكّل أساسً لإلجراء المذكور أعاله. 

74  See file: QA_ Admin Data Manual 13 Oct 2014 (Ref. Doc. 66)

75  See file: Survey Quality Manual 2 Oct (Ref. Doc. 67)
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3 - جودة اإلحصاءات وإدارة اإلجراءات اإلحصائية

الباب الثالث
مدخل إلى إدارة

اإلج�اءات اإلحصائية



1.3 |  جودة اإلحصاءات
3-1-1  ُأطر العمل الدولية لتقييم الجودة

ــر فــي المنهجيــة المســتخدمة لجمــع اإلحصــاءات وتبويبهــا  فــي كثيــر مــن األحيــان تدعــو الحاجــة بيــن وقــت وآخــر إلــى إجــراء تغييــرات أو عمليــات تطوي
ــك ألســباب مختلفــة: ونشــرها، وذل

تغير المعايير اإلحصائية الدولية من أجل قياس الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو البيئي بشكل أفضل.	 

عدم تطابق المنهجيات المستخدمة محليً مع المعايير الدولية أو أنها غير صحيحة. 	 

عدم كفأية اإلحصاءات التي يتم إنتاجها لتلبية الطلب الحالي، وربما يكون السبب في ذلك أنها غير مفّصلة بطريقة كافية.	 

عدم امكانية المقارنة أو الدمج مع اإلحصاءات التي يتم إنتاجها من جهة أخرى في النظام اإلحصائي. 	 

أساليب الجمع المحسنة يمكن أن تؤدي إلى خفض التكلفة و/أو تحسين موعد النشر.	 

بشــكل عــام ومــن حيــث المبــدأ فــإن الموائمــة مــا بيــن مــا يتــم عرضــه مــن إحصــاءات ومــا هــو مطلــوب مــن قبــل المســتخدمين يمكــن تحديــده وفــق تقييــم 
اإلحصــاءات بنــاء علــى إطــار الجــودة الــذي تــّم ذكــره فــي القســم )2-3-6(، وذلــك مــن خــالل التواصــل مــع المســتخدم والتعــرف علــى احتياجاتــه.

وحيــث أن تقييــم جــودة اإلحصــاءات هــي إجــراءات مســتمرة فإننــا هــذا القســم يركــز علــى تطبيقهــا كإجــراء لتقييــم النظــام اإلحصائــي بشــكل كلــي أو 
تقييــم جــزء كبيــر منــه. والبــد هنــا مــن إســتعراض األســاليب الدوليــة اوال، ومــن ثــم التعــرض إلــى أســاليب تقييــم الجــودة فــي إمــارة أبوظبــي. 

يهدف تقييم النظام اإلحصائي إلى تحقيق أحد أو كال الهدفين التاليين: 

تقييم الدرجة التي يستوفي بها النظام اإلحصائي قواعد ممارساته تلبية ألهداف الجودة. 	 

تحديــد أهــم التغّيــرات أو اإلضافــات الالزمــة فــي االقتصــاد والمجتمــع والبيئــة للحفــاظ علــى الجــودة اإلحصائيــة، وعلــى وجــه الخصــوص 	 
ضمــان مالءمــة اإلحصــاءات الســتراتيجيات التطويــر. 

تســتند المفاهيــم التــي تحــّدد جــودة اإلحصــاءات إلــى المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية المبّينــة فــي القســم )2-1-3(، كمــا أن قواعــد الممارســة فــي 
إمــارة أبوظبــي الــواردة فــي القســم )2-2-3( توفــر إطــار العمــل لتطبيــق الجــودة اإلحصائيــة كمــا هــي مبّينــة فــي القســم )7-3-2(. 

توجــد مجموعــة مــن المنهجيــات الدوليــة لتقييــم جــودة النظــام اإلحصائــي، والمنهجيــات التــي يتــم إســتعراضها هنــا هــي تلــك التــي وضعهــا االتحــاد 
األوربــي الســتخدامها فــي األنظمــة اإلحصائيــة األوروبيــة كافــة ومــع بعــض مــن شــركائه، هــذا إضافــة إلــى إطــار الجــودة الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي 

أو شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة. 

3-1-1-1 إطار النظام اإلحصائي األوروبي لتقييم الجودة 

يتضّمــن إطــار ضمــان الجــودة فــي النظــام اإلحصائــي األوروبــي )QAF(76 وصفــً تفصيليــً لــألدوات المنهجيــة للنظــام اإلحصائــي األوروبــي 
التــي تنــص علــى أربعــة مســتويات مــن التقييــم: 

التقييم الذاتي )يتم عن طريق وحدة اإلنتاج(. 	 

التقييم الذاتي المدعوم )بمشاركة من وحدة الجودة في الدول األوروبية(. 	 

مراجعات النظراء أو األقران )التي يشارك فيها خبراء خارجيون(. 	 

باحتياجــات 	  تتعلــق  تنفيــذ مســوح  ويتــم  خبيــر مســتقل  فيــه  يشــارك  متعّمــق  تقييــم  عــن  عبــارة  )وهــي  المتتابعــة  المراجعــات 
 . المستخدمين والشــركاء(

يقــوم اإلحصــاء األوروبــي بمراقبــة اإلحصــاءات بشــكل ســنوي، ويتــم حاليــً تنفيــذ الــدورة الثانيــة مــن مراجعــات النظــراء التــي تــم تنفيذهــا خــالل الفتــرة 
2013 - 2015، بينمــا تمــت الــدورة األولــى فــي عاَمــْي 2006 و2008 77، وكان الهــدف منهــا هــو تقييــم مــدى التــزام مبــادئ قواعــد الممارســات اإلحصائيــة 

76  http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality

77  http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews
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كافــة لتطويــر عمليــة التنســيق بيــن النظــام اإلحصائــي الوطنــي وكفــاءة النظــام اإلحصائــي األوروبــي. وقــد أّدت التغييــرات فــي الحوكمــة اإلحصائيــة -بمــا 
فــي ذلــك التشــريع األوروبــي واألحــداث األخــرى -إلــى تغييــر األهــداف فــي الــدورة الثانيــة وهــذه األهــداف هــي78: 

تعزيز مصداقية النظام اإلحصائي األوروبي. 	 

تعزيز قدرة النظام على إنتاج إحصاءات أوروبية عالية الجودة. 	 

زيادة ثقة المستخدم بجودة اإلحصاءات وبجدوى نظام اإلحصاءات األوروبي. 	 

تقييم التقّدم المحرز في التقّيد بمبادئ قواعد الممارسات. 	 

تقييم التقّدم المحرز في تطوير النظام اإلحصائي األوروبي نفسه. 	 

تغطية أفضل لإلحصاءات األوروبية بشكل عام. 	 

إضافــة لذلــك، تســتخدم أدوات التقييــم الخارجــي للنظــام اإلحصائــي األوروبــي لقيــاس مــدى التقّيــد باألنظمــة اإلحصائيــة المســتهدفة مــع قواعــد 
الممارســات الخاصــة باإلحصــاءات األوروبيــة ومــع معاييــر إحصائيــة للنظــام اإلحصائــي األوروبــي. وهنــاك أداتــان للتقييــم خاصتــان بالتقييــم الخارجــي وهمــا: 

مراجعــة النظــراء الســريعة، والتقييــم الدولــي79. 

3-1-1-2 إطار تقييم الجودة لصندوق النقد الدولي 

قــام صنــدوق النقــد الدولــي بإجــراء تقييــم تفصيلــي للــدول التــي تســتخدم إطــار تقييــم جــودة البيانــات الــذي تــّم إســتعراضه فــي القســم )2-3-6(80. ويتــم 
تنفيــذ هــذا العمــل ضمــن برنامــج أوســع هــو »تقاريــر حــول مراعــاة المعاييــر والقوانيــن: وحــدات البيانــات )ROSC(81«. هــذا وتمــت الموائمــة والربــط بيــن نتائــج 

هــذه التقاريــر ومعاييــر الجــودة األوروبية82. 

3-1-1-3 إطار تقييم الجودة الخاص بشعبة اإلحصاء في األمم المتحدة 

قامــت شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة بتطويــر إرشــادات عامــة خاصــة بنمــوذج إطــار ضمــان الجــودة الوطنيــة الشــاملة )NQAF( التــي تهــدف إلــى تقديــم 
قائمــة مــن األدوات والمرجعيــات إضافــة إلــى وثيقــة تربــط إطــار ضمــان الجــودة الوطنيــة الشــاملة مــع األطــر األخــرى، بمــا فــي ذلــك تلــك الخاصــة بصنــدوق 
النقــد الدولــي واإلحصــاءات األوروبيــة83. وهنــاك ملخــص تــم عرضــه باللغــة العربيــة. ويعــّد إطــار ضمــان الجــودة الوطنيــة الشــاملة بمنزلــة أداة توجــد هيــكاًل 

عامــً يمكــن مــن خاللــه تطويــر أطــار ضمــان الجــودة للدولــة، وبالتالــي يقصــد مــن هــذه األطــر أن تكــون أكثــر عموميــة ومرونــة مــن األطــر األخــرى. 

يجــب اســتكمال أســاليب التقييــم اإلحصائــي التــي ذكــرت ســابقا بإجــراء تحليــالت غيــر محصــورة فــي اإلحصــاء، مثــل تحليــل ســوات )مواطــن القــوة ونقــاط 
الضعــف والفــرص المتاحــة والتهديــدات( وبإجــراء مقارنــة بيــن اإلنتــاج اإلحصائــي ومجموعــة اإلحصــاءات التــي تتطلبهــا االتفاقيــات الدوليــة. 

3-1-2   آليات تقييم الجودة في مركز اإلحصاء - أبوظبي 

اســتندت المنهجيــة العامــة التــي اســتخدمها مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي - للتقييــم اإلحصائــي ووضــع االســتراتيجية - إلــى األســاليب التــي وضعتهــا مراكــز 
 .IDPs »اإلحصــاء الوطنيــة فــي أســتراليا ونيوزيلنــدا، والتــي تركــز علــى األطــر المؤسســية التابعــة لهــا. نتيجــة لذلــك تــم إعــداد »خطــط تطويــر المعلومــات

تتضّمن كل خطة من هذ0ه الخطط أنواعً مختلفة من المعلومات واإللتزامات المشتركة تجاه نشاط التطوير اإلحصائي: 

الطلب على المعلومات: عبارة عن تصّور لدور اإلحصاءات في دعم وضع السياسة وتقييمها وعملية صنع القرار والبحث والنقاش المجتمعي. 	 

ــات 	  ــم تصــور لمجموعــة البيان ــات األوليــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي إيجــاد إحصــاءات( عبــارة عــن تقدي ــك البيان ــد المعلومــات )بمــا فــي ذل تزوي
ــى المعلومــات.  ــي الطلــب عل ــة التــي يمكــن أن تلّب الحالي

تطوير اإلحصاء تنفيذ انشطة تهدف لذلك، وتحدد عن طريق مقارنة ما يتم عرضه من إحصاءات وما هو مطلوب، األمر الذي يحّدد األولويات. 	 

الثغــرات فــي المعلومــات )مثــل المتغيــرات الرئيســية التــي تنشــأ فــي السياســة والبحــث أو الحــوار الخــاص بعمليــة صنــع القــرار، والتــي لــم يتــم 	 
التعبيــر عنهــا إحصائيــً(. 

78  European Statistical System Peer Reviews Guide for NSIs and Other National Authorities

79   http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_statistical_cooperation_-_instruments_for_technical_assistance#Assessments_in_the_con-
text_of_European_statistical_system_.28ESS.29

80  http://dsbb.imf.org/Pages/DQRS/Home.aspx

81  http://dsbb.imf.org/Pages/DQRS/ROSCDataModule.aspx

82  http://dsbb.imf.org/Pages/DQRS/WorkByIMFStaff.aspx

83  http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx
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التداخل في المعلومات )مثل عدم االتساق في بيانات مختلف المتغيرات(.	 

النواقــص األخــرى فــي المعلومــات )مثــل فقــدان البيانــات علــى المســتوى األدنــى حســب المنطقــة أو النشــاط االقتصــادي أو المجموعــات الســكانية 	 
الفرعيــة أو اختــالف فــي التعاريــف وقواعــد التعــداد أو تقديــرات تقريبيــة للظواهــر االجتماعيــة واالقتصاديــة(. 

يســتخدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي آليــة تقييــم خاصــة وذلــك بهــدف تحديــد وتحديــث جميــع اإلحصــاءات التــي يصدرهــا )انظــر القســم 2-2-2( وذلــك عــن 
طريــق إجــراء تقييــم ســنوي يتكــّون مــن مرحلتيــن: خطــة تطويــر المعلومــات IDP وتقييــم التطــور اإلحصائــي )SDA(. يتمثــل ناتــج هــذه العمليــة فــي خطــة 
ذات أولويــة لسلســلة إضافيــة مــن البيانــات والتطــورات اإلحصائيــة األخــرى. وقــد تــم تلخيــص منهجيــة اإلجــراء عــن طريــق اإلجــراءات التشــغيلية القياســية: 

شــجرة إتخــاذ القــرار - تحديــث مجموعــة اإلحصــاءات84.

أواًل: خطة تطوير المعلومات85 

تحديد نطاق خطة تطوير المعلومات من حيث المجال المعني أو اإلجراء اإلحصائي. 	 

تحديد أصحاب المصالح الرئيسيين المشاركين. 	 

تحديد مدى االحتياج للمعلومات بالتشاور مع أصحاب المصالح وتحديد السياسات الحكومية ذات الصلة. 	 

توثيق البيانات المتوافرة مسبقً والجهة التي تقوم بإصدار هذه البيانات وكيفّية نشرها. 	 

وضع قائمة ببنود البيانات غير المتوافرة. 	 

تحديد التحسينات المطلوبة في اإلجراء مثاًل ما يكون عن طريق اإلحصاءات اإللكترونية )انظر القسم 3-5-2(. 	 

تطوير خطة للحصول على البيانات المفقودة. 	 

إن مخرجــات خطــة تطويــر المعلومــات تعــّد بمنزلــة توثيــق لعمليــة التشــاور، وتحديــد أولويــات البيانــات، وتطويــر دراســة حالــة العمــل فــي المشــاريع 
ــات، وتحديــث »اتفاقيــات مســتوى الخدمــة« )انظــر القســم  ــات عــن طريــق نظــام التخطيــط ووضــع الموازن والمبــادرات لســّد الثغــرات المحــّددة فــي البيان

2-2-2(. حيثمــا يكــون ذلــك ضروريــً. 

يتــم تحديــث خطــة تطويــر المعلومــات عــن طريــق »ســجل اعتمــاد اإلحتياجــات« الــذي يطّبــق عليــه إجــراء »تحديــد اإلحتياجــات« ضمــن اإلجــراءات التشــغيلية 
القياســية فــي المركــز. وحيثمــا يتطّلــب األمــر إعــداد أو تعديــل اتفاقيــة مســتوى الخدمــة أو مذكــرات التفاهــم.

هــذا ويســتخدم إطــار تقييــم جــودة البيانــات مــن جانــب مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي كأحــد مدخــالت خطــة تطويــر المعلومــات. ويســتند إطــار 
تقييــم جــودة البيانــات إلــى قواعــد الممارســة الخاصــة بــه ويخضــع للدراســة فــي القســم )2-3-7( وتتمثــل مخرجاتــه فــي اآلتــي: 

تحديد أبرز إجراءات الجودة.	 

مقترحات التحسين.	 

خطط التطوير.	 

تقرير الجودة.	 

وبالتالي يمكن استخدام هذا اإلجراء كآلية تقييم لتحديد برنامج عمل لمراجعة اإلحصاءات.

84  See file: Decision tree SSOP (Ref. Doc. 234)

85  IDP and SDP as planning for Portfolio of Statistics - Options, SCAD presentation; file: SDA and IDP proposal 2014 05 08 (Ref. Doc. 235)
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2.3 |  تطوير اإلحصاءات 
3-2-1  ُأطر العمل الدولية لبناء االستراتيجية 

عنــد اكتمــال عمليــة التقييــم وتحديــد مجــاالت التحســين والتطويــر لإلحصــاءات تأتــي مرحلــة إعــداد اســتراتيجية لتحديــد إجــراء التحســينات وتنفيذهــا. 
ويتطّلــب نجــاح عمليــة التحســين أن تغطــي اســتراتيجية اإلحصــاءات النظــام اإلحصائــي بالكامــل وليــس فقــط مركــز اإلحصــاء الوطنــي. ويجــب أن يعمــل 
مركــز اإلحصــاء الوطنــي عــن كثــب مــع مختلــف أصحــاب المصالــح فــي النظــام، كمــا يجــب تنفيــذ االســتراتيجية وفــق جــدول زمنــي محــّدد وميزانيــة محــّددة. 
ــر اإلحصــاءات علــى أســاس التقييــم. ويتنــاول القســم المنهجيــات الدوليــة قبــل  ــة إعــداد برنامــج متوســط المــدى لتطوي ــز هــذا القســم علــى كيفّي يرّك

إســتعراض مــا هــو مطّبــق فــي إمــارة أبوظبــي. 

ربمــا تكــون أفضــل منهجيــة معروفــة فــي هــذا المجــال هــي تلــك الخاصــة باالســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاءات )NSDS( المنبثقــة عــن مجموعــة 
باريــس 21 التابعــة لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة86. وقــد تــّم إعــداد المنهجيــة لتكــون مرنــة بصــورة كافيــة لتطبيقهــا فــي ظــروف مختلفــة وعلــى 

وجــه التحديــد فــي الحــاالت التــي يجــب التركيــز عليهــا فــي أي نقــاش يــدور حــول إنفــاق الحكومــة علــى اإلحصــاءات. 

هــذا وتــّم تلخيــص العناصــر الرئيســية لبنــاء االســتراتيجية الوطنيــة ضمــن خريطــة طريــق االســتراتيجية لتطويــر اإلحصــاءات87 التــي تهــدف 
إلــى اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: 

كيف يمكن ضمان أن االستراتيجية تلّبي أهداف التنمية الوطنية؟ وما هي المخرجات التي يتم إنتاجها ومتى؟ 	 

كيف يمكن تنفيذ االستراتيجية بطريقة فعالة؟	 

وما هي األطر الزمنية؟	 

من سيكون له الدور الرئيسي؟	 

كيف يمكن ضمان أن االستراتيجية عملية ويمكن تطبيقها؟ 	 

ما هي اآلليات الخاصة بالدعم السياسي واعتماد االستراتيجية وإعداد التقارير؟ 	 

هل تتوافر القدرات والمهارات لتنفيذ المهام أو تقديم المساعدة المطلوبة؟	 

وفيما يلي المهام الواجب تنفيذها لتحقيق ذلك: 

المهام التمهيدية. 	 

التقييم. 	 

الرؤية والرسالة واالستراتيجيات. 	 

خطط العمل.	 

اعتماد وثيقة االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات وتطبيقها.	 

والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي يحقــق ذلــك عــن طريــق تحديــث خطــة تطويــر المعلومــات متبوعــة بتقييــم التطويــر اإلحصائــي الــذي 
يتــم مــن خــالل مراجعــة مجموعــة اإلحصــاءات ســنويً كمــا ســبق تناولــه فــي القســم 2-1 أعــاله. هــذا وســوف يســمح تطويــر مجموعــة اإلحصــاءات كقاعــدة 

بيانــات بانســيابية العمــل فــي التحديــث الســنوي لإلحصــاءات.

3-2-2  األدوات االستراتيجية لمركز اإلحصاء - أبوظبي

تــّم تحديــث نظــام إطــار إدارة األداء88 فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي عــام 2014 الــذي يتضّمــن العناصــر واألســاليب واألدوات كافــة التــي يســتخدمها 
مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي تطويــر اســتراتيجيته وترجمتهــا إلــى أهــداف تشــغيلية قابلــة للقيــاس، وتعميمهــا داخــل المؤسســة، ومتابعــة تنفيذهــا 

علــى المســتويات كافــة. وهــي تســتند إلــى اإلجــراءات واألنشــطة الــواردة فــي دورة تخطيــط األعمــال. 

86  www.paris21.org

87  http://nsdsguidelines.paris21.org/node/312

88  See file: Strategy Plan 2014 – 2018 (Ref. Doc. 150)
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كمــا وتتــم إدارة خريطــة اســتراتيجية مؤشــرات األداء الرئيســية لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي عــن طريــق قطــاع االســتراتيجية والتمّيــز الــذي يربــط مركــز 
اإلحصــاء - أبوظبــي برؤيــة الحكومــة 2030. هــذا ويقــدم كل مــن الدليــل اإلرشــادي لتطويــر االســتراتيجية89 لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ووثيقــة دورة 

تخطيــط األعمــال فــي المركــز، معلومــات مرجعيــة حــول المنهجيــة واألدوات المســتخدمة. 

ترتكــز سياســات إطــار إدارة األداء علــى رؤيــة أبوظبــي 2030، ويأتــي تصميــم إطــار إدارة األداء كنتيجــة لألنشــطة التــي تمــارس فــي مراجعــة اســتراتيجية 
مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي وتحديثهــا لمــدة خمــس ســنوات بنــاًء علــى هــذه الوثائــق. 

عقــب إطــالق هــذا اإلجــراء عــن طريــق قطــاع االســتراتيجية والتمّيــز فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي تمّثلــت الخطــوة األولــى فــي تقييــم المجــال االســتراتيجي 
وفهــم التحّديــات. وتضــّم الخطــة االســتراتيجية لعــام 2015-2019 90 أجنــدة التغييــر والعوامــل المهّمــة للنجــاح واألهــداف االســتراتيجية التــي تــّم اعتمادهــا 
كمؤشــرات أداء رئيســية علــى المســتوى الرســمي. كمــا جــرى تحديــد المبــادرات االســتراتيجية وتقريــر أولوياتهــا. وتعــّد خطــط تطويــر المعلومــات عنصــرًا 

رئيســيً فــي هــذا اإلطــار. 

تــّم تنظيــم ورش عمــل وأنشــطة للمســتويات الوظيفيــة كافــة لتطويــر بطاقــات األداء المتــوازن فــي مركــز  وبنــاًء علــى االســتراتيجية المحــّددة 
اإلحصــاء - أبوظبــي التــي تحــّدد المســاهمات فــي األهــداف العامــة لالســتراتيجية. ويســتخدم هــذا اإلجــراء لضمــان أن مبــادرات اإلدارة علــى المســتوى 
األدنــى متماشــية مــع االســتراتيجية العامــة. ويــؤّدي هــذا اإلجــراء إلــى ربــط تطويــر مجموعــة اإلحصــاءات مــع االســتراتيجية العامــة، ويتضمــن الفصــل 

)3-3( تلخيصــً لهــذا اإلجــراء. 

89   SCAD Business Planning Cycle - Timeline for Key activities and deliverables - January – December 2014, see file: Bus Plan- signed oct2013 (Ref. Doc. 141), and SCAD’s Busi-
ness Plan 2015 -2019 available at: http://www.scad.ae/en/aboutus/Pages/OurStrategy.aspx

90  See file: 03 00_Strategy Map Scorecard Initiatives_11May14 (Ref. Doc. 149)
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3.3 |  وسائل دعم اإلحصاءات 
ــى التحليــل الســنوي ومرحلــة  ــي. وكمــا يمكــن النظــر إل ــق الجــدول )1( التال يمكــن تلخيــص دورة تخطيــط األعمــال بمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي عــن طري
ترجمــة االســتراتيجية ومراحــل التخطيــط ووضــع الموازنــات علــى أنــه دراســة جــدوى. ويتبــع ذلــك مرحلــة تخطيــط التطبيــق. وتوفــر مراحــل إعــداد التقاريــر 
وأنشــطة التمّيــز المؤسســي عمليــة المتابعــة والتقييــم بينمــا تــؤدي اإلفــادة حــول أنشــطة تغييــر السياســة واإلجــراءات إلــى اقتــراح إجــراءات للتحســين 

الســريع خــالل الــدورة الســنوية.  

الجدول )1(: دورة تطوير االستراتيجية وتطبيقها في مركز اإلحصاء - أبوظبي91

المخرجات المهام

تطوير االستراتيجية كل 3 سنوات أو 5 سنوات

إنجازات الخطة االستراتيجية 2013 مراجعة االستراتيجية واإلنجازات

التحليل االستراتيجي المقارنات المعيارية

قائمة اإلحصاءات الرسمية الرئيسية المحّدثة تقييم التطور اإلحصائي

ممارسة تحليل سوات

التحليل االستراتيجي التقييم الفني وتقييم جودة البيانات 

تحليل االستراتيجية وترجمتها

تحديث خطة االستراتيجية مراجعة / االنتهاء من خطة االستراتيجية

قائمة المبادرات االستراتيجية حصر المبادرات وتحديد األولويات

التخطيط السنوي والموازنة 

خريطة طريق المشروع بدء المشروع والتخطيط

خطة تطوير المعلومات

خريطة استراتيجية القطاع مواءمة األعمال األساسية والخدمات المساندة

تقييم / تقارير رضا المتعاملين  مسح رضا المتعامل والوعي اإلحصائي )مشاركة أصحاب المصالح(

خطة التدريب / التوظيف مواءمة رأس المال البشري

خطة المعلومات واالتصال مواءمة الخدمات المساندة 

91  Extracted from: The SCAD Strategy Development Guidebook, as well as the SCAD Business Planning Cycle
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التطبيق

حالة أعمال المشروع وضع مقترحات المالية وودراسة الجدوى

الخطة التشغيلية ورزنامة النشر الخطة التشغيلية 

خطة الموازنة الموازنة 

األهداف على مستوى القطاع ربط االستراتيجية بالقطاعات 

مهام المتابعة والتقييم إعداد التقارير والتمّيز المؤسسي

المتابعة تقرير حالة الخطة التشغيلية

التقييم التدقيق الذاتي / الخارجي للتمّيز المؤسسي

التقييم التدقيق الذاتي / الخارجي لأليزو

اإلفادة حول السياسة / تغيير اإلجراء 

مراجعة إجراءات التشغيل الموحد وتطويرها

خطة ومراجعة سياسات مركز اإلحصاء - أبوظبي
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4.3 |  إدارة اإلجراءات اإلحصائية
3-4-1  إطار إدارة إجراءات مركز اإلحصاء - أبوظبي

يتنــاول هــذا القســم مــن الدليــل منهجيــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي المتعلقــة بــإدارة اإلجــراءات اإلحصائيــة، حيــث تغطــي الوثائــق اإلحصائيــة األساســية 
لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي كأســاس إلدارة تحســين األداء. هــذا ويمثــل النمــوذج العــام للعمليــات اإلحصائيــة )GSBPM( اإلطــار العــام لإلجــراءات فــي مركــز 

اإلحصــاء - أبوظبــي والموضحــة فــي القســم )3-1-2(. 

يقوم إطار إدارة اإلجراءات في مركز اإلحصاء - أبوظبي بتصنيف كافة اإلجراءات إلى ثالث »مجموعات إجرائية«92: 	 

برنامــج االســتراتيجية والحوكمــة والرقابــة، وهــي عبــارة عــن إجــراءات تحّكــم عمليــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، وترّكــز علــى تحقيــق المزيــد مــن 	 
الرقابــة والشــفافية لمهــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 

برنامج إدارة البيانات واإلحصاءات، عبارة عن إجراءات تتعلق باألعمال األساسية وتحقيق القيمة األساسية لمركز اإلحصاء - أبوظبي. 	 

الخدمات المساندة المؤسسية، عبارة عن إجراءات تدعم عملية إدارة البيانات واإلحصاءات واستراتيجية الحوكمة والرقابة وإجراءاتها. 	 

وبالتالــي يتــم تطويــر هيــكل اإلجــراءات عــن طريــق تصنيــف المجموعــات اإلجرائيــة أعــاله إلــى فئــات إجرائيــة )مســتوى 1( فــي مجموعــات إجرائيــة 
3( والتــي يجــب تنفيذهــا.  2( وقوائــم باإلجــراءات الفعليــة )مســتوى  )مســتوى 

المســتوى 1: فئــة اإلجــراء: تمثــل أعلــى مســتوى لإلجــراءات فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، مثــل التخطيــط االســتراتيجي وتصميــم جمــع البيانــات . 1
وإدارتهــا وإدارة أصحــاب المصالــح الخارجييــن والتدريــب اإلحصائــي واإلدارة الماليــة وغيرهــا. 

المســتوى 2: مجموعــة اإلجــراء: تشــير إلــى المســتوى التالــي مــن اإلجــراءات الــذي يمثــل »مجموعــة مــن اإلجــراءات« مثــل إدارة الخطــط التشــغيلية . 2
ــح وإدارة التدريــب وإدارة المتطلبــات مــن المــوارد البشــرية وغيرهــا.  وتحديــد اإلحتياجــات وإدارة عالقــة أصحــاب المصال

المســتوى 3: مجموعــة اإلجــراء: يمثــل اإلجــراء الفعلــي الواجــب تنفيــذه فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ويتــم تعريفــه كسلســلة مــن األنشــطة . 3
المرتبطــة ببعضهــا التــي تحــول بعضــً مــن أنــواع المدخــالت إلــى مخرجــات. مثــل تطويــر الخطــة االســتراتيجية وتحديثهــا ومؤشــرات األداء العامــة 
وتحويــل البيانــات اإلداريــة إلــى مؤشــرات إحصائيــة وتطويــر خطــة إشــراك أصحــاب المصالــح وتحليــل الحاجــة إلــى التدريــب وقيــاس جاهزيــة رأس المــال 

البشــري وغيرهــا. 

المســتوى 4: النشــاط: يشــير إلــى األنشــطة الرئيســية التــي تتــم ممارســتها عنــد تنفيــذ اإلجــراء داخــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، مثــل األنشــطة . 4
التــي تشــمل اســتقبال طلبــات المتعامليــن والتعامــل مــع شــكواهم والتفــاوض علــى عقــود الشــراء وغيرهــا. 

لمخطط )1(: فكرة عامة عن اإلطار اإلجرائي93

92   SCAD’s Standard Operating Procedures Manual - Core Statistical Production Processes (SPS.SOP.002, file: SPS SOP 002 Core Statistical Production Manual, Ref. Doc. 68).  
The current statistical production processes are discussed in section B.3.5. Statistics operations in Abu Dhabi.

93  Extracted from: SCAD’s Standard Operating Procedures Manual - Core Statistical Production Processes

اإلستراتيجية والحوكمة والرقابة

التخطيط اإلستراتيجية

إدارة البيانات واإلحصاء

إدارة أصحاب المصالح الخارجيين

إدارة البيانات  

التدريب اإلحصائي

خدمات الدعم والتدريب اإلحصائي

إدارة الجودة والصنعةالحوكمة والرقابةإدارة تحسين األعمالوضع السياسات
ولسالمة والبيئة إدارة المشاريع

تحديد االحتياجات

االتصال
 المؤسسي

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة المشتريات
 والعقود

إدارة تقنية 
المعلومات

الشؤون
اإلدارة العامةالقانونية اإلدارة المالية

المعالجةجمع البياناتالبناءالتصميم

التقييماألرشفة

النشرالتحليل

التحليل والنشر اإلحصائيتصميم وإدارة البيانات
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3-4-2  مشروع اإلحصاء اإللكتروني لمركز اإلحصاء - أبوظبي 

يتمثــل أحــد أهــداف اإلحصــاء اإللكترونــي فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي94 فــي جمــع اإلحصــاءات كافــة وإنتاجهــا ونشــرها تحــت مظلــة مخــزن 
بيانــات مركــزي. وبالتالــي يتطّلــب األمــر وجــود نظــام تقنــي موحــد إلدارة البيانــات كافــة التــي تتدفــق إلــى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ودمجهــا 
مــع شــركائه الرئيســيين، ويهــدف النظــام إلــى ضمــان مســتوى عــاٍل مــن أمــن البيانــات فــي المراســالت والعمليــات الداخليــة، كمــا ويدعــم 
ــة لقواعــد  ــة جمــع متفاوت ــة بعملي ــد مقارن ــات الموّح ــة لقواعــد الممارســات بكفــاءة فــي ظــل وجــود هيــكل البيان ــب الفني تطبيــق الجوان

البيانــات. هــذا ويتكــون الهيــكل العــام للنظــام مــن اآلتــي: 

ــة لمركــز 	  ــزال خــارج الشــبكة الداخلي ــذي ال ي ــات ال ــي لخــادم مصــدر البيان ــة اإللكترون ــر جــدار الحمأي ــة تمــر عب ــات مــن مصــادر خارجي بيان
اإلحصــاء - أبوظبــي. 

بعد أن يتم دخول البيانات من خالل جدار الحمأية اإللكتروني الداخلي يتم تخزينها في مصدر بيانات داخلي.	 

وفــي الوقــت نفســه تقــدم اإلحصــاءات اإللكترونيــة فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي المزيــد مــن اإلجــراءات اإلداريــة المماثلــة لنظــام )GSBP( التــي ســبق 
تناولهــا فــي القســم )2-3-3( أعــاله، وبالتالــي تكــون مّتســقة مــع األســاليب التــي جــرى نقاشــها أعــاله المتعلقــة بعمليــة جمــع اإلحصــاءات. ووفقــً لخطــة 

ــي:  مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، هــذا وتــم تنظيــم مبــادرة اإلحصــاءات اإللكترونيــة علــى النحــو التال

البدء. 	 

التصور. 	 

تحليل اإلحتياجات. 	 

التصميم. 	 

طلب المقترحات-إختيار المنتج.	 

94   Further information can be found at: eStatistics_73 (Ref. Doc. 215), Copy of SCAD ADMin Data Sets ADGEs (Ref. Doc. 212), Run Survey Administrative Data Collection (Ref. 
Doc. 214), Low Level Analysis - Agriculture Ver 7 (Ref. Doc. 209), Run ADGE Adminstrative Data Collection (Ref. Doc. 210), and Identify Admin Metadata Composition and 
Definition (Ref. Doc. 240)
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4 - فصول القطاعات

الباب ال�ابع
أبواب القطاع



1.4 |  االقتصاد
4-1-1  الحسابات القومية 

4-1-1-1 مجاالت التطبيق: األغراض التي يتم استخدام هذه البيانات من أجلها.

إن الحســابات القوميــة هــي إحصــاءات ترّكــز علــى هيــكل االقتصــاد وتطــوره، وترتبــط بالمخرجــات واإلنفــاق والدخــل للمجــاالت االقتصاديــة كافــة خــالل فتــرة 
زمنيــة محــّددة. وتركــز هــذه المعلومــات اإلحصائيــة علــى المــوارد المتدفقــة مــن مختلــف األنشــطة االقتصاديــة لفتــرة زمنيــة معّينــة، وذلــك مــن خــالل تقديــم 

.)Balance-Sheet( المعلومــات باســتخدام منهجيــة الميزانيــة العموميــة

تتضّمــن الحســابات القوميــة ملخصــً للتعامــالت االقتصاديــة التــي تتــم خــالل فتــرة زمنيــة محــّددة بالنســبة إلــى االقتصــاد بأكملــه، ومقســمة إلــى حســابات 
تغطــي القطاعــات المؤسســية التاليــة: قطــاع األســر والمؤسســات غيــر الربحيــة التــي تخــدم األســر، والشــركات غيــر الماليــة، والشــركات الماليــة، والحكومــة، 

والمعامــالت مــع بقيــة العالــم.

تتضمــن مراقبــة التفاعــالت االقتصاديــة وصفــً للوضــع االقتصــادي والتطــورات فــي فتــرة زمنيــة معّينــة. ويشــمل مســتخدمو الحســابات القوميــة واضعــي 
السياســات وقطــاع األعمــال ومســتخدمين آخــرون. إال أنــه وعلــى الرغــم مــن أن الحســابات القوميــة تتضّمــن بيانــات مفّصلــة حــول القطاعــات االقتصاديــة 

فــإن اإلهتمــام األساســي ينصــّب علــى اســتخدامها فــي سياســة االقتصــاد الكّلــي.

تعــّد القابليــة للمقارنــة، ســواء عبــر الزمــن أو مــع دول أو أقاليــم أخــرى، أمــرًا مهمــً فــي نظــام الحســابات القوميــة. وتعتبــر مقارنــة بيانــات االقتصــاد 
الكّلــي عبــر الزمــن ذات أهميــة قصــوى إذ إنهــا تســمح لالقتصادييــن بإقامــة عالقــات اقتصاديــة واختبارهــا ومقارنتهــا مــع التوّجهــات االقتصاديــة. وتعــّد 
مقارنــة الحســابات القوميــة بيــن الــدول أمــرًا صعبــً، ولكنــه ممكــن إذا مــا تــّم االلتــزام بنظــام الحســابات القوميــة. هــذا وتعتمــد طريقــة مشــتركة للقيــام 
ــى أخــرى موّحــدة، ويتمثــل التحــّدي فــي هــذه المنهجيــة  ــة مــن خــالل تحويــل قيــم المخرجــات فــي الحســابات القوميــة مــن العملــة المحليــة إل بالمقارن
أنهــا ال تأخــذ فــي اإلعتبــار االختــالف فــي المســتويات بيــن الــدول. ويتــم اســتخدام معــادالت القــوة الشــرائية للــدول فــي إنتــاج مجموعــة موثــوق بهــا مــن 

التقديــرات باســتخدام عملــة مشــتركة95.

ســي لدولــة مــع دولــة أخــرى للمســاعدة علــى فهــم مواطــن  ومــع ذلــك يمكــن أيضــً إجــراء مقارنــة هيكليــة، مــن خــالل مقارنــة هيــكل اقتصــادي ومؤسَّ
القــوة ونقــاط الضعــف فــي النظــام االقتصــادي، وفــي تعديــل السياســات االقتصاديــة المتمثلــة فــي سياســات توزيــع الدخــل )التوزيــع الثانــوي لحســاب 

الدخــل فــي سلســلة الحســابات(.

إن الطلــب علــى المقارنــات الجغرافيــة والدوليــة للحســابات القوميــة يفــرض المزيــد مــن المتطلبــات علــى النظــام واســتخدامه أكثــر ممــا تتطّلــب حســابات 
الشــركات والحســابات الحكوميــة.

مــن بيــن األســئلة ذات الصلــة: مثــال أداء الدولــة مقارنــة بالســنوات الســابقة، ومقارنــة مــع اقتصــادات دول أخــرى، وكيــف تتطــور القــدرة اإلنتاجيــة، ومــا 
هــي الميزانيــة الحكوميــة ومديونيتهــا بالنســبة إلــى حجــم االقتصــاد. هــذا ويمكــن اســتخدام الحســابات الحكوميــة بدمجهــا مــع البيانــات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة األخــرى، علــى ســبيل المثــال، فــي إعــداد نمــوذج اقتصــادي لدراســة التنبــؤات المســتقبلية لمســيرة االقتصــاد ودراســة المخاطــر المحتملــة 

باســتخدام تحليــل مختلــف الســيناريوهات المتوقعــة. 

مــن حيــث المبــدأ، يجــب أن تعكــس بيانــات الحســابات القوميــة تأثيــرات النمــو االقتصــادي المتســارع فــي إمــارة أبوظبــي، وهيكليــة المخــزون الضخــم 
ــاح المعــاد  ــك األرب ــة )بمــا فــي ذل ــة فــي المحافــظ االســتثمارية واالســتثمار األجنبــي المباشــر كمصــدر دخــل مــن االســتثمارات األجنبي مــن األصــول الخارجي
اســتثمارها(، عــالوة علــى القيمــة المتناميــة لمخــزون الشــركات األجنبيــة التابعــة الموجــودة فــي إمــارة أبوظبــي والنمــو فــي قيــم الصــادرات مــن الخدمــات، 

ويتوافــر جــزء مــن هــذه البيانــات مــن حيــث المبــدأ فــي ميــزان المدفوعــات للدولــة. 

تمثــل الرؤيــة االقتصاديــة ألبوظبــي 2030 96 خريطــة طريــق للمســيرة االقتصاديــة فــي اإلمــارة فــي تطبيــق األجنــدة السياســية للحكومــة. ويمكــن لبيانــات 
الحســابات القوميــة المناســبة أن تقــّدم المزيــد مــن الدعــم فــي تحقيــق الرؤيــة. إن معــّدالت النمــو الســنوي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي وبعــض المؤشــرات 
المتصلــة بــه التــي تلخــص تطــور الوضــع مــن ســنة إلــى أخــرى مضّمنــة فــي األهــداف االقتصاديــة الرئيســية ويمكــن الحصــول عليهــا مــن الحســابات القوميــة، 
ــج المحلــي  ــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن النات ــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن النات ومــن األمثلــة علــى ذلــك نصيــب العامــل مــن النات

اإلجمالــي لألنشــطة غيــر النفطيــة واالســتثمار المحلــي. 

إضافــة إلــى ذلــك يمكــن اســتخدام بيانــات الحســابات القوميــة لمعرفــة بيئــة األعمــال الحاليــة فــي إمــارة أبوظبــي وتحديــد مواطــن القــوة الرئيســية التــي 
يمكــن تعزيزهــا والمجــاالت التــي يمكــن تحســين قدرتهــا التنافســية فــي اقتصــاد اإلمــارة.

95  2008 SNA 15.198-15.238

96  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf
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4-1-1-2 ُأطر العمل الدولية

4-1-1-2-1 ُأطر العمل الدولية

إن نظــام الحســابات القوميــة هــو نظــام محاســبي إحصائــي تطبيقــي متفــق عليــه دوليــً، ويتضّمــن وصفــً للتطــورات االقتصاديــة فــي دولــة أو فــي 
مجموعــة دول أو إقليــم داخــل الدولــة بطريقــة متكاملــة ومّتســقة وقابلــة للمقارنــة مســتقباًل.

تركــز الحســابات القوميــة علــى التدفقــات الرئيســية ضمــن االقتصــاد مثــل اإلنتــاج والقيمــة المضافــة والدخــل واإلنفــاق. ويقصــد بتكامــل البيانــات واتســاقها 
أن إيــرادات االقتصــاد الكلّيــة تســاوي اإلنفــاق علــى هــذا االقتصــاد. وبالمثــل فــإن أي زيــادة فــي الخصومــات فــي مجمــل االقتصــاد تكــون مطابقــة إلجمالــي 

االنخفــاض فــي الخصومــات أو الزيــادة فــي األصــول. وبالطريقــة نفســها فــإن رصيــد األصــول الماليــة يســاوي قيمــة رصيــد الخصــوم.

هذا وتحّدد قواعد نظام الحسابات القومية ومعاييره ما يلي:

مجموعة العناصر المؤثرة في االقتصاد وهي األفراد أو الشركات التي تلعب دورًا مماثاًل في االقتصاد.	 

تصنيف هذه العناصر حسب القطاع المؤسسي. 	 

تصنيف المعامالت واإلجراءات وغيرها من أشكال التفاعل االقتصادي بين الجهات المؤثرة وفعاليات أخرى. 	 

تصنيف السلع والخدمات التي يتم إنتاجها وتداولها وتصديرها واستيرادها.	 

المنهجية المحاسبية للمعامالت والتفاعالت والظواهر األخرى التي تحدث في االقتصاد.	 

تــم نشــر أول دليــل عــن »نظــام الحســابات القوميــة«97 مــن خــالل اللجنــة اإلحصائيــة باألمــم المتحــدة عــام 1953 وتّمــت مراجعتــه فــي عــام 19، ومــن ثــم 
اجريــت لــه مراجعــة مــرة أخــرى فــي عــام 1993 )نظــام الحســابات القوميــة 1993( إلــى أن صــدرت أحــدث نســخة وهــي نظــام الحســابات القوميــة عــام 2008 

ــورك 2009. )SNA2008( الصــادر فــي نيوي

هــذا ومــن المفتــرض أن يتــم اســتخدام نظــام الحســابات القوميــة 2008 مــن قبــل جميــع الــدول، فقــد تــّم تصميمــه الســتيعاب احتياجــات الــدول بمختلــف 
مراحــل التطــور االقتصــادي، وقــد تــّم إعــداده وإصــداره تحــت إشــراف األمــم المتحــدة، إضافــة إلــى اللجنــة األوروبيــة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
وصنــدوق النقــد الدولــي ومجموعــة البنــك الدولــي، وتــم إعــداده بمســاعدة العديــد مــن مراكــز اإلحصــاء الوطنيــة والبنــوك المركزيــة، وبتنســيق مــن قبــل 
مجموعــة مــن الخبــراء الذيــن يتمتعــون بمؤهــالت عاليــة. وقــد اعتمــدت اللجنــة اإلحصائيــة التابعــة لألمــم المتحــدة نظــام الحســابات القوميــة 2008 باإلجمــاع 

كمعيــار إحصائــي دولــي للحســابات القوميــة.

مــن جهــة أخــرى قــام االتحــاد األوروبــي بتطويــر النســخة الخاصــة بــه لدليــل نظــام الحســابات األوروبيــة عــام ESA2010( 2010(98 الــذي يتطابــق مــع نظــام 
الحســابات القوميــة لعــام 2008، وتعتبــر الــدول األوروبيــة ملزمــة فــي جمــع بيانــات حســاباتها القوميــة باســتخدام هــذا الدليــل، مــع تأكيــد أهميــة جــودة 

البيانــات وســالمة ممارســتها فــي الــدول األعضــاء. 

4-1-1-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية

الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( والمجاميع الرئيسية 

يطلــق علــى بعــض النواتــج الرئيســية للحســابات القوميــة اســم المجاميــع وهــي عبــارة عــن ملخــص رقمــي يشــرح الوضــع خــالل فتــرة الســنة المرجعيــة 
للحســابات، وتســمح بإجــراء المقارنــات مــع الســنوات الماضيــة وتســتخدم أيضــً فــي التنبــؤات للســنوات المقبلــة عــن طريــق النمــاذج االقتصاديــة.

يعــّد الناتــج المحلــي اإلجمالــي أحــد أهــم مخرجــات الحســابات القوميــة، ويعكــس التغّيــرات فــي ثــروة الدولــة خــالل الســنة المرجعيــة الناتجــة مــن 
إنتــاج الســلع والخدمــات.

هــذا ويتــم إعــداد الحســابات القوميــة بثــالث طــرق مختلفــة: طريقــة اإلنتــاج وطريقــة الدخــل وطريقــة اإلنفــاق، ولــكل مــن هــذه الطــرق نوعيــة مختلفــة مــن 
البيانــات لحســاب قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وهــي طــرق يكّمــل بعضهــا بعضــً )وليســت بديلــة(، فمــن الممكــن تقديــر بعــض األنشــطة باســتخدام 

طريقــة الدخــل، بينمــا يمكــن تقديــر أنشــطة أخــرى باســتخدام طريقــة اإلنتــاج أو اإلنفــاق99: 

97  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp

98  http://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010/overview

99  See 2008 SNA 7.75
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تتيــح طريقــة اإلنتــاج إمكانيــة تقديــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن خــالل تجميــع القيمــة المضافــة اإلجماليــة فــي مختلــف األنشــطة االقتصاديــة، علمــً 	 
بــأن القيمــة المضافــة اإلجماليــة عبــارة عــن الفــرق بيــن قيمــة اإلنتــاج وقيمــة االســتهالك الوســيط. فمــن خــالل إضافــة الضرائــب وطــرح الدعــم علــى 
المنتجــات يمكــن تقديــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب ســعر الســوق. ويمكــن اســتخدام هــذه الطريقــة الحتســاب مســاهمة القطاعــات المختلفــة 

فــي االقتصــاد.

حســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي بطريقــة الدخــل يتــم مــن خــالل قيــاس الدخــل اإلجمالــي المتحقــق مــن إنتــاج الســلع والخدمــات داخــل االقتصــاد، 	 
وفــي هــذه الحالــة يكــون الناتــج المحلــي اإلجمالــي يســاوي نتيجــة جمــع قيمــة تعويضــات العامليــن وإجمالــي فائــض التشــغيل وإجمالــي الدخــل 

المختلــط والضرائــب، مطروحــً منــه قيمــة الدعــم علــى اإلنتــاج والــواردات.

حســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي بطريقــة اإلنفــاق تتــم مــن خــالل حســاب إجمالــي اإلنفــاق علــى جميــع الســلع والخدمــات الكاملــة التــي يتــم إنتاجهــا 	 
فــي االقتصــاد. ويكــون الناتــج المحلــي اإلجمالــي باســتخدام هــذه الطريقــة مســاويً لإلنفــاق االســتهالكي النهائــي لألســر، مضافــً إليــه اإلنفــاق 
االســتهالكي النهائــي للحكومــة، مجموعــً معــه اإلنفــاق االســتهالكي النهائــي للمؤسســات غيــر الربحيــة التــي تخــدم األســر المعيشــية، زائــدًا 

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت اإلجمالــي، زائــدًا الصــادرات، مطروحــً منــه الــواردات.

الناتــج القومــي اإلجمالــي )GNP(: عبــارة عــن قيمــة جميــع الســلع والخدمــات النهائيــة التــي يتــم إنتاجهــا فــي دولــة فــي ســنة مــا )الناتــج المحلــي اإلجمالــي( 
زائــد الدخــل )دخــل العقــارات وتعويــض الموظفيــن( الــذي يتلقــاه المقيمــون مــن الخــارج، ناقــص الدخــل المحــّول مــن غيــر المقيمين100. 

كلمــة إجمالــي تشــمل إمتــالك رأس المــال الثابــت المســتخدم فــي اإلنتــاج )اســتهالك رأس المــال الثابــت(، حيــث ال يتــم خصمــه مــن قيمــة الناتــج اإلجمالــي. 
وإذا تــّم خصمــه يتــم الحصــول علــى مقيــاس يطلــق عليــه اســم الناتــج المحلــي الصافــي )NDP( ويعــرف أيضــً بالدخــل القومــي. إن كلمتــي »ناتــج« و«دخــل« 

غالبــً مــا تســتخدمان كمترادفتيــن وبالتالــي فــإن حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي الصافــي يطلــق عليــه أيضــً حصــة الفــرد مــن الدخــل101.

ــة )اإلنتــاج اإلجمالــي( ناقــص  ــة: عبــارة عــن إجمالــي قيمــة الســلع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا داخــل الدول ــعار الجاري ــي باألس ــي اإلجمال ــج المحل النات
المــواد األوليــة والســلع والخدمــات األخــرى المســتهلكة أثنــاء عمليــة اإلنتــاج )االســتهالك الوســيط( خــالل فتــرة محــّددة وعــادة مــا تكــون ســنة واحــدة، وهــي 
تســاوي القيمــة المضافــة لجميــع المنتجيــن المقيميــن(102. يتكــّون الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة وقيمــة اإلنتــاج مــن جزئيــن: الســعر والحجــم 
ــر فــي  )أو الكمّيــة( حيــث يمثــل الســعر قيمــة الســلعة أو الخدمــة التــي يتــم إنتاجهــا، بينمــا يعكــس الحجــم كمّيــة الســلع والخدمــات المنتجــة. إن التغّي

الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة يعكــس التغّيــر الــذي يحــدث فــي كل مــن أســعار اإلنتــاج وكمياتــه.

الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة: يعكــس التغّيــر الفعلــي فــي االقتصــاد؛ إذ أنــه ال يتأثــر بــأي تغّيــر فــي الســعر، ويمثــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
باألســعار الثابتــة المســتوى الفعلــي للناتــج المحلــي اإلجمالــي. يتــم الحصــول علــى تقديــرات الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة باســتخدام القيــم 
لســنة األســاس103. يمكــن احتســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة عــن طريــق اســتخدام مخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي الــذي يعــّد مقياســً 

للتغّيــر فــي األســعار مقارنــة بســنة أســاس محــددة علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة.

يتــم احتســاب  لــم تكــن الســنين متتاليــة  إذا  الثابتــة فــي ســنتين مختلفتيــن )عــادة  القيــم باألســعار  النمــو مــن خــالل مقارنــة  يحســب معــّدل 
الســنوي(. النمــو  متوســط 

المعامالت والمتعاملون 

المتعاملــون بالوحــدات المؤسســية، وهــي تلــك الهيئــات التــي تتمتــع باســتقاللية فــي إتخــاذ القــرار فــي ممارســة مهامهــا الرئيســية، 
ويمكــن أن تشــارك فــي معامــالت وعقــود اقتصاديــة وتتحّمــل مســؤولية قانونيــة عــن قراراتهــا )انظــر SNA2008 الفقــرات 2-16 إلــى 18-2(. 

وكمــا ســبق ذكــره آنفــً فــإن الوحــدات المؤسســية المقيمــة فــي اقتصــاد مــا تصّنــف وفقــً للقطاعــات المؤسســية التاليــة: 

4-11 المؤسسات غير المالية.	 

4-12 المؤسسات المالية.	 

4-13 الحكومة العامة.	 

4-14 األسر.	 

4-15 المؤسسات غير الربحية التي تخدم األسر.	 

100  http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/glossary.html#37

101  See previous note

102  http://gccstat.org/en/statistics/economic/economic-accounts/national-accounts/gdp-current-prices

103  See previous note
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يتــم تصنيــف الهيئــات غيــر المقيمــة كافــة التــي تتعامــل مــع المؤسســات المقيمــة ضمــن مجموعــة »باقــي العالــم« انظــر )4-2(. هــذا ويتــم تصنيــف 
المنشــآت أو أجزائها التي تمارس النشــاط نفســه104 باســتخدام التصنيف الصناعي الدولي الموّحد  لجميع األنشطة االقتصادية )ISIC(105، أما بالنســبة للدول 

.106 )NACE( فتســتخدم التصنيــف اإلحصائــي لألنشــطة االقتصاديــة فــي الــدول األوروبيــة )األوروبيــة وبعــض الــدول غيــر األوروبيــة )غالبــً دول أفريقيــة

تتولــى الوحــدات المؤسســية فــي الــدول عــددًا كبيــرًا مــن اإلجــراءات االقتصاديــة، ويقــوم نظــام الحســابات القوميــة بتســجيل هــذه التدفقــات، ويتــم 
القيــام بمعظــم هــذه اإلجــراءات االقتصاديــة باالتفــاق المتبــادل بيــن الوحــدات المؤسســية وتســمى اإلجــراءات واالتفــاق المتبــادل بيــن الوحــدات فــي نظــام 
الحســابات القوميــة بالمعامــالت. كذلــك هنــاك إجــراءات اقتصاديــة معينــة تشــمل وحــدة مؤسســية واحــدة توصــف ضمــن النظــام بأنهــا أيضــً معامــالت.

تنقسم المعامالت بين الوحدات المؤسسية إلى الفئات التالية:

معامــالت المنتجــات )الســلع والخدمــات(، وهــي تصــف أصــل الســلع والخدمــات )إنتــاج محلــي وواردات(، واســتخدامها )اســتهالك وســيط، 	 
اســتهالك نهائــي، تكويــن رأســمالي أو صــادرات(.  

معامــالت توزيعيــة )مثــل األجــور أو الفائــدة(، وتتكــّون مــن المعامــالت التــي يتــم مــن خاللهــا توزيــع القيمــة المضافــة المتولــدة مــن 	 
اإلنتــاج إلــى العمــل ورأس المــال والحكومــة والمعامــالت التــي تنطــوي علــى إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة )الضرائــب علــى الدخــل والثــروة 

والتحويــالت األخــرى(.

المعامــالت الماليــة )مثــل منــح القــرض أو اســترداده أو غرامــات تأخيــر الدفــع( تشــير إلــى صافــي اقتنــاء األصــول الماليــة أو صافــي تحّمــل 	 
الخصــوم لــكل نــوع مــن األدوات الماليــة.

معامالت أخرى )مثل بيع أو شراء أصول غير منتجة غير مالية(.	 

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه ليســت جميــع التدفقــات االقتصاديــة تعتبــر معامــالت، حيــث يشــار إلــى التدفقــات المضّمنــة فــي نظــام الحســابات القوميــة التــي 
تصنــف كمعامــالت باســم »التدفقــات األخــرى« )أي التغّيــرات األخــرى فــي حجــم األصــول والممتلــكات ســواء بالربــح أو الخســارة( 107.

يتمثــل الهيــكل المحاســبي لنظــام الحســابات القوميــة فــي تسلســل الحســابات والمعامــالت فــي الحســابات والجــداول كافــة التــي تظهــر فيهــا التدفقات، 
فيمــا عــدا التغّيــرات األخــرى فــي حجــم حســاب األصــول وحســاب إعــادة التقييــم. وتظهــر التدفقــات األخــرى فقــط فــي هذيــن النوعيــن مــن الحســابات. هــذا 

ويكــون الهيــكل المحاســبي موّحــدًا فــي نظــام الحســابات القوميــة ويطّبــق علــى جميــع القطاعــات المؤسســية وعلــى مجمــل االقتصــاد108. 

يتــم تصنيــف المنتجــات )الســلع والخدمــات( فــي نظــام الحســابات القوميــة وفقــً للتصنيــف المركــزي للمنتجــات )CPC( النســخة 2 109. أو تصنيــف المنتجات 
حســب النشــاط )CPA(110. كمــا يتــم تصنيــف النفقــات الحكوميــة حســب تصنيــف وظائــف الحكومــة )COFOG(111. يتــم أيضــً تقســيم كل مجموعــة 

المعامــالت والتغّيــرات األخــرى إلــى سلســلة مــن الفئــات والفئــات الفرعيــة للمعامــالت والتّغيــرات األخــرى. 

يشــكل تســجيل االســتحقاق األســاس المحاســبي لنظــام الحســابات القوميــة. وبموجــب هــذه القاعــدة يتــم تســجيل المعاملــة فــي حــال تحّمــل التكاليــف 
أو تحقــق المنافــع. فعنــد شــراء ســلع يكــون الوقــت الــذي تــّم فيــه الحصــول علــى هــذه الســلع أمــرًا أكثــر أهميــة مــن وقــت دفــع ثمــن هــذه الســلع، وبالمثــل 
فــإن الوقــت الــذي يتــم فيــه دفــع الفائــدة ال يعنــي أنــه الوقــت نفســه الــذي ســيتم تســجيلها فــي الحســابات، ولكــن ال بــّد مــن تضمينهــا فــي الحســابات 

عندمــا يتــم اســتخدام التمويــل التــي تترتــب عليــه هــذه الفائــدة. 

يتشــابه نظــام الحســابات القوميــة مــع األنظمــة المحاســبية للشــركات، وعلــى وجــه الخصــوص فــي اســتخدام مبــادئ محاســبة القيــد المــزدوج. ومــع ذلــك 
فهنــاك اختالفــات واضحــة بيــن قواعدهــا وقواعــد حســابات الشــركات، ويّتضــح الفــرق الكبيــر بينهمــا فــي أن األنظمــة المحاســبية  للشــركات تطّبــق فقــط 
علــى شــركة  منفــردة أو مجموعــة مــن الشــركات التابعــة، بينمــا يتــم تطبيــق نظــام الحســابات القوميــة علــى المتعامليــن كافــة فــي اقتصــاد مــا فــي الوقــت 
نفســه )جميــع الشــركات الماليــة وغيــر الماليــة والجهــات الحكوميــة واألســر كافــة( 112، وهنــاك فــرق ثــاٍن مهــم وهــو إمكانيــة وجــود اختالفــات فــي بعــض 
المعاييــر المحاســبية للشــركات والجهــات الحكوميــة بنــاًء علــى خصائــص الشــركة أو الهيئــة الحكوميــة، بينمــا يعــد ذلــك غيــر مســموح بــه  فــي نظــام  

الحســابات القوميــة.

104  Local kind-of-activity units (KAUs)

105  http://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx

106  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Statistical_classification_of_economic_activities_in_the_European_Community_(NACE)

107  SNA 2008 3.50-3.105

108  SNA2008 2.73-2.134

109  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=25&Lg=1

110  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CPA_2008&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

111  http://www.oecd.org/gov/48250728.pdf Also available from: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4

112  2008 SNA 1.63 ; 2.43-2.72
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عرض الحسابات

هناك أسلوبان لتقديم البيانات اإلحصائية وعرضها في نظام الحسابات القومية وهما:

ثالثــة مجموعــات مــن الحســابات تعكــس كل واحــدة منهــا عمليــة اقتصاديــة محــّددة )اإلنتــاج وتوزيــع الدخــل وإعــادة توزيــع الدخــل، واالســتهالك 	 
والتمويــل والتغيــرات أو الوضــع االقتصــادي عنــد بدأيــة / نهأيــة الفتــرة(.

تتشــابه المجموعــة األولــى مــع حســابات األربــاح والخســائر؛ وهــي الحســابات الجاريــة المتعلقــة باإلنتــاج وتحقيــق الدخــل وتوزيعــه واســتخدامه، – 
ــرادات والنفقــات لعمليــة محــّددة. ويتكــّون كل جــدول مــن عموديــن يوّضحــان اإلي

المجموعــة الثانيــة مــن الحســابات -وهــي حســابات التراكــم -تغطــي التغّيــرات فــي األصــول والخصــوم، والتغّيــر فــي القيمــة الصافيــة، وتتعامــل – 
مــع االســتثمار والتمويــل، وتوّضــح النفقــات االســتثمارية والنفقــات الماليــة وتأثيــر التغّيــرات األخــرى فــي األصــول والخصــوم. 

ــة / –  ــات األصــول والخصــوم والقيمــة الصافيــة عنــد بدأي توضــح المجموعــة األخيــرة فــي الحســابات -وهــي الميزانيــات العموميــة -قيمــة مخزون
نهأيــة الفتــرة.

توضــح جــداول المدخــالت والمخرجــات وجــداول »العــرض واالســتخدام« المعامــالت في الســلع والخدمات بيــن الصناعات، والحكومة، والمســتهلكين 	 
وباقــي العالــم، باإلضافــة إلــى مكّونــات القيمــة المضافــة اإلجماليــة المختلفة )األجــور وغيرها(.

عملية إعداد الحسابات القومية

تبــدأ عمليــة إعــداد نظــام الحســابات القوميــة باإلحصــاءات األساســية ومجمــوع البيانــات الحاليــة، مثــل إحصــاءات الصناعــة وإحصــاءات دخــل األســر وإنفاقهــا 
وإيــرادات الحكومــة ونفقاتهــا والتجــارة الخارجيــة. وفــي بعــض الحــاالت يمكــن أن تكــون هنــاك حاجــة إلــى جمــع بعــض البيانــات المحــّددة إذا كانــت هنــاك 

ثغــرة فــي اإلحصــاءات الحاليــة.

يقــّدم إطــار نظــام الحســابات القوميــة حســابات متكاملــة، بحيــث إن نتائــج أي إجــراء اقتصــادي واحــد تنعكــس فــي الحســابات الناتجــة، لــذا يجــب تصنيــف 
بيانــات المعامــالت والمخزونــات بشــكل مناســب ومــن ثــم تســجيلها فــي الحســابات بطريقــة صحيحــة.   

يتــم التحقــق مــن اتســاق البيانــات، وفــي حــال وجــود حالــة عــدم اتســاق ال يتــم تعديــل المعاملــة نفســها فقــط وإنمــا ال بــّد مــن تعديــل المعاملــة المناظــرة 
لهــا، وقــد يتــم تعديــل بعــض المعامــالت األخــرى.

إن اســتخدام ثــالث طــرق الحتســاب قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي )طريقــة اإلنتــاج وطريقــة اإلنفــاق وطريقــة الدخــل( تعــّد إحــدى الوســائل للتحقــق 
مــن االتســاق والتطابــق.

يعتمــد تجميــع الحســابات القوميــة لســنة بعينهــا علــى توافــر البيانــات، ويمكــن الحصــول علــى بعــض منهــا فــي وقــت متأخــر بعــض الشــيء، وفــي بعــض 
األحيــان يكــون لمــدة ســنتين أو ثــالث ســنوات بعــد الســنة التــي تطّبــق عليهــا. وبالتالــي عــادة مــا يتــم إنتــاج حســابات أوليــة مــرة أو مرتيــن فــي أوقــات 

مختلفــة باســتخدام البيانــات المتاحــة فــي تاريــخ معّيــن لتقديــم نتائــج محســنة قبــل إنتــاج الحســابات النهائيــة لســنة معينــة.

الحسابات ربع السنوية

فــي العديــد مــن الــدول هنــاك بعــض العمليــات اإلحصائيــة أو النمــاذج االقتصاديــة تســتخدم بيانــات إحصائيــة بدوريــة أقــل مــن ســنوية )مثــل الرقــم 
القياســي لإلنتــاج الصناعــي( مــا يجعــل مــن الممكــن احتســاب مــا يســّمى الحســابات ربــع الســنوية التــي تعطــي قيمــً لبعــض المجموعــات المهّمــة لربــع 

ســنة معيــن، والتــي يجــرى نشــرها مباشــرة بعــد نهأيــة ربــع الســنة المعنــي.

4-1-1-2-3 المنهجيات الدولية في تقييم جودة البيانات

قــام صنــدوق النقــد الدولــي بإعــداد نظــام إطــار تقييــم جــودة البيانــات )DQAF(113 الــذي يســتخدم إلجــراء تقييــم شــامل لجــودة بيانــات الــدول، ويغطــي 
ثالثــة مجــاالت، هــي: البيئــات المؤسســية واإلجــراءات اإلحصائيــة وخصائــص المنتجــات اإلحصائيــة. ويعمــل إطــار تقييــم جــودة البيانــات الشــامل )مايــو 

ــات محــددة أحدهــا يرتبــط بإحصــاءات الحســابات القوميــة115. 2012(114 كمظلــة لســبعة أطــر مــن قواعــد بيان

يتضّمــن إطــار تقييــم جــودة البيانــات خمســة أبعــاد هــي: ضمانــات النزاهــة، وســالمة المنهجيــة، والدقــة والموثوقيــة، والمنفعــة، وســهولة اإلطــالع علــى 
ــات. وتتضّمــن كل مــن هــذه الشــروط المســبقة واألبعــاد الخمســة مجموعــة مــن العناصــر  ــات، مــع مجموعــة مــن الشــروط المســبقة لجــودة البيان البيان
)المســتوى الثانــي( وكل عنصــر يتضّمــن مجموعــة مــن المؤشــرات )المســتوى الثالــث(. وضمــن المســتوى التالــي يتــم التطــرق إلــى مســائل حيويــة محــّددة 

113  http://dsbb.imf.org/pages/dqrs/DQAF.aspx

114  http://dsbb.imf.org/images/pdfs/dqrs_Genframework.pdf

115  http://dsbb.imf.org/images/pdfs/dqrs_nag.pdf
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لجمــع إحصــاءات الحســابات القوميــة، وتحــت كل مســألة مــن هــذه المســائل توجــد نقــاط رئيســية لتحديــد خصائــص الجــودة التــي تّمــت مناقشــتها أثنــاء 
التطــّرق للمســائل الحيويــة. 

إن الغــرض األساســي مــن إطــار تقييــم جــودة البيانــات هــو تقديــم هيــكل مــرن لتقييــم جــودة إحصــاءات الحســابات القوميــة، ويعــّد هــذا اإلطــار أداة مفيــدة 
جــدًا ويمكــن اســتخدامها للتقييــم الذاتــي الــذي تقــوم بــه المكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة.

4-1-1-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية 

تقــوم عــدة منظمــات دوليــة بنشــر مجموعــة كبيــرة مــن سلســلة الحســابات القوميــة التــي تســتخدم فــي رصــد األداء االقتصــادي ومتابعتــه فــي جميــع 
الــدول، وتتــم عمليــة نشــر بياناتهــا بشــكل رئيســي مــن خــالل شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة، ولجــان األمــم المتحــدة اإلقليميــة وصنــدوق النقــد الدولــي 
وصنــدوق النقــد العربــي والبنــك الدولــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومكتــب اإلحصــاء األوروبــي )يوروســتات( والمركــز اإلحصائــي لمجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. تســتند هــذه اإلحصــاءات بصفــة رئيســية علــى بيانــات يتــم جمعهــا مــن مراكــز اإلحصــاء الوطنيــة والمؤسســات الوطنيــة 

األخــرى فــي الــدول مثــل البنــوك المركزيــة ووزارات الماليــة.

هــذا ويتــم توفيــر إحصــاءات الحســابات القوميــة بطــرق مختلفــة - علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي - وذلــك عــن طريــق الكتــب اإلحصائيــة الســنوية 
والنشــرات المطبوعــة األخــرى وعلــى قواعــد البيانــات علــى اإلنترنــت والوســائل اإللكترونيــة األخــرى. 

ــة، فــي نشــرة يطلــق عليهــا اســم »المجموعــات  تقــوم شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة بنشــر قائمــة شــاملة لجــداول الحســابات القوميــة حســب الدول
الرئيســية والجــداول التفصيليــة«116 المتاحــة علــى موقعهــا اإللكترونــي. ويتــم عــرض البيانــات الوطنيــة لــكل دولــة ومنطقــة فــي أبــواب منفصلــة 
ــات باختــالف  ــن ومواصفــات موحــدة للجــداول وفقــً لتوصيــات نظــام الحســابات القوميــة SNA1993( 1993(. هــذا ويختلــف توافــر البيان باســتخدام عناوي

ــات. ــة مــن البيان ــم مجموعــة كامل ــادرة علــى تقدي ــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة ق ــع ال ــة، فليــس جمي ــدول واختــالف الســنوات المالي قــدرات ال

إضافــة لمــا ســبق، تتوافــر البيانــات أيضــً فــي قاعــدة البيانــات الرئيســية للحســابات القوميــة وذلــك مــن خــالل سلســلة مــن الجــداول التحليليــة للحســابات 
القوميــة اعتبــارًا مــن 1970 فصاعــدًا ألكثــر مــن 200 دولــة ومنطقــة فــي العالــم.

يقــوم صنــدوق النقــد الدولــي وضمــن قاعــدة بيانــات التوقعــات االقتصاديــة العالميــة التابعــة لــه بنشــر بيانــات حــول الحســابات القوميــة )سلســلة الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بصفــة رئيســية( ومعــّدالت التضخــم وميــزان المدفوعــات والمؤشــرات الماليــة. وتتــم إتاحــة البيانــات المتوافــرة مــن عــام 1980 حتــى األن 

بشــكل ســنوي مــع توقعــات للســنتين المقبلتيــن. 

يقــوم البنــك الدولــي مــن خــالل بنــك المعلومــات الخــاص بــه فــي الشــبكة اإللكترونيــة وقاعــدة بيانــات مؤشــرات التنميــة البشــرية بنشــر سلســلة زمنيــة 
مختلفــة مــن الحســابات القوميــة حســب الدولــة تشــمل سلســلة الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

أيضــً، لــدى اإلحصــاءات األوروبيــة )يــورو ســتات( قاعــدة بيانــات واســعة حــول موضوعــات مختلفــة تشــمل الحســابات القوميــة للــدول األوروبيــة وينطبــق ذلــك 
.OECD.Stat أيضــً علــى منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، التــي توفــر هــذه البيانــات علــى موقعهــا اإللكترونــي

ــة  وتقــوم اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا )أســكوا( بنشــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي وسلســلة زمنيــة لمعــّدالت النمــو المحليــة حســب الدول
ــك فــي )الملخــص اإلحصائــي للمنطقــة العربيــة117( وذل

كمــا وتقــوم جامعــة الــدول العربيــة ضمــن نشــرة »الــدول العربيــة باألرقــام والمؤشــرات«118 بنشــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب الدولــة، بينمــا يقــوم مركــز 
اإلحصــاء الخليجــي بالنشــر حســب سلســلة الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، والناتــج القومــي اإلجمالــي لــكل دولــة.

وتقــّدم قاعــدة بيانــات إحصــاءات صنــدوق النقــد العربــي معلومــات عــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب الدولــة والناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بأســعار الشــراء ومعــدالت النمــو الســنوي للناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الشــراء.

116  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=3

117  http://www.escwa.un.org/information/pubaction.asp?PubID=1514

118  http://www.arableague.org.uk/arab/figures_%20indicators.html
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4-1-1-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي 

4-1-1-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب

المفاهيــم والتعاريــف  فــإن  القوميــة«120  الحســابات  2013«119 ووثيقــة »منهجيــة إحصــاءات   - 2009 القوميــة  »الحســابات   2014 وفقــً لنشــرة يونيــو 
ــم اســتخدام  ــة SNA1993، بينمــا ت ــواردة فــي نظــام الحســابات القومي ــك ال ــة تتماشــى مــع تل ــارة أبوظبــي لجمــع الحســابات القومي المســتخدمة فــي إم
التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية ISIC4 لجمــع اإلحصــاءات حســب النشــاط االقتصــادي. ويأخــذ مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي متطلبــات 
نظــام الحســابات القوميــة SNA2008 فــي اإلعتبــار بهــدف تطبيقهــا فــي المســتقبل. تتضمــن الوثيقتــان المذكورتــان أعــاله المعلومــات التاليــة حــول 

ــات إضافــة إلــى تعريــف اإلقليــم االقتصــادي:  مصــادر البيان

»إن المصــدر الرئيســي لسلســلة األســعار الجاريــة هــو المســوحات االقتصاديــة الســنوية التــي ينفذهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، لكــن يوجــد العديــد مــن 
مصــادر البيانــات األخــرى التــي تــّم اســتخدامها لتكملــة بيانــات المســح وذلــك لضمــان تجميــع اإلحصــاءات بشــكل أفضــل. وتشــمل مصــادر البيانــات األخــرى 
-علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك والرقــم القياســي ألســعار مــواد البنــاء والبيانــات الماليــة الحكوميــة والبيانــات اإلداريــة 

مــن هيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة أخــرى وبيانــات مســوح أخــرى«.

»تتضّمــن التقديــرات اإلحصائيــة قياســً لجميــع األنشــطة االقتصاديــة للوحــدات المؤسســية المقيمــة فــي إمــارة أبوظبــي. ويســتثنى مــن ذلــك األنشــطة 
والوحــدات المؤسســية غيــر المقيمــة فــي إمــارة أبوظبــي، فالعديــد مــن الوحــدات المؤسســية العاملــة فــي دولــة اإلمــارات ســواء كانــت مقيمــة أو غيــر مقيمــة 
ــات عــن إمــارة أبوظبــي فقــط خاصــة عندمــا يكــون  ــات فــي تجميــع بيان فــي إمــارة أبوظبــي لهــا فــروع فــي جميــع اإلمــارات، ويقــود ذلــك غالبــً إلــى صعوب
المكتــب الرئيســي مقيمــً فــي إمــارة أخــرى. هــذا ويعمــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى تطبيــق اســتراتيجيات جمــع جديــدة تــؤدي إلــى تقليــل تأثيــر هــذه 

المشــكلة فــي الحســابات القوميــة.

تســتند تقديــرات األســعار الجاريــة إلــى المســوحات االقتصاديــة الســنوية لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أو إلــى مصــادر أخــرى للبيانــات )المســوحات الزراعيــة 
وبيانــات ماليــة للحكومــة، انظــر الجــدول 1(، ولــذا فــإن التقديــرات حســب النشــاط االقتصــادي يتــم الحصــول عليهــا مباشــرة مــن مصــادر البيانــات )مــا عــدا 
جــزء مــن األنشــطة العقاريــة وأنشــطة األســر المعيشــية(. أمــا التقديــرات باألســعار الثابتــة فيتــم الوصــول إليهــا باســتخدام منهجيــات مختلفــة للتخلــص 
مــن تأثيــر األســعار، وذلــك وفــق أحــد األســلوبين اللذيــن يتــم اســتخدامهما »معامــل تخفيــض األســعار« و»التقديــر االســتداللي الكّمــي«. ويتطلــب األســلوب 
األول تقديــرًا للرقــم القياســي لألســعار ومــن ثــم قســمة األســعار الجاريــة علــى مخّفــض األســعار. وفــي هــذه الحالــة يتــم قيــاس الحجــم بطريقــة ضمنيــة. 
أمــا الطريقــة الثانيــة فتتطّلــب سلســلة زمنيــة مــن مؤشــرات الحجــم كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى التعديــن والمحاجــر والكهربــاء والغــاز وإمــدادات الميــاه 

واألنشــطة اإليجاريــة والتعليــم، انظــر اإلطــار 1(. وفــي هــذه الحالــة يتــم الحصــول علــى المخفــض الســعري بطريقــة ضمنّيــة.

ــابات  ــرة الحس ــي نش ــة ف ــي مدرج ــا ه ــة كم ــعار الثابت ــة واألس ــعار الجاري ــابات باألس ــداد الحس ــتخدمة إلع ــات المس ــادر البيان ــار )1(: مص اإلط
القوميــة 2009 - 2013 121 

المخفض المستخدم
مصدر بيانات الحسابات 

باألسعار الثابتة
مصدر بيانات الحسابات 

باألسعار الجارية
النشاط

الرقم القياسي ألسعار 

اإلنتاج الزراعي 
من خالل معادلة 1 

مصادر بيانات الزراعة والثروة 
السمكية المختلفة التي ينشرها 

مركز اإلحصاء - أبوظبي
الزراعة والغابات والثروة السمكية

من خالل معادلة 1
بيانات كمّيات إنتاج النفط 

والمنتجات ذات الصلة
المسوح االقتصادية السنوية

التعدين والمحاجر )بما في ذلك 
النفط الخام والغاز الطبيعي(

الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
والرقم القياسي ألسعار مواد 

البناء، والرقم القياسي ألسعار 
المنتجين ومن خالل معادلة 1 

بيانات كمّيات مشتقات البترول 
والمنتجات البتروكيماوية

المسوح االقتصادية السنوية الصناعة التحويلية 

من خالل معادلة 1 بيانات إنتاج الكهرباء والمياه المسوح االقتصادية السنوية
إمــدادات الكهربــاء والغاز 
وإمــدادات المياه؛ أنشــطة 
المجــاري، وإدارة الفضــالت 

119  http://www.scad.ae/SCADDocuments/Annual%20National%20Accounts%202014%20english.pdf

120  File name: T46.National Accounts Statistics methodology (Ref. Doc.402)

121  SCAD main publications are listed under sub-section Error! Reference source not found.. and the links provided 
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الرقم القياسي ألسعار المنتجين من خالل معادلة 1 المسوح االقتصادية السنوية اإلنشاءات 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك من خالل معادلة 1 المسوح االقتصادية السنوية
تجــارة الجملــة والتجزئة؛ إصالح 

المركبــات ذات المحــركات 
والدراجــات النارية

الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
- من خالل معادلة 1

بيانات كميات النقل الجوي 
والبحري - من خالل معادلة 1

المسوح االقتصادية السنوية النقل والتخزين

الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
- من خالل معادلة 1

 عدد النزالء / الليالي بالفندق 
- من خالل معادلة 1

المسوح االقتصادية السنوية أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

الرقم القياسي ألسعار المستهلك  من خالل معادلة 1 المسوح االقتصادية السنوية المعلومات واإلتصاالت

مخفض الناتج المحلي اإلجمالي من خالل معادلة 1 المسوح االقتصادية السنوية األنشطة المالية وأنشطة التأمين

الرقم القياسي ألسعار المستهلك
البيانات السكانية - 

من خالل معادلة 1

المسوح االقتصادية السنوية 

- احتساب
األنشطة العقارية

الرقم القياسي ألسعار المستهلك من خالل معادلة 1 المسوح االقتصادية السنوية 
األنشطة المهنية والعلمية 

والتقنية

الرقم القياسي ألسعار المستهلك من خالل معادلة 1 المسوح االقتصادية السنوية 
 أنشطة الخدمات اإلدارية 

وخدمات الدعم

الرقم القياسي ألسعار المستهلك من خالل معادلة 1
المسوح االقتصادية السنوية - 

بيانات الحسابات المالية الحكومية
اإلدارة العامة والدفاع -الضمان 

االجتماعي اإللزامي

من خالل معادلة 1 عدد الطالب
المسوح االقتصادية السنوية - 

بيانات الحسابات المالية الحكومية
التعليم

الرقم القياسي ألسعار المستهلك من خالل معادلة 1
المسوح االقتصادية السنوية - 

بيانات الحسابات المالية الحكومية
 أنشطة الصحة البشرية 

والخدمة االجتماعية

الرقم القياسي ألسعار المستهلك من خالل معادلة 1 المسوح االقتصادية السنوية
الفنون والترفيه والترويح 
واألنشطة الخدمية األخرى

الرقم القياسي ألسعار المستهلك عدد العاملين لدى األسر من خالل معادلة 1
 أنشطة اأُلسر المعيشية 

كصاحب عمل 

 مخفض ضمني للناتج 
المحلي اإلجمالي 

من خالل معادلة 1 المسوح االقتصادية السنوية الخدمات المصرفية المحتسبة 

ملحوظــة )1(: تشــير المعادلــة إلــى جــزء مــن القيمــة تــّم احتســابه مــن مصــادر البيانــات المدرجــة فــي األعمــدة األخــرى باســتخدام معامــل تخفيــض األســعار 
أو مــن خــالل التقديــر االســتداللي الكّمــي.
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بيانات الحسابات القومية الفعلية في إمارة أبوظبي

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي باحتســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة أبوظبــي باألســعار الجاريــة باســتخدام طريقــة اإلنتــاج، وفــق هــذا األســلوب يتــم 
طــرح االســتهالك الوســيط مــن إجمالــي اإلنتــاج للحصــول علــى القيمــة المضافــة اإلجماليــة، وهــي تعتبــر األســاس فــي تحديــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 
وهكــذا فــإن مســاهمة كل نشــاط أو قطــاع فــي االقتصــاد يعّبــر عنهــا بالقيمــة المضافــة اإلجماليــة. ويتــم نشــر األنشــطة االقتصاديــة واألرقــام المرتبطــة بهــا 
باســتخدام التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية - التنقيــح الرابــع )ISIC4( علــى مســتوى القســم، وهــذا يمكــن مــن قيــاس مســاهمة 

مجــاالت محــددة فــي االقتصــاد فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن هنالــك العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة التــي يصعــب قيــاس مخرجاتهــا وقيمهــا المضافــة بطريقــة اإلنتــاج، وذلــك - علــى ســبيل 
المثــال - خدمــات الســكن التــي تشــّكل جــزءًا مــن النشــاط العقــاري أو الخدمــات التــي تقّدمهــا الحكومــة العامــة وأنشــطة األســر كأصحــاب العمــل. لــذا 
ففــي بعــض الحــاالت حتــى وإن تــّم تقديــر معظــم القطاعــات االقتصاديــة باســتخدام طريقــة اإلنتــاج يفضــل اســتخدام األســلوب البديــل )طريقــة الطلــب 

النهائــي أو طريقــة الدخــل(. 

ــذي  ــي ال ــج المحلــي اإلجمال ــاج ال يقــارن مــع النات ــذي يتــم حســابه بصفــة رئيســية بأســلوب اإلنت ــي ال ــي اإلجمال ــج المحل ــى أن النات ــد مــن اإلشــارة إل والب
ــج المحلــي  ــرات النات ــدى المركــز لحســاب تقدي ــى وجــود مشــروع ل ــره بمعــادالت أخــرى )طريقــة الدخــل وطريقــة اإلنفــاق(، وتجــدر اإلشــارة إل يتــم تقدي

ــي وفــق طريقــة اإلنفــاق. اإلجمال

ال يتــم فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي حاليــا بنــاء جــداول المدخــالت والمخرجــات أو جــداول »العــرض واالســتخدام« لتجميــع بيانــات اإلنتــاج، هــذا وســيتم الحقــا 
اســتخدام هــذه الجــداول ضمــن خطــط المركــز التحســينية إلعــداد الحســابات القوميــة الســنوية إلمــارة أبوظبــي.

إضافــة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــإن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي يقــوم بإصــدار تقديــرات االســتهالك الوســيط واإلنتــاج والقيمــة المضافــة حســب النشــاط 
ــة واألســعار الثابتــة،  االقتصــادي وتعويضــات العامليــن وإجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت. ويتــم نشــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي والنمــو باألســعار الجاري

باإلضافــة إلــى تقديــرات متوســط نصيــب الفــرد منهــا.

يتم إعداد الجداول التالية ونشرها ضمن الحسابات القومية السنوية:

اإلحصاءات الرئيسية للحسابات القومية. 	 

الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

معّدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

التوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة.	 

معّدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة.	 

التوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة.	 

اإلنتاج حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

معّدالت النمو السنوية لإلنتاج حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

التوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

معّدالت النمو السنوية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

معدالت النمو السنوية لتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

التوزيع النسبي لتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

مساهمة القيمة المضافة في اإلنتاج حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 

المعامل الفني لإلنتاج حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية.	 
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يتضّمن اإلطار )1( التالي التعاريف الرئيسية للمتغّيرات122 المستخدمة في مركز اإلحصاء - أبوظبي:

اإلطار )1(: التعاريف الرئيسية لمتغّيرات الحسابات القومية لمركز اإلحصاء - أبوظبي: 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي: يشــير إلــى القيمة الســوقية للســلع والخدمات النهائيــة كافة التي يتــم إنتاجها داخــل الدولة في فتــرة معّينة.	 

قياس الناتج المحلي اإلجمالي: هو عبارة عن قيمة اإلنتاج اإلجمالي مطروحً منه قيمة االستهالك الوسيط.	 

الرقــم القياســي لمخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي: هــو الرقــم القياســي لألســعار الــذي يبّيــن تأثيــر األســعار فــي الناتــج 	 
ــة  ــرات مــع مــرور الوقــت. ويتــم احتســاب هــذا المخفــض بقســمة الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاري المحلــي اإلجمالــي والتغّي

علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة وضــرب النتيجــة بمئــة.

األسعار الجارية: تشير إلى سلسلة يجرى تحديد قيمتها باألسعار الجارية المرافقة للقيام بالنشاط. 	 

ــرات األســعار مــع مــرور الوقــت مــن قيــم 	  ــر تغّي ــّم الحصــول عليهــا عــن طريــق إلغــاء أث ــة: يشــير إلــى السلســلة التــي ت ــعار الثابت األس
تدفقــات أو مخزونــات الســلع والخدمــات.

نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي: يتــم احتســابه بقســمة الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى مجمــوع الســكان. ويعــّد مؤشــر 	 
نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مؤشــرًا مهمــً لمســتوى المعيشــة.

القيمــة المضافــة اإلجماليــة: القيمــة المضافــة اإلجماليــة هــي قيمــة اإلنتــاج مطروحــً منهــا قيمــة االســتهالك الوســيط، وهــي قيــاس 	 
لمــدى مســاهمة الُمنِتــج الفــردي أو الصناعــة أو القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

اإلنتــاج )ويســمى أيضــً المخرجــات أو اإلنتــاج اإلجمالــي(: يتألــف مــن مخرجــات الســلع والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا داخــل المنشــأة 	 
وتصبــح متاحــة لالســتخدام خــارج تلــك المنشــأة، باإلضافــة إلــى أي ســلع وخدمــات منتجــة لالســتخدام الذاتــي النهائــي.

االســتهالك الوســيط: هــو عبــارة تدفــق محاســبي مكــون مــن إجمالــي القيمــة النقديــة للســلع والخدمــات التــي تســتهلك كمدخــالت 	 
لعمليــة اإلنتــاج مــن قبــل المؤسســات، بمــا فــي ذلــك المــواد الخــام والخدمــات ومختلــف نفقــات التشــغيل األخــرى.

تعويضــات العامليــن: هــي عبــارة عــن إجمالــي مســتحقات العامليــن نقــدًا أوعينــً التــي تدفعهــا المنشــأة للموظف/العامــل مقابــل 	 
العمــل الــذي قــام بــه خــالل الفتــرة المحاســبية.

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت: هــو إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت مقيســً بإجمالــي قيمــة مــا يحــوزه أحــد المنتجيــن مــن 	 
أصــول ثابتــة مخصومــً منــه قيمــة األصــول التــي يتــم التخّلــص منهــا خــالل الفتــرة المحاســبية مضافــً إليهــا إضافــات معينــة إلــى قيمــة 
األصــول غيــر المنتجــة )مثــل موجــودات باطــن األرض أو التحســينات الرئيســية فــي كمّيــة أو نوعّيــة أو إنتاجيــة األرض( التــي تتــم مــن قبــل 

النشــاط اإلنتاجــي للوحــدات المؤسســية.

الحسابات القومية ربع السنوية123

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــر تقديــرات الناتــج المحلــي اإلجمالــي ربــع الســنوية باألســعار الجاريــة والثابتــة بإمــارة أبوظبــي مــع سلســلة زمنيــة تبــدأ 
مــن الربــع األول مــن عــام 2012.

هــذا وتســتخدم الطريقتــان المذكورتــان ســابقً فــي تقديــرات الحســابات القوميــة ربــع الســنوية باألســعار الثابتــة وهمــا: مخفــض األســعار والتقديــر 
الكّمــي124. االســتداللي 

إن المســح االقتصــادي ربــع الســنوي )QES( هــو عبــارة عــن عّينــة غرضيــة تشــمل المؤسســات الرئيســية الكبيــرة فــي كل نشــاط وفقــً للمســوح االقتصاديــة 
الســنوية. أمــا التعاريــف الرئيســية المســتخدمة فهــي ذاتهــا التــي تــم ذكرهــا أعــاله )انظــر اإلطــار 1 أعــاله(. مــن جانــب أخــر، يتــم نشــر التقديــرات ربــع الســنوية 

للناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب القطاعــات المؤسســية وســيتم توفيرهــا حســب األنشــطة االقتصاديــة فــي المســتقبل القريــب. 

ــات التــي يتــم  ــى البيان ــع الســنوي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، وإل ــى المســح االقتصــادي رب ــي إل ــج المحلــي اإلجمال ــع الســنوية للنات ــرات رب تســتند التقدي
ــرات إحصائيــة أفضــل. هــذا وســوف يتــم عــرض منهجيــة المســح  ــك لضمــان تقدي ــات المســح وذل ــة الســتكمال بيان جمعهــا مــن مختلــف المصــادر اإلداري

ــع الســنوي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ضمــن األجــزاء الخاصــة بالصناعــة واألعمــال وإحصــاءات المؤسســات الماليــة مــن هــذا الدليــل. االقتصــادي رب

يتــم إصــدار بيانــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي ربــع الســنوي إلمــارة أبوظبــي خــالل 4 أشــهر بعــد نهأيــة الفتــرة المرجعيــة، وســوف يتــم مســتقباًل تحســين 
توقيــت إصــدار بيانــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي ربــع الســنوية ليكــون ثالثــة أشــهر بعــد الفتــرة المرجعيــة. 

122  These are extracted from: National Accounts 2009-2013

123  SCAD Quarterly Gross Domestic Product (see Box 2) 

124   Gross Domestic Product- First Quarter 2014  
http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=4&SubTopicID=191&PublicationID=572
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إن التوّســع فــي حســابات إمــارة أبوظبــي يواجــه صعوبــات كبيــرة وذلــك لعــدم اكتمــال البيانــات حــول المعامــالت التــي تتــم بيــن اإلمــارات فــي تجــارة الســلع 
والخدمــات والتحويــالت واإلقــراض واالقتــراض والمعامــالت الماليــة األخــرى وقيمــة األصــول والذمــم الماليــة المرتبطــة بإمــارة أخــرى فــي الدولــة. اذ يتــم تســجيل 

هــذه المعامــالت فقــط بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وباقــي العالــم مــن قبــل المصــرف المركــزي.

4-1-1-3-2 إحصاءات إمارة أبوظبي: المنتجات

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــر إحصــاءات الحســابات القوميــة باســتخدام الوســائط اإللكترونيــة والنشــرات الورقيــة. بحيــث تنشــر البيانــات بصــورة 
أساســية ســنويً كمــا يتــم نشــر تقديــرات أوليــة ربــع ســنوية.

لــدى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي إصــدارات خاصــة حــول الحســابات القوميــة، ويوجــد أيضــً فصــل عــن االقتصــاد فــي عــدة إصــدارات أخــرى لمركــز اإلحصــاء 
ــة لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي.  ــن سلســلة الحســابات القومي ــن اإلطــار )2( اإلصــدارات التــي تتضّم ــة. ويتضّم تتضمــن سلســلة الحســابات القومي

اإلطار )2(: اإلصدارات الرئيسية للحسابات القومية لمركز اإلحصاء - أبوظبي

استكشف أبوظبي عن طريق اإلحصاءات125.	 

 الكتاب اإلحصائي السنوي ألبوظبي - حسابات أبوظبي126.	 

الحسابات القومية السنوية127. 	 

الناتج المحلي اإلجمالي ربع السنوي128.	 

مؤشرات االقتصاد الكّلي المختارة - حسابات أبوظبي129.	 

إحصاءات التنمية في أبوظبي 1960 - 2010 )مؤقتة(130.	 

هذا تجدر اإلشارة إلى أن السلسلة الزمنية التاريخية لتقديرات اإلنتاج المحلي اإلجمالي ألبوظبي بدأت من عام 1970.

4-1-1-3-3 العالقة باإلحصاءات في دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية

تبنــى السلســلة الزمنيــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي باســتخدام طريقتــي اإلنفــاق واإلنتــاج وتنشــر باألســعار الجاريــة والثابتــة، وذلــك حســب األنشــطة 
االقتصاديــة والقطاعــات المؤسســية، باإلضافــة إلــى إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت وتعويضــات العامليــن وفائــض التشــغيل والدخــل القومــي اإلجمالــي 
والدخــل القومــي الصافــي والدخــل المتــاح وسلســلة بيانــات االّدخــار المحلــي، ويتــم توفيــر هــذه البيانــات بصيغــة إكســل. إن سلســلة الحســابات القوميــة 
الموجــودة فــي قواعــد البيانــات الدوليــة هــي تلــك الخاصــة بالهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء وتتضّمــن حســابات إمــارة أبوظبــي واإلمــارات األخــرى 

كافــة فــي الدولــة.

4-1-1-4 استخدام البيانات

يعــّد إنتــاج مؤشــرات اقتصاديــة موثــوق بهــا، ال ســيما تقديــرات الحســابات القوميــة، أحــد األهــداف الرئيســية ألي نظــام إحصائــي، ومــن دون هــذه التقديــرات 
ــر  ــة أكب ــرات بدوري ــدول إلنتــاج هــذه التقدي ــي فــي جميــع ال ــر علــى النظــام اإلحصائ ــك ضغــط كبي ال يمكــن ألي حكومــة رصــد االقتصــاد ومتابعتــه. وهنال
ــزة لفهــم هيكليــة االقتصــاد، وهــي تقــّدم عرضــً تفصيليــً لهــا. كمــا تســمح الحســابات  وتوســعة نطــاق الحســابات القوميــة، إذ إنهــا أداة قّيمــة ومتمّي

القوميــة لواضعــي السياســات بإعــداد السياســات القائمــة علــى األدلــة والتنبــؤ بتأثيرهــا فــي االقتصــاد ومتابعــة النتائــج المتحققــة. 

وكمــا ســبق طرحــه فــي القســم الثانــي مــن البــاب الخــاص بهــذا القطــاع )4-1-1-2( فــإن نظــام الحســابات القوميــة موضــوع واســع جــدًا. إن الوفــاء بجميــع 
متطلبــات الحســابات القوميــة )SNA2008( يعــد إجــراء طويــاًل جــدًا وضروريــً، بحيــث تكــون األنظمــة اإلحصائيــة ذات الخبــرات الطويلــة الوحيــدة القــادرة 
علــى إعدادهــا بطريقــة ســليمة ألنهــا تتطلــب بيانــات إحصائيــة تفصيليــة حــول جوانــب االقتصــاد كافــة. وهــذا يبــرر أن العديــد مــن الــدول ترّكــز علــى إنتــاج 

125   http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=4&SubTopicID=170 available also from the new link:  
http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=181

126  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=4&SubTopicID=21

127  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=4&SubTopicID=170

128  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=4&SubTopicID=191

129  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=4&SubTopicID=20

130  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=163
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مجموعــة مــن المؤشــرات تبــدأ بتقديــرات الناتــج المحلــي اإلجمالــي وفقــً لالحتياجــات الوطنيــة والبيانــات المتاحــة. وفيمــا يتعلــق بإمــارة أبوظبــي تحديــدا 
يعــرض اإلطــار )3( اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية لحســابات إمــارة أبوظبــي.

تهــدف الرؤيــة االقتصاديــة 2030 إلمــارة أبوظبــي إلــى بنــاء اقتصــاد مســتدام ومتنــوع وذي قيمــة مضافــة عاليــة، بحلــول عــام 2030، بحيــث يحقــق مزيــدًا مــن 
التكامــل مــع االقتصــاد العالمــي، ويتيــح فرصــً أكثــر توافــرًا وأعلــى قيمــة لجميــع المواطنيــن والمقيميــن«. هــذا وتهــدف الرؤيــة االقتصاديــة 2030 إلمــارة 

أبوظبــي إلــى إحــداث تحــّول فاعــل فــي القاعــدة االقتصاديــة لإلمــارة، وســوف يتــم تحقيــق ذلــك بتوســيع قطاعــات النشــاط االقتصــادي.

لقــد تمــت صياغــة األهــداف باالعتمــاد علــى مؤشــرات نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي وتفصيالتــه حســب األنشــطة االقتصاديــة لقيــاس مــدى نجــاح السياســات 
المطبقــة. وكان مــن ضمنهــا حيــث كان أحدهــا علــى النحــو التالــي: »تتضمــن التنميــة االقتصاديــة تحقيــق نمــو بمتوســط %7 حتــى عــام 2015 علــى أن 

يصبــح بعدهــا بنســبة 6%«. 

ضمــن النمــو اإلجمالــي وكجــزء مــن جهــود التنويــع االقتصــادي تســعى إمــارة أبوظبــي إلــى تحقيــق نمــو للناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي بمعــّدل 
أعلــى مــن معــّدل النمــو للناتــج فــي القطــاع النفطــي. ومــن خــالل أهــداف النمــو المســتقرة والواقعيــة ترمــي الحكومــة إلــى زيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بمــا يزيــد خمســة أضعــاف بحلــول عــام 2030. وفــي إطــار متابعــة مــدى فعاليــة السياســات االقتصاديــة التــي ســتتيح إلمــارة أبوظبــي بتحقيــق هــذه الرؤيــة 
فــي التنميــة والتنويــع االقتصــادي، فــإن مــن األهميــة بمــكان إنتــاج تقديــرات موثــوق بهــا للناتــج المحلــي اإلجمالــي والقيمــة المضافــة حســب النشــاط 
االقتصــادي. لهــذا الســبب قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي باالســتثمار فــي المســوحات االقتصاديــة بمــا يمّكنهــا مــن إنتــاج هــذه المؤشــرات ذات الصلــة. هــذا 

ومــن المفيــد جــدا إنتــاج تقديــرات ربــع ســنوية للناتــج المحلــي اإلجمالــي، بحيــث تســمح للمســتخدمين بمتابعــة أداء االقتصــاد عــن كثــب. 

اإلطار )3(: اإلحصاءات الرسمية الرئيسية لحسابات أبوظبي حسب تعريف مركز اإلحصاء - أبوظبي131

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي

النسبة المئوية للمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي: باألسعار الثابتة والجارية.	 

النسبة المئوية لمساهمة نشاط الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.	 

النسبة المئوية لمساهمة نشاط الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي.	 

النسبة المئوية لمساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي - باألسعار الجارية. 	 

النسبة المئوية لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي - باألسعار الجارية. 	 

تعويضات العاملين 

تعويضات العاملين: النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي والنمو السنوي والقيمة باألسعار الجارية.	 

تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي: النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي والنمو السنوي والقيمة باألسعار الجارية.	 

تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي: 	 

صادرات السلع ووارداتها

صادرات السلع كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.	 

الميزان الخارجي للسلع كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.	 

الميزان الخارجي للسلع غير النفطية )الجاري(.	 

واردات السلع كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.	 

الصادرات غير النفطية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.	 

االستثمارات األجنبية 

ــة للنمــو الســنوي، والقيمــة بالدرهــم، والنســبة 	  ــات الداخلــة: النســبة المئوي االســتثمار األجنبــي فــي المحفظــة االســتثمارية - المخزون
المئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

االســتثمار األجنبــي المباشــر - المخزونــات الداخلــة: النســبة المئويــة للنمــو الســنوي، والقيمــة بالدرهــم، والنســبة المئويــة مــن الناتــج 	 
المحلــي اإلجمالــي.

131  For further details on Official Statistics, please refer to SCAD website or portal. File name: economic department KOS 2014  revised coding (Ref. Doc. 60)
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االستثمار األجنبي - المخزونات الداخلة اإلجمالية: النسبة المئوية للنمو والقيمة بالدرهم.	 

االستثمارات األجنبية األخرى - المخزونات الداخلة: النسبة المئوية للنمو السنوي والقيمة بالدرهم.	 

الناتج المحلي اإلجمالي - طريقة اإلنتاج 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي - طريقــة اإلنتــاج: باألســعار الثابتــة واألســعار الجاريــة - النســبة المئويــة للنمــو فــي األســعار الثابتــة والنســبة 	 
المئويــة للنمــو باألســعار الجاريــة.

مخفض الناتج المحلي اإلجمالي - طريقة اإلنتاج: النمو السنوي والنمو ربع السنوي والرقم القياسي.	 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي - طريقــة اإلنتــاج: باألســعار الثابتــة واألســعار الجاريــة - النســبة المئويــة للنمــو فــي األســعار الثابتــة 	 
والنســبة المئويــة فــي النمــو باألســعار الجاريــة.

الناتــج المحلــي اإلجمالــي النفطــي - طريقــة اإلنتــاج: باألســعار الثابتــة واألســعار الجاريــة - النســبة المئويــة للنمــو فــي األســعار الثابتــة 	 
ــة. والنســبة المئويــة فــي النمــو باألســعار الجاري

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

باألسعار الثابتة واألسعار الجارية - النسبة المئوية للنمو في األسعار الثابتة والنسبة المئوية للنمو في األسعار الجارية.	 

النفقات الحكومية

النفقات الحكومية على التعليم.	 

النفقات الحكومية على الصحة.	 

إجمالي تكوين رأس المال الثابت

إجمالي تكوين رأس المال الثابت: النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والنسبة المئوية للنمو السنوي. 	 

إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي: النســبة المئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، والنســبة المئويــة 	 
مــن إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت، باألســعار الجاريــة، والنســبة المئويــة للنمــو الســنوي.

إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي.	 

القيمة المضافة 

معّدل النمو للقيمة المضافة غير النفطية )نسبة مئوية باألسعار ثابتة(.	 

نمو القيمة المضافة غير النفطية )نسبة مئوية باألسعار الجارية(.	 

نمو حصة الفرد من القيمة المضافة غير النفطية )األسعار الجارية(.	 

نمو القيمة المضافة النفطية )نسبة مئوية باألسعار الثابتة(.	 

القيمة المضافة النفطية باألسعار الثابتة بالدرهم واألسعار الجارية.	 

حصة الفرد من القيمة المضافة )باألسعار الجارية(.	 

القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي - النمو السنوي -  باألسعار الثابتة واألسعار الجارية.	 

القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي -  باألسعار الثابتة واألسعار الجارية.	 

القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي - النمو ربع السنوي -  باألسعار الثابتة واألسعار الجارية.	 

القيمة المضافة للصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز( باألسعار الجارية - طريقة اإلنتاج.	 

قراءة اإلحصاءات

اإلقليميــة والدوليــة  المؤسســات  الدولــي، مــن  العــام والخــاص والمجتمــع  القطاعيــن  القوميــة كل مــن  الحســابات  يشــمل مســتخدمو إحصــاءات 
إتخــاذ  قبــل  اإلحصــاءات  هــذه  بتحليــل  الخــاص  القطــاع  فــي  والدوليــون  الوطنيــون  المســتثمرون  ويقــوم  وغيرهــم.  والباحثيــن  اإلعــالم  وأجهــزة 

اســتثماراتهم.  بشــأن  القــرارات 

مــن جانــب أخــر، تســتخدم معظــم الدوائــر والهيئــات الحكوميــة فــي إمــارة أبوظبــي التــي تتعامــل مــع الجوانــب االقتصاديــة اإلحصــاءات المنشــورة لتصميــم 
سياســاتها االقتصاديــة لتحقيــق الرؤيــة االقتصاديــة لإلمارة.
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4-1-2  إحصاءات التجارة الخارجية

4-1-2-1 مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها

إن الهــدف الرئيســي مــن إحصــاءات التجــارة الخارجيــة فــي الســلع هــو توفيــر معلومــات منظمــة بصــورة كافيــة وفــي الوقــت المناســب حــول تدفــق البضائــع 
الــواردة )الــواردات( والبضائــع الصــادرة )الصــادرات( مــن اإلقليــم اإلحصائــي للدولــة وإليــه.  ويمكــن اســتخدام إحصــاءات التجــارة الخارجيــة فــي التحليــل 

االقتصــادي الكّلــي والجزئــي. 

علــى مســتوى االقتصــاد الكّلــي تســمح البيانــات الخاصــة بالصــادرات والــواردات بتحليــل أكثــر للســلع المتداولــة والــدول الشــريكة المعنيــة وحســاب 
مؤشــرات التجــارة الخارجيــة وقيــاس الميــزان التجــاري للدولــة، ويكــون ذلــك إيجابيــً عندمــا يتجــاوز مســتوى الصــادرات خــالل فتــرة محــّددة مســتوى الــواردات 
)الفائــض فــي الميــزان التجــاري(، ويكــون ســلبيً )عجــز فــي الميــزان التجــاري( عندمــا يحــدث العكــس، ويشــير الفائــض فــي الميــزان التجــاري إلــى وجــود ظــروف 

اقتصاديــة جيــدة فــي الدولــة لهــا تأثيــر مباشــر فــي العائــدات النقديــة. 

إن دراســة تدفقــات التجــارة بالنســبة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي132 تتيــح تقييــم درجــة انفتــاح االقتصــاد والسياســات التجاريــة للدولــة. وعمومــً تمتلــك 
االقتصــادات المتخصصــة والــدول الصغيــرة درجــة أعلــى مــن االنفتــاح االقتصــادي، األمــر الــذي يعنــي بأنهــا أكثــر اعتمــادًا علــى الظــروف فــي األســواق العالمية. 

تســتخدم الجهــات الحكوميــة المعلومــات الخاصــة بإحصــاءات التجــارة الخارجيــة لدعــم األهــداف االســتراتيجية فــي قطاعــات معينــة ولتخطيــط البنيــة 
األساســية للنقــل وإنشــائها والتــي تعــّد شــرطً أساســيً لتعزيــز التجــارة وتمهيــد الطريــق إلــى وجهــات جديــدة للصــادرات الوطنيــة، كمــا تتمتــع 
إحصــاءات التجــارة الخارجيــة بعالقــة ترابــط قويــة مــع إنتــاج اإلحصــاءات األخــرى إذ إنهــا توفــر بيانــات الســلع المتاجــر بهــا للعامليــن فــي إحصــاءات ميــزان 

المدفوعــات والحســابات القوميــة.

إلــى جانــب توفيــر تدفقــات التجــارة التــي يتــم قياســها باألســعار الجاريــة، مــن المهــم أيضــً تزويــد المســتخدمين بمؤشــرات التجــارة التــي تســتخدم فــي 
قيــاس تطــور أســعار الصــادرات والــواردات، عــالوة علــى بيانــات حــول حجــم البضائــع الصــادرة والــواردة )تقاس بأســعار ثابتة(، وتتمثل االســتخدامات الرئيســية 
لمؤشــرات التجــارة فــي تحليــل القــدرة التنافســية للدولــة )فــي األســواق الدوليــة والمحليــة( وتجميــع الحســابات القوميــة )حيــث تســتخدم مؤشــرات األســعار 

كمخفضــات(، والسياســة االقتصاديــة والنقديــة للحكومــة وسياســات ســعر الصــرف وغيرهــا. 

ــة القائمــة علــى السلســلة الزمنيــة للتجــارة الســنوية، مــن الممكــن أيضــً اســتنباط  فــي إطــار التحليــل االقتصــادي والتوقعــات االقتصادي
ــة بهــدف تحديــد االتجاهــات الحقيقيــة واالتجاهــات الممكنــة فــي التطــور التجــاري.  ــات األولّي ــات الموســمية مــن البيان المكّون
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إحصاءات التجارة الدولية للبضائع - دليل مجمعي البيانات134 - 2013. 	 

إحصاءات التجارة الدولية للبضائع - ملحق بدليل مجمعي البيانات135 - 2008. 	 

والبــد مــن التأكيــد علــى أنــه يجــب أن تكــون إحصــاءات التجــارة شــاملة وموثوقــً بهــا ودقيقــة، ويبــدو أن هــذا الهــدف يمثــل التحــّدي الحقيقــي للمكاتــب 
اإلحصائيــة فــي إنتــاج بيانــات التجــارة.

4-1-2-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية 

يتــم تجميــع إحصــاءات التجــارة الخارجيــة مــن مصــادر البيانــات اإلداريــة التــي تكــون فــي معظــم الحــاالت عبــارة عــن البيانــات الجمركيــة. وتتضّمــن 
هــذه الوثائــق المعلومــات الضروريــة لتجميــع اإلحصــاءات. لــذا تــّم وضــع منهجيــة إحصــاءات التجــارة ومفاهيمهــا لتتوافــق مــع الوظائــف الجمركيــة 

و - كمبــدأ عــام - القيــام بتســجيل التحــرك الحقيقــي للبضائــع.

وكمــا أشــار التعريــف الصــادر عــن األمــم المتحــدة، »كدليــل عــام، فهــو يوصــى بــأن تســجل إحصــاءات تجــارة البضائــع الدوليــة كافــة الســلع التــي تضــاف إلــى 
- أو تطــرح مــن - مخــزون المــوارد الماديــة للدولــة عــن طريــق دخــول )الــواردات( ومغــادرة )الصــادرات( منطقتهــا االقتصاديــة.136

132  (Imports+Exports)/GDP and Exports/GDP

133  http://www.un.org/en/development/desa/publications/international-merchandise-trade-statistics-concepts-and-definitions-2010-imts-2010.html

134  http://unstats.un.org/unsd/trade/EG-IMTS/IMTS2010-CM%20-%20white%20cover%20version.pdf

135  http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?id=412

136  IMTS 2010, para 1.2: http://unstats.un.org/unsd/trade/eg-imts/IMTS%202010%20(English).pdf
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كمــا ويوصــى بــأن تقــوم الــدول باســتخدام مفاهيــم إحصــاءات التجــارة الدوليــة للبضائــع فــي مراحــل إنتــاج إحصــاءات التجــارة كافــة. وفيمــا يلــي قائمــة بأهــم 
المصطلحــات والتعاريف: 

اإلقليــم اإلحصائــي: يحــّدد اإلقليــم اإلحصائــي اإلقليــم الــذي يتــم منــه تجميــع البيانــات اإلحصائيــة. »قــد يتوافــق أو ال يتوافــق تعريــف اإلقليــم 	 
اإلحصائــي مــع اإلقليــم االقتصــادي للدولــة أو إقليمهــا الجمركــي«. وتحــّدد كل دولــة إقليمهــا اإلحصائــي بنــاًء علــى توافــر مصــادر البيانــات وبعــض 
االعتبــارات األخــرى. واعتمــادًا علــى األجــزاء التــي يتضّمنهــا اإلقليــم اإلحصائــي )مثــل المســتودعات الجمركيــة وأماكــن التجهيــز الداخلــي وغيرهــا( 

ويوجــد نظامــان لتســجيل بيانــات التجــارة الخارجيــة همــا: نظــام التجــارة العــام ونظــام التجــارة الخــاص. 

األنظمــة التجاريــة: يعمــل دليــل مجمعــي البيانــات علــى تشــجيع الــدول علــى تطبيــق نظــام التجــارة العــام الــذي تتــم فيــه تغطيــة تدفــق البضائــع 	 
المطابقــة بصــورة أفضــل الحتياجــات الحســابات القوميــة وإحصــاءات ميــزان المدفوعــات. 

ــة مــع إقليمــه االقتصــادي. ومــن ثــم وبموجــب نظــام التجــارة –  يتــم اســتخدام نظــام التجــارة العــام عندمــا يتطابــق اإلقليــم اإلحصائــي للدول
ــة. كمــا تشــّكل الصــادرات جميــع البضائــع المغــادرة لإلقليــم  العــام تشــمل الــواردات كافــة البضائــع الداخلــة إلــى اإلقليــم االقتصــادي للدول

ــة.  االقتصــادي للدول

يتــم اســتخدام نظــام التجــارة الخــاص عندمــا يتضّمــن اإلقليــم اإلحصائــي فقــط جــزءًا محــّددًا مــن اإلقليــم االقتصــادي. »ويســتخدم نظــام التجــارة – 
الخــاص )تعريــف مقيــد( عندمــا يتضّمــن اإلقليــم اإلحصائــي منطقــة تــداول حــّر فقــط، أي الجــزء الــذي يتــم ضمنــه التصــرف فــي الســلع دون أي 
قيــود جمركيــة«137. ويعمــل التعريــف المــرن لنظــام التجــارة الخــاص أيضــً علــى تســجيل البضائــع الداخلــة والخارجــة ألغــراض المعالجــة، وكذلــك 

البضائــع التــي تدخــل إلــى المنطقــة الصناعيــة الحــرة وتخــرج منهــا.

ــة: كمبــدأ عــام تشــمل إحصــاءات التجــارة البضائــع كافــة التــي تعبــر اإلقليــم اإلحصائــي للدولــة. إال أن هنالــك أنواعــً 	  تغطيــة اإلحصــاءات التجاري
متعــددة مــن الســلع التــي يجــب تضمينهــا أو اســتثناؤها مــن تغطيــة إحصــاءات التجــارة بصــرف النظــر عّمــا إذا كانــت الســلع عابــرة بالفعــل لحــدود 
الدولــة، حيــث يوجــد أنــواع محــددة مــن الســلع نظــرًا إلــى طبيعتهــا الخاصــة، مثــل الســفن والطائــرات واألقمــار االصطناعيــة وقواعــد إطالقهــا 
والمنتجــات البحريــة وغيرهــا، يجــب تضمينهــا فــي إحصــاءات التجــارة علــى أســاس معاييــر تغييــر الملكيــة االقتصاديــة عندمــا ال يمكــن تطبيــق مبــدأ 
العبــور الفعلــي للحــدود. وهــذه األنــواع مــن الســلع قــد ال تعبــر حــدود الدولــة نهائيــً، ومــع ذلــك تتــم إضافتهــا إلــى المــوارد الماديــة لتلــك الدولــة. 

وفــي الوقــت نفســه، مــن المتفــق عليــه أن هنــاك أنواعــً محــّددة مــن الســلع يتــم إدخالهــا أو إرســالها بصفــة مؤقتــة، يجب اســتثناؤها مــن اإلحصاءات 
التجاريــة )مثــل: المعــدات المخصصــة للعــرض فــي المعــارض التجاريــة والعّينــات التجاريــة واألدوات التعليميــة والحيوانــات المخصصــة للتوليــد أو 
للعــروض أو للســباق باإلضافــة إلــى التعبئــة والتغليــف ووســائل النقــل وغيرهــا(. وتشــمل هــذه الفئــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تلــك التــي 
ــة  وردت فــي معاهــدات كيوتــو وإســطنبول كبضائــع يغطيهــا »اإلدخــال المؤقــت والخاضعــة إلعــادة التصديــر بموجــب اإلجــراءات الجمركيــة للدول

نفســها«. ويتــم اســتثناء الســلع التــي تعبــر الدولــة، أي ســلع الترانزيــت، أيضــً. 

وقــت التســجيل: يجــب تســجيل الســلع ضمــن اإلحصــاءات فــي نفــس الوقــت الــذي تدخــل فيــه اإلقليــم االقتصــادي فــي دولــة التجميــع أو تغــادره، 	 
ويمكــن فــي الغالــب وضــع تاريــخ تقريبــي إليــداع اإلقــرار الجمركــي وهــو التاريــخ الــذي تقبــل فيــه الجمــارك اإلقــرار الســتكمال اإلجــراءات. 

القيمــة اإلحصائيــة: لتعزيــز قابليــة المقارنــة إلحصــاءات التجــارة الدوليــة للبضائــع يوصــى بــأن يتــم تســجيل القيمــة اإلحصائيــة عنــد حــدود دولــة 	 
التصديــر أو االســتيراد، وأن تشــمل قيمــة المعاملــة الخاصــة بالســلع )مثــل قيمــة الفاتــورة( فــي حــال التصديــر إضافــة إلــى التأميــن وتكاليــف النقــل 
ــب األخــرى كافــة مــن القيمــة  ــواردات. ويتــم اســتثناء الرســوم والضرائ ــة تجميــع اإلحصــاءات فــي حــال ال ــع فــي حــدود دول الالزمــة لتســليم البضائ
اإلحصائيــة للبضائــع، ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن القيمــة عبــارة »التســليم علــى ظهــر الســفينة« )FOB( )بالنســبة إلــى الصــادرات( وكذلــك عندمــا 
تشــمل كلفــة الشــراء وقيمــة التأميــن والشــحن )CIF( علــى الــواردات. وتشــير كل مــن التكلفــة والتأميــن والشــحن )CIF( والتســليم علــى ظهــر 

الســفينة )FOB( إلــى شــروط التســليم المســتخدمة فــي التجــارة الدوليــة التــي تحّددهــا غرفــة التجــارة العالميــة. 

الكمّيــة: تشــير وحــدات الكمّيــة إلــى الخصائــص الفعليــة للســلع والوحــدات المعياريــة للكميــات الموصــى بهــا مــن جانــب منظمــة الجمــارك 	 
العالميــة )WCO(. ويوصــى بــأن تقــوم الــدول بجمــع معلومــات عــن الكمّيــة أو تقديرهــا أو اعتمادهــا أو توفيرهــا وفقــً للوحــدات المعياريــة للكمّيــة 

ــة كافــة.  ــوزن صــاٍف للمعامــالت التجاري ــدى منظمــة الجمــارك العالميــة وب ل

الدولــة الشــريكة: تعــّد إحصــاءات التجــارة مــن الدولــة الشــريكة ذات قيمــة عاليــة فــي التحليــل. يتــم تحديــد الدولــة الشــريكة بنــاًء علــى معاييــر 	 
مختلفــة )مثــل: دولــة الشــراء ودولــة البيــع ودولــة الشــحن وغيرهــا(، إال أنــه وكحــّد أدنــى يوصــى بتحديــد دولــة المنشــأ فــي حــال الــواردات، ودولــة 

المقصــد المعروفــة كآخــر وجهــة فــي حالــة الصــادرات. 

ويلبــي تســجيل الــواردات علــى أســاس بلــد المنشــأ احتياجــات السياســة التجاريــة والتحليــل االقتصــادي المرتبــط بهــا، ويعــد هــذا أولويــة إلحصــاءات 
التجارة الدولية للبضائع. 

ويتم تشجيع الدول على استخدام دليل األمم المتحدة وتصنيف الدول والمناطق وترميزها لتحديد الشركاء التجاريين. 

وســيلة النقــل: »ينطــوي توافــر البيانــات التجاريــة حســب وســيلة النقــل علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة للعديــد مــن األغــراض، التــي تشــمل متابعــة 	 
مســارات النقــل الدولــي وصياغــة سياســة النقــل وتقييــم تأثيــر التجــارة فــي البيئــة وغيرهــا. ويوصــى بــأن تقــوم الــدول بتجميــع إحصــاءات التجــارة 

137  http://www.trademap.org/stFAQ.aspx
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ونشــرها حســب وســائل النقــل علــى أكثــر مســتويات الســلع تفصيــاًل. إن وســيلة النقــل الواجــب تســجيلها هــي وســيلة النقــل المســتخدمة عنــد 
دخــول الســلع إلــى اإلقليــم االقتصــادي وخروجهــا منــه، أي وســائل النقــل عندمــا تعبــر الســلع حــدود الدولــة«. 

تصنيفــات الســلع: لمراقبــة التدفقــات التجاريــة بيــن الــدول بكفــاءة تحتـــاج الجمــارك إلــى تصنيــف دولــي تفصيلــي للســلع. ويلبي الوصف المنّســق 	 
للســلع ونظــام الترميــز )HS( هــذه المعاييــر، ويخــدم اإلحتياجــات الجمركيــة واإلحصائيــة. ويســتند تصنيــف الســلع باســتخدام هــذا المصطلــح إلــى 
طبيعــة الســلعة. أمــا بالنســبة إلــى األغــراض التحليليــة فــإن التصنيــف المماثــل للمنتجــات ال يكــون دائمــً مناســبً بالقــدر الكافــي، لــذا تســتخدم 

مســّميات أخــرى للمنتــج لنشــر إحصــاءات التجــارة. 

تطّبق التصنيفات التالية للسلع في إنتاج إحصاءات التجارة الخارجية ونشرها: 
138)HS( الوصف المنّسق للسلع ونظام الترميز

إن النظــام المنســق هــو عبــارة عــن مصطلــح قامــت بتطويــره منظمــة الجمــارك العالميــة كأســاس لتحصيــل الرســوم الجمركيــة وإحصــاءات التجــارة الدوليــة 
ويقصــد منــه تصنيــف الســلع المتداولــة علــى قاعــدة مشــتركة لألغــراض الجمركيــة. تــم طــرح النظــام المنســق ألول مــرة فــي عــام 1988 وخضــع للمراجعــة 

والتعديــل فــي أعــوام 1992 و1996 و2002 و2007 و2012. 

تســتخدم نســخة النظــام المنســق لعــام 2012 لتصنيــف الســلع )نحــو 5300 منتــج( فــي 21 قســمً أعيــد تجميعهــا فــي 99 بابــً )علــى مســتوى حّديــن(. 
ــواردة فــي ذلــك البــاب، ويعطــي الحــدان التاليــان للرمــوز علــى مســتوى 6 حــدود )عناويــن  وتحــّدد الرمــوز القائمــة علــى مســتوى 4 حــدود المجموعــات ال
فرعيــة( المزيــد مــن المعلومــات التفصيليــة عــن المنتــج. وتتيــح قاعــدة البيانــات139 علــى اإلنترنــت إمكانيــة إيجــاد رمــز النظــام المنســق لمنتــج معيــن أو 

لتحديــد قائمــة مــن المنتجــات باســتخدام رمــوز النظــام المنســق المكونــة علــى مســتوى 6 حــدود أو 4 حــدود أو حّديــن. 

التصنيف الموحد للتجارة الدولية SITC(( - التنقيح 4 140

إن التصنيــف الموحــد للتجــارة الدوليــة هــو عبــارة عــن تصنيــف للمنتجــات تولــت إدارتــه األمــم المتحــدة، وتــم وضعــه فــي عــام 1950، وخضــع للتعديــل 
 )SITC(( 2006 وفــي عــام )تنقيــح رقــم 3 - )SITC(( 1985 وفــي عــام )تنقيــح رقــم 2 - )SITC(( 1974 وفــي عــام )تنقيــح رقــم 1 - )SITC(( 1961 فــي عــام
 ،)HS2012( 4 ربطــً بيــن مجموعــات التصنيــف الموّحــد للتجــارة الدوليــة والتعديــل الخامــس للنظــام المنســق 4(. ويوفــر التنقيــح  - تنقيــح رقــم 
التصنيــف  التوصيــة باعتمــاد  إنتاجهــا. وقــد تمــت  المســتخدمة فــي  البضائــع والمــواد  الســلع فــي طبيعــة  الرئيســي لتصنيــف  المعيــار  ويتمثــل 
الموحــد للتجــارة الدوليــة ألغــراض تحليليــة فقــط حيــث أنــه يوفــر تصنيفــً مناســبً للتحليــل االقتصــادي وإلجــراء دراســات حــول اتجاهــات التجــارة 

الدوليــة للبضائــع علــى المــدى الطويــل. 

جــرى تصنيــف الســلع فــي عشــرة أقســام )علــى حــّد واحــد( وجــرى إعــادة تجميعهــا فــي 67 قســمً فرعيــً )علــى حّديــن( و261 مجموعــة )3 حــدود( و1023 
مجموعــة فرعيــة )4 حــدود( و2970 عنوانــً أساســيً )5 حــدود(. 

 141)BEC( التصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة

إن الفئــات االقتصاديــة الواســعة هــي عبــارة عــن تصنيــف تشــرف عليــه األمــم المتحــدة، وقــد جــرى تصميمــه الســتخدامه كوســيلة لتحويــل بيانــات التجــارة 
التــي تــّم تجميعهــا علــى شــكل تصنيــف موحــد للتجــارة الدوليــة حســب فئــات االســتخدام النهائــي التــي تكــون ذات معنــى فــي إطــار الحســابات 
القوميــة، وعلــى وجــه التحديــد وضــع إطــار تقريبــي لثــالث فئــات أساســية مــن الســلع فــي نظــام الحســابات القوميــة: ســلع رأســمالية وســلع وســيطة وســلع 
اســتهالكية. وقــد تــّم نشــر التصنيــف حســب الفئــات االقتصاديــة الواســعة ألول مــرة فــي عــام 1971 وخضــع للتعديــل فــي عــام BEC(( 1976( - تنقيــح 1( 
ــى الربــط مــع التصنيــف الموحــد  وفــي عــام BEC(( 1986( - تنقيــح 2( وفــي عــام 1988 ))BEC( - تنقيــح 3( وفــي عــام 2002 ))BEC( - تنقيــح 4(. إضافــة إل
للتجــارة الدوليــة )SITC(، وتوفــر الطبعــة الرابعــة ربطــً بيــن التصنيــف حســب الفئــات االقتصاديــة الواســعة والنظــام المنســق كمــا هــو الحــال بالربــط مــع 

الفئــات األساســية للســلع فــي نظــام الحســابات القوميــة. 

يتم تصنيف السلع في 19 فئة أساسية. وجرى تمييز 3 مستويات على النحو التالي: 

المستوى 1: 7 فئات رئيسية مميزة برمز رقمي من حّد واحد. 	 

المستوى 2: 14 فئة معّرفة برمزين مكّونين من حّدين.	 

المستوى 3: 8 فئات فرعية معرفة برموز مكّونة من 3 حدود.	 

138  http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_nomenclature_2012/hs_nomenclature_table_2012.aspx

139  http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-online.aspx

140  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=28

141  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=10&Lg=1
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4-1-2-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات 

ــات اإلحصائيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن كل عمليــة إنتــاج إحصائــي. وتتمثــل المنهجيــة المتعــارف عليهــا والمطّبقــة دوليــً فــي إطــار  يعــّد تقييــم جــودة البيان
ــه.  ــره ومتابعت ــي بتطوي ــذي قــام صنــدوق النقــد الدول ــات )DQAF(142 ال تقييــم جــودة البيان

يغطــي إطــار تقييــم جــودة البيانــات بصــورة شــاملة مختلــف جوانــب الجــودة فــي جمــع البيانــات ومعالجتهــا ونشــرها. ويتــم تنظيــم اإلطــار فــي شــكل 
ــد مــن التفاصيــل الدقيقــة / المحــّددة ويمكــن اســتخدامه فــي تقييــم  ــة المزي ــى مرحل ــة المســتوى األعلــى / العــام إل هيــكل رئيســي يتــدّرج مــن مرحل

ــات اإلحصائيــة كافــة.  الجــودة فــي البيان

يعكــس إطــار تقييــم جــودة البيانــات العــام الخبــرة والتطــورات اإلحصائيــة الدوليــة والمعاييــر المحدثــة للمنهجيــات الدوليــة، كمــا أنــه يوفــر مظّلــة للمزيــد 
مــن قواعــد البيانــات وأطــر العمــل المحــددة التفصيليــة لمجموعــة البيانــات، مثــل إحصــاءات الحســابات القوميــة واألرقــام القياســية ألســعار المســتهلكين 

والمنتجيــن واإلحصــاءات النقديــة وغيرهــا. علمــً بأنــه لــم يتــم تطويــر إطــار عمــل إلحصــاءات التجــارة بصــورة أكثــر تفصيــاًل. 

تعــّد المســتويات الثالثــة األولــى إلطــار تقييــم جــودة البيانــات )الشــروط األساســية للجــودة واألبعــاد والعناصــر والمؤشــرات( مشــتركة بالنســبة إلــى أطــر 
تقييــم جــودة البيانــات كافــة التــي جــرى تطويرهــا لتقييــم مجموعــة محــددة مــن البيانــات اإلحصائيــة. وقــد تــم تطبيــق هــذا التصميــم لضمــان إجــراء تقييــم 

عــام ومنتظــم لمجموعــات البيانــات كافــة. 

يتبنــى إطــار تقييــم جــودة البيانــات نظــرة شــاملة لجــودة البيانــات، ويشــتمل علــى طريقــة إلدارة األنظمــة اإلحصائيــة واإلجــراءات اإلحصائيــة 
األساســية والمنتجــات اإلحصائيــة. يغطــي المســتوى األول الشــروط المســبقة و5 أبعــاد للجــودة. 

ضمان النزاهة. 	 

سالمة المنهجية. 	 

الدقة والموثوقية 	 

المنفعة 	 

اإلتاحة وسهولة اإلطالع.	 

بموجب الشروط المسبقة واألبعاد، توجد عناصر )مستوى حّدين( ومؤشرات )مستوى ثالثة حدود(. 

واألن ســيتم التطــرق إلــى مســائل محوريــة تتعلــق بجمــع اإلحصــاءات. وتحــت كل مســألة محوريــة توجــد نقــاط رئيســية لتحديــد خصائــص الجــودة التــي يجب 
أن تؤخــذ فــي اإلعتبــار فــي التعامــل مــع المســائل األساســية. مــع التأكيــد علــى أن النقــاط الرئيســية اســتداللية وليســت شــاملة. 

ــكل بيئــة مؤسســية واإلجــراءات اإلحصائيــة والمخرجــات  ــر ل ــي )ESS( بتبنــي قواعــد ممارســة143 تعمــل علــى وضــع معايي ــي األوروب ــام النظــام اإلحصائ ق
اإلحصائيــة. وتمــت صياغــة قواعــد الممارســة الخاصــة باإلحصــاءات األوروبيــة فــي 15 مبــدأ، ومنهــا المبــادئ الخمســة التاليــة ترتبــط بالمخرجــات اإلحصائيــة 
وهــي: المالءمــة والدقــة والموثوقيــة واإلطــار الزمنــي المحــدد )الوقتيــة( والتــزام المواعيــد والترابــط والقابليــة للمقارنــة والقابليــة لالطــالع عليهــا )اإلتاحــة( 

والوضــوح، وتســتخدم فــي تقييــم البيانــات اإلحصائيــة وإحصــاءات تجــارة الســلع. 

ينظــر إطــار قيــاس الجــودة التابــع لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إلــى الجــودة كمفهــوم متعــدد الوجــوه. وتعتمــد خصائــص الجــودة علــى 
منظــور المســتخدم واحتياجاتــه وأولوياتــه التــي تختلــف مــا بيــن مجموعــة مســتخدمين وأخــرى. وينظــر إلــى الجــودة فــي إطــار 7 أبعــاد: المالءمــة، والدقــة، 

والموثوقيــة، واإلطــار الزمنــي المحــدد )الوقتيــة(، واإلتاحــة، والوضــوح، والترابــط. 

تزود إحصاءات تجارة السلع الدولية - المفاهيم والتعاريف جامعي البيانات بالتوصيات وقائمة من المؤشرات لقياس الجودة في إحصاءات التجارة. 

وباإلضافــة لمــا ســبق، قــام صنــدوق النقــد الدولــي بتحديــد معياريــن لنشــر مؤشــرات االقتصــاد الكّلــي التــي تشــمل إحصــاءات التجــارة الخارجيــة. ويحــدد 
المعيــار الخــاص لنشــر البيانــات )SDDS( المعاييــر الخاصــة بتغطيــة البيانــات والوقتيــة والنشــر المتقــدم لتقاويــم اإلصــدارات، واإلصــدار المتزامــن إلــى 
األطــراف كافــة المهتمــة بذلــك وغيــر المهتمــة. لقــد تــم تصميــم معيــار نشــر البيانــات الخاصــة للــدول األعضــاء فــي صنــدوق النقــد الدولــي، التــي تملــك، أو 
تســعى إلمتــالك، إمكانيــة اإلطــالع علــى أســواق رأس المــال الدوليــة. وقــد شــاركت أكثــر مــن 70 دولــة فــي النظــام مــع نهأيــة عــام 2014. ويعــّد المعيــار العــام 
لنشــر البيانــات )GDDS( معيــارًا أقــل تطلبــً، وذلــك بغــرض تشــجيع الــدول المشــتركة علــى تحســين جــودة البيانــات، وتقديــم اإلرشــاد فــي نشــر إحصــاءات 

اقتصاديــة للجمهــور تكــون شــاملة ودقيقــة مــن حيــث التوقيــت ومتاحــة وموثوقــة.

142  http://dsbb.imf.org/pages/dqrs/DQAF.aspx

143  http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-statistics-code-of-practice
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4-1-2-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية

تعــّد قاعــدة بيانــات تجــارة الســلع األساســية )COMTRADE(، التابعــة لشــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة، وقاعــدة بيانــات يوروســتات المرجعيــة حــول تجــارة 
االتحــاد األوروبــي )COMEXT( أكثــر قواعــد البيانــات أهميــة ومالءمــة؛ حيــث تنشــر بيانــات تفصيليــة عالميــة النطــاق حــول إحصــاءات التجــارة، ســواء مــن حيــث 
تفاصيــل الســلع أو الشــركاء التجارييــن. ويمكــن إيجــاد بيانــات التجــارة علــى مســتوى تجميعــي فــي قواعــد البيانــات اإلحصائيــة للمنظمــات والمؤسســات 

الدوليــة مثــل: منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة وصنــدوق النقــد الدولــي وغيرهمــا. ويتضمــن القســم 1-3-3 مزيــدًا مــن التفاصيــل.

ــات عــن التجــارة حســب خصائــص المشــاريع التــي تشــمل التجــارة الدوليــة الســنوية فــي  كمــا وتوفــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة قاعــدة بيان
الســلع مقســمة حســب الفئــات المختلفــة للمشــاريع التجاريــة. وتمثــل هــذه البيانــات قاعــدة راســخة لتحليــل السياســة التــي تســعى الكتشــاف أنــواع 
المؤسســات المســؤولة عــن التجــارة العالميــة فــي الســلع. أيضــً، تتوفــر قيــم الصــادرات والــواردات وعــدد مشــاريع التصديــر واإليــرادات فــي 26 دولــة عضــوًا 
فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة و6 دول ليســت أعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، بمــا فــي ذلــك معظــم الــدول األعضــاء فــي 

االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء األخــرى. 

تقــوم اإلدارات الوطنيــة المســؤولة عــن نشــر إحصــاءات التجــارة بنشــر إحصــاءات تفصيليــة علــى مواقعهــا فــي الشــبكة العنكبوتيــة، إال أنــه مــن الضــروري 
األخــذ فــي اإلعتبــار بــأن البيانــات التــي تنشــرها اإلدارات الوطنيــة قــد ال تكــون هــي البيانــات نفســها التــي تنشــرها المنظمــات الدوليــة بســبب االختــالف فــي 

المتطلبــات المنهجيــة. 

4-1-2-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي 

4-1-2-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب 

4-1-2-3-1-1 المصادر

تتضّمــن إحصــاءات التجــارة الخارجيــة إلمــارة أبوظبــي ســجاًل لحركــة الســلع كافــة عبــر موانــئ إمــارة أبوظبــي )التــي تمــر عبــر إجــراءات التخليــص الجمركــي 
لــإلدارة العامــة للجمــارك144 بإمــارة أبوظبــي(. وتشــمل اإلســتيراد والتصديــر وإعــادة التصديــر. وتعــّد اإلدارة العامــة للجمــارك التابعــة لدائــرة الماليــة فــي إمــارة 
أبوظبــي المصــدر الرئيســي لبيانــات تجــارة الســلع غيــر النفطيــة. ويتــم اســتخراج البيانــات مباشــرة مــن البيانــات الجمركيــة وترســل إلــى مركــز اإلحصــاء 

-  أبوظبــي شــهريً بطريقــة إلكترونيــة.

إن بيانــات التجــارة فــي النفــط والمنتجــات النفطيــة والغــاز تتوافــر مباشــرة لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــرة واحــدة ســنويً مباشــرة مــن شــركتي بتــرول 
أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك( وشــركة دولفيــن للطاقــة.

4-1-2-3-1-2 التغطية 

تتناول إحصاءات التجارة الخارجية لدى مركز اإلحصاء - أبوظبي ما يلي: 

التجارة الخارجية في السلع غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي )المراكز الجمركية( وتشمل:

الواردات من السلع غير النفطية. 	 

صادرات السلع غير النفطية. 	 

إعادة تصدير السلع غير النفطية. 	 

التجارة الخارجية في النفط الخام والمنتجات النفطية )الصادرات( والغاز الطبيعي )الواردات( عبر منافذ إمارة أبوظبي. 

ــّد مــن النظــر بشــكل أكثــر  وبهــدف التحقــق مــن الفهــم الصحيــح للتغطيــة واألســاليب المّتبعــة فــي تجميــع إحصــاءات التجــارة فــي إمــارة أبوظبــي، ال ب
شــمولية، وهــو أن اإلمــارة تعتبــر جــزءًا مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي بالتالــي تخضــع لقانــون هيئــة الجمــارك اإلتحاديــة. ويتــم تجميــع إحصــاءات 
التجــارة بنــاًء علــى البيانــات الجمركيــة واألســاليب المّتبعــة بصــورة عامــة والمطّبقــة علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام، والمبّينــة حســب 
اإلقليــم الجمركــي للدولــة، بينمــا تمثــل إحصــاءات التجــارة التــي تصدرهــا إمــارة أبوظبــي مقــدار الســلع التــي تــم تســجيلها عــن طريــق المراكــز الجمركيــة 

التابعــة لــإلدارة العامــة للجمــارك فــي إمــارة أبوظبــي، والمكملــة بالمعلومــات المتوافــرة مباشــرة مــن شــركات تصديــر النفــط. 

144  Also called: the Abu Dhabi General Administration of Customs.

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

67



لذا فإن إحصاءات التجارة الخارجية في إمارة أبوظبي تتضّمن سجاًل للسلع كافة عبر منافذ إمارة أبوظبي دون اعتبار ما يلي: 

أين يوجد التاجر )في أي إمارة في الدولة(. 	 

مــا إذا كانــت الســلع المســتوردة ســتبقى موجــودة داخــل أراضــي إمــارة أبوظبــي أم أنهــا ســتغادر هــذه األراضــي إلــى وجهــة نهائيــة فــي 	 
إمــارة أخــرى بالدولــة.

ما إذا كانت السلع المصدرة ناشئة عن أو تّم إنتاجها بصفة رئيسية في أراضي إمارة أبوظبي أو في إمارة أخرى داخل الدولة. 	 

إضافــة إلــى ذلــك، ال تشــمل إحصــاءات التجــارة الخارجيــة إلمــارة أبوظبــي الســلع التــي يتــم اســتيرادها إلــى اإلمــارة ولكــن تــّم تخليصهــا عبــر مراكــز جمركيــة 
أخــرى فــي الدولــة. 

ــة  بالنســبة إلــى البضائــع التــي تدخــل إمــارة أبوظبــي عبــر مراكــز جمركيــة بريــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومتجهــة إلــى إمــارات أخــرى فــي الدول
عليهــا أن تمــر عبــر إجــراءات التخليــص الجمركــي فــي اإلمــارة التــي تعــّد الوجهــة النهائيــة لهــا، وبالتالــي لــن تشــملها إحصــاءات إمــارة أبوظبــي. أمــا البيانــات 

حــول التجــارة فــي المعــدات العســكرية فتعتبــر ذات طابــع ســّري وال تتضّمنهــا إحصــاءات اإلســتيراد والتصديــر. 

ضمــن تعاريــف مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي لســلع اإلســتيراد والتصديــر وإعــادة التصديــر تــم أيضــًح هــذه التفاصيــل المتعلقــة بالميــزان التجــاري إلمــارة 
أبوظبــي. وبنــاًء علــى هــذه القواعــد يمكــن أن نســتخلص أن إحصــاءات التجــارة الخارجيــة إلمــارة أبوظبــي تعكــس جــزءًا مــن المســاهمة االقتصاديــة لإلمــارة 

فــي إجمالــي مــوارد الدولــة، وتشــّكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن إجمالــي الميــزان التجــاري لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

4-1-2-3-1-3 األساليب

ضمن إطار عمل مركز اإلحصاء - أبوظبي على توفير إحصاءات التجارة الخارجية يطبق التعاريف145 التالية اثناء عملية تجميع البيانات: 

الــواردات: هــي الســلع التــي تدخــل المنطقــة الجمركيــة واالقتصاديــة ألبوظبــي مــن مختلــف أنحــاء العالــم -باســتثناء اإلمــارات األخــرى فــي الدولــة -ويتــم 
التخليــص الجمركــي عليهــا. وتعــّد الســلع بأنهــا واردات بصــرف النظــر عّمــا إذا كانــت قــد دخلــت اإلمــارة مباشــرة أو تــّم اســتالمها مــن المســتودعات 

ــة.  الجمركيــة أو مــن مناطــق اإلدخــال المؤقــت أو المناطــق الحــرة داخــل الدول

الصــادرات غيــر النفطيــة: تشــمل الســلع التــي يتــم إنتاجهــا محليــً بالكامــل فــي إمــارة أبوظبــي أو أي إمــارة أخــرى بالدولــة أو الســلع التــي تســتخدم 
ــع  ــة، وتخفــض العجــز التجــاري فــي البضائ ــى خــارج الدول فــي إنتاجهــا مــوارد محليــة. وتخــرج هــذه الســلع مــن المنطقــة الجمركيــة إلمــارة أبوظبــي إل

غيــر النفطيــة باإلمــارة. 

إعــادة التصديــر: تمثــل الســلع التــي يتــم اســتيرادها مبدئيــً مــن الخــارج والتــي تكــون قــد دخلــت اإلقليــم الجمركــي إلمــارة أبوظبــي لتصبــح جــزءًا مــن 
ميــزان البضائــع لإلمــارة ومــن ثــم يعــاد تصديرهــا إلــى خــارج الدولــة كمــا هــي دون أي تعديــل. 

المنافذ الجمركية ألبوظبي: وهي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية الواقعة في إمارة أبوظبي التي تقوم أبوظبي بإدارتها. 

المنافذ األخرى: هي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية الواقعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتقوم إمارة أخرى بالدولة بإدارتها. 

الميــزان التجــاري الخارجــي إلمــارة أبوظبــي: هــو الفــرق اإليجابــي أو الســلبي بيــن قيمــة الصــادرات )بمــا فــي ذلــك إعــادة التصديــر( ناقصــً إجمالــي قيمــة 
الــواردات مــن الســلع خــالل فتــرة زمنيــة محــددة. 

وفيما يلي المفاهيم اإلحصائية الرئيسية: 

تدفقــات التجــارة الخارجيــة: تصــف تدفقــات التجــارة الخارجيــة اتجــاه حركــة الســلع التــي تســتهدفها المعامــالت التجاريــة )الصــادرات والــواردات(. ونتيجــة 
لذلــك تضــاف هــذه الســلع إلــى المــوارد الماديــة إلمــارة أبوظبــي أو تطــرح منهــا، ويتــم أيضــً تقســيم الصــادرات إلــى صــادرات غيــر نفطيــة وإعــادة تصديــر 

الســلع، باإلضافــة إلــى صــادرات النفــط والمنتجــات النفطيــة، أمــا الــواردات فتشــمل الســلع غيــر النفطيــة لالســتهالك والغــاز الطبيعــي. 

ــلع: يتــم تصنيــف الســلع وفقــً للنظــام المنســق لتوصيــف الســلع وترميزهــا 2012، ويضــاف قســمان فرعيــان إلــى النظــام المنســق )HS( علــى  الس
6 حــدود لألغــراض الوطنيــة. 

145   See file: FTQ - glossary En (Ref. Doc. 574) and Technical Notes from:  
http://www.scad.ae/SCADDocuments/Selected%20Macroeconomic%20Indicators%202009.pdf (Ref. Doc. 231)
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تســتخدم عــدة تصنيفــات دوليــة مــن قبــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي لنشــر إحصــاءات التجــارة الخارجيــة وهــي علــى النحــو التالــي: التصنيف الصناعي الدولي 
.BECالمراجعة 4، و - )ISIC( الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية

وحــدات قيــاس الكميــات: يتــم قيــاس الكميــات كافــة بالــوزن الصافــي والرمــوز التكميليــة للوحــدة، وتســتخدم وحــدات قيــاس خاصــة للصــادرات النفطيــة 
وواردات الغــاز الطبيعــي: 1000 برميــل، أو الطــن المتــري أو القــدم المكعــب. 

الدولة الشريكة: يتم تعريف الدولة الشريكة وفقً لبلد منشأ البضاعة للواردات وبلد المقصد بالنسبة إلى الصادرات. 

إن بلد المنشأ هو الدولة التي تم فيها إنتاج السلعة بالكامل، أو الدولة التي تم فيها التحويل األساسي للسلعة.

وسيلة النقل: تستخدم ثالث وسائط للنقل عند تجميع إحصاءات التجارة الخارجية إلمارة أبوظبي: 

النقل البحري. 	 

النقل البري. 	 

النقل الجوي. 	 

التقييم التجاري: وفقً لمنظمة الجمارك الدولية يعّرف تقييم السلع وفقً لمصطلحين رئيسيين من مصطلحات التجارة الدولية146: 

الصــادرات شــاملة إعــادة التصديــر، ويتــم تقييمهــا علــى أســاس التســليم علــى ظهــر الســفينة )FOB(. والــذي يمثــل قيمــة الفاتــورة )الســوق( 	 
ــى الحــدود.  ــاج( إل ــة المصــدرة، شــاماًل تكاليــف النقــل )الشــحن والتأميــن( مــن مــكان المغــادرة )اإلنت ــر للدول للبضاعــة عنــد منفــذ التصدي

يتــم تقييــم الــواردات علــى أســاس التكلفــة والتأميــن والشــحن )CIF(، والتــي تمثــل التقييــم عنــد حــدود الدولــة المســتوردة، ويشــمل قيمــة 	 
الفاتــورة )الســوق( للبضائــع، مضافــً إليهــا تكاليــف النقــل )الشــحن والتأميــن( مــن نقطــة المغــادرة. 

تتمثل إحصاءات التجارة الخارجية إلمارة أبوظبي والخاصة بالسلع غير النفطية في مقياسين رئيسيين: 

بالقيمة )عادة بماليين الدراهم( لفترات معّينة. 	 

نسبة التغّير للمقارنة ما بين فترتين مرجعيتين. 	 

4-1-2-3-2 إحصاءات أبوظبي - المنتجات 

4-1-2-3-2-1 المؤشرات اإلحصائية 

تتضمــن إحصــاءات التجــارة الخارجيــة إلمــارة أبوظبــي مؤشــرين رئيســيين همــا: صــادرات وواردات الســلع، حيــث يمكــن توزيعهمــا إلــى فئــات مختلفــة حســب 
نــوع الســلعة والــدول الشــريكة وأنــواع ووســائل النقــل وغيرهــا.  هــذا وتســتخدم الصــادرات والــواردات )اإلجماليــة أو الموزعــة حســب الفئــات المطلوبــة( 

كمدخــالت الحتســاب المؤشــرات التحليليــة المركبــة ومؤشــرات تحليليــة مختلفــة.

قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتطويــر قائمــة شــاملة لإلحصــاءات الرســمية الرئيســية )KOS( التــي يتــم تنظيمهــا حســب المجــال اإلحصائــي والموضوعــات 
اإلحصائيــة الرئيســية والفرعيــة. وعلــى نطــاق إحصــاءات التجــارة الخارجيــة، تــّم إختيــار 41 مؤشــرًا رئيســيً مطلوبــة لتحليــل التنميــة االقتصاديــة للدولــة. 

ويتضّمــن القســم الفرعــي 4-1-2-4 أدنــاه المؤشــرات الرئيســية.

4-1-2-3-2-2 نشر إحصاءات التجارة الخارجية 

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإنتــاج إحصــاءات التجــارة الخارجيــة ونشــرها لتلبيــة احتياجــات المســتخدمين فــي القطاعيــن العــام والخــاص. ويتــم توفيــر 
إحصــاءات التجــارة الخارجيــة للمســتخدمين علــى شــكل نشــرات إحصائيــة ورقيــة أو بشــكل إلكترونــي علــى أســاس شــهري وربــع ســنوي وســنوي. 

ونظــرًا إلــى األهميــة الكبيــرة لصــادرات القطــاع النفطــي يتــم نشــر إحصــاءات التجــارة النفطيــة وغيــر النفطيــة بشــكل منفصــل. هــذا ويتم عرض السلســلة 
الزمنيــة إلحصــاءات التجــارة الخارجيــة بإمــارة أبوظبــي ألغراض النشــر بطريقتين: 

146  For more information, please see: http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/ 
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فــي سلســلتين لنفــس النــوع مــن البيانــات بهــدف إجــراء مقارنــة ســريعة )القيمــة ونســبة التغيــر( ألحجــام / وقيــم التجــارة بيــن فترتيــن زمنيتيــن 	 
مرجعيتيــن محّددتيــن. 

في أكثر من سلسلتين )3 - 5 سالسل زمنية( لعرض اتجاهات التغير المباشر أو الضمني لنشاط التجارة بالمقارنة مع الماضي. 	 

هذا ويتم نشر السالسل الزمنية بمستويات مختلفة من التفصيل بناًء على كونها إصدارات سنوية أو شهرية. 

اإلصدارات اإلحصائية: 

التجــارة الســلعية غيــر النفطيــة عبــر منافــذ إمــارة أبوظبــي147: تعــرض إحصــاءات حــول التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة التــي دخلــت أو خرجــت مــن 
إقليــم إمــارة أبوظبــي عبــر منافــذ إمــارة أبوظبــي )وتشــمل المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة(. ويشــمل اإلصــدار الــواردات والصــادرات وإعــادة تصديــر الســلع 

غيــر النفطيــة بمالييــن الدراهــم. 

يتــم إصــدار البيانــات الشــهرية وفقــً للتصانيــف SITC – Rev4 - BEC وبحســب الشــركاء التجارييــن. إضافــة إلــى ذلــك يتــم نشــر سلســلة زمنيــة شــهرية 
تزيــد علــى 24 شــهرًا.

يتم إصدار البيانات ربع السنوية وفقً للتصانيف SITC – Rev4 - BEC وHS على مستوى القسم والفصل. ويتم تفصيلها وفقً للدول الشريكة والقارات. 

يتــم نشــر البيانــات الســنوية فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ألبوظبــي حيــث يتضمــن الفصــل 1-2 التجــارة الخارجيــة148 معلومــات إحصائية 
مختلفــة حــول التجــارة. إضافــة إلــى المعلومــات التــي تنشــر فــي اإلصــدارات الشــهرية وربــع الســنوية، ويشــمل الكتــاب اإلحصائــي الســنوي 

علــى ســبيل المثــال: 

التجارة في النفط، والغاز، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي والمسال. 	 

بيانات التجارة الرئيسية. 	 

الميزان التجاري ومقارنات السالسل الزمنية على مستوى أقسام النظام المنسق.. إلخ.	 

يمكن الحصول على جميع اإلصدارات المطبوعة المذكورة أعاله بصيغة PDF على موقع مركز اإلحصاء - أبوظبي اإللكتروني.

يقــدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي قاعــدة بيانــات التجــارة الخارجيــة لإلمــارة التــي تلّبــي طلبــات مختلــف المســتخدمين. وتغطــي قاعــدة البيانــات معظــم 
التصنيفــات الدوليــة فــي التجــارة الخارجيــة. إلــى جانــب توفــر بيانــات التجــارة الخارجيــة مــن خــالل تطبيــق إلكترونــي تفاعلــي - حيــث يمكــن الوصــول إلــى 
إحصــاءات التجــارة الخارجيــة للســلع مباشــرة مــن الصفحــة الرئيســية للموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي149. ويقــدم التطبيــق أربعــة خيــارات 

للبحــث عــن البيانــات بهــدف اســتخراج بيانــات مــن قاعــدة البيانــات المركزيــة فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي: 

الخرائط الموضوعية. 	 

تقارير الدول. 	 

مصمم الجداول. 	 

البيانات التصويرية للتجارة الخارجية في السلع.	 

يســمح خيــار الخرائــط الموضوعيــة بعمليــات اســتخراج وتصميــم عــرض بيانــي للبيانــات حســب الــدول واألقاليــم االقتصاديــة والقــارات. ويتــم تصنيــف 
 .SITC – Rev4 البيانــات حســب أبــواب

 BEC أو المجموعــات الرئيســية للســلع – SITC – Rev4 أمــا خيــار تقاريــر الــدول فيســمح بإختيــار دول وأقاليــم أو قــارات مختلفــة وبيانــات محــّددة وفقــً ألبــواب
 BDF ويســمح أيضــً باســتنباط جــداول حــول وســيلة النقــل ويقــّدم سالســل زمنيــة. ويتــم تقديــم النتائــج فــي جــداول معــّدة مســبقً علــى شــكل ملفــات

 .EXCEL أو نمــوذج HTML أو

هــذا إضافــة إلــى مصمــم الجــداول والــذي يســمح بإعــداد جــداول تناســب متطلبــات المســتخدم )الطريقــة المحوريــة( علــى أســاس عــدد محــّدد مــن 
المؤشــرات اإلحصائيــة. ويمكــن إختيــار الســلع علــى مســتوى أقســام النظــام المنســق ومجموعاتــه، أو علــى مســتوى البــاب SITC – Rev4 وفئــات BEC كافــة.  
كمــا وتتيــح البيانــات التصويريــة للتجــارة الخارجيــة بالســلع إنتــاج عــرض بيانــي فــوري )باأللــوان واألشــكال( لبيانــات التجــارة الخارجيــة علــى أســاس مزيــج مــن 

مفاهيــم متعــددة - اإلقليــم، والمؤشــر اإلحصائــي، والفتــرة الزمنيــة أو المحــاكاة بمــرور الزمــن. 

147  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=9&SubTopicID=26

148  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=9&SubTopicID=28

149  http://sis.scad.ae/PublicPage/landingPage.html?3c902c9f691799860618895a928fcf405ce103f1
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هذا ويمكن الوصول إلى التطبيق اإللكتروني على موقع مركز اإلحصاء - أبوظبي ويمكن عرض النتائج باللغتين اإلنجليزية والعربية. 

4-1-2-3-2-3 إدارة البيانات الوصفية

ــات اإلحصائيــة الوصفيــة الــذي يغطــي أيضــً مجــال إحصــاءات  ــر وتطبيــق نظــام شــامل إلدارة البيان قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتطوي
ــات اإلحصائيــة الوصفيــة150 وسياســات  التجــارة الخارجيــة. وتتضّمــن الوثيقــة الرئيســية بعنــوان دليــل السياســات واإلجــراءات: جمــع البيان

 :METIS ــة مبــادئ رئيســية مــن مبــادرة ــات الوصفيــة اســتنادًا إلــى ثالث وإجــراءات إدارة البيان

التأكد من وجود مصدر وحيد رسمي لكل عنصر من عناصر البيانات الوصفية. 	 

التأكد من أن االختالف مع المعايير تتم إدارته / اعتماده بصورة دقيقة ومن ثم توثيقه وإتاحته. 	 

التأكــد مــن توثيــق إجــراءات التســجيل المرتبطــة بــكل عنصــر مــن عناصــر البيانــات الوصفيــة بصــورة جيــدة بحيــث يكــون هنــاك تعريــف 	 
واضــح للملكيــة وآليــة الموافقــة وتاريــخ التشــغيل وغيرهــا. 

هذه المبادئ الثالثة تحدد سياسات مركز اإلحصاء - أبوظبي فيما يختص بالبيانات اإلحصائية الوصفية. 

ســوف يســتخدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي نظــام بيانــات إحصائيــة وصفيــة مركــزي لعناصــر مختــارة للبيانــات اإلحصائيــة الوصفيــة كافــة، وســوف يشــمل 
نظــام البيانــات اإلحصائيــة الوصفيــة )SMS( ثالثــة مصــادر إحصائيــة - مجموعــة البيانــات والمتغّيــرات والمؤشــرات.

تتضّمــن مجموعــة البيانــات وصفــً للمصــدر المركــزي للنظــام اإلحصائــي حيــث توجــد البيانــات اإلحصائيــة، ويمكــن أن تكــون مجموعــة البيانــات مملوكــة 
لقســم أو دائــرة فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، أو يمكــن أن تأتــي مــن جهــات حكوميــة أخــرى، وفــي هــذه الحالــة يكــون القســم أو اإلدارة المعنيــة فــي مركــز 

اإلحصــاء - أبوظبــي هــو الحافــظ لمجموعــة البيانــات، بجمــع البيانــات الوصفيــة نيابــة عــن الجهــة الحكوميــة التــي تملــك مجموعــة البيانــات. 

يتــم وصــف البيانــات الــواردة ضمــن مجموعــة قواعــد البيانــات والمتغيــرات. وعــادة يتــم توفيــر البيانــات المرجعيــة للمتغيــرات بأكبــر مســتوى مــن التفصيــل. 
ويمكــن أيضــً أن تنبثــق المتغيــرات مــن متغيــرات أخــرى عــن طريــق عــدد مــن العمليــات اإلحصائيــة )التجميــع الكّلــي(

هــذا ويتــم اشــتقاق المؤشــرات مــن متغيــر واحــد أو أكثــر موجــود فــي مجموعــة بيانــات واحــدة أو أكثــر. وبالتالــي توجــد المؤشــرات خــارج مجموعــة البيانــات 
ومســتقلة عــن مجموعــة البيانــات المســتندة إليهــا. ويتــم جمــع البيانــات الوصفيــة حــول هــذه المصــادر عــن طريــق تطبيــق معاييــر تــم تطويرهــا مســبقً 
ــات الوصفيــة إلحصــاءات التجــارة الخارجيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن اإلصــدارات بحيــث تمكــن مــن تســهيل  بوســاطة مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. وتشــكل البيان

وصــول المســتخدمين للبيانــات واإلطــالع عليهــا بيســر. 

4-1-2-3-3 العالقة باإلحصاءات في دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية

إن إحصــاءات التجــارة الخارجيــة التــي يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإصدارهــا ونشــرها هــي ذات طابــع »إقليمــي«، أي أن إحصــاءات التجــارة تعكــس 
أنشــطة التجــارة الخارجيــة فقــط مــن وجهــة نظــر األهميــة االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي وحكومتهــا. 

ــة؛ إذ إنهــا تعــّد  ــة بيــن إمــارات الدول ــة المتقاطعــة لألنشــطة التجاري ــه ال توجــد إحصــاءات قابلــة للمقارن ــا إال أن ــد مــن اإلشــارة هن علــى الصعيــد األفقــي، الب
تدفقــات تجاريــة فــي الســوق الداخلــي للدولــة. أمــا علــى الصعيــد الرأســي، فيتــم توفيــر اإلحصــاءات التــي يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإصدارهــا كجــزء 

ال يتجــزأ مــن إجمالــي اإلحصــاءات الوطنيــة لدولــة اإلمــارات التــي تقــوم الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بإنتاجهــا. 

علــى الصعيــد الدولــي تتضمــن اإلحصــاءات الخاصــة بإمــارة أبوظبــي أبعــاد الدولــة الشــريكة، ولكــن بالنظــر إلــى أن إمــارة أبوظبــي ال تمثــل دولــة فــإن 
إحصاءاتهــا ال يمكــن أن يتــم فحصهــا و/أو مقارنتهــا مــع إحصــاءات مشــابهة تصدرهــا الــدول الشــريكة، إذ إن إحصــاءات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ــد ألي إمــارة.  ــع اإلمــارات بالكامــل دون أي تحدي تشــمل جمي

4-1-2-4 استخدام البيانات

يتضمن اإلطار رقم )1( ادناه اإلحصاءات الرسمية للتجارة الخارجية إلمارة أبوظبي كما عرفها مركز اإلحصاء - أبوظبي 

150  File name: Policies and Procedures for Metadata (Ref. Doc 16)
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اإلطار )1(: اإلحصاءات الرسمية الرئيسية إلحصاءات التجارة الخارجية ألبوظبي كما عّرفها مركز اإلحصاء - أبوظبي151

الصادرات السلعية )بالدرهم(. 	 

السلع المعاد تصديرها )بالدرهم(. 	 

صادرات السلع غير النفطية )بالدرهم(. 	 

تغطية الصادرات لواردات السلع )بالدرهم(. 	 

صادرات السلع )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(. 	 

الميزان الخارجي للسلع غير النفطية )بالدرهم(. 	 

الميزان الخارجي للسلع )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(. 	 

صادرات المواد الخام الزراعية )نسبة مئوية من صادرات السلع غير النفطية(. 	 

صادرات األغذية )نسبة مئوية من صادرات السلع غير النفطية(. 	 

صادرات الوقود )نسبة مئوية من صادرات السلع(. 	 

صادرات الصناعات التحويلية )نسبة مئوية من صادرات السلع غير النفطية(. 	 

صادرات الخامات والمعادن )نسبة مئوية من صادرات السلع غير النفطية(. 	 

صادرات سلع االستهالك النهائي غير النفطية. 	 

صادرات السلع الرأسمالية غير النفطية. 	 

صادرات السلع الوسطية غير النفطية. 	 

إعادة تصدير سلع االستهالك النهائي.	 

إعادة تصدير البضائع الرأسمالية. 	 

السلع الوسطية المعاد تصديرها. 	 

الصادرات غير النفطية )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(. 	 

صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية. 	 

صادرات النفط الخام. 	 

صادرات المنتجات البترولية المكررة. 	 

صادرات الغاز الطبيعي المسال. 	 

 	.SITC صادرات السلع غير النفطية حسب

 	.BEC صادرات السلع غير النفطية حسب

 	.SITC إعادة تصدير السلع حسب

 	.BEC إعادة تصدير السلع حسب

واردات السلع )بالدرهم(. 	 

واردات السلع غير النفطية )بالدرهم(. 	 

واردات السلع )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(. 	 

واردات المواد الخام الزراعية )نسبة مئوية من البضائع المستوردة(. 	 

واردات الصناعات التحويلية )نسبة مئوية من البضائع المستوردة(. 	 

واردات الخامات والمعادن )نسبة مئوية من البضائع المستوردة(. 	 

واردات األغذية )نسبة مئوية من البضائع المستوردة(. 	 

واردات سلع االستهالك النهائي غير النفطية. 	 

واردات السلع الرأسمالية غير النفطية. 	 

واردات السلع غير النفطية الوسيطة. 	 

 	.SITC واردات السلع غير النفطية حسب

 	.BEC واردات السلع غير النفطية حسب

واردات الغاز الطبيعي.	 

151  See file: economic department KOS 2014 revised coding (Ref. Doc. 60).
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هــذا ويمكــن الرجــوع إلــى موقــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي لالطــالع علــى القائمــة الكاملــة لمؤشــرات اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية فــي إحصــاءات 
التجــارة الخارجيــة. 

قراءة اإلحصاءات

يمكــن إيجــاد أهــم أرقــام التجــارة الخارجيــة إلمــارة أبوظبــي وخصائصهــا وهيكلهــا وأحجامهــا فــي أحــدث نســخة مــن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ألبوظبــي 
علــى موقــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى اإلنترنــت. مــع التأكيــد علــى أن المؤشــرات اإلحصائيــة الرســمية الرئيســية فــي مجــاالت إحصــاءات التجــارة 

الخارجيــة ذات صلــة وتعتبــر متطابقــة مــع الحاجــة إلــى تنفيــذ السياســات الحكوميــة المرتبطــة بالتنميــة االقتصاديــة لإلمــارة ومتابعتهــا.

4-1-3  إحصاءات األسعار

4-1-3-1 مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها

ــرات النســبية لألســعار فــي  ــر فــي مســتوى األســعار والتضخــم، إذ يتــم مــن خاللهــا قيــاس التغّي تســتخدم إحصــاءات األســعار فــي قيــاس معــّدل التغّي
ــدول واالقتصــادات وهــي مــن أكثــر اإلحصــاءات  ــة األســعار بيــن مختلــف ال ــك تســتخدم إحصــاءات األســعار لمقارن ــى ذل القطاعــات المختلفــة، وباإلضافــة إل
الرســمية وأقدمهــا اســتخدامً، ويعــّد الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك واحــدًا مــن اإلحصــاءات القليلــة التــي تســتخدم بصــورة منتظمــة مــن قبــل عــدد 

كبيــر مــن الجهــات واألشــخاص.

هنالــك مجــاالت عــّدة الســتخدام إحصــاءات األســعار، كمؤشــر عــام للتضخــم، كمــا يســتخدم المؤشــر مــن قبــل قطــاع األعمــال لقيــاس تكلفــة المعيشــة 
لتحديــد عقــود العمــل والمدفوعــات االجتماعيــة، كمــا ويســتخدم أيضــً كمقيــاس للمعــّدل العــام فــي أســعار بعــض القطاعــات عنــد تحديــد أســعار 
المعــروض مــن الســلع والخدمــات، ومــن األمثلــة األخــرى اســتخدامه كمخّفــض لقيمــة األصــول مــن قبــل المســتثمرين وكذلــك فــي تحديــد األســعار 
للصناعــات المنتظمــة. وتســتخدم إحصــاءات األســعار أيضــً فــي الحســابات القوميــة واإلحصــاءات األخــرى كمخّفــض ســعري للوصــول إلــى سلســلة 

ــات باألســعار الثابتــة. البيان

ــات، ومــن الواضــح أن الحكومــة  ــرة مــن مســتخدمي هــذه البيان ــى تعــّدد مجــاالت اســتخدامات إحصــاءات األســعار، توجــد أيضــً مجموعــة كبي وبالنظــر إل
هــي المســتخدم الرئيســي لهــا ألنهــا أحــد مدخــالت االقتصــاد الكّلــي والسياســات المرتبطــة بالقطاعــات االقتصاديــة. ويعــّد المســتثمرون أيضــً مــن 
المســتخدمين الرئيســيين لهــذه البيانــات ألنهــا تتيــح لهــم تحديــث تقييمهــم لقيــم األصــول المتداولــة. لهــذا الســبب يمكــن أن تــؤدي إحصــاءات األســعار 
إلــى التأثيــر فــي أســعار الســندات واألســهم واألصــول األخــرى المتداولــة فــي الســوق، ولذلــك تعتبــر هــي مــن بيــن أكثــر اإلحصــاءات ســرية قبــل إصدارهــا 

لعامــة الجمهــور، وعليــه يجــب إدارة نشــر إحصــاءات األســعار وســريتها بعنايــة. 

ويشــمل المســتخدمون اآلخــرون إلحصــاءات األســعار أصحــاب العمــل والعامليــن أو مــن يمثلونهــم فــي اســتخدامها لتحديــد الرواتــب واألجــور والتفــاوض 
عليهــا. وتســتخدم إحصــاءات األســعار غالبــً فــي العقــود طويلــة األجــل بيــن الشــركات لكــي تؤخــذ التغييــرات فــي األســعار فــي االعتبــار. 

غالبــً مــا يســتخدم مؤشــر أســعار المســتهلك فــي قيــاس التغّيــر فــي تكاليــف المعيشــة، ومثــال ذلــك اســتخدام الرقــم القياســي لألســعار عنــد التفــاوض 
علــى األجــور وتعديلهــا، كمــا وتســتخدم فــي عمليــة التســعير فــي بعــض القطاعــات الخاضعــة للتنظيــم أو تحديــد مســتويات المزايــا االجتماعيــة. وال 
ــر بنفــس المعــّدل للســلع كافــة فيمكــن للمســتهلكين  يعكــس التضخــم التغييــرات فــي تكاليــف المعيشــة بشــكل دقيــق، فبمــا أن األســعار ال تتغّي
)علــى ســبيل المثــال( اإلختيــار بيــن الســلع والخدمــات ذات العالقــة مســتفيدين مــن التغّيــرات النســبية فــي األســعار. لــذا عندمــا تزيــد األجــور بمقــدار أقــل 
مــن الزيــادة فــي الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك، يــرى المســتهلكون أن مســتوى معيشــتهم قــد تدّنــى بمقــدار الفــرق بيــن متوســط الزيــادة فــي 

األســعار ومتوســط الزيــادة فــي األجــور.

تســاعد إحصــاءات األســعار فــي رصــد التأثيــرات الناتجــة مــن ربــط ســعر صــرف الدرهــم مقابــل الــدوالر األمريكــي؛ إذ إن دوالرًا أمريكيــً واحــدًا يســاوي 3.67 
درهــم إماراتــي. ويضــع تحديــد ســعر صــرف العملــة آليــة الســتقرار الدرهــم اإلماراتــي لمواجهــة تأثيــر ارتفــاع أســعار النفــط، األمــر الــذي قــد يجعــل األنشــطة 
االقتصاديــة غيــر النفطيــة غيــر قــادرة علــى المنافســة. وبشــكل عــام فــإن السياســة النقديــة يتــم بناؤهــا للمحافظــة علــى ثبــات ســعر الصــرف للعملــة 
المحليــة، كمــا هــو الحــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أو الســتهداف معــّدالت تضخــم معّينــة كمــا فــي اقتصــادات أخــرى فــي ظــل وجــود ســعر 
صــرف محــّدد للعملــة. إن سياســة االقتصــاد الكّلــي ال تســتهدف تثبيــت األســعار، لــذا فــإن مراقبــة مؤشــرات التضخــم والرقــم القياســي لألســعار تصبــح 

علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة. 

تــم التعبيــر عــن هــذه القضايــا فــي هــدف الرؤيــة االقتصاديــة 2030 152 المتمثــل فــي »إرســاء بيئــة مرنــة لألســواق الماليــة والنقديــة تتســم بمعــّدالت تضخــم 
خاضعــة للســيطرة«، ويتطّلــب ذلــك وجــود رابــط واضــح لمراقبــة التضخــم، وتشــير الوثيقــة إلــى أنــه »ســوف تســعى الحكومــة أيضــً إلــى ضمــان التوافــر 

المســتمر ألحــدث البيانــات الخاصــة بالتضّخــم«. 

152   https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf  Prepared by the General Secretariat of the Executive Council, the Abu Dhabi Council for 
Economic Development and the Department of Planning and Economy. It is dated November 2008.
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ــة( فــي األصــول الثابتــة وعلــى وجــه الخصــوص فــي أســعار  يمكــن أيضــً أن ينعكــس عــدم االســتقرار االقتصــادي فــي ارتفــاع األســعار )واحتمــال المضارب
ــا المطروحــة فــي تقريــر الــدول الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي يوليــو 2014153، والبيانــات التــي  الســكن. كان هــذا الموضــوع أحــد أهــم القضاي
تــّم اســتخدامها للتأكــد مــن هــذه القضيــة هــي نســبة األســعار إلــى الدخــل، ونســبة األســعار إلــى اإليجــارات، التــي اعتمــدت علــى بيانــات مــن مصــادر خاصــة 
مختلفــة154. وبالمثــل فــإن الرؤيــة االقتصاديــة 2030 تشــير إلــى أنــه »تعــّد عوامــل العــرض والطلــب المحــّرك الرئيســي للتضخــم فــي االقتصــاد المحلــي، 

خاصــة فيمــا يتعّلــق بإيجــارات المســاكن التــي تمثــل العامــل األساســي ضمــن هــذه الفئــة«. 

إلحصــاءات األســعار جانــب دولــي: فهــي تســمح لواضعــي السياســات بإجــراء مقارنــة بيــن نتائــج سياســة االقتصــاد الكّلــي المتعلقــة بالتضخــم بيــن 
االقتصــادات علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي، كمــا أنهــا تــزّود واضعــي السياســات بمعلومــات واضحــة حــول التضّخــم لــدى الشــركاء التجارييــن 
اإلقليميــن. وهــذه المعلومــات مهّمــة أيضــً للمســتثمرين والشــركات؛ ألنهــا تتيــح لهــم تحديــد األســعار وإتخــاذ قــرارات االســتثمار علــى المســتوى اإلقليمــي، 
ــة للمقارنــة مــن خــالل الرقــم القياســي  ــدول. وتقــاس إحصــاءات األســعار القابل ــة بيــن ال ــام بذلــك يجــب أن تكــون إحصــاءات األســعار قابلــة للمقارن وللقي
الموّحــد ألســعار المســتهلكين )HICP(، ويوفــر هــذا المؤشــر مقياســً موّحــدًا للتضّخــم بيــن الــدول واالقتصــادات فــي نفــس المنطقــة عــن طريــق إتبــاع 
منهجيــات موّحــدة لجمــع البيانــات ومعالجتهــا وطــرق االحتســاب. ويعــّد ذلــك المؤشــر مهّمــً فــي سياســات الــدول خاصــة عندمــا تســتخدم هــذه الــدول 
عملــة موّحــدة، وكذلــك فهــو مهــم أيضــً للسياســات فــي االقتصــادات المرتبطــة فقــط مــن خــالل مناطــق التجــارة الحــرة أو االتحــادات الجمركيــة. ومــن األمثلــة 
علــى ذلــك االتحــاد األوروبــي باإلضافــة إلــى تجّمعــات فــي مناطــق أخــرى مثــل االتحــاد النقــدي واالقتصــادي لغــرب أفريقيــا )UEMOA( والســوق المشــتركة 

ــر مثــل هــذه اإلحصــاءات.  لشــرق أفريقيــا وجنوبهــا )COMESA( ومجموعــة التنميــة ألفريقيــا الجنوبيــة )SADC( التــي قامــت جميعهــا بتطوي

إن إحصــاءات معــادالت القــوى الشــرائية )PPP( هــي ضمــن إحصــاءات األســعار المعروفــة دوليــً والتــي تســتخدم فــي قيــاس القــدرة علــى شــراء الســلع 
والخدمــات فــي اقتصــادات دول مختلفــة، وهــي تعــّد مــن اإلحصــاءات المهّمــة ألن أســعار صــرف العملــة ســواء كانــت ثابتــة أو متغّيــرة ال تعكــس غالبــً 
الفــرق الفعلــي فــي القــوى الشــرائية. ويعــّد هــذا النــوع مــن اإلحصــاءات مهّمــً بصــورة خاصــة فــي إمــارة أبوظبــي؛ ألنهــا تســمح ألصحــاب العمــل بتحديــد 
مســتويات مالئمــة لرواتــب الموظفيــن وأجورهــم مــن الــدول األخــرى، وتســمح كذلــك للباحثيــن عــن فــرص عمــل بمعرفــة مســتويات المعيشــة ومقارنتهــا 
بعــرض الراتــب المقــّدم لهــم. ويقــوم البنــك الدولــي ضمــن برنامــج المقارنــات الدوليــة )ICP( بجمــع بيانــات عــن األســعار قابلــة للمقارنــة، وكذلــك جمــع بيانــات 
عــن قيــم اإلنفــاق التفصيلــي للناتــج المحلــي اإلجمالــي للــدول وتقديــر معــادالت القــوة الشــرائية لالقتصــادات فــي العالــم155. ويمكــن أن تغطــي إحصــاءات 
معــادالت القــوة الشــرائية االقتصــاد بالكامــل، أو تقتصــر علــى ســلة الســلع اإلســتهالكية، أو يمكــن أن تقتصــر علــى قطاعــات محــّددة مثــل قطــاع الســكن. 

مــن األهميــة بمــكان أن نشــير إلــى أن مؤشــر معــادالت القــوة الشــرائية يمكــن اســتخدامه لمقارنــة مســتويات األســعار علــى المســتوى الدولــي علــى عكــس 
مؤشــر أســعار المســتهلك الــذي يرّكــز علــى التغّيــر فــي مســتويات األســعار واألســعار النســبية المحليــة. 

يتضّمــن تقريــر البنــك الدولــي »معــادالت القــوة الشــرائية والحجــم الحقيقــي لالقتصــاد العالمــي، تقريــر شــامل عــن برنامــج المقارنــات الدوليــة 2011« الــذي 
يصــف معــادالت القــوة الشــرائية علــى النحــو التالــي: 

»إن معــادالت القــوة الشــرائية هــي عبــارة عــن عالقــات األســعار التــي تبّيــن معــدالت األســعار بالعمــالت المحليــة لنفــس الســلع أو الخدمــات فــي االقتصــادات 
المختلفــة. وتعــّد معــادالت القــوة الشــرائية بمنزلــة أرقــام قياســية مكانيــة حيــث يتــم مــن خاللهــا مقارنــة أســعار ســلة مــن الســلع والخدمــات فــي االقتصادات 

المــراد مقارنتهــا«. 

4-1-3-2 أطر العمل الدولية

4-1-3-2-1 أطر العمل الدولية إلحصاءات األسعار

الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

األرقــام القياســية ألســعار المســتهلك هــي عبــارة عــن مؤشــرات تقيــس التغّيــرات فــي أســعار ســلة مــن الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها أو الحصــول 
عليهــا مــن قبــل األســر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلشــباع حاجاتهــا ورغباتهــا. 

دليــل الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك: النظريــة والتطبيــق156 يعــّد مرجعيــة دوليــة موّحــدة إلعــداد الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك. وقــد 
تــّم إعــداد هــذا الدليــل مــن خــالل فريــق خبــراء مــن منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( وصنــدوق النقــد الدولــي )IMF( ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
)OECD( والمكتــب اإلحصائــي لإلتحــاد األوروبــي )UROSTAT( والمفوضيــة االقتصاديــة األوروبيــة التابعــة لألمــم المتحــدة )UNECE( والبنــك الدولــي. ويتوافــر 
ــواردة فــي  ــّم تحديثــه آخــر مــرة فــي عــام 2004 علــى المواقــع اإللكترونيــة لمعظــم هــذه المنظمــات. وتتبــع معظــم الــدول المنهجيــات ال الدليــل الــذي ت
الدليــل، وهــو يتيــح المزيــد مــن اإلهتمــام الــذي يجــب أن توليــه األجهــزة اإلحصائيــة األكثــر تطــورًا للمســائل المتعلقــة بتعاريف الســلع واســتبدالها والمعالجة 
الموســمية والتغّيــر فــي جــودة المنتــج، لــذا يراعــي الدليــل المســتويات والحــاالت المختلفــة عنــد جمــع البيانــات حــول الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك. 

153  Country Report 14/188, page 4. http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41704.0

154  Property sales price and rental valuations were provided by Colliers International, Jones Laing Lasalle, National Bank of Abu Dhabi and Reidin.

155  http://go.worldbank.org/6VPHKOKHG0

156   http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/KnowledgebaseArticle10130.aspx  
also available form: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm
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إن التصنيــف المعيــاري للســلع المســتخدم فــي إعــداد الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك يســّمى »تصنيــف االســتهالك الفــردي حســب الغــرض 
)COICOP(، ويســتخدم هــذا التصنيــف بطريقــة أو بأخــرى مــن قبــل معظــم الــدول. هــذا التصنيــف الموّحــد متــاح علــى الموقــع اإللكترونــي لشــعبة 
اإلحصــاء باألمــم المتحــدة157. وقــد تــّم إعــداد هــذا الدليــل عــام 2000، وان تصنيــف االســتهالك الفــردي حســب الغــرض يتــم علــى ثالثــة مســتويات، مــا يجعــل 
تصنيفاتــه موّســعة إلــى حــّد مــا. لــذا قامــت العديــد مــن الــدول بتطويــر تصنيفاتهــا الخاصــة بهــا علــى مســتوى أدنــى، إال أنــه ومــع تزايــد الحاجــة إلــى المقارنــة 
ــر تصنيــف أكثــر تفصيــاًل مبنــي  ــّم تطوي ــدة لهــذا التصنيــف، وقــد ت ــي تعديــالت موّح ــدول بتبّن ــد مــن ال الدوليــة ألســعار المســتهلك فقــد قامــت العدي
علــى تصنيــف االســتهالك الفــردي حســب الغــرض ضمــن إطــار عمــل الوصــف الهيكلــي للمنتــج Product Description )SPD( Structured المســتخدم فــي 

برنامــج المقارنــات الدوليــة لــدى البنــك الدولــي والموجــود فــي دليــل برنامــج المقارنــات الدوليــة158. 

الرقم القياسي ألسعار المنتجين

ــر فــي أســعار الســلع والخدمــات المبيعــة والمشــتراة مــن المنتجيــن. وتقيــس مخرجــات  الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن )PPIs(: يقيــس معــّدل التغّي
هــذا الرقــم القياســي )PPI( معــّدل التغّيــر فــي أســعار المخرجــات مــن الســلع والخدمــات عنــد مغادرتهــا. أمــا الرقــم القياســي ألســعار مدخــالت المنتجيــن 
فيقيــس معــّدل التغّيــر فــي أســعار الســلع والخدمــات التــي تــّم شــراؤها مــن قبــل المنِتــج، وبالتالــي فــإن الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن )PPI( عبــارة 

عــن الوســط الحســابي المــوزون للرقميــن أعــاله. 

يقــّدم الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن الوســط الحســابي المــوزون للتغّيــر فــي الســعر لمجموعــة مــن المنتجــات بيــن فتــرات زمنّيــة مختلفــة. وال يمكــن 
مالحظــة معــّدل التغّيــر فــي األســعار عبــر الزمــن بصــورة مباشــرة، ويمكــن تقديــره بقيــاس األســعار الفعليــة فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة. ولحســاب الرقــم 

القياســي نحتــاج إلــى وجــود مؤشــرين لألســعار فــي فترتيــن زمنيتيــن مختلفتيــن علــى األقــل مــن نفــس السلســلة الزمنيــة لنفــس الســلة159. 

إن إطــار العمــل الخــاص بالرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن موجــود ضمــن »دليــل الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن: النظريــة والتطبيــق« الــذي أصــدره 
ــّم اســتكمال الدليــل بدليــل آخــر  صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2004 نيابــة عــن األمانــة العامــة لمجموعــة العمــل إلحصــاءات األســعار )IWGPS(160. وت
حــول الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن للخدمــات الــذي وضعتــه منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة واليوروســتات »الدليــل المنهجــي لتطويــر الرقــم 
القياســي ألســعار المنتجيــن للخدمــات«161. يتــم جمــع أســعار المنتجيــن مــن خــالل مســح مؤسســات األعمــال. وكمــا هــو الحــال مــع أســعار المســتهلك هنــاك 

مســائل منهجيــة كثيــرة فــي قيــاس أســعار المنتجيــن التــي تشــمل بصــورة أساســية الموســمية واســتبدال المنتــج ومقارنــة جــودة المنتــج.

إن التصنيــف الدولــي للمنتجــات الــذي يوصــي بــه الدليــل الدولــي الخــاص بالرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن هــو عبــارة عــن النســخة الثانيــة مــن التصنيــف 
المركــزي للمنتجــات )CPC(162. وتتكــون الفئــات الفرعيــة للتصنيــف المركــزي للمنتجــات مــن ســلع وخدمــات هــي فــي الواقــع منتجــات رئيســية للفئــات 
المناظــرة فــي التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية - التنقيــح الرابــع - )ISIC(163، ويوجــد جــدول مطابقــة بيــن التصنيفيــن. يقتصــر 

التصنيــف الدولــي للمنتجــات علــى 4 مســتويات مــن الفئــات الفرعيــة وبالتالــي ال يوجــد ترميــز موّحــد يســمح بمســتوى أعلــى مــن دقــة المنَتــج. 

الرقم القياسي ألسعار اإلنشاءات

ــى، وعنــوان الدراســة الرئيســية حــول هــذا الموضــوع هــو »المصــادر  ــه األول ــي الخــاص بالرقــم القياســي ألســعار اإلنشــاءات فــي مراحل ــا زال اإلطــار الدول م
واألســاليب: األرقــام القياســية ألســعار اإلنشــاءات، الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة واإلحصــاء األوروبــي )يوروســتات(، 1997 164. ويمكــن 
اعتبــار الرقــم القياســي ألســعار اإلنشــاءات جــزءًا تفصيليــً خاصــً مــن الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن، علمــً بــأن التصنيفــات المســتخدمة هــي نفســها. 

وتقتــرح هــذه الوثيقــة تصنيفــً ألنــواع اإلنشــاءات المّتســقة مــع التصنيفــات األخــرى. 

أسعار الصادرات والواردات

ــي فــي أســعار المعامــالت للســلع والخدمــات بيــن  ــر الكّل ــواردات )XMPIs( لقيــاس التغّي تســتخدم األرقــام القياســية ألســعار الصــادرات وال
المقيميــن فــي اإلقليــم االقتصــادي وبقيــة أنحــاء العالــم. هنــاك نوعــًن مــن المقاييــس للرقــم القياســي ألســعار الصــادرات والــواردات كمــا 
ســيتم عرضــه الحقــً فــي الفقــرة 4-1-3-2-2 الخــاص بالمفاهيــم والتعاريــف، وكالهمــا متضّمــن فــي دليــل الرقــم القياســي ألســعار الصــادرات 
والــواردات: النظريــة والتطبيــق، الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي عــام 2009 نيابــة عــن مجموعــة العمــل الدوليــة حــول إحصــاءات 

األســعار165. وتكمــن االختالفــات الرئيســية بيــن النوعيــن مــن المقاييــس فــي مصادرهمــا مــن البيانــات:0

157  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=5&Lg=1

158  http://go.worldbank.org/1K8ZUY8920

159  Producer Price Index Manual: Theory and Practice (see links in the next footnote)

160  http://www.imf.org/external/np/sta/tegppi/index.htm see also: https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=16966.0

161  http://www.oecd.org/std/prices-ppp/36274111.pdf 

162  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp

163  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp

164  http://www.oecd.org/industry/business-stats/2372435.pdf

165  http://www.imf.org/external/np/sta/xipim/pdf/xipim.pdf
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بيانــات األســعار التــي يتــم جمعهــا مــن مســح المنشــآت، كمــا هــو الحــال فــي بيانــات الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن، وينتــج مــن ذلــك 	 
األرقــام القياســية ألســعار الصــادرات والــواردات.

جمــع بيانــات القيمــة التــي يتــم جمعهــا كجــزء مــن إحصــاءات التجــارة الخارجيــة للســلع التــي ينتــج منهــا األرقــام القياســية لقيمــة 	 
الوحــدة مــن الصــادرات والــواردات.

يتصــف تصنيــف الصــادرات والــواردات بالتعقيــد الكبيــر، ويجــب علــى القــارئ اإلطــالع علــى الدليــل المشــار إليــه أعــاله. كمــا أن هنــاك العديــد مــن التصنيفــات 
واألدلــة تتنــاول التصنيــف المذكــور أعــاله منهــا النظام المنّسق لتصنيف السلع )HS( وتبويبهــا166 ونظــام الحســابات القوميــة )SNA(167 ودليــل ميــزان 

مدفوعــات صنــدوق النقــد الدولــي )BPM(168 وجميعهــا ذات صلــة بالموضــوع169.

المفاهيم والتعاريف الرئيسية  2-2-3-1-4

إن الرقــم القياســي لألســعار عبــارة عــن متوســط التغيــر فــي الســعر اإلجمالــي ويمثــل إجمالــي أســعار الســلع والخدمــات التــي تتضّمنهــا الســلة، فبالنســبة 
إلــى الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك تمثــل ســلة الســلع والخدمــات اإلنفــاق اإلجمالــي لمعظــم المســتهلكين أو جميعهــم. ويتــم تحديــد الســلة عــن 
طريــق مســح ميزانيــة األســرة أو أي طريقــة مشــابهة أخــرى تعتمــد علــى األســعار التــي يتــم دفعهــا حاليــً. وفــي األرقــام القياســية األخــرى، تمثــل ســّلة الرقــم 

القياســي ألســعار المنتجيــن مشــتريات الســلع والخدمــات كافــة الخاصــة بقطــاع األعمــال. 

ويمثــل الرقــم القياســي قيمــة الســّلة فــي فتــرة أو ســنة األســاس، وتكــون هــذه القيمــة فــي ســنة األســاس 100 أو 1000. ويعــّد مقيــاس الســبير للرقــم 
القياســي لألســعار مــن أكثــر المقاييــس شــيوعً الــذي يمّثــل ســلة مــن الســلع والخدمــات تكــون ثابتــة خــالل فتــرة زمنيــة محــّددة. وفــي كل فتــرة زمنيــة، 

يقيــس هــذا المؤشــر الوســط الحســابي المــوزون ألســعار الســلع والخدمــات فــي الســلة بالنســبة إلــى أســعارها فــي ســنة األســاس. 

بالرغــم مــن أن الرقــم القياســي لالســبير هــو األكثــر اســتخدامً، فإنــه مــع ذلــك، وبنــاًء علــى مــا تّمــت مناقشــته أعــاله، فــإن اســتخدام الرقــم القياســي للفتــرة 
األســاس لقيــاس التغيــرات فــي مقيــاس المعيشــة أحــدث ميــاًل إلــى االرتفــاع، ويــزداد ذلــك كلمــا كانــت فتــرة األســاس قديمــة. ولهــذه األســباب تحتــاج الســلة 
إلــى التجديــد كل خمــس ســنوات. كذلــك يجــب إعــادة ربــط السالســل القديمــة لألرقــام القياســية بسلســلة األرقــام القياســية الحديثــة لتوفيــر سلســلة 

زمنيــة طويلــة. وكمــا ســنرى فهنــاك أرقــام قياســية أخــرى يمكــن مــن خــالل اســتخدامها تجّنــب مشــكلة التحّيــز نحــو االرتفــاع فــي قيمــة الرقــم القياســي.

مــن الشــائع جــدًا أن يتــم إنتــاج أرقــام قياســية جزئيــة أو فرعيــة ألســعار المســتهلك، وهــي إمــا أن تمثــل جــزءًا مــن ســلة المســتهلك وإمــا أن يكــون 
االســتهالك حســب مجموعــة فرعيــة مــن الســكان، وهنــاك العديــد مــن الــدول تقــوم بإصــدار رقــم قياســي لألســعار إلقليــم أو جــزء معّيــن منهــا كمثــال لمــا 
ســبق ذكــره، وهــذا مفيــد إذا كانــت األســعار تختلــف بصــورة واضحــة حســب اختــالف األقاليــم، كنتيجــة الختــالف المراكــز الجمركيــة ونقــاط عبــور الســلع إلــى 
الدولــة، أو فــي بعــض الحــاالت إذا كانــت هنالــك مســافات كبيــرة فــي الدولــة وصعوبــة فــي نقــل الســلع الغذائيــة مــن المناطــق الزراعيــة. ومــن االســتخدامات 
ــة بفئــة معّينــة مــن الســكان، مثــل الســكان حســب فئــات الدخــل أو فئــة  األخــرى للرقــم القياســي الفرعــي لألســعار نتيجــة وجــود ســلة أســعار ذات صل
الســكان الذيــن تخّطــوا ســن العمــل، أو فئــة ســكانية لهــا أنمــاط اســتهالك مختلفــة مثــل الوافديــن. وفــي بعــض الــدول، يطلــق علــى الرقــم القياســي 

ألســعار المســتهلك اســم الرقــم القياســي ألســعار التجزئــة، هــذا وال يوجــد اختــالف مفاهيمــي بيــن االثنيــن170. 

ويتــم عــادة عــرض الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــع تفاصيــل مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية مثــل الغــذاء والنقــل واإلســكان والســلع المنزليــة، 
وهــذه المجموعــات مشــروحة بالتفصيــل فــي إطــار العمــل الدولــي المشــار إليــه ســابقً. ويتــم أيضــً نشــر الرقــم القياســي األساســي ألســعار المســتهلك 
)core   CPI( لقيــاس معــّدل التضخــم األساســي مــن خــالل إســتبعاد مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية ذات األســعار المتغّيــرة التــي تشــمل بصــورة عامــة 

أســعار الطاقــة وأســعار الغــذاء.

يتمّثــل أحــد االســتخدامات للرقــم القياســي ألســعار المســتهلك كمخّفــض فــي الحســابات القوميــة، وذلــك إلعــداد سلســلة زمنيــة باألســعار الثابتــة فــي 
بعــض الــدول، وذلــك نظــرا لعــدم وجــود حيــث أرقــام قياســية أخــرى لــدى بعــض الــدول، ويســتخدم الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك لتخفيــض بيانــات 
الحســابات القوميــة كاملــة، مــا يــؤدي إلــى ظهــور أخطــاء فــي الحســابات مــا دامــت األســعار ال تتّغيــر فــي العــادة بنفــس الطريقــة فــي مختلــف الفــروع 
االقتصاديــة، ومــن هنــا تبــرز أهميــة إعــداد األرقــام القياســية األخــرى لألســعار. ويســتخدم الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك علــى نطــاق واســع لحســاب 
التضخــم، حتــى أنــه أصبــح مرادفــً لــه فــي االســتخدام. كمــا يســتخدم الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك كمؤشــر لقيــاس هــدف السياســات المتعلقــة 
بالتضخــم فــي الــدول التــي تســتهدف معــّدل تضخــم معّيــن )مثــل الواليــات المتحــدة ومنطقــة اليــورو والمملكــة المتحــدة(. ويعــرف التضخــم بأنــه التغيــر 

166  http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview.aspx

167  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp

168  https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm

169  Discussed in other sector chapters

170  In the UK, the CPI and RPI refer to two different indices – the CPI is the one that should be used for most purposes.
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العــام فــي مســتوى األســعار فــي كامــل االقتصــاد، بينمــا يقيــس الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك األســعار التــي يدفعهــا المســتهلكون. وعلــى الرغــم 
مــن أن الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك هــو المقيــاس األساســي للتضخــم، فإنــه ليــس المقيــاس الوحيــد. 

تشــمل األرقــام القياســية األخــرى لألســعار الرقــم القياســي ألســعار المنِتجيــن الــذي يســتخدم فــي قيــاس تكلفــة الســلع فــي بــاب المصنــع. وبحســب دليــل 
األرقــام القياســية ألســعار المنِتجيــن -النظريــة والتطبيــق: تــّم تعريــف هــذا الرقــم بأنــه مؤشــر مصمــم خصيصــً لقيــاس متوســط التغييــر فــي ســعر الســلع 
والخدمــات، إمــا عنــد مغادرتهــا لمــكان اإلنتــاج وإمــا عنــد دخولهــا فــي عمليــة اإلنتــاج. ويجــب أن تكــون األســعار التــي يتــم قياســها فــي الرقــم القياســي 

ألســعار المنتجيــن هــي األســعار األساســية التــي يتلقاهــا المنتــج أو المنشــأة عنــد بيــع المنتــج ســواء داخــل الدولــة أو خارجهــا. 

يتــم تجميــع بيانــات الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن علــى أســاس مســح المنشــآت إليجــاد األســعار األساســية الحاليــة التــي يتلقاهــا منتجــو الســلع 
والخدمــات. وبالتالــي فــإن جــودة الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن تعتمــد علــى اكتمــال تســجيل المنشــآت للبيانــات وجــودة إعدادهــا؛ إذ إن هــذه البيانــات 
تســتخدم كأوزان لبيانــات األســعار. كمــا وأن أحــد االســتخدامات المهّمــة للرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن أنــه يســتخدم كمؤشــر رئيســي للتضخــم؛ حيــث 
إن التغّيــرات فــي ســعر المنتــج عــادة مــا يتــم نقلهــا فــي النهأيــة إلــى المســتهلك. ونتيجــة لذلــك فــإن الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن )أو مكوناتــه( 
يســتخدم غالبــً فــي بنــود تغّيــر الســعر الخاصــة بعقــود التوريــد. كمــا ويســتخدم أيضــً فــي الحســابات القوميــة لتخفيــض قيــم اإلنتــاج أو المبيعــات 
للوصــول إلــى األســعار الثابتــة لبيانــات المخــزون. ويســتخدم الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن كمدخــل فــي الحســابات القوميــة لتخفيــض قيمــة النفقــات 

الرأســمالية علــى االســتثمار وبالتالــي توفيــر سلســلة لبيانــات التكويــن الرأســمالي الثابــت باألســعار الثابتــة. 

ــة إلــى أخــرى ويمكــن  ــات الرقــم القياســي ألســعار اإلنشــاءات، ويختلــف مفهــوم هــذا الرقــم مــن دول تقــوم بعــض الــدول بتجميــع بيان
أن يشــير إلــى أي مــن اآلتــي: 

األسعار التي يدفعها المقاول مقابل المدخالت في عملية البناء.	 

السعر الذي يتم استالمه عند اكتمال عملية إنشاء البناء.	 

سعر البيع شاماًل جميع عناصر تكاليف جانب الطلب الذي يدفعها المشتري أو المالك النهائي.	 

أما استخدام هذا المؤشر فيعتمد بشكل كبير على تعريفه.	 

ــر فــي أســعار الســلع والخدمــات المصــّدرة والمســتوردة مــع مــرور  ــة مــا يقيــس معــّدل التغّي ــواردات )XMPIs( لدول الرقــم القياســي ألســعار الصــادرات وال
الوقــت. ويقيــس الرقــم القياســي ألســعار الصــادرات معــّدل التغّيــر فــي أســعار الســلع والخدمــات التــي يتــم بيعهــا بوســاطة المقيميــن فــي تلــك الدولــة 
ــر فــي أســعار الســلع والخدمــات التــي يشــتريها  ــواردات فيقيــس معــّدل التغّي ــا الرقــم القياســي ألســعار ال ــب. أم ــى المشــترين والمســتخدمين األجان إل
المقيمــون فــي تلــك الدولــة مــن البائعيــن والموّرديــن األجانــب171. وبحســب توصيــة الدليــل الدولــي الخــاص بذلــك، ال بــّد مــن أن تســتند األرقــام القياســية 

لألســعار إلــى بيانــات األســعار المحليــة كجــزء مــن الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن. 

لقــد تــّم تنــاول مســألة التحّيــز فــي مؤشــر الســبير للرقــم القياســي لألســعار فــي فقــرة ســابقة، وقــد قامــت بعــض الــدول المتقّدمــة بتقليــل حجــم المشــكلة 
ــب الرقــم القياســي  ــث ســلة المشــتريات مــن المنتجــات والخدمــات ســنويً. ويطلــق علــى هــذا اإلجــراء اســم تقييــد السلســلة. ويتطّل ــق تحدي عــن طري
ألســعار المســتهلك المقّيــد مســحً لميزانيــة األســرة يتــم إجــراؤه ســنويً لتوفيــر ســلة معّدلــة مــع أوزانهــا، وتســتخدم هــذه المنهجيــة األن فــي العديــد مــن 

الــدول. وبمــا أن ســنة األســاس تتغّيــر بشــكل ســنوي فــال بــّد مــن االنتبــاه عنــد مقارنــة التغّيــر فــي األســعار خــالل عــدد مــن الســنوات.

وهنــاك طريقــة أخــرى تتمثــل فــي إعــداد الرقــم القياســي لألســعار المحســوب مــن أوزان ســنة األســاس وأوزان الســنة الحاليــة بحيــث يكــون المؤشــر هــو 
نفســه ســواء نظرنــا إلــى األمــام أو الخلــف مــن حيــث التوقيــت الزمنــي. يلّبــي مؤشــر ِفيشــر لألرقــام القياســية هــذا المعيــار، ويتطّلــب مثــل هــذا المؤشــر 
ــة بالمؤشــر الســابق مــن حيــث إن أوزان  تحديــث ســلة المنتجــات والخدمــات ســنويً، ولكــن يعــّد هــذا المؤشــر أكثــر حاجــة إلــى المعلومــات الحاليــة مقارن
الفتــرة الحاليــة يجــب أن تكــون متوافــرة دائمــً. ويتــم احتســاب مؤشــر ِفيشــر مــن قبــل عــدد قليــل مــن مراكــز اإلحصــاء وفــي حــاالت نــادرة تكــون مقتصــرة 

علــى أبحــاث وتجــارب إحصائيــة.

تتمثــل إحــدى أهــم المســائل الفنيــة الرئيســية لــدى إحصائيــي األســعار فــي قيــاس مــدى تغّيــر األســعار الناتــج مــن االختــالف فــي الجــودة بيــن المنتجــات 
المتماثلــة، وتغّيــر الســعر الناتــج مــن تغّيــر األســعار األصليــة للمنتــج نفســه. ويســهل فهــم الظاهــرة عنــد الحديــث عــن الســلع اإللكترونيــة، فعندمــا يتــم 
طــرح منتــج جديــد فــي الســوق غالبــً مــا يكــون الســعر هــو نفــس ســعر المنتــج القديــم عنــد طرحــه، وينخفــض ســعر المنتــج القديــم فــي نفــس الوقــت 
الــذي يتــم فيــه طــرح المنتــج الجديــد. وهنــاك طريقــة واحــدة لقيــاس قيمــة اختــالف الجــودة أو النوعيــة بالنســبة إلــى المســتخدم بيــن المنتجيــن الجديــد 
والقديــم، وذلــك مــن خــالل فــرق الســعر بيــن المنتجيــن عندمــا يكــون كالهمــا يبــاع فــي الســوق، وبالتالــي حســاب كــم كان ســيكّلف المنتــج الجديــد لــو 
كان متوافــرًا فــي فتــرة األســاس لســلة الســلع والخدمــات، وهــذا مثــال واحــد بســيط للطــرق المســتخدمة فــي التعامــل مــع التغّيــر فــي الجــودة، وتوجــد 

أيضــً أســباب أخــرى لتغّيــر المنتجــات منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر التغيــرات الموســمية فــي األســعار.

171  Export and Import Price Index Manual: Theory and Practice’s Preface, page xiii
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وللمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع يمكــن للقــارئ الرجــوع إلــى الفصــل د12- تحــت عنــوان إحصــاءات األســعار الخــاص باإلحصــاءات األوروبيــة 
)يوروســتات( فــي »الدليــل اإلحصائــي للمفوضيــة األوروبيــة للتعــاون مــن أجــل التنميــة172«. 

4-1-3-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات 

ــات )DQAF( لمؤشــر الرقــم القياســي ألســعار  ــة األساســية فــي تقييــم جــودة إحصــاءات األســعار مــن خــالل إطــار تقييــم جــودة البيان ــم عــرض المنهجي ت
المســتهلكين )CPI( والرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن )PPI(173 الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي، وهــذه األطــر متشــابهة إلــى حــّد كبيــر مــع أطــر 

تقييــم الجــودة األخــرى العامــة والخاصــة. 

ومن الواضح أن المحّركات األساسية للجودة هي نفسها الخاصة باإلحصاءات األخرى:  

الشروط األساسية للجودة.	 

ضمان النزاهة.	 

 سالمة المنهجية.	 

الدقة والموثوقية.	 

المنفعة.	 

اإلتاحة وسهولة اإلطالع.	 

وقد تم تحديد قضايا محددة متعلقة بإحصاءات األسعار، حيث تشمل ما يلي:

تستند مفاهيم الرقم القياسي ألسعار المستهلك وتعريفاته إلى المعايير والتوصيات الدولية والممارسات الجيدة.	 

تم تجميع تقديرات اإلنفاق بمستويات تفصيلية كافية للسلع والخدمات.	 

االختالفــات فــي مجــال التغطيــة بيــن الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك واالســتهالك واإلنفــاق النهائــي علــى التكويــن الرأســمالي لقطــاع األســر، 	 
كمــا هــو مبّيــن ومحــّدد بوضــوح فــي نظــام الحســابات القوميــة لعــام 2008.

تصنيف السلع والتصنيف القطاعي المستخدم في تركيب الرقم القياسي ألسعار المستهلك مطابق بصورة كبيرة لألنظمة المعروفة دوليً.	 

قــد يتطّلــب جمــع بيانــات أســعار الســلع ســريعة االســتهالك أو النفــاد تكــرارًا أعلــى لعمليــة الجمــع، وقــد تضمنــت مواصفــات البنــود التفصيليــة 	 
الوقــت المحــدد للجمــع. 

ــرة األخــرى يتــم تصنيفهــا مــع 	  األوزان المطّبقــة علــى مشــتريات الســلع المســتعملة مثــل الســيارات المســتعملة أو الســلع اإلســتهالكية المعّم
ــة فتعــرف بقيمــة االســتحواذ مطروحــً منهــا قيمــة المتخلــص منــه لمثــل هــذه الســلع. األســواق الثانوي

مالءمة برامج جمع البيانات المستخدمة في تجميع إحصاءات األسعار. 	 

جمع إحصاءات إنفاق األسرة عن طريق برنامج منتظم لمسح ميزانية األسرة من أجل توفير األوزان للرقم القياسي ألسعار المستهلك. 	 

تنفيذ مسح منتظم لجمع أسعار المستهلك. 	 

المسح مقابل نموذج التسعير.	 

إطار عمل تجميع اإلحصاءات داعم لعملية الجمع التكميلية.	 

مرونة كافية لبرامج جمع البيانات بما يسمح بتطوير وإدخال مصادر جديدة. 	 

وجود مصادر بيانات تحقق التعاريف والمجال والتصنيفات وطرق التقييم ووقت التسجيل الخاصة بالرقم القياسي ألسعار المستهلك.	 

عند الحصول على بيانات من مصادر إحصائية أخرى يجب أن يتم ذلك بتوقيت منتظم مع تقييم دقة هذه البيانات.	 

سالمة إجراءات جمع البيانات.	 

اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة المناســبة للتعامــل مــع األســعار المفقــودة والتعامــل مــع منتجــات جديــدة تكــون ضمــن نطــاق الرقــم القياســي 	 
ألســعار المســتهلك.

استخدام أساليب مناسبة لمعالجة مشكالت محددة في قياس أوزان الرقم القياسي ألسعار المستهلك.	 

مــن األفضــل اســتخدام الوســط الهندســي لألســعار النســبية )تســاوي معــّدل قيــم المتوســطات الهندســية( الحتســاب الرقــم القياســي علــى 	 
مســتوى البنــد.

172  http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-13-002

173  http://dsbb.imf.org/Pages/DQRS/DQAF.aspx
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ألغــراض التجميــع أو لبنــاء الرقــم القياســي علــى مســتويات أعلــى ال بــّد مــن اســتخدام معــّدل األوســاط الهندســية مــع ثبــات مســاهمة اإلنفــاق كمــا 	 
هــي فــي الفتــرة التــي تــّم حســاب األوزان فيهــا.

تطبيــق األوزان الجديــدة لفتــرة الســنوات الخمــس الماضيــة مــع أهميــة ربطهــا مــع السالســل الزمنيــة الســابقة والرقــم القياســي الســابق باســتخدام 	 
األســاليب المقبولــة دوليً.

 تقييم النتائج والمخرجات اإلحصائية ومراجعتها بصفة منتظمة. 	 

 إجراء دراسات تطويرية بصورة دورية واإلستفادة من النتائج المترتبة على هذه الدراسات في عملية تجميع البيانات.	 

يتــم حســاب الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك شــهريً )وفقــً للمعاييــر الخاصــة لنشــر البيانــات )SDDS(174 والنظــام العــام لنشــر البيانــات 	 
)GDDS(175( ويتــم نشــر التقديــرات الشــهرية بعــد شــهرين مــن نهأيــة الشــهر المرجعــي )حســب النظــام العــام لنشــر البيانــات(. 

تحقيق االتساق الزمني للبيانات واالتساق مع مجموعات البيانات األخرى.	 

 يتم التعديل في البيانات وفق إجراءات منتظمة ومعلنة وفقً لسياسة واضحة ومناسبة. 	 

إتاحة اإلحصاءات بطريقة واضحة ومفهومة وباستخدام طرق نشر مناسبة ونزيهة.	 

توفير بيانات وصفية مناسبة ومحدثة. 	 

توفير الدعم الفني الفوري وعلى أساس جيد من المعرفة.	 

هنــاك عناصــر ضمــن إطــار تقييــم جــودة البيانــات الخــاص بالرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن ليــس لهــا مرادفــات فــي اإلطــار الخــاص بالرقــم 
القياســي ألســعار المســتهلك وهــي علــى النحــو التالــي: 

المفاهيــم والتعاريــف المســتخدمة فــي جمــع الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن مطابقــة بصــورة كبيــرة للتوصيــات العامــة الموّضحــة 	 
فــي دليــل الحســابات القوميــة )SNA2008( ودليــل الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن.

 توفير تقديرات اإلنتاج على مستويات تفصيلية كافية على مستوى السلع والنشاط االقتصادي.	 

يتمثل نطاق الرقم القياسي ألسعار المنتجين في أكبر جزء ممكن من إجمالي اإلنتاج للمنشآت / المشاريع المقّومة. 	 

 	.)SNA2008( تكون قواعد التقييم المستخدمة في تسجيل التدفقات والمخزون وفقً لــنظام

يتــم جمــع اإلحصــاءات الســنوية عــن طريــق برنامــج المســوحات الخاصــة بالمنشــآت لجمــع أوزان مخرجــات الرقــم القياســي ألســعار 	 
المنتجــات. وأوزان  المدخــالت(  القياســي ألســعار  )الرقــم  الوســيطة  المدخــالت  وأوزان  المنتجيــن 

يتم إجراء مسوح / تعدادات لإلنتاج واالستهالك الوسيط )سنتان فأكثر( بطريقة منتظمة.	 

برامج تجميع البيانات مرنة بصورة كافية بما يسمح بإدخال المصادر الجديدة وشمولها.	 

4-1-3-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية 

بالنظــر إلــى المســتوى العالــي مــن اإلهتمــام بإحصــاءات األســعار ال يســتغرب وجــود العديــد مــن قواعــد البيانــات المتعلقــة بهــذه اإلحصــاءات المنشــورة 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

تعــرض مؤشــرات التنميــة العالميــة لــدى البنــك الدولــي قيمــة التضخــم فــي أســعار المســتهلك ومخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي بشــكل ســنوي، 
وتعــرض قاعــدة بيانــات اإلحصــاءات الماليــة الدوليــة )IFS( لصنــدوق النقــد الدولــي بيانــات ســنوية وربــع ســنوية وشــهرية حــول الرقــم القياســي ألســعار 
المســتهلك، والرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن، واألرقــام القياســية ألســعار الصــادرات والــواردات للمنتجــات كافــة، والرقــم القياســي ألســعار المنتجــات 
عــالوة علــى الرقــم القياســي ألســعار الجملــة والتجزئــة، ويتــم عــرض التغّيــرات فــي الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك عــن الفتــرات الســابقة والفتــرات 
نفســها مــن الســنة الســابقة. ويتــم عــرض الرقــم القياســي لعواصــم الــدول أينمــا يكــون متوفــرًا. وبالنســبة إلــى الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن يتــم 
عــرض مؤشــر األســعار لجميــع الســلع، ويوّضــح التغّيــرات التــي طــرأت علــى األســعار مقارنــة بالفتــرات الســابقة والفتــرة نفســها مــن الســنة الســابقة. كمــا 

يتــم توفيــر المؤشــرات الفرعيــة لقطاعــات الصناعــة والســلع اإلســتهالكية والمعــّدات الرأســمالية. 

تتضّمــن النشــرة اإلحصائيــة الشــهرية اإللكترونيــة لشــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة بيانــات عــن الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك والرقــم القياســي 
ألســعار المنتجيــن والرقــم القياســي ألســعار التجزئــة المرتبطــة بنفقــات المعيشــة.

أمــا الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فيتــم نشــره علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء لــدول مجلــس 
  .)GSS-STAT( الخليجــي  التعــاون 

174  Special Data Dissemination Standard

175  General Data Dissemination System
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4-1-3-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي 

4-1-3-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب 

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بجمــع البيانــات ونشــر الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك إلمــارة أبوظبــي مّتبعــً فــي ذلــك التوصيــات الدوليــة التــي ســبق 
نقاشــها176، حيــث تغطــي اســتهالك المقيميــن كافــة، كمــا أن التصنيــف المســتخدم هــو النســخة المحّدثــة لتصنيــف )COICOP( الــذي تــّم ذكــره ســابقً، 
كمــا قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإضافــة مســتوى تفصيلــي إضافــي علــى التصنيــف الدولــي الموّحــد، بحيــث يتــم جمــع بيانــات أســعار 5000 ســلعة 

تقريبــً بشــكل أســبوعي. 

ســنة األســاس الحاليــة هــي عــام 2007 ويتــم اســتخدام أوزان الســلع وفقــً لمســح دخــل وإنفــاق األســرة 2007 - 2008 177. وتحتــوي ســّلة األســعار علــى 
الســلع والخدمــات كافــة التــي يصــل وزنهــا النســبي مــن حيــث االســتهالك إلــى %0.002 أو أكثــر بحســب بيانــات المســح. وقــد تــّم توزيــع وزن الســلع 
والخدمــات التــي تقــل عــن هــذه النســبة علــى باقــي محتويــات ســلة األســعار بطريقــة التوزيــع النســبي وســتكون 2014 هــي ســنة األســاس لتحديــث أوزان 

الســلع والخدمــات فــي النســخة التاليــة مــن ســلة األســعار حســب خطــة مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 

يتــم عــرض الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك لثالثــة أنــواع مــن األســر )المواطنــة وغيــر المواطنــة واألســر الجماعيــة( ولخمــس فئــات مــن فئــات الدخــل 
المختلفــة وفقــً للتوزيــع الخماســي لفئــات الدخــل. كمــا يتــم عــرض الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك حســب األقاليــم الثالث )أبوظبــي والعيــن والغربية(.

يتــم تجميــع بيانــات الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك باســتخدام تطبيــق قاعــدة بيانــات قائمــة علــى أوراكل تــّم تطويرهــا بمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
2011 - 2012 مــع اســتخدام نظــام مايكروســوفت إكســل إلجــراء الفحوصــات، وهــذا التطبيــق كان تقييمــه إيجابيــً مــن جانــب صنــدوق النقــد الدولــي، وقــد 

تّمــت أتمتــة إدارة إجــراءات البنــود الموســمية حيــث يقــوم 15 شــخصً بجمــع بيانــات األســعار باســتخدام جــداول إلكترونيــة لجمــع البيانــات، ويتــم التحقــق 
مــن صحــة إدخــال البيانــات ودقتهــا فــي الموقــع.

تتــم معالجــة البنــود )الســلع والخدمــات( الموســمية فــي الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك )فــي البرمجيــات الجديــدة والقديمــة علــى حــد ســواء( عــن 
طريــق إعــادة توزيــع أوزانهــا ضمــن نفــس مجموعــة المشــتريات عندمــا تكــون خــارج الموســم، وهــذا هــو األســاس فــي التعامــل مــع الســلع الخاصــة بشــهر 
رمضــان للمــواد الغذائيــة التــي يحّددهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، وهنــاك معالجــة صريحــة للتغّيــرات فــي نوعيــة المنتــج تتــم عــن طريــق تغييــر الســعر 

لســنة األســاس، وذلــك وفقــً للتوصيــات الدوليــة، ويتــم التدقيــق علــى جــودة البيانــات يوميــً عــن طريــق إجــراء التدقيــق الميدانــي.  

يتــم أســبوعيً قيــاس ونشــر الرقــم القياســي األســبوعي ألســعار المســتهلك لســلع شــهر رمضــان الــذي تتكــّون ســلته مــن 207 ســلع، وفقــً لتصنيــف 
)COICOP( حســب المنطقــة. ويتمثــل الهــدف مــن وراء الرقــم القياســي ألســعار ســلع شــهر رمضــان أن يعكــس مســتوى األســعار والتضخــم لمســاعدة 

المســتهلكين علــى تخطيــط نفقاتهــم، عــالوة علــى التأكــد مــن وجــود عــرض كاٍف مــن مختلــف الســلع خــالل شــهر رمضــان178. 

إن الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن الصناعييــن )PPI(179 هــو عبــارة عــن رقــم الســبير القياســي ويغطــي أنشــطة الصناعــات التحويليــة كافــة وفقــً 
للتصنيــف الصناعــي الدولــي )ISIC4( علــى مســتوى الحــّد الثانــي مــن التصنيــف. ويتــم تســجيل األســعار علــى أســاس مــا يتــم اســتالمه مــن المنتــج 

وبالتالــي فإنهــا ال تشــمل أي ضرائــب غيــر مباشــرة.

تــّم حســاب اوزان الســلع باالســتناد إلــى نتائــج المســوح االقتصاديــة لعــام 2009 علــى أســاس عّينــة جزئيــة تــّم ســحبها مــن مســح المنشــآت لعــام 2009، 
وقــد تــّم إجــراء هــذه المســوح فــي عــام 2010 لجمــع بيانــات عــن الســنة المرجعيــة 2009. كمــا تــّم احتســاب األوزان مــن بيانــات المســوح االقتصاديــة 
حــول اإلنتــاج واإليــرادات مــن العّينــة الجزئيــة، وكذلــك احتســاب األوزان علــى مســتوى المنشــآت. وتــّم احتســاب األوزان علــى مســتوى المنتــج عــن طريــق 
التوزيــع النســبي ألوزان المنشــآت حســب المنتجــات الرئيســية. هــذا وأعيــد حســاب الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن بتغييــر ســنة األســاس لعــام 2012 

 .)100=2012(

يتــم إختيــار عّينــة المنشــآت لجمــع بيانــات األســعار وفقــً للعّينــة االحتماليــة المتناســبة مــع الحجــم. وقــد تــّم جمــع بيانــات أســعار 284 منتجــً مــن 65 
منشــأة موّزعــة كاآلتــي: 52 منشــأة فــي أبوظبــي و13 منشــأة فــي العيــن.

إن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بصــدد تطويــر الرقــم القياســي لكمّيــات اإلنتــاج الصناعــي )IPI(180 ليشــمل أنشــطة التعديــن والمحاجــر وأنشــطة المــاء 
والكهربــاء التــي ســيتم مــن خاللهــا اســتكمال تغطيــة القطــاع الصناعــي. وســوف يتــم اســتخدام بيانــات المســوح االقتصاديــة لعــام 2013 لتحديــث األوزان.

176  The methodology is described in the Consumer Price Index publication and in the file: CPI  Methodology En (Ref. Doc. 247)

177  http://apps.scad.ae/hies/

178  http://www.scad.ae/Shared%20Documents/Media/2013/Food%20Price%20Index%20Press%20Report-Rmadan-4st%20week-5-8-2013.pdf

179  See file: PPI Methodology_En (Ref. Doc. 250)

180   See file: IPI Methodology_En (Ref. Doc. 249) and the publication: Industrial Production Index (IPI)  
(SCAD publications are described under section S.1.3.3.2.)
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يتــم اســتخدام أســعار مــواد البنــاء )BMP(181 التــي يقــوم المركــز بجمعهــا شــهريً فــي أوجــه عــّدة منهــا الحســابات القوميــة ألبوظبــي والبلديــات وأغــراض 
المحاكــم وعقــود شــركات اإلنشــاءات مــع البلديــات. وتغطــي أســعار مــواد البنــاء نحــو 36 منفــذ بيــع يتــم جمــع أســعار 195 ســلعة موزعــة علــى 21 مجموعــة 
رئيســية. ويتــم جمــع بيانــات الســلع مــن خــالل عّينــة جزئيــة مــن عّينــة المســوح االقتصاديــة الســنوية مــع إختيــار الســلع علــى أســاس العّينــة االحتماليــة 
المتناســبة مــع قيمــة اإليــرادات للمنشــأة. وال تعتبــر أســعار مــواد البنــاء رقمــً قياســيً، لكــن يتــم مــن خــالل هــذه البيانــات حســاب التغيــرات النســبية لألســعار 

مقارنــة بالســنة الســابقة علــى مســتوى المجموعــة الرئيســية باســتخدام الوســط الهندســي لألســعار كافــة.

وبحســب الخطــة يعمــل المركــز علــى إعــداد الرقــم القياســي الربعــي لتكاليــف اإلنشــاءات )CCI(182 خــالل عــام 2015 بنــاًء علــى أســعار مــواد البنــاء المنفــذ 
حاليــً وكبديــل عنــه مســتقباًل. وســوف يغطــي الرقــم القياســي لتكلفــة اإلنشــاءات المدخــالت الرئيســية لإلنشــاء المســتخدمة فــي إمــارة أبوظبــي، بمــا فــي 
ذلــك القــوى العاملــة والتكاليــف الماليــة، مــن خــالل عّينــة ممثلــة لمنشــآت تجــارة مــواد البنــاء، ومــوّردي القــوى العاملــة، وشــركات المقــاوالت فــي مناطــق 
اإلمــارة: أبوظبــي والعيــن والغربيــة. ويتــم تســجيل األســعار كأســعار مدخــالت وهــي عبــارة عــن الســعر المدفــوع فعليــً مــن قبــل المشــترين. وســيقوم 
المركــز بحســاب الرقــم القياســي وفقــً لمنهجيــة ســعر البيــع لوحــدة القيــاس الواحــدة، كمــا قــام المركــز بتطويــر تصنيــف لمــواد اإلنشــاءات يشــمل 10 

مجموعــات رئيســية و70 مجموعــة فرعيــة و571 ســلعة وخدمــة فــي مجــال اإلنشــاءات.

لقــد بــدأ جمــع البيانــات فــي الربــع األول مــن عــام 2014 وســيتم نشــر البيانــات عــام 2015. وتغطــي البيانــات بدأيــة مشــاريع األبــراج متوســطة الجــودة وفــي 
المرحلــة الثانيــة ســيتم تغطيــة الفلــل والمبانــي الصغيــرة ومــن ثــم األشــغال العامــة )الشــوارع والجســور( كمرحلــة ثالثــة، وتشــمل المرحلــة النهائيــة الرقــم 
ــة الرئيســية. ويتــم اســتخدام صيغــة الســبير لحســاب الرقــم القياســي العــام لتكاليــف  ــواع الثالث القياســي العــام لتكاليــف اإلنشــاءات التــي تشــمل األن
اإلنشــاءات لســنة األســاس 2013. وقــد تــّم تحديــد أوزان بنــود اإلنشــاءات مــن خــالل الشــركات الهندســية مــن شــركاء مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والمقاوليــن، 

ويتــم جمــع األســعار مــن موزعــي مــواد البنــاء ومصانعهــا ومقاوليهــا المعروفيــن داخــل إمــارة أبوظبــي.

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإعــداد الرقــم القياســي الشــهري ألســعار الفنــادق )HPI(183 مــن البيانــات اإلداريــة التــي يتــم اســتالمها مــن هيئــة 
أبوظبــي للســياحة والثقافــة. وقــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي184 بتعريــف الرقــم القياســي ألســعار الفنــادق كمؤشــر إحصائــي يســتخدم فــي قيــاس 
ــر النســبي فــي أســعار غــرف الفنــادق خــالل فترتيــن، وهــو يوضــح السلســلة الزمنيــة للتغيــرات فــي أســعار غــرف الفنــادق حســب فئــات تصنيــف  التغّي
الفنــادق فــي إمــارة أبوظبــي. والغــرض مــن هــذا المؤشــر هــو التركيــز علــى نمــو قطــاع الفنــادق، والتدقيــق علــى الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك 
)CPI(، باإلضافــة إلــى توفيــر بيانــات ألغــراض الحســابات القوميــة. ويســتخدم الرقــم القياســي الشــهري ألســعار الفنــادق صيغــة الســبير لألرقــام القياســية 
ويعتمــد علــى األســعار التــي يتــم دفعهــا حاليــً لخمــس فئــات مــن الفنــادق وثالثــة فئــات مــن الشــقق وفــق معاييــر هيئــة الســياحة، ويتــم اســتخدام 
ــدأ حســاب الرقــم القياســي ألســعار الفنــادق فــي أغســطس 2014 ويتــم نشــر الرقــم بعــد  ــرادات حســب تصنيــف الفنــادق لســنة األســاس 2012. ب اإلي

مــرور شــهر واحــد مــن الشــهر المرجعــي.

4-1-3-3-2 إحصاءات أبوظبي: المنتجات 

تتوافر نشرات األسعار الخاصة بمركز اإلحصاء - أبوظبي على الموقع اإللكتروني185 ومدرجة في اإلطار التالي رقم )1(:

اإلطار )1(: نشرات إحصاءات األسعار الرئيسية لدى مركز اإلحصاء - أبوظبي:

الرقم القياسي ألسعار المستهلك186.	 

التقرير السنوي للرقم القياسي ألسعار المستهلك187.	 

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين188.  	 

 	.189)IPI( الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي

إحصاءات أسعار مواد البناء190.	 

التقرير السنوي إلحصاءات أسعار مواد البناء191.	 

181  See file: SCAD Methodology for Building Materials Prices Series - 15 December 2010 (Ref. Doc. 476), and the publication: Annual Report on Building Materials Prices

182  See file: CCI Methodolgy – English (Ref. Doc. 611)

183  See file: HPI Methodology En (Ref. Doc. 248)

184  Some concepts and definitions are available in the monthly publication: Hotel Price Index

185  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2

186  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=5&SubTopicID=33

187  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=5&SubTopicID=155

188  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=5&SubTopicID=185

189  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=5&SubTopicID=192

190  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=5&SubTopicID=32

191  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=5&SubTopicID=31 
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الرقم القياسي ألسعار الفنادق192.	 

 الكتاب اإلحصائي السنوي ألبوظبي193.	 

استكشف أبوظبي عن طريق اإلحصاءات194.	 

يتــم نشــر اإلصــدارات الشــهرية للرقــم القياســي لســعر المســتهلك بصيغــة ملــف بــي دي إف ))PDF وملــف مايكروســوفت إكســل )Excel( وتحتــوي 
اإلصــدارات علــى بيانــات الشــهر الجــاري، وتتكــّون مــن األرقــام القياســية الرئيســية واألرقــام القياســية الفرعيــة لمجموعــات الدخــل وأنــواع األســر، باإلضافــة 
إلــى التغّيــر فــي األســعار مقارنــة بنفــس الشــهر مــن الســنة الســابقة. وتغطــي اإلحصــاءات شــهور الســنة كافــة، وتشــمل النشــرات األرقــام القياســية حســب 
اإلقليــم، ورســومً بيانيــة وتعليقــً حــول مســاهمات القطاعــات فــي مجمــل الرقــم القياســي لألســعار، باإلضافــة إلــى وصــف للمنهجيــة المســتخدمة، مــع 

إجــراء مقارنــات باألشــهر المناظــرة مــن الســنة الســابقة.

 PDF(( وبنفــس األســلوب يتــم عــرض التقريــر الســنوي للرقــم القياســي ألســعار المســتهلك لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى شــكل ملــف بــي دي إف
وملــف مايكروســوفت إكســل )Excel( الــذي يشــمل األســعار الشــهرية للبنــود واألصنــاف المختلفــة لســّلة المســتهلك التــي تــّم جمعهــا. ويتضمــن التقريــر 
فــي ملــف بــي دي إف ))PDF الرســوم البيانيــة والتغّيــرات فــي الرقــم القياســي فــي الســنة الحاليــة مقارنــة بالعــام الســابق علــى المســتوى اإلجمالــي 
وللمجموعــات الرئيســية، كمــا يتــم عــرض الرســوم البيانيــة لمعــّدالت التضخــم علــى فتــرات زمنيــة عــّدة. ويتــم عــرض رســوم بيانيــة لإلحصــاءات حســب نــوع 

األســر ومســتوى المعيشــة، كمــا يتــم عــرض بيانــات األســعار التــي يتــم جمعهــا ضمــن جــداول مــع شــرح للمنهجيــة. 

كمــا يتــم إصــدار الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن الصناعييــن بشــكل ربــع ســنوي فــي ملــف بصيغــة بــي دي إف ))PDF ويشــمل ذلــك شــرحً للتغّيــرات 
الرئيســية والرســوم البيانيــة للرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن ألربــاع الســنة، ورســمً بيانيــً آخــر وجــدوالً يوّضحــان التغييــرات فــي كل قطــاع مــن القطاعات 
الـــ )23( المكّونــة للرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن آلخــر ربــع ســنة ومقارنتهــا بقيــم الرقــم القياســي لنفــس الربــع مــن الســنة الســابقة. وهنــاك جــدول آخــر 

يوّضــح التغّيــرات النســبية للرقــم القياســي اإلجمالــي وعلــى مســتوى األنشــطة، باإلضافــة إلــى وصــف المنهجيــة المســتخدمة. 

يتــم نشــر إحصــاء أســعار مــواد البنــاء شــهريً فــي ملــف بصيغــة بــي دي إف ))PDF وملــف بصيغــة مايكروســوفت إكســل  )Excel( التــي تشــمل أســعار 
مــواد البنــاء للشــهرين الحالــي والســابق والنســبة المئويــة للتغّيــر فــي الســعر، كمــا تــّم تضميــن تكاليــف األيــدي العاملــة للمهــن المعياريــة. كمــا تشــمل 
النشــرة شــرحً للتغّيــرات الرئيســية فــي األســعار، باإلضافــة إلــى عــرض الجــداول والرســومات البيانيــة والتعليقــات حــول التغّيــرات الســنوية فــي األســعار 

للمجموعــات الرئيســية للمــواد. 

تــّم نشــر التقريــر الســنوي إلحصــاءات أســعار مــواد البنــاء فــي ملــف بصيغــة بــي دي إف ))PDF وملــف مايكروســوفت إكســل )Excel(. وتتضّمــن النشــرة 
معــّدالت األســعار الشــهرية والســنوية لــكل مــادة وتكاليــف األيــدي العاملــة للمهــن الرئيســية للســنة المرجعيــة والســنة الســابقة، كمــا يتــم نشــر النســبة 
ــرات فــي الســعر حســب المجموعــة  ــر علــى الرســومات البيانيــة للتغّي ــرات فــي األســعار لمجموعــات المــواد الرئيســية. كمــا يحتــوي التقري ــة للتغّي المئوي

وشــروحات عنهــا، ويعــرض التقريــر أيضــً منهجيــة العمــل. 

ــة وعلــى  ــادق والشــقق الفندقي ــكل مــن الفن ــي والرقــم القياســي الخــاص ب ــادق الرقــم اإلجمال وتعــرض النشــرة الشــهرية للرقــم القياســي ألســعار الفن
ــه مــن الســنة الســابقة، وكذلــك للفتــرة منــذ  ــة األســعار للشــهر المرجعــي بالشــهر المقابــل ل مســتوى التصنيــف الفندقــي، كمــا تعــرض النشــرة مقارن
بدأيــة الســنة مــع الفتــرة المقابلــة مــن الســنة الســابقة. ويتــم أيضــً عــرض البيانــات كرســوم بيانيــة مــع تعليقــات علــى التغّيــرات الرئيســية، كمــا يتــم شــرح 

المنهجيــة المســتخدمة.

يتضّمــن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ألبوظبــي رســومً بيانيــة وجــداول بالرقــم القياســي ألســعار المســتهلك والمجموعــات الرئيســية المكّونــة لــه، باإلضافــة 
إلــى إحصــاءات أســعار مــواد البنــاء ويتضّمــن ذلــك أيضــً تعليقــً توضيحيــً. 

4-1-3-3-3 العالقة بإحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية.  

يتعــاون مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــع الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بدولــة اإلمــارات فــي إصــدار الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك علــى 
المســتوى الوطنــي، وتقــوم أيضــً الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بمتوســطات األســعار وفــق المنهجيــة المســتخدمة فــي الرقــم القياســي ألســعار 
المســتهلك. وتتــم تغطيــة 334 بنــدًا أو مــادة فــي ســّلة الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك. كذلــك يتــم إرســال أســعار 760 صنفــً مختلفــً مــن أصنــاف 

بنــود ومــواد ســلة المســتهلك إلــى الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء شــهريً.

192  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=5&SubTopicID=187

193  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=5&SubTopicID=142

194   http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=5&SubTopicID=30  
and the new link: http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=181
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تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد تواصــل مباشــر لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــع مركــز اإلحصــاء لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فيمــا يتعّلــق بإحصــاءات 
األســعار. وتشــارك الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا )أســكوا( فــي تطويــر إحصــاءات معــادالت القــوى 
الشــرائية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كجــزء مــن برنامــج المقارنــات الدوليــة195، وتشــكل األســعار التــي يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بجمعهــا 

جــزءًا مــن هــذا العمــل. 

4-1-3-4 استخدام اإلحصاءات

قراءة اإلحصاءات 

ــى الرقــم القياســي ألســعار شــهر  ــّم إســتعراضها ســابقً، باإلضافــة إل ــة التــي ت تغطــي اإلحصــاءات الرئيســية الرســمية لألســعار جميــع السالســل الزمني
رمضــان والرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي196. ويتضّمــن اإلطــار )2( أدنــاه اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية:

اإلطار )2(: إحصاءات األسعار الرئيسية ألبوظبي: 

ــوع 	  )الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك العــام، الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك، والرقــم القياســي التفصيلــي حســب ن
ــع ســنوية وســنوية. ــة شــهرية ورب ــاه(: بدوري األســرة ومســتوى الرف

الرقم القياسي ألسعار المستهلك )حسب اإلقليم: أبوظبي والعين والغربية( بدورية شهرية وربع سنوية وسنوية.	 

معّدل التضخم: بدورية شهرية وربع سنوية وسنوية.	 

الرقم القياسي ألسعار سلع رمضان الغذائية.	 

أسعار مواد البناء: بدورية شهرية وربع سنوية وسنوية.	 

الرقم القياسي لتكلفة اإلنشاءات: بدورية ربع سنوية وسنوية.	 

الرقم القياسي ألسعار المنتجين: بدورية ربع سنوية وسنوية.	 

الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي: بدورية ربع سنوية وسنوية.	 

الرقم القياسي الشهري ألسعار اإليجارات: بدورية ربع سنوية وسنوية.	 

الرقم القياسي ألسعار الفنادق: بدورية ربع سنوية وسنوية.	 

هنــاك العديــد مــن اســتخدامات إحصــاءات األســعار فــي إمــارة أبوظبــي، وهــي نفســها فــي أي مــكان آخــر. وقــد تضّمــن القســم 4-1-3-1 أعــاله نقاشــً حــول 
المســائل العامــة المتعلقــة باالســتخدام اإلحصائــي والسياســات المترتبــة عليــه.

وبالتالــي فــإن الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك هــو المؤشــر الرئيســي األساســي للعديــد من متطلبــات االقتصاد الكّلــي بما في ذلك التضخــم ومتابعة 
تكلفــة المعيشــة وتقييمهــا. ويتــم قيــاس معــّدالت التضخــم فــي إمــارة أبوظبــي من خالل التغيير النســبي في الرقم القياســي ألســعار المســتهلك. 

توضــح إصــدارات الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك الشــهرية بيانــات 12 شــهرًا تشــمل المعــّدالت الســنوية للتضخــم فــي كل شــهر )أي النســبة المئويــة 
للتغييــر فــي الســعر للشــهر الحالــي مــع نفــس الشــهر مــن الســنة الســابقة( وأيضــً للســنة كلهــا. وبالمقارنــة مــع الــدول المتقّدمــة فــإن الرقــم القياســي 

ألســعار المســتهلك فــي إمــارة أبوظبــي يّتجــه إلــى أن يكــون أكثــر تذبذبــً إلــى حــّد مــا ولكــن االتجــاه العــام للتضخــم مشــابه بصــورة كبيــرة.

عنــد فحــص التغّيــر فــي األســعار لمجموعــات اإلنفــاق االســتهالكي الرئيســية مثــل الســكن والمــاء والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــرى، مــن المهــم 
النظــر فــي الــوزن النســبي لهــذه المجموعــة التــي تشــّكل مــا نســبته %37 مــن إنفــاق األســرة باســتخدام أوزان االســتهالك عــام 2007. وعلــى الرغــم مــن أن 
األوزان ســيتم تحديثهــا بنــاًء علــى مســح دخــل وإنفــاق األســرة لعــام 2014، فــإن نســبة اإلنفــاق علــى هــذه المجموعــة يحتمــل أن تبقــى مقاربــة جــدًا للنســبة 

الســابقة عنــد حســاب أوزان ســنة األســاس الجديــدة )2014( فــي عــام 2016. 

تعــّد المؤشــرات الفرعيــة للرقــم القياســي ألســعار المســتهلك حســب مســتويات الرفــاه ونــوع األســرة واإلقليــم مفيــدة فــي التحليــل قصيــر المــدى لدراســة 
أثــر تغّيــر األســعار علــى المجموعــات المختلفــة، أمــا علــى المــدى الطويــل فســوف تتجــه المؤشــرات الفرعيــة إلــى معــّدل الرقــم القياســي العــام، كمــا أن الرقــم 

القياســي لســلع شــهر رمضــان ســيكون مفيــدًا فــي تحليــل التغيــرات فــي أســعار الســلع ودراســتها خــالل ذلــك الشــهر.

195  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/NewsEnglishDetails/tabid/108/Default.aspx?ItemId=327

196   See file: economic department KOS 2014  revised coding.xlsx (Ref. Doc. 60) (see sheet: Prices OS-KOS).  
For further details on Official Statistics, please refer to SCAD website.
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مــن جانــب أخــر وحيــث إن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة أبوظبــي يعتمــد علــى بيانــات اإلنتــاج فــإن الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن مالئــم الســتخدامه 
كمخفــض، كمــا يمكــن أيضــً اســتخدام الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن كمؤشــر رئيســي للتضخــم.  

أيضــً، تعــّد اإلنشــاءات واإلســكان مــن العناصــر الرئيســية فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي، ويمكــن اســتخدام الرقــم القياســي لتكلفــة اإلنشــاء والرقــم 
القياســي ألســعار العقــارات والرقــم القياســي ألســعار اإليجــارات كمؤشــرات لمســتوى الطلــب والضغــط علــى المــوارد المتعلقــة باإلنشــاءات. وقــد يكــون 
الرقــم القياســي لتكاليــف اإلنشــاءات والرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن أيضــً مفيــدًا كمؤشــر رئيســي للتضخــم. ألســعار اإلنشــاءات فــي إمــارة أبوظبــي 

أهميــة خاصــة، حيــث تســتخدم إحصــاءات أســعار مــواد البنــاء الصــادرة عــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بصــورة واســعة فــي تقييــم بنــود العقــود. 

أمــا االســتخدامات الرئيســية للرقــم القياســي ألســعار الفنــادق فتتمثــل فــي تحليــل التغّيــر فــي أســعار الغــرف الفندقيــة، ولتحديــد فتــرات الــذروة بحيــث 
يمكــن تخفيــف االرتفــاع فــي األســعار.

4-1-4  إحصاءات المؤسسات المالية

4-1-4-1 مجاالت تطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها. 

ــة  ــة. والمؤسســات المالي ــا المصــارف وشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن والشــركات القابضــة وشــركات الخدمــات المالي تتضمــن المؤسســات الماليــة هن
عبــارة عــن شــركات تعمــل فــي مجــال الوســاطة الماليــة لألنشــطة االقتصاديــة أو فــي مجــال األنشــطة الماليــة الفرعيــة ذات الصلــة. وال تعتبــر شــركات 
الوســاطة الماليــة وكيــاًل عــن شــركات أخــرى، ولكنهــا شــركات تتحمــل المخاطــر مــن خــالل حيــازة أصــول ماليــة وتكبــد خصومــات علــى حســابها. ويتمثــل دور 
مؤسســات الوســاطة الماليــة فــي أنهــا تمثــل قنــوات تمــر عبرهــا األمــوال مــن المقــرض إلــى المقتــرض مــن خــالل وســيط بينهمــا. وتقــوم هــذه المؤسســات 
بتحصيــل األمــوال مــن الجهــات المقرضــة وتحويــل تلــك األمــوال بالطريقــة التــي تناســب متطلبــات الجهــات المقترضــة. وتحصــل شــركات الوســاطة علــى 
هــذه األمــوال عــن طريــق تقديــم ضمانــات مــن طرفهــا، وليســت هــذه الضمانــات عبــارة عــن إيداعــات فقــط ولكنهــا تتمثــل فــي إصــدار كمبيــاالت أو ســندات 
أو ضمانــات أخــرى، حيــث تقــوم هــذه المؤسســات باســتخدام هــذه المبالــغ فــي إمتــالك أصــول ماليــة، وذلــك عــن طريــق تســديد دفعــات مقدمــة أو قــروض 

ألشــخاص آخريــن. ويمكــن أن يحــدث ذلــك أيضــً عــن طريــق شــراء الكمبيــاالت أو الســندات أو الضمانــات األخــرى197.

ولهــذا تتكامــل أنشــطة هــذه المؤسســات لتحقيــق فعاليــة العمليــات فــي المؤسســات غيــر الماليــة. وبذلــك يصبــح هنــاك تأثيــرا لمجمــل أنشــطة القطــاع 
المالــي فــي مســتوى االقتصــاد الكّلــي ســواء االقتصــاد الحقيقــي أو الوضــع النقــدي. وبمــا أن بعــض المؤسســات الماليــة لديهــا أنشــطة دوليــة وعالميــة 
ومؤسســات شــريكة حــول العالــم فإنــه يمكــن أن يكــون للقطــاع المالــي تأثيــر فــي االقتصــاد العالمــي أيضــً. وبالرغــم مــن أنــه يمكــن القــول إن أنشــطة 
القطــاع المالــي وعملياتــه تخضــع لتشــريعات فــإن هــذه التشــريعات تتفــاوت بشــكل ملحــوظ نتيجــة الختــالف نــوع هــذه المؤسســات والــدول التــي تعمــل 
فيهــا. كمــا أنــه وبشــكل عــام نجــد أن األنظمــة الوطنيــة المشــرعة لألنشــطة الماليــة تحظــى باهتمــام عالمــي، وذلــك لحمأيــة المؤسســات الماليــة وحوكمــة 

االقتصــاد العالمــي واكتشــاف تمويــل األنشــطة غيــر المشــروعة.

وكمــا هــو مبيــن فــي رؤيــة أبوظبــي 2030 198 »يوفــر قطــاع الخدمــات الماليــة فرصــً جديــدة إلمــارة أبوظبــي مــن أجــل تنويــع نشــاطها االقتصادي نحــو مجاالت 
ال تعتمــد علــى المــواد الخــام. وســوف تعمــل إمــارة أبوظبــي علــى تعزيــز دورهــا كمركــز للخدمــات الماليــة فــي المنطقــة«. وفــي ظــل النمــو الــذي يشــهده 
ــة ومــرورًا بأعمــال الصيرفــة االســتثمارية  ــد علــى الخدمــات الماليــة المتطــورة بــدءًا باألعمــال المصرفيــة التجاري ــات هنــاك طلــب متزاي االقتصــاد المحلــي، ب

والتأميــن وتمويــل الشــركات والمشــاريع الضخمــة. 

يعــّد هيــكل النظــام المالــي هيــكاًل معقــدًا حيــث يســمح لقطاعــات مختلفــة تشــمل قطــاع األســر المعيشــة والمصانــع والجهــات الحكوميــة والمؤسســات 
االقتصاديــة األخــرى بتنفيــذ عمليــات الســداد وتحويــل األمــوال والمــوارد وحمايتهــا مــن المخاطــر. ويتأثــر النظــام المالــي بالضغوطــات المســتمرة الناتجــة من 
التطــور االقتصــادي والتقــدم التقنــي وظهــور الوســائل الماليــة الحديثــة. وال بــّد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أنــه يجــب أن تكــون البيانــات الماليــة دقيقــة وشــاملة 
ومتوافــرة فــي أوقــات محــددة وقابلــة للمقارنــات الدوليــة. ويعــّد هــذا اإلطــار ضروريــً لضمــان توافــر اإلشــراف الكافــي علــى النظــام المالــي، وذلــك لمواجهــة 

الســلبيات والمخاطــر التــي تواجــه االســتقرار المالــي. 

لهــذه األســباب تعــّد تقاريــر المؤسســات الماليــة المطلــوب اإلفصــاح عنهــا أكبــر مــن تلــك التقاريــر الخاصــة بالمؤسســات التجاريــة األخــرى المناظــرة مــن حيــث 
الحجــم المؤسســي ولهــذا يجــب أن تكــون إحصاءاتهــا الماليــة أكثــر شــمولية.

االستخدامات األولية لإلحصاءات المتوافرة: 

مراقبة استقرار القطاع المالي واحتمال تأثيره في االقتصاد الحقيقي.	 

مراقبة الوضع النقدي.	 

197  See Monetary and Financial Statistics Manual chapter 3 paragraph 82

198  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

84

https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf


فحص كفاءة القطاع المالي باألنشطة الوسيطة في االقتصاد.	 

تحليل إمكانية تقديم خدمات مالية عالمية.	 

تحليل بيانات قطاع الخدمات المالية المتعلقة باإلنتاج والعمالة ومستويات األجور واألرباح من خالل الحسابات القومية.	 

كمــا أن إلنتاجيــة المؤسســات الماليــة تأثيــرًا فــي االقتصــاد، وذلــك مــن خــالل عمليــات اإلنتــاج والتوظيــف، مــا يعنــي ضــرورة مراقبــة مســاهمات تلــك 
المؤسســات فــي قطاعــات االقتصــاد غيــر الماليــة والمجــاالت االجتماعيــة والمجــاالت التجاريــة وقطــاع األعمــال األخــرى.

4-1-4-2 أطر العمل الدولية

4-1-4-2-1 أطر العمل الدولية 

يتــم إعــداد أطــر العمــل لإلحصــاءات الماليــة الدوليــة مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي )IMF(، ويقــوم الصنــدوق كذلــك بتقديــم المعلومــات مــن أجــل تعزيــز 
التعــاون النقــدي العالمــي وحمأيــة االســتقرار المالــي واســتخدام هــذه المعلومــات فــي السياســات النقديــة الوطنيــة ومــن ثــم اســتخدامها فــي المقارنــة 

بيــن مختلــف الــدول. أمــا أطــر العمــل الخاصــة ببيانــات الحســابات القوميــة فســنتعّرض لهــا فــي الفصــل الخــاص بالحســابات القوميــة. 

أدلة العمل الدولية الرئيسية المختصة في إحصاءات المؤسسات المالية: 

دليل اإلحصاءات النقدية والمالية )IMF ،)MFSM، واشنطن 2000 199.	 

دليل اإلحصاءات النقدية والمالية، واشنطن 2008 200.	 

دليل تحديث اإلحصاءات النقدية والمالية، )MFSM( ودليل اإلحصاءات النقدية والمالية )MFSCG(، واشنطن 2014 201.	 

المؤشــرات الماليــة، IMF، واشــنطن202. تطويــر المؤشــرات الماليــة واســتخدام األدوات األفضــل فــي تقييــم نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف النظــام المالــي 	 
- صنــدوق النقــد الدولــي.

نظام الحسابات القومية SNA( 1993 1993( قسم اإلحصاء -األمم المتحدة )UNSD( نيويورك 1993 203.	 

نظام الحسابات القومية UNSD( ،)2008 SNA( 2008( نيويورك 2009 204.	 

وبشــكل عــام يالحــظ أن هنالــك تشــابهً بيــن المؤسســات الماليــة والمؤسســات االقتصاديــة العاملــة فــي قطــاع اإلنتــاج، ولهــذا نجــد أن معظــم المؤشــرات 
االقتصاديــة هــي نفــس المؤشــرات التــي يتــم اســتخدامها فــي إحصــاءات الصناعــة واألعمــال. ولكــن نجــد أن الطبيعــة الخاصــة للنشــاط اإلنتاجــي الــذي تقوم 
بــه المؤسســات الماليــة يحتــاج إلــى معلومــات محــددة حــول األرصــدة الماليــة واالئتمانيــة فــي العمليــات المصرفيــة والوســاطة الماليــة ودرجــة المخاطــرة 

وأوضــاع الســوق الماليــة بشــكل عــام. 

4-1-4-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية

    »تتكــّون اإلحصــاءات الماليــة مــن مجموعــة شــاملة مــن البيانــات الخاصــة بأرصــدة وتدفقــات األصــول والخصــوم الماليــة للقطاعــات االقتصاديــة كافــة. هــذا 
ويتــم عــرض البيانــات المتعلقــة بتدفــق التمويــل علــى صــورة مصفوفــة تظهــر المعامــالت الماليــة بيــن القطاعــات االقتصاديــة الفرعيــة )دليــل اإلحصــاءات 

النقديــة والماليــة )MFSM(، الفقــرة 12-11(. 

يوفــر دليــل اإلحصــاءات النقديــة والماليــة األدوات المطلوبــة لتحديــد األرصــدة والتدفقــات الخاصــة باألصــول والخصــوم الماليــة وتصنيفهــا وتســجيلها. وهــذا 
يعنــي أن هــذا الدليــل يقــوم بوصــف أطــر العمــل الخاصــة بمعاييــر إرشــادات لعمليــة التحليــل تســاعد فــي التعــرف علــى طــرق عــرض اإلحصــاءات وإعــداد 
 205)1993 SNA( وهنالــك توافــق بيــن هــذا الدليــل ونظــام الحســابات القوميــة .)الفقــرة 2 )MFSM( المجاميــع المفيــدة تحليليــً )انظــر مقدمــة الدليــل

 .)2008 SNA( ونظــام الحســابات القوميــة المحــدث

»يعــّد الفصــل بيــن الكيانــات المقيمــة وغيــر المقيمــة إحــدى الســمات فــي جميــع نظــم اإلحصــاءات االقتصاديــة الكلّيــة ومنهــا اإلحصــاءات النقديــة والماليــة. 
فمــن الضــروري تحديــد األرصــدة والتدفقــات المرتبطــة بالمطالبــات المســتحقة علــى غيــر المقيميــن والخصــوم المســتحقة لهــم علــى نحــو منفصــل، 
وذلــك لقيــاس االحتياطــات الدوليــة للبلــد المعنــي ودينــه الخارجــي. وكذلــك بمــا أن المجاميــع النقديــة ال تتضّمــن فــي العــادة ســوى الخصــوم المســتحقة 

للمقيميــن فــإن التمييــز بيــن المقيميــن وغيــر المقيميــن يكتســب أهميــة خاصــة« )دليــل اإلحصــاءات النقديــة والماليــة )MFSM(، الفقــرات 29-26(. 

199  https://www.imf.org/external/pubs/ft/mfs/manual/index.htm

200  https://www.imf.org/external/pubs/ft/cgmfs/eng/index.htm

201  See ‘Manuals and Guides’ under: http://www.imf.org/external/data.htm

202  http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm

203  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna1993.asp

204  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp

205  https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1674
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تعريف القطاع المالي: 

يشــمل القطــاع المالــي المؤسســات كافــة المقيمــة فــي الدولــة التــي تعمــل بشــكل رئيســي فــي مجــال تقديــم الخدمــات الماليــة، كمــا يشــمل القطــاع 
المالــي أيضــً الوحــدات العاملــة فــي مجــال أنشــطة الوســاطة الماليــة وتســهيالتها. وهنالــك العديــد مــن العوامــل التــي توضــح الفــرق بيــن المؤسســات 
الماليــة والمؤسســات التــي تعمــل فــي مجــال تقديــم الســلع والخدمــات فــي الحســابات القوميــة وأيضــً غيرهــا مــن اإلحصــاءات، أوالً: مؤسســات الوســاطة 
ــً فــي االقتصــاد. ثانيــً:  الماليــة ذات طبيعــة أساســية مختلفــة عــن معظــم المؤسســات اإلنتاجيــة، باإلضافــة إلــى أن المؤسســات الماليــة تــؤدي دورًا مهّم
يخضــع نشــاط تقديــم الخدمــات الماليــة للوائــح صارمــة: حيــث أنــه عــادة ال يجــوز للوحــدات التــي تقــدم الخدمــات الماليــة إنتــاج الســلع والخدمــات األخــرى، 

باإلضافــة إلــى عــدم جــواز تقديــم الخدمــات الماليــة كســلعة ثانيــة بواســطة المؤسســات االقتصاديــة األخــرى. 

يعــّد قطــاع المؤسســات الماليــة أحــد القطاعــات المؤسســية الخمــس الرئيســية لالقتصــاد، ويتكــّون هــذا القطــاع مــن المجموعــات التاليــة 
لوحــدات المؤسســات المقيمــة: 

جميع المؤسسات المالية المقيمة بصرف النظر عن أماكن إقامة المساهمين. 	 

فروع الشركات غير المقيمة التي ظّلت مرتبطة بنشاط مالي في النطاق االقتصادي للدولة لفترة طويلة. 	 

جميع المؤسسات غير الهادفة للربح المقيمة التي تنتج الخدمات المالية.	 

تشمل مخرجات إنتاج الخدمات المالية نواتج للوساطة المالية أو إدارة المخاطر المالية أو تحويالت السيولة أو األنشطة المالية المساندة. 	 

يحّدد نظام الحسابات القومية ثالث فئات رئيسية لقطاع المؤسسات المالية: 	 

شركات الوساطة المالية. 	 

الشركات المالية المساندة. 	 

المؤسسات المالية األخرى.	 

شــركات الوســاطة الماليــة عبــارة عــن مؤسســات تقــوم بتقديــم ضمانــات علــى حســابها الخــاص مــن أجــل الحصــول علــى أصــول ماليــة، وذلــك عــن طريــق 
الدخــول فــي معامــالت ماليــة فــي الســوق، وتشــمل هــذه الشــركات شــركات التأميــن وصناديــق التقاعــد. 

أمــا الشــركات الماليــة المســاندة فهــي عبــارة عــن مؤسســات دورهــا الرئيســي خدمــة أســواق المــال ولكنهــا ال تقــوم بإمتــالك األصــول الماليــة وال تقديــم 
الضمانــات الخاصــة بمعامالتهــا. 

ــة مــع عــدم عــرض أصولهــا وضماناتهــا فــي ســوق  ــم الخدمــات المالي ــارة عــن مؤسســات تقــوم بتقدي ــة األخــرى عب فــي حيــن أن الشــركات المالي
المــال المفتــوح.

هــذا ويمكــن تقســيم قطــاع الشــركات الماليــة إلــى قطاعــات أصغــر، ومقارنتهــا بــكل مــن التصنيــف المســتخدم فــي دليــل اإلحصــاءات النقديــة والماليــة 
)MFSM( ودليــل ميــزان المدفوعــات ووضــع االســتثمار الدولــي )BPM6(206 الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي، كمــا هــو مبّيــن فــي اإلطــار التالــي: 

206   Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6), Sixth Edition, IMF 2009:  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm
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اإلطار )1(: تصنيف القطاع المالي وقطاعاته المؤسسية في النظام اإلحصائي 

الحسابات القومية 207 المؤسسات النقدية والمالية 208 إحصاءات ميزان المدفوعات 209

االقتصاد الكّلي:

المؤسسات المالية:	 

مؤسسات اإليداع.– 

البنك المركزي.– 

الشركات المالية األخرى:– 

 – .)MMFs( صناديق سوق المال

 صناديق االستثمار غير صناديق – 
سوق المال.

شركات الوساطة المالية األخرى غير شركات – 
 .)ICPFs( التأمين وصناديق التقاعد

الشركات المالية المساعدة.– 

 المؤسسات المالية القابضة – 
ومؤسسات اإلقراض.

شركات التأمين وصناديق التقاعد.– 

الحكومة العامة.	 

المؤسسات غير المالية.	 

األسر المعيشة.	 

 المؤسسات غير الهادفة للربح التي 	 
.)NPISHs( تخدم األسر المعيشية

االقتصاد الكّلي:

المؤسسات المالية:	 

مؤسسات اإليداع.– 

البنك المركزي.– 

مؤسسات اإليداع األخرى )التي تتلقى – 
 الودائع باستثناء البنك المركزي 

وصناديق سوق المال(.

المؤسسات المالية )غير صناديق سوق – 
المال وصناديق االستثمار وشركات 

الوساطة المالية األخرى غير شركات التأمين 
وصناديق التقاعد والشركات المالية 

المساعدة غير الوسيطة والمؤسسات 
المالية القابضة وشركات اإلقراض وشركات 

التأمين وصناديق التقاعد(.

الحكومة.	 

المؤسسات غير المالية.	 

القطاعات المقيمة األخرى.	 

األسر المعيشية.	 

 المؤسسات غير الهادفة للربح التي 	 
 .)NPISHs( تخدم األسر المعيشية

االقتصاد الكّلي:

المؤسسات المالية:	 

البنك المركزي.– 

 المؤسسات التي تتلقى الودائع – 
باستثناء البنك المركزي.

 – .)MMF( صناديق سوق المال

الصناديق األخرى غير صناديق سوق المال.– 

شركات الوساطة المالية األخرى غير شركات – 
 .)ICPF( التأمين وصناديق التقاعد

الشركات المالية المساعدة )غير الوسيطة(.– 

 المؤسسات المالية القابضة – 
ومؤسسات اإلقراض.

شركات التأمين.– 

صناديق التقاعد.– 

الحكومة العامة.	 

المؤسسات غير المالية واألسر المعيشية 	 
 والمؤسسات غير الهادفة للربح التي 

 .)NPISHs( تخدم األسر المعيشية

بقية العالم.	 

باإلضافــة إلــى بعــض المفاهيــم والتعاريــف المتعلقــة باإلحصــاءات الماليــة المبّينــة فــي الحســابات الوطنيــة )3-1-1( وفــي الفصــول الخاصــة بالصناعــة 
 :SNA 2008 واألعمــال )4-2( يبّيــن لنــا اإلطــار )1( المزيــد مــن التعاريــف التــي تــّم اســتخالصها مــن دليــل نظــام الحســابات القوميــة

SNA 2008 اإلطار )1(: التعاريف الرئيسية لإلحصاءات المالية وفقً لدليل نظام الحسابات القومية

 بحســب نظــام الحســابات القوميــة، يقــوم الحســاب المالــي بتســجيل المعامــالت المتعلقــة باألصــول والخصــوم الماليــة التــي تحــدث بيــن 	 
المؤسســات المقيمــة وبقيــة العالم.

»األصــل«: هــو مســتودع القيمــة التــي تمثــل منفعــة أو سلســلة منافــع تعــود لمالكهــا االقتصــادي إمــا باقتنائهــا وإمــا باســتعمالها عبــر 	 
مــدة مــن الزمــن. وقــد تكــون األصــول ماليــة أو غيــر ماليــة210.

»األصــول الماليــة«: وتتكــون األصــول الماليــة مــن جميــع المطالبــات الماليــة واألســهم وحقــوق الملكيــة األخــرى فــي مؤسســة مــا، إضافــة 	 
إلــى ســبائك الذهــب التــي تمتلكهــا الجهــات النقديــة كأصــل احتياطــي211. 

)الخصــوم(: ينشــأ أحــد الخصــوم عندمــا تقــوم إحــدى الوحــدات )المديــن(، فــي ظــل ظــروف معّينــة، بتقديــم دفعــة أو سلســلة مــن 	 
الدفعــات إلــى وحــدة أخــرى )الدائــن(212.

ال توجد خصوم غير مالية وفقً لدليل نظام الحسابات القومية SNA 2008 حيث يجب أن تكون جميع الخصوم مالية.	 

207  2008 SNA, table 4.2 page 76

208  MFSM, Box 3.1 page 27

209  BPM6, table 4.2, page 61

210  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp Paragraph 3.30, page 42

211  Paragraph 3.36

212  See paragraph 3.33
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يتولــى الكثيــر مــن البنــود فــي الحســابات القوميــة )SNA2008، الفصــل الســادس القســم F( تعريــف مخرجــات القطــاع المالــي، ويتــم ســداد قيمــة الخدمــات 
الماليــة بشــكل ضمنــي أو بشــكل صريــح، ويتطلــب بعــض المعامــالت الخاصــة باألصــول الماليــة ســداد رســوم ضمنيــة أو صريحــة. ويتضمــن ذلــك مــا يلــي: 

الخدمات المالية التي يتم سدادها مباشرة: وتشمل مجاال واسعً من الخدمات التي تقّدمها العديد من المؤسسات المالية. 	 

ــع 	  ــدة المدفوعــة علــى الودائ ــارة عــن الفــرق أو الهامــش بيــن الفائ ــع: وهــي عب ــدة عــن القــروض والودائ ــة المتعلقــة برســوم الفائ الخدمــات المالي
ومعــّدالت الفائــدة فــي الســوق مثــل معــّدالت اإلقــراض بيــن المصــارف أو معــّدل اإلقــراض الدولــي مثــل ليبــور )LIBOR(. توجــد هنالــك طريقــة أخــرى 
مماثلــة لتقديــر هامــش الفائــدة علــى القــروض، ويعــرف هــذا النــوع مــن قيــاس المخرجــات بمســّمى »خدمــات الوســاطة الماليــة المقاســة بطريقــة 

 .)FISIM( »غيــر مباشــرة

الخدمات المالية المتعلقة باكتساب أو التخلص من أصول وخصوم في مالية األسواق المالية مثل رسوم المعاملة.	 

 الخدمات المالية المقدمة للتأمين على الحياة وما سواها وأنظمة التقاعد.	 

وأيضــً يشــمل إجمالــي مخرجــات القطــاع المالــي الخدمــات الماليــة المقدمــة مــن البنــك المركــزي )خدمــات السياســات الماليــة، الوســاطة الماليــة، الخدمــات 
المضافــة  والقيمــة  العامليــن  تعويضــات  قيــاس  ويتــم  المســاندة.  الشــركات  تقّدمهــا  التــي  والخدمــات  الماليــة(  الشــركات  علــى  للرقابــة  اإلشــرافية 
واســتخدامها فــي الحســابات القوميــة بنفــس الطريقــة التــي تتــم فــي القطاعــات االقتصاديــة األخــرى. أمــا البيانــات فيتــم تحديدهــا بنفــس الطريقــة 

ــة.  ــر المالي المتبعــة فــي القطاعــات غي

المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات  3-2-4-1-4

ــة )DQAF(213. والغــرض األساســي مــن هــذا اإلطــار هــو إيجــاد  ــات اإلحصــاءات النقدي قــام صنــدوق النقــد الدولــي بإصــدار إطــار محــّدد لتقييــم جــودة بيان
هيــكل مــرن لتقييــم جــودة اإلحصــاءات النقديــة، وفــي هــذا اإلطــار نجــد أن نطــاق اإلحصــاءات النقديــة يشــير إلــى الموازنــة العموميــة ومســوحات المصــرف 

المركــزي ومؤسســات اإليــداع األخــرى. ويمكــن اســتخدام هــذا اإلطــار فــي أوجــه كثيــرة مــن بينهــا: 

ــر 	  ــر الخاصــة بمراقبــة المعايي ــواردة فــي التقاري ــات ال ــدول مثــل نمــوذج البيان ــة مــن ال ــي فــي دول المراجعــة التــي يقــوم بهــا صنــدوق النقــد الدول
والقوانيــن )ROSCs( والدعــم الفنــي والمســوح. 

التقييم الذاتي الذي تقوم به مكاتب اإلحصاء الوطنية والبنوك المركزية والجهات األخرى المنتجة للبيانات.	 

التقييم الذي تقوم به مجموعات أخرى من مستخدمي البيانات مثل المشاركين في األسواق المالية.	 

مصادر وقواعد البيانات الدولية   4-2-4-1-4

هنالك نوعًن من اإلحصاءات تقوم بتغطية القطاع المالي:

المســوح الماليــة والنقديــة التــي يقــوم بهــا قطــاع المصــارف ومؤسســات التنظيــم المالــي التــي عــادة مــا تقــوم بهــا المصــارف شــهريً، والغــرض 	 
األول مــن هــذه المســوح هــو جمــع المعلومــات لفائــدة الســلطات اإلشــرافية لتأكيــد إدارة مؤسســات الوســاطة الماليــة بشــكل ســليم ومنطقــي، 
ولتأكيــد اســتقرار النظــام المالــي وكفاءتــه بشــكل كامــل وااللتــزام بالقواعــد واللوائــح التــي تطالــب بهــا الجهــات المشــرفة. أمــا الغــرض الثانــي 

لهــذه المســوحات فهــو تقديــر المؤشــرات النقديــة والماليــة التــي يحّددهــا صنــدوق النقــد الدولــي.

المســوحات االقتصاديــة )أو أي مســوحات أخــرى شــبيهة( التــي تغــذي إحصــاءات الحســابات القوميــة وإحصــاءات الصناعــة واألعمــال. ويتــم إجــراء هــذا 	 
المســح علــى أســاس ربــع ســنوي أو ســنوي. كمــا يمكــن الحصــول علــى بعــض البيانــات المطلوبــة مــن مســوحات المصــارف.

ــة. ويشــمل المســح أيضــً المؤسســات  ــات المطلوب ــم البيان ــة التــي شــملتها هــذه المســوحات تقدي ــى المؤسســات كاف ــا الحالتيــن، يجــب عل وفــي كلت
ــة. ــرة مثــل محــالت الصراف ــة الصغي المالي

تقــوم الســلطات المنظمــة لألنشــطة الماليــة باالحتفــاظ بســجالت تبّيــن فيهــا المؤسســات الماليــة التــي تــّم اإلشــراف عليهــا وتمــت مراجعــة ميزانياتهــا 
وحســابات الربــح والخســارة فيهــا. اأمــا لســلطات التنظيميــة التــي تشــرف علــى المصــارف )والشــركات التــي تســتقبل اإليداعــات والتــي تؤثــر فــي تدفــق 
المــال( والتــي غالبــً مــا تكــون البنــك المركــزي فتعــّد مؤسســات متخصصــة. أمــا النــوع اآلخــر مــن شــركات تنظيــم األمــوال فعــادة مــا يكــون لهــا ســلطاتها 
اإلشــرافية الخاصــة بهــا. وتمثــل البيانــات التــي يتــم تقديمهــا للســلطات المنظمــة األســاس الــذي تقــوم عليــه إحصــاءات القطــاع المالــي، وعــادة مــا تقــوم 

هــذه الســلطات التنظيميــة بنشــر هــذه البيانــات بشــكل مباشــر. 

أما قاعدة البيانات الدولية الرئيسية لإلحصاءات المالية والنقدية تتمثل في قاعدة البيانات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي214. 

213  http://dsbb.imf.org/Pages/DQRS/DQAF.aspx

214  http://www.imf.org/external/data.htm
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4-1-4-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي 

4-1-4-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتوى والمصادر واألساليب

ُيعــد مســح »البنــوك والمؤسســات الماليــة« الــذي ينفــذه مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي جــزءًا مــن »المســوح االقتصاديــة الســنوية«215 التــي تهــدف إلــى تحديــد 
خصائــص أنشــطة المنشــآت المقيمــة فــي اإلمــارة واســتخراج اإلحصــاءات والمعلومــات الالزمــة لتجميــع الحســابات القوميــة. 

ورد الوصــف العــام للمســوحات االقتصاديــة الســنوية فــي الفصــل الخــاص بإحصــاءات الصناعــة واألعمــال )4-2(، كمــا وردت هنــا المالمــح المحــددة لقســم 
»مســح البنــوك والمؤسســات الماليــة«.

ويشــمل المســح قطــاع »الماليــة والتأميــن« فــي المســح المؤسســات الماليــة، التــي تغطــي عمليــات المؤسســات الماليــة، )مــا عــدا الخدمــات 
التــي يوفرهــا المصــرف المركــزي(، مثــل: البنــوك )اإلســالمية والتجاريــة(، وشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن، والشــركات القابضــة وشــركات 

الخدمــات الماليــة. ويتــم تقســيم القطــاع إلــى ثالثــة قطاعــات فرعيــة كاآلتــي:

الخدمات المالية: »نشاطات الخدمات المالية، عدا أنشطة تمويل الضمان والتقاعد وأنشطة المصرف المركزي«. 	 

أنشطة التأمين: »التأمين وإعادة التأمين وتمويل التقاعد، عدا الضمان االجتماعي اإللزامي«. 	 

األنشطة المساعدة: »األنشطة المساعدة ألنشطة التأمين والخدمات المالية«.	 

يتألف مسح البنوك والمؤسسات المالية من االستمارات األربعة التالية:

نشاط البنوك.	 

أنشطة التأمين ووسطاء التأمين.	 

أنشطة الشركات القابضة.	 

أنشطة الخدمات المالية.	 

وبالنســبة إلــى اســتمارة نشــاط البنــوك، يتــم تغطيــة »المنشــآت المقيمــة فــي اإلمــارة« كافــة عــن طريــق المســوح االقتصاديــة الســنوية إلمــارة أبوظبــي، 
وبذلــك يشــمل المســح المقــرات الرئيســية والفــروع المحليــة لبنــوك إمــارة أبوظبــي، باإلضافــة إلــى فــروع بنــوك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )التــي تكــون 
مقراتهــا الرئيســية فــي إمــارة أخــرى( وفــروع البنــوك األجنبيــة وشــركات التأميــن. وليــس هنالــك تمييــز قانونــي بيــن بنــوك إمــارة أبوظبــي والبنــوك فــي 

اإلمــارات األخــرى، إذ إن اإلشــراف علــى البنــوك هــو مســؤولية اتحاديــة216. وقــد امتلــك أكثــر مــن عشــرين بنــكً إماراتيــً تراخيــص فــي أواخــر عــام 2014.

أما البيانات التي يتم جمعها  من خالل استمارة نشاط البنوك فتغطي ما يلي: 

العائدات الرئيسية: الفوائد والتمويل اإلسالمي والرسوم والعموالت ودخل/أرباح االستثمار المستلمة، والدخول الرئيسية المتنوعة األخرى. 	 

العائــدات األخــرى: الدخــل التجــاري الصافــي )األربــاح الصافيــة مــن التعامــل بالمشــتقات الماليــة والعمــوالت وأربــاح تبــادل العمــالت، والربــح الصافــي من 	 
االســتثمارات والتجــارة بــاألوراق الماليــة(، ودخــل إدارة الممتلــكات )اإليجــارات المســتلمة، بــدالت إدارة العقــارات، واإليــرادات األخــرى إلدارة الممتلــكات(، 

واإلعانــات الحكوميــة، والتعويضــات المســتلمة والدخــول المتنوعــة األخــرى.

نفقــات التشــغيل واإلدارة العامــة: نفقــات الفوائــد )الفوائــد علــى اإليداعــات مــع المصــرف المركــزي والبنــوك والمؤسســات الماليــة والفوائــد علــى 	 
القــروض والســلفيات للعمــالء، الفوائــد علــى القــروض والســحوبات علــى المكشــوف، الفوائــد علــى اتفاقيــات إعــادة الشــراء العكســية والفوائــد 
األخــرى( ونفقــات التمويــل اإلســالمي ونفقــات الرســوم والعمــوالت وتعويضــات العامليــن والوقــود والغــاز والزيــوت والميــاه والكهربــاء وإيجــارات 
األبنيــة واآلليــات والمعــدات واســتئجار وســائل المواصــالت واســتئجار األراضــي والصيانــة الحاليــة لآلليــات والمعــدات ووســائل النقــل والصيانــة الحاليــة 
لألبنيــة واإلنشــاءات والنقــل وتخزيــن البضائــع وخدمــات الشــحن، ورســوم المدققيــن ورســوم خدمــات تقنيــة المعلومــات والحواســيب، واالهتــالك 

والرســوم والضرائــب الحكوميــة.

النفقــات األخــرى: تغطيــة الدفعــات المتعثــرة، انخفــاض قيمــة العقــارات قيــد التطويــر، الخســائر فــي االســتثمار والخســائر فــي صــرف العمــالت 	 
والنفقــات المتنوعــة األخــرى. 

األصول المتداولة وغير المتداولة )األصول الثابتة واألصول المتبقية غير المتداولة(. 	 

اإللتزامات الجارية وغير الجارية. 	 

حقوق المساهمين، رأس المال المدفوع، المحفوظ، األرباح المحتجزة، حساب المركز الرئيسي/ حساب الفروع، واألسهم المنوعة األخرى. 	 

215  http://www.scad.ae/SCADDocuments/Results%20of%20Economic%20Activities%20Statistics%202012-V2.pdf

216  http://www.centralbank.ae/en/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=97
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إضافــة لمــا ســبق، جمــع بيانــات الميزانيــة العموميــة عــن األصــول المتداولــة وتحديــد القيمــة والحيــازة والنفقــات واالهتــالك فــي األصــول الثابتــة. ويتــم جمــع 
بيانــات اإللتزامــات الجاريــة وغيــر الجاريــة، واألربــاح المحتجــزة ونســبة المســاهمين. 

كذلــك هنــاك بيانــات أخــرى يتــم جمعهــا تشــمل عــدد العامليــن حســب الجنــس والجنســية، إضافــة إلــى أن جــزء مــن االســتمارة يغطــي أنشــطة البحــث 
ــر والتمويــل.  والتطوي

وفيما يتعلق باستمارة أنشطة الخدمات المالية، فتظهر القائمة التالية البيانات الرئيسية التي تّم جمعها خاللها: 

العائدات الرئيسية: عائدات الرسوم والعموالت، التحويالت وفروق العمالت، وأنواع الدخل المتنوعة األخرى.	 

العائــدات األخــرى: إيجــارات األبنيــة، والمواصــالت، والمعــدات واآلليــات، والدخــول المتنوعــة األخــرى، وعائــدات الفوائــد، واإلعانــات الحكوميــة، 	 
واألربــاح المتحصــل عليهــا، والعائــدات الماليــة المتنوعــة األخــرى. 

النفقات التشغيلية واإلدارية العامة. 	 

النفقات األخرى: خسائر إعادة التقييم، تكاليف الديون المعدومة، االقتطاعات البنكية والنفقات المتنوعة األخرى. 	 

األصول المتداولة وغير المتداولة )األصول الثابتة والمتبقية غير المتداولة(. 	 

اإللتزامات الجارية وغير الجارية. 	 

حقــوق المســاهمين، رأس المــال المدفــوع، المحفــوظ، األربــاح المحتجــزة، حســاب المركــز الرئيســي / حســابات الفــروع، واألســهم المنوعــة 	 
األخرى. 

تغطي استمارة أنشطة التأمين والوسطاء البيانات التالية: 

صافي عائدات التأمين. ويعّرف هذا البند بالمعلومات التالية: 	 

األقساط المكتسبة )إجمالي األقساط المكتسبة، التغّير في األقساط المؤجلة غير المكتسبة(. – 

أقساط إعادة التأمين )أقساط إعادة التأمين، التغّير في مساهمة المؤّمنين في األقساط غير المكتسبة(. – 

الخصــوم المســتحقة: )إجمالــي الطلبــات المســتحقة، التغّيــر فــي الخصــوم المســتحقة، الخصــوم المغطــاة مــن إعــادة التأميــن، التغّيــر فــي – 
مســاهمة إعــادة التأميــن للمطالبــات غيــر المدفوعــة(. 

العموالت )إجمالي العموالت المكتسبة، استحقاق العموالت(. – 

ــد 	  ــرادات الفوائ ــة، وإي ــوع المالي ــة، والري ــات الحكومي ــة، والنقــل، والمعــدات واآلليــات، والدخــل المتنــوع اآلخــر، واإلعان ــدات األخــرى: إيجــارات األبني العائ
ــة المتنوعــة األخــرى.  ــدات المالي ــاح المســتلمة والدخــل مــن االســتثمار، والعائ واألرب

البــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه تتشــابه بيانــات النفقــات اإلداريــة والتشــغيلية التــي يتــم جمعهــا مــع تلــك المســتخدمة فــي اســتمارة أنشــطة البنــوك، باســتثناء 
أن النفقــات تشــمل مــا يغطــي مســتحقات التأميــن. وعناصــر الميزانيــة العموميــة والتوظيــف والبحــث والتطويــر مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي اســتمارة 
األنشــطة البنكيــة. وثمــة اســتمارة تخــّص أنشــطة الشــركات القابضــة، وهــي تتبــع التصميــم العــام لالســتمارات األخــرى ولكــن بتفاصيــل أقــل عــن العائــدات 

بشــكل ملحــوظ. 

وبنــاء علــى مــا ســبق إن اســتمارات البنــوك والمؤسســات الماليــة توفــر مــن حيــث المبــدأ المعلومــات األساســية الالزمــة لقيــاس جميــع بنــود مخرجــات 
القطــاع المالــي. 

مــن جانــب أخــر، يتــم تنفيــذ المســح البنكــي والنقــدي217 مــن قبــل البنــك المركــزي لإلمــارات العربيــة المتحــدة )CBUAE( علــى أســاس شــهري. ويتــم وصــف 
البيانــات فــي الجــزء الفرعــي 4-1-4-3-3 أدنــاه حــول اإلمــارات العربيــة المتحــدة واإلحصــاءات الدوليــة. 

4-1-4-3-2 إحصاءات أبوظبي: المنتجات

توفــر المســوح االقتصاديــة الســنوية لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي218 اإلحصــاءات التاليــة )مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك( للقطــاع والقطاعــات الفرعيــة 
الثالثــة المعّرفــة أعــاله: 

القيمة المضافة )مليار درهم(. 	 

معّدل القيمة المضافة من المخرج اإلجمالي. 	 

217  http://www.centralbank.ae/en/index.php?option=com_content&view=article&id=101:statisticalbulletin01&catid=51:publications&Itemid=89

218  http://www.scad.ae/SCADDocuments/Results%20of%20Economic%20Activities%20Statistics%202012-V2.pdf
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نصيب العامل من القيمة المضافة )ألف درهم(. 	 

اإلنتاج الكّلي )المخرج اإلجمالي( )مليار درهم(. 	 

اإلنتاج لكل موظف )ألف درهم(. 	 

إجمالي تكوين رأس المال الثابت )مليار درهم(. 	 

إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع األصول، والنسبة المئوية إلجمالي القطاع. 	 

اهتالك رأس المال الثابت )مليار درهم(. 	 

االستهالك المتوسط )مليار درهم(. 	 

تعويضات العاملين )مليار درهم(. 	 

عدد العاملين )باآلالف(.	 

اإلحصــاءات الرســمية األساســية للنشــاط المالــي والتأميــن المتعلــق بمؤشــرات الحســابات الســنوية، والمنشــور فــي كتــاب أبوظبــي 
اإلحصائــي الســنوي219 هــي: 

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية. 	 

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي باألسعار الجارية.	 

إجمالي المخرج )النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(. 	 

إجمالي رأس المال )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(. 	 

تعويضات العاملين )مليون درهم(. 	 

أضف إلى ذلك، المؤشرات الرئيسية التالية لسوق أبوظبي لألوراق المالية يوفرها الكتاب اإلحصائي السنوي:

إجمالي الشركات المحلية المسجلة. 	 

إجمالي الشركات األجنبية المسجلة. 	 

رسملة السوق )مليار درهم(. 	 

رسملة السوق )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(. 	 

القيمة المتداولة )درهم(. 	 

القيمة المتداولة )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(. 	 

معّدل تداول األسهم )%( )عدد األسهم المحلية المتداولة/ عدد األسهم المحلية المطروحة(. 	 

الرقم القياسي لألسهم )النقاط(.	 

4-1-4-3-3 العالقة بإحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية

ــاء فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة إحصــاءات للقطــاع المالــي وبيانــات مفصلــة عــن الميزانيــة العموميــة  ــية واإلحص ــة للتنافس ــة اإلتحادي تنشــر الهيئ
ومعامــالت قطــاع التأميــن ضمــن إحصــاءات الحســابات القوميــة220. 

وعلــى صعيــد دولــي، يديــر صنــدوق النقــد الدولــي النظــام العــام لنشــر البيانــات الوصفيــة )GDDS(221. حيــث يوجــد جــزء خــاص بالقطــاع المالــي -عمليــات 
اإليــداع )البنــوك. إلــخ(. وقــد قامــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتحديــث مادتهــا فــي يونيــو عــام 2013 222 وتشــير المــادة إلــى أن المصــرف المركــزي لإلمــارات 
ــة وميــزان المدفوعــات ونشــرها«. ويشــير المصــرف المركــزي إلــى أن المســح النقــدي  العربيــة المتحــدة مســؤول عــن تجميــع اإلحصــاءات الماليــة والنقدي
يغطــي تعامــالت المصــرف المركــزي لإلمــارات العربيــة المتحــدة كافــة وجميــع تلــك التعامــالت التــي تجريهــا مؤسســات اإليــداع المقيمــة )البنــوك التجاريــة(، 

بمــا فــي ذلــك البنــوك األجنبيــة: 

219  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=10&SubTopicID=36

220  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=2143&PTID=104&MenuId=1

221  http://dsbb.imf.org/pages/gdds/home.aspx

222  http://dsbb.imf.org/Pages/GDDS/DQAFViewPage.aspx?ctycode=ARE&catcode=BMS00&Type=CF
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ويتألف المسح النقدي من المكونات التالية: 

صافي األصول األجنبية. 	 

األصول األجنبية. 	 

اإللتزامات األجنبية. 	 

صافي األصول المحلية. 	 

صافي المطالبات على الحكومة. 	 

المطالبات على الهيئات الرسمية. 	 

المطالبات على القطاع الخاص. 	 

المطالبات على المؤسسات المالية غير البنكية. 	 

رأس المال واالحتياطيات. 	 

المواد األخرى )الصافي(. 	 

السيولة المحلية )النقد المتوافر السهل )إم2( = األموال )إم1( + شبه النقد(. 	 

األموال. 	 

العملة خارج البنوك. 	 

اإليداعات النقدية. 	 

شبه النقد. 	 

إيداعات العملة األجنبية. 	 

اإليداعات بالدرهم. 	 

هــذا ويتــم تجميــع بيانــات النقــد شــهريً ونشــرها مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لمصــرف اإلمــارات المركــزي علــى شــكل »النشــرة اإلحصائيــة الشــهرية«223. 
ويتــم أيضــً إصــدار النشــرة اإلحصائيــة البنكيــة والنقديــة ربــع الســنوية والتقريــر الســنوي، باإلضافــة إلــى تقريــر االســتقرار المالــي منــذ عــام 2012.

4-1-4-4 استخدام البيانات

قراءة اإلحصاءات

يتضمــن إصــدار مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي  لنتائــج  »المســح االقتصــادي« التعليــق والشــرح للنتائــج المتعلقــة باإلنتــاج والقيمــة المضافــة واإلنتاجيــة والعمالــة 
حســب النشــاط االقتصــادي. حيــث ُيعــرف قطــاع الخدمــات الماليــة علــى نطــاق عالمــي بتبايــن أدائــه مــن حيــث اإلنتــاج والعمالــة واإلنتاجيــة. 

أمــا مؤشــرات الحســابات القوميــة فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ألبوظبــي فتظهــر فقــط كنســب مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ويمكــن اســتخدام 
تعويضــات العامليــن والتكويــن الرأســمالي كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقيــاس نمــو القطــاع. إلــى جانــب توفيــر مؤشــرات ســوق أبوظبــي 

لــألوراق الماليــة معلومــات مهّمــة عــن رســملة الســوق والتــداوالت. 

القطــاع وتنشــر فــي نتائــج  الخاصــة بهــذا  إمــارة أبوظبــي اإلحصــاءات  الماليــة فــي  الرئيســية إلحصــاءات المؤسســات  الرســمية  تعــّد اإلحصــاءات 
المســح االقتصاديــة إضافــة إلــى اإلحصــاءات الرئيســية لســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة التــي تنشــر فــي كتــاب أبوظبــي اإلحصائــي الســنوي وهــي 

ــاه.  متوافــرة فــي اإلطــار 2 أدن

اإلطار )2(: اإلحصاءات الرسمية الرئيسية224 إلحصاءات المؤسسات المالية ألبوظبي 

صافي اإلنتاج كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. 	 

إجمالي اإلنتاج )بالدرهم اإلماراتي باألسعار الجارية(. 	 

تكوين رأس المال )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(. 	 

إجمالي تكوين رأس المال )بالدرهم اإلماراتي باألسعار الجارية(. 	 

إجمالي العاملين.	 

حصة العامل من تعويضات العاملين. 	 

223  http://www.centralbank.ae/en/index.php#

224  See file: economic department KOS 2014 revised coding (Ref. Doc. 60)
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4-1-5  إحصاءات مالية الحكومة

4-1-5-1 مجاالت تطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها

تغطــي إحصــاءات ماليــة الحكومــة، حســب مــا تعّرفــه األدلــة الدوليــة، الدخــل واإلنفــاق واألصــول للحكومــة المركزيــة )حســب التعريــف المســتخدم( 
والمحّليــة والجهــات الخاضعــة لرقابــة الحكومــة التــي ال تنتــج ســلع خدمــات ســوقية. وتشــمل إحصــاءات ماليــة الحكومــة أصــول الحكومــة وديونهــا 

والعجــز والفائــض الكّلــي.

وتغطــي إحصــاءات ماليــة الحكومــة قــرارات الحكومــة المتعلقــة بالموازنــة، إضافــة إلــى نواتــج الحســابات المتعلقــة باإلنفــاق حســب الــوزارة والبرامــج. وهــي 
تســتخدم بشــكل رئيســي لبيــان بيانــات موازنــة الحكومــة الســنوية مــن حيــث االتجــاه العــام وهيكليتهــا ومقــدار العجــز أو الفائــض، ويتــم التعبيــر عنهــا 
فــي العــادة كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وتاريخيــً يتــم اســتخدام البيانــات إلعــداد حســابات الحكومــة وبالتحديــد وبنفــس الوقــت إلظهــار 

الفــروق بيــن هــذه الحســابات وتنبــؤات الموازنــة.

يشــّكل العجــز والّديــن الحكومــي عناصــر حّساســة فــي ماليــة الحكومــة، ويقــوم المســتثمرون المحليــون والدوليــون فــي الســندات الحكوميــة والصكــوك 
الماليــة الوطنيــة األخــرى بمراقبــة هذيــن الرقميــن كمؤشــرات أساســية علــى المخاطــرة الماليــة. إن التغّيــرات فــي البيانــات أو توقــع هــذه التغّيــرات لهــا دور 
فــي التأثيــر فــي أســواق الســندات المحليــة والدوليــة وبالتالــي نســب الفائــدة. وتســتخدم بيانــات الّديــن والعجــز مــن قبــل الــوكاالت الدوليــة للتصنيــف 

االئتمانــي فــي تطويــر تصانيــف الجــدارة االئتمانيــة المؤثــرة فــي أســعار الفائــدة. 

تشــمل االســتخدامات األخــرى للبيانــات التعــّرف علــى العــبء الضريبــي وشــبكة األمــان االجتماعيــة. ومــن القضايــا الحديثــة فــي هــذا المجــال التعــّرف علــى 
فاعليــة اإلنفــاق علــى التخفيــف مــن حــّدة الفقــر، واســتدامة السياســات الماليــة، وصافــي الّديــن وصافــي الثــروة، باإلضافــة إلــى المطالبــات المحتملــة علــى 

الحكومــة، بمــا فــي ذلــك التزامــات معاشــات الضمــان االجتماعــي225.

ومــع ذلــك تعــّد إحصــاءات ماليــة الحكومــة، المدخــالت الرئيســية لتجميــع بيانــات الحســابات القوميــة للقطــاع الحكومــي. وتعتمــد درجــة مقارنــة حســابات 
القطــاع الحكومــي بيــن الــدول علــى جــودة بيانــات ماليــة الحكومــة وعلــى الدرجــة التــي تتوافــق بهــا عمليــة تجميــع الحســابات القوميــة مــع نظــام الحســابات 
القوميــة، وغالبــً مــا ُينظــر إلــى بيانــات الحكومــة علــى أنهــا ذات جــودة أفضــل مــن الكثيــر مــن بيانــات المصــادر األخــرى، التــي تكــون فــي الغالــب هــي المصــدر 

األفضــل لبيانــات المعامــالت بيــن القطــاع الحكومــي والقطاعــات غيــر الحكوميــة.

ثّمــة عــدد مــن المقارنــات بيــن الــدول لقطــاع الحكومــة العامــة يتــم فــي الغالــب إجراؤهــا ألغــراض متعــددة. وتشــمل المقارنــات الدوليــة لمكونــات قطــاع 
الحكومــة فــي الحســابات القوميــة هيكليــة االقتصــاد التــي تتضمــن: نســبة اإلنفــاق الحكومــي العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي وهــو مؤشــر مهــم، 
إلــى الــدور الــذي تؤديــه الحكومــة فــي االقتصــاد. كمــا يمكــن لمقارنــات مشــابهة أن تجــرى بيــن الــدول حــول مســاهمة اإلنفــاق الحكومــي علــى الصحــة أو 
التعليــم، مــع األخــذ باإلعتبــار إنفــاق القطــاع الخــاص علــى هذيــن القطاعيــن. هــذا ينبغــي أن تكــون هــذه المقارنــات بيــن مجموعــات الــدول التــي تتشــابه 

مــن حيــث قيمــة نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتجميــع إحصــاءات قطــاع الحكومــة العامــة لقيــاس التطــورات فــي القطــاع ومــدى مســاهمته فــي اقتصــاد 
إمــارة أبوظبــي. وتعــّد هــذه البيانــات ضروريــة فــي تجميــع الحســابات القوميــة إلمــارة أبوظبــي. وفــي هــذا الســياق، إن أهــداف مركــز اإلحصــاء 

- أبوظبــي فــي تجميــع هــذه اإلحصــاءات تتركــز فــي: 

دعم صياغة السياسة المالية والقرارات االقتصادية في إمارة أبوظبي. 	 

توفيــر إحصــاءات عــن تكويــن رأس المــال الثابــت للقطــاع الحكومــي لمســاعدة قطــاع األعمــال والمســتثمرين فــي إتخــاذ القــرارات المالئمــة 	 
مــن أجــل تقييم القــرارات االســتثمارية.

المساهمة في تقييم مدى التحّول في التنوع االقتصادي في القطاعات غير النفطية. 	 

قياس التقّدم الحاصل في إنجاز األجندة الخاصة برؤية أبوظبي 2030.	 

وفي هذا المجال، تشمل رؤية أبوظبي االقتصادية 2030 األهداف التالية226: 

الهــدف 12: »تنويــع مصــادر اإليــرادات الماليــة« وذلــك بهــدف خفــض اعتمــاد الحكومــة علــى عائــدات النفــط: ويمكــن أن يتــم ذلــك بالنظــر إلــى مصــادر 	 
ماليــة أخــرى، وســيتم اســتخدام الســندات الحكوميــة لتمويــل موازنــة الحكومــة. 

225  IMF Government Finance Statistics Manual, (GFS Manual) http://www.imf.org/external/np/sta/gfsm/

226  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf
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الهــدف 13: »إنفــاق حكومــي أمثــل« علــى ســبيل المثــال عــن طريــق خفــض نســبة التكاليــف التشــغيلية للحكومــة، عــن طريــق زيــادة االســتثمار 	 
الحكومــي فــي تطويــر البنيــة التحتيــة وقطاعــات المرافــق الخدميــة، وإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى التخطيــط طويــل األجــل للنفقات الرأســمالية 

فــي دوائــر الحكومــة. 

الهــدف 14: »تحســين القــدرة علــى االســتجابة للــدورات االقتصاديــة والتأثيــر فيهــا«. مــن خــالل أدوات السياســة الماليــة وتطويــر وتعزيــز التنســيق 	 
مــع وزارة الماليــة والصناعــة اإلتحاديــة. 

4-1-5-2 أطر العمل الدولية

4-1-5-2-1 أطر العمل الدولية

على المستوى الدولي، ترتكز إحصاءات مالية الحكومة على األدلة التالية: 

 	 .228)GFSM 2014( 227 و)GFSM 2001( 2001 دليل صندوق النقد الدولي إلحصاءات مالية الحكومة

إحصــاءات ديــن القطــاع العــام الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي - دليــل المجّمعيــن والمســتخدمين 2014 )نفــس المرجــع المذكــور 	 
أعــاله(.

مرفقات أخرى تشمل »نموذج بيانات عائدات الحكومة من الموارد الطبيعية«229. 	 

كما وتم إرساء النظام الدولي للحسابات القومية في اآلتي: 

نظــام الحســابات القوميــة SNA 2008( 2008( الــذي تــّم وضعــه بشــكل مشــترك مــن قبــل األمــم المتحــدة والمجموعــة األوروبيــة ومنظمــة التعــاون 	 
االقتصــادي والتنميــة وصنــدوق النقــد الدولــي ومجموعــة البنــك الدولــي )انظــر الفصــل المتعلــق بالحســابات القوميــة(. 

كتيبات الحسابات القومية وأدلة التجميع التابعة والمرافقة لنظام الحسابات القومية 2008 230. 	 

ــة، التــي تتضمــن تصانيــف الوحــدات المؤسســية والمعامــالت  ــة الحكوم ــف الرئيســية المتعلقــة بإحصــاءات مالي ــة المذكــورة أعــاله التعاري وتشــمل األدل
ــرات األخــرى فــي الحجــوم واألســعار. ــة والتغّي ــر المالي ــة )األصــول والخصــوم( واألصــول غي واألدوات المالي

يحــّدد »تصنيــف وظائــف الحكومــة )COFOG(231 نفقــات الحكومــة حســب الغــرض الــذي ُيســتخدم التمويــل ألجله، وذلك بشــكل مســتقل عن نــوع المعاملة 
المعنيــة. ويقســم المســتوى األول مــن تصنيــف وظائــف الحكومــة )COFOG( بيانــات النفقــات إلــى عشــر مجموعــات »وظائــف« لإلنفــاق كالدفــاع والتعليــم 
والحمأيــة االجتماعيــة. وعلــى المســتوى الثانــي مــن التصنيــف يكــون هنــاك تفصيــل لــكل مجموعــة مــن المســتوى األول. ويتوافــق تصنيــف وظائــف 
الحكومــة مــع نظــام الحســابات القوميــة، وقــد تــّم تطويــره مــن قبــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(. كمــا يمكــن الحصــول علــى التصنيــف 

الكامــل المتوفــر علــى الموقــع اإللكترونــي لــكل مــن شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة ومكتــب اإلحصــاء التابــع لإلتحــاد األوروبــي )يــورو ســتات(232.

4-1-5-2-2 المفاهيم األساسية والتعاريف

ــة الوحــدات  تتألــف الحكومــة العامــة مــن جميــع الجهــات الحكوميــة وجميــع المؤسســات غيــر الســوقية وغيــر الربحيــة التــي تخضــع لرقاب
الحكوميــة، والتــي تصنــف فــي القطاعــات الفرعيــة التاليــة233: 

الحكومة المركزية.	 

حكومة الوألية أو اإلقليم.	 

الحكومة المحلية.	 

صناديق الضمان االجتماعي التي يمكن تعريفها بقطاع فرعي منفصل. 	 

227  http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/index.htm

228  http://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf

229  http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1454.htm

230  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubs.asp

231  http://www.oecd.org/gov/48250728.pdf 

232  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4

233  IMF GFS Manual 2014: http://www.imf.org/external/np/sta/gfsm/index.htm Figure 2.3 and chapter 2 section 2.
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ويتوافــق ذلــك مــع التعريــف الــوارد فــي نظــام الحســابات القوميــة، الــذي يشــير إلــى أن قطــاع الحكومــة العامــة يشــمل الوحــدات المؤسســية كافــة، 
التــي، باإلضافــة إلــى مســؤولياتها السياســية ودورهــا فــي التنظيــم االقتصــادي، فإنهــا تنتــج أيضــً بشــكل رئيســي خدمــات غيــر ســوقية )وأحيانــً ســلعً( 

ــع الدخــل والثــروة.  لالســتهالك الفــردي أو الجماعــي، إضافــة إلــى إعــادة توزي

حســب تعريــف شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة )UNSD(، فــإن الشــركات العامــة هــي الوحــدات التــي تخضــع لرقابــة الحكومــة وتعمــل فــي إنتــاج الســلع 
والخدمــات الســوقية. وبشــكل مشــابه، تعــّرف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( الشــركات العامــة كجهــات قانونيــة مملوكــة مــن قبــل 

ــً.  الحكومــة أو تخضــع لرقابتهــا وتنتــج الســلع والخدمــات للبيــع فــي الســوق بأســعار مهمــة اقتصادي

تقــّوم مخرجــات الحكومــة العامــة )باســتثناء المخرجــات الســوقية( حســب نظــام الحســابات القوميــة علــى أســاس أنهــا تكاليــف اإلنتــاج الكلّيــة التي تشــمل: 
االســتهالك الوســيط وتعويضــات العامليــن واســتهالك رأس المــال والضرائــب األخــرى علــى اإلنتــاج مطروحــً منهــا اإلعانــات. وبشــكل أساســي فإن السياســة 

الماليــة تكــون مــن اختصــاص الحكومــة المركزية.

يتــم عــادة إنتــاج إحصــاءات ماليــة الحكومــة مــن قبــل وزارة الماليــة وفقــً للتشــريعات الوطنيــة الخاصــة بالحســابات الحكوميــة. وبالرغــم مــن أن دليــل 
إحصــاءات ماليــة الحكومــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي )GFSM 2014( يوفــر إطــارًا دوليــً، يتوافــق مــع نظــام الحســابات القوميــة 2008، فــإن القواعــد 

المحاســبية تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى بشــكل كبيــر، وهــذا قــد يــؤدي إلــى بيانــات غيــر قابلــة للمقارنــة مــع تلــك الخاصــة بــدول أخــرى. 

ويمكــن تأكيــد ذلــك مــن خــالل مقارنــة البيانــات الوصفيــة المتعلقــة بمهــام الحكومــة العامــة المتوفــرة علــى الصفحــة اإللكترونيــة »للمعيــار الخــاص بنشــر 
اإلحصــاءات« لصنــدوق النقــد الدولــي )IMF-SDDS(234، ولمختلــف الــدول.  

وتتركز أوجه االختالف في القواعد المحاسبية الخاصة بالدول في اآلتي: 

تجميع بيانات الحكومة على أساس نقدي أكثر منها على أساس استحقاق.	 

 بيانات الحكومة المركزية تجميعية، وأحيانً يتم التعامل معها على أنها وحدة واحدة.	 

نشــر البيانــات علــى مســتوى إجمالــي لــكل قســم مــن الحكومــة )أي: فقــط للحكومــة المركزيــة، أو حكومــة اإلقليــم، أو الحكومــة 	 
المحليــة(. ووجــود مجموعــة بيانــات منفــردة تغطــي كامــل الحكومــة العامــة أو القطــاع العــام يعــّد اســتثناًء.

إن الجــزء الخــاص »بقطــاع الحكومــة« فــي الحســابات القوميــة يتــم تجميعــه عــادة مــن قبــل مراكــز اإلحصــاء باســتخدام إحصــاءات ماليــة الحكومــة كمدخــالت 
وفقــً لنظــام الحســابات القوميــة. ولعــّل اإلجــراءات الرئيســية الالزمــة لجعــل بيانــات ماليــة الحكومــة مناســبة لتضمينهــا فــي الحســابات القوميــة هــي: 

االتساق في التصنيفات مع الجهات اإلدارية القانونية. 	 

أن يتم وفق المتطلبات التحول من نظام المحاسبة القائم على األساس النقدي إلى نظام المحاسبة القائم على أساس االستحقاق.	 

التحضير لتوحيد بعض فئات البيانات مستقباًل.	 

إجراء التعديالت المطلوبة الناتجة من االختالفات األخرى في القواعد المحاسبية للحكومة وتلك الخاصة بنظام الحسابات القومية.	 

ــة دوليــً، وهنــاك  ــات الحكومــة المجّمعــة حســب نظــام الحســابات القوميــة هــي التــي تكــون قابلــة للمقارن والبــد مــن اإلشــارة إلــى إن بيان
ــا محــددة تحــّد مــن المقارنــة، منهــا:  قضاي

االختالفات في آليات الدفع بين الدول. 	 

االختالفــات فــي توزيــع بعــض األنشــطة المتخصصــة علــى جهــات غيــر معنيــة بهــذا النشــاط )والتــي تكــون خــارج حســابات الحكومــة( أو 	 
لحكومــة اإلقليــم أو الحكومــة المحليــة.

االختالف في الهيكل المالي داخل الحكومة في مرحلة التجميع لبيانات مالية الحكومة.	 

234  http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/CategoryList.aspx
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4-1-5-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات

ــات )DQAF( إلحصــاءات ماليــة الحكومــة وإحصــاءات ديــن القطــاع العــام 2012 235،  طــّور صنــدوق النقــد الدولــي إطــار تقييــم جــودة البيان
بالتزامــن مــع األطــر الخاصــة بالقطاعــات األخــرى، والغــرض منــه هــو توفيــر هيــكل مــرن لتقييــم الجــودة إلحصــاءات ماليــة الحكومــة فــي ســياق 
التقييــم الذاتــي مــن قبــل مركــز اإلحصــاء - الوطنــي أو البنــك المركــزي. ويغطــي إطــار تقييــم جــودة البيانــات )DQAF( بشــكل عــام المحــاور 

المختلفــة لجــودة البيانــات بمراحلهــا المختلفــة مــن جمــع معالجــة، ونشــر. وهــذا اإلطــار منظــم علــى النحــو التالــي: 

الشروط األساسية للجودة.	 

ضمان النزاهة.	 

سالمة المنهجية.	 

الدقة والموثوقية.	 

المنفعة.	 

اإلتاحة وسهولة اإلطالع.	 

4-1-5-2-4 قواعد ومصادر البيانات الدولية 

إن مصــدر البيانــات الدولــي الرئيســي هــو الموقــع اإللكترونــي لصنــدوق النقــد الدولــي - إحصــاءات ماليــة الحكومــة. وهنــاك المزيــد مــن البيانــات المحــدودة 
لبيانــات ماليــة الحكومــة توفرهــا قاعــدة بيانــات النشــرة االقتصاديــة الدوليــة فــي صنــدوق النقــد الدولــي. 

هــذا إضافــة إلــى المواقــع اإللكترونيــة للنظــام الخــاص لنشــر البيانــات - صنــدوق النقــد الدولــي )IMF SDDS( والنظــام العــام لنشــر البيانــات - صنــدوق 
النقــد الدولــي )IMF GDDS( توفــر بيانــات وصفيــة عــن ماليــة الحكومــة236.

4-1-5-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي

4-1-5-3-1. إحصاءات أبوظبي: المحتوى والمصادر واألساليب

تغطــي إحصــاءات ماليــة الحكومــة التــي ينتجهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي كافــة الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة أبوظبــي، إضافــة إلــى حصــة إمــارة أبوظبــي 
مــن نفقــات الحكومــة اإلتحاديــة، حيــث يتــم تجميــع البيانــات مــن دائــرة الماليــة فــي أبوظبــي ووزارة الماليــة وجهــات حكوميــة أخــرى ال تغطــى بياناتهــا ضمــن 
أيــً مــن وزارة الماليــة أو دائــرة الماليــة. هــذا ويتطابــق تعريــف القطــاع العــام والحكومــة العامــة فــي إمــارة أبوظبــي مــع التعريــف الــوارد فــي دليــل إحصــاءات 
ماليــة الحكومــة 2001 الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي. إضافــة إلــى أن التصنيفــات المؤسســية للوحــدات الحكوميــة تتوافــق مــع دليــل صنــدوق النقــد 

الدولــي الســابق اإلشــارة إليــه ومــع نظــام الحســابات القوميــة 1993. 

هــذا ويتــم جمــع البيانــات مــن الســجالت اإلداريــة مــن الجهــات الحكوميــة كافــة، وعلــى وجــه التحديــد دائــرة الماليــة، التــي تضطلــع بــدور اإلدارة الماليــة 
ــات  ــل مبــادرات الحكومــة بمــا فيهــا مســاهمات القطــاع الخــاص237. كمــا يتــم أيضــً الحصــول علــى بيان لحكومــة أبوظبــي، إضافــة لدورهــا فــي تموي
مــن وزارة الماليــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــي المســؤولة عــن كل مــن اإلدارة الماليــة وتطويــر المصــادر الماليــة للحكومــة اإلتحاديــة، وعــن 

السياســة الماليــة اإلتحاديــة238. 

مــن جانــب أخــر، تحــّدد الحســابات القوميــة إلمــارة أبوظبــي مســتويين مــن الحكومــات ضمــن قطــاع الحكومــة العامــة: الحكومــة اإلتحاديــة والحكومــة 
المحليــة. فــي حســاب تكاليــف اإلنتــاج فــي الحكومــة العامــة، فــإن إجمالــي تعويضــات العامليــن النقديــة والعينيــة، المدفوعــة للعمــل المنجــز فــي الفتــرة 

ــي التأميــن الصحــي والتأمينــات االجتماعيــة.  المحاســبية يتــم أخــذه فــي االعتبــار، بمــا فــي ذلــك مســاهمات رّب العمــل )الحكومــة( فــي مجال

أما حساب تكوين رأس المال الثابت لقطاع الحكومة العامة في إمارة أبوظبي فيتم من خالل: 

تكوين رأس المال الثابت لحكومة إمارة أبوظبي. 	 

حصة إمارة أبوظبي من تكوين رأس المال الثابت من الحكومة اإلتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 	 

235  http://dsbb.imf.org/Pages/DQRS/DQAF.aspx

236  http://dsbb.imf.org/pages/gdds/CtyCtgList.aspx?ctycode=ARE

237  http://dof.abudhabi.ae/en/portal/vision.missino.values.aspx

238  http://www.mof.gov.ae/en/aboutministry/pages/visionmission.aspx
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وبحســب وثائــق مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي239، فــإن إجمالــي رأس المــال الثابــت ُيحســب كإجمالــي قيمــة اإلضافــات مــن األصــول الثابتــة ناقصــً قيمــة األصــول 
المتخلــص منهــا خــالل الفتــرة، إضافــة إلــى بعــض الزيــادات علــى قيمــة األصــول غيــر المنتجــة التــي تحــدث نتيجــة للنشــاط اإلنتاجــي للوحــدات المؤسســية 

مثــل اســتصالح األراضــي وتحســين اإلنتاجيــة أو زيادتهــا. إلــخ.

4-1-5-3-2 إحصاءات أبوظبي: المنتجات

تشمل إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن مركز اإلحصاء - أبوظبي التالي: 

حســاب إجمالــي الناتــج المحلــي )GDP(: مســاهمة قطــاع الحكومــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي )القيمــة المضافــة لقطــاع الحكومــة واالســتهالك 	 
الوســيط واإلنتــاج وتكويــن رأس المــال وتعويضــات العامليــن(.

مالية الحكومة المحلية ألبوظبي، التي تتضّمن:	 

التوزيع النسبي إليرادات حكومة أبوظبي. – 

التوزيع النسبي للنفقات العامة لحكومة أبوظبي. – 

التوزيع النسبي للنفقات العامة لحكومة أبوظبي حسب النوع. – 

اإلحصاءات الرسمية الرئيسية لقطاع مالية الحكومة المتوافرة تحت الجزء الفرعي 4-1-5-4 أدناه. 	 

ينشر مركز اإلحصاء - أبوظبي بعض البيانات عن مالية الحكومة في النشرات اإلحصائية المبّينة في اإلطار )1(: 

اإلطار )1(: النشرات الرئيسية عن إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن مركز اإلحصاء - أبوظبي

استكشف أبوظبي من خالل اإلحصاءات240. 	 

الكتاب اإلحصائي السنوي ألبوظبي - مالية الحكومة241. 	 

مؤشرات مختارة لالقتصاد الكّلي242.	 

4-1-5-3-3 العالقة والمقارنة مع إحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية

تتســم المفاهيــم واألســاليب ومصــادر البيانــات المســتخدمة فــي إعــداد إحصــاءات ماليــة حكومــة أبوظبــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة باالتســاق، إال أنــه 
ــة المباشــرة بيــن اإلحصــاءات الماليــة التجميعيــة ألبوظبــي واإلحصــاءات الماليــة للحكومــة  ــة فــإن المقارن بســبب التداخــل فــي تعريــف الحكومــة المركزي

اإلتحاديــة قــد تكــون غيــر ممكنــة.

يجمــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بيانــات ماليــة الحكومــة مــن البيانــات الماليــة لجميــع الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة أبوظبــي. ومــن بيــن الصالحيــات 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أنهــا المســؤولة عــن جمــع بيانــات الحكومــة اإلتحاديــة وتدقيقهــا، وتحضيــر الحســاب اإلتحــادي  ــوزارة الماليــة لدول المتنوعــة ل
الختامــي ووضــع مســودات قانــون اعتمــاده، وتأميــن التنســيق والتعــاون بيــن المؤسســات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة فــي المجــاالت االقتصاديــة 

والنقديــة والماليــة243.

تشــمل حســابات الحكومــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إنفــاق الحكومــة المركزيــة اإلتحاديــة، إضافــة إلــى إنفــاق حكومــات اإلمــارات الســبع، الــذي يعــّد 
إنفــاق الحكومــة المركزيــة. ويمكــن الحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول ذلــك فــي الصفحــة الخاصــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي البيانــات 

الوصفيــة فــي النظــام العــام لنشــر البيانــات  علــى الموقــع اإللكترونــي لصنــدوق النقــد الدولــي. 

كمــا وتشــمل بيانــات ماليــة حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي لبيانــات الســنوات الحاليــة والتنبــؤات، وتتوافــر هــذه 
البيانــات علــى الموقــع اإللكترونــي لصنــدوق النقــد الدولــي ضمــن التوقعــات المســتقبلية لالقتصــاد العالمــي.

239  See file: T45.The general government sector statistics methodology (Ref. Doc. 401)

240   http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=11&SubTopicID=37 and available under the new link:  
http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=181

241  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=11&SubTopicID=39

242  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=11&SubTopicID=38

243  http://www.mof.gov.ae/En/Budget/Pages/ZEROBudgeting.aspx

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

97



4-1-5-4 استخدام البيانات 

قراءة اإلحصاءات

يتضمن اإلطار )2( ادناه البيانات الرسمية الرئيسية حول قطاع مالية الحكومة في مركز اإلحصاء - أبوظبي. 

اإلطار )2(: البيانات الرسمية الرئيسية حول قطاع مالية الحكومة كما حّددها مركز اإلحصاء - أبوظبي244

اإليرادات الضريبية والعائدات البترولية )%(.	 

اإليرادات والرسوم الحكومية األخرى )%(. 	 

اإليرادات الرأسمالية )%(.	 

توزيع النفقات العامة - النفقات الجارية )%(.	 

توزيع النفقات العامة - الرواتب واألجور )%(.	 

توزيع النفقات العامة - السلع والخدمات )%(. 	 

توزيع النفقات العامة - التحويالت الجارية )%(.	 

توزيع النفقات العامة - النفقات الرأسمالية )%(.	 

توزيع النفقات العامة – نفقات التطوير )%(.	 

توزيع النفقات العامة - النفقات الرأسمالية للسلع والخدمات )%(.	 

توزيع النفقات العامة - التحويالت الرأسمالية )%(.	 

توزيع النفقات العامة حسب النوع – النفقات المتكررة للدوائر )%(.	 

توزيع النفقات العامة حسب النوع – نفقات التطوير )%(.	 

توزيع النفقات العامة حسب النوع - المساهمة في نفقات الحكومة اإلتحادية )%(. 	 

توزيع النفقات العامة حسب النوع - القروض والمساعدات )%(. 	 

توزيع النفقات العامة حسب النوع - المدفوعات الرأسمالية )%(. 	 

إن أحــد أهــم إحصــاءات ماليــة الحكومــة المنشــورة هــي: التوزيــع النســبي للنفقــات العامــة حســب النــوع والتــي تســمح بتوفيــر معلومــات ذات صلــة باإلنفــاق 
الرأســمالي والتطويــري للحكومــة، مــا يمّكــن مــن تقييــم »اإلنفــاق الحكومــي األمثــل« المســتهدف مــن الهــدف 13 مــن رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030.

كذلــك النســبة المئويــة للعوائــد البتروليــة والضرائــب التــي تجعــل مــن الممكــن تقديــر مســتوى اعتمــاد الحكومــة علــى إيــرادات النفــط وتقييــم إنجــاز 
ــة 2030. ــة أبوظبــي االقتصادي الهــدف 12 مــن رؤي

4-1-6  إحصاءات االستثمار األجنبي

االستثمار

االســتثمار هــو اإلنفــاق علــى األصــول الرأســمالية خــالل فتــرة زمنيــة مــا. ويشــمل أيضــً أي إضافــة محتملــة إلنتــاج جديــد لألصــول اإلنتاجيــة مــن خــالل إقامــة 
مشــاريع جديــدة أو التوّســع فــي المشــاريع القائمــة.

االستثمار األجنبي

اســتنادًا إلــى دليــل ميــزان المدفوعــات، يعــّرف مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي االســتثمار األجنبــي )FI( بأنــه مّدخــرات اقتصــاد معيــن فــي منطقــة جغرافيــة 
معينــة، تكــون موجهــة لتشــكيل أصــول رأســمالية حقيقيــة جديــدة، أو ملكيــة فــي اقتصــاد آخــر أو فــي إقليــم جغرافــي آخــر. بمعنــى آخــر، مؤسســة أو فــرد 

فــي دولــة يمتلــك بعــض أصــول مؤسســة تعمــل فــي دولــة أخــرى، ويشــمل ذلــك أنمــاط االســتثمار اآلتيــة:

االستثمار األجنبي المباشر.	 

االستثمار في المحافظة: )حيازة األسهم والسندات المالية(.	 

استثمارات أجنبية أخرى: )االئتمان التجاري وغيره(.	 

244    For further details on Official Statistics, please refer to SCAD website or portal.  
File name: economic department KOS 2014 revised coding (Ref. Doc. 60)
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االستثمار األجنبي المباشر

االســتثمار األجنبــي المباشــر )FDI( هــو اســتثمار يقــوم بــه فــرد مقيــم مــن الدولــة األم فــي اقتصــاد دولــة أخــرى. هــذا ويتطلــب االســتثمار األجنبــي المباشــر 
تحقــق أحــد - أو كال - الشــرطين اآلتييــن. األول هــو أن تكــون طبيعــة االســتثمار طويلــة األمــد. والثانــي هــو أن يكــون للمســتثمر تأثيــر فــي إدارة الشــركة.

االستثمار في المحافظة

االســتثمار األجنبــي فــي أصــول المحافظــة االســتثمارية هــو صفقــة خــارج حــدود الدولــة، فــي ســندات الديــن أو األوراق الماليــة التــي تختلــف عــن تلــك 
المشــمولة فــي االســتثمار األجنبــي المباشــر أو األصــول االحتياطيــة.

االستثمارات األخرى

تشــمل االســتثمارات األخــرى كافــة االســتثمارات )غيــر االســتثمار األجنبــي المباشــر واالســتثمار فــي المحافظــة( مثــل االئتمــان التجــاري أو القــروض أو 
اإليداعــات أو ســواها.

البد من اإلشارة هنا إلى أنه في هذا الدليل وضمن القسم المتعلق باالستثمار األجنبي سوف يكون التركيز على االستثمار األجنبي المباشر.

4-1-6-1 مجاالت تطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها

تسهم االبتكارات والتغّيرات التقنية في المواصالت واإلتصاالت في تعزيز األنشطة خارج حدود الدولة وزيادة التكامل في االقتصادات. 

بذلــك، يعتبــر االســتثمار األجنبــي المباشــر )FDI( أحــد العناصــر الرئيســية للعولمــة االقتصاديــة التــي تســمح للــدول بالمشــاركة النشــطة واالندمــاج فــي 
االقتصــادات العالميــة. وهــذا يســّهل الوصــول إلــى أســواق جديــدة والتوّســع فــي المشــاريع متعــددة الجنســيات. حيــث إن التكامــل االقتصــادي اإلقليمــي 

وانتشــار اتفاقيــات التجــارة الخارجيــة يســرع فــي عمليــة العولمــة.

إن االقتصــاد الحديــث يســّهل تفعيــل المشــاريع فــي األســواق المتاخمــة للدولــة، ليــس مــن خــالل تصديــر بضائعهــا أو خدماتهــا وحســب، بــل أيضــً إقامــة 
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة مــن خــالل نمــاذج األعمــال االســتراتيجية المختلفــة. فافتتــاح مصنــع جديــد فــي دولــة أخــرى، وتأســيس الشــراكات والمشــاريع 

المشــتركة واالســتحواذ واتفاقيــات التعــاون والترخيــص، جميعهــا مــن بيــن االســتراتيجيات االقتصاديــة األكثــر تطــّورًا. 

ــة  ــزات مزدوجــة للدول ــج مي ــا ينت ــة والتكنولوجي ــر االســتثمار األجنبــي المباشــر محــركً رئيســيً للتكامــل االقتصــادي العالمــي، كمــا أن نقــل المعرف يعتب
المتلقيــة والدولــة المســتثمرة، ويقــوي مكانتهــا التنافســية فــي األســواق العالميــة. 

فــي بعــض االقتصــادات، مثــل االقتصــاد األوروبــي، يتوســع االســتثمار األجنبــي المباشــر بشــكل ســريع بالنســبة إلــى الخدمــات أكثــر منــه للســلع، كمــا يــزداد 
ــات األســواق العالميــة ورصــد العولمــة  بإيقــاع أكثــر ســرعة مــن التجــارة العالميــة فــي الخدمــات. ومــن أجــل دعــم صانعــي السياســات فــي مواكبــة تحدي
االقتصاديــة، فــإن تطويــر إحصائيــات متماســكة وموثــوق بهــا أمــر جوهــري. وللعمــل علــى ذلــك ينبغــي لبيانــات االســتثمار األجنبــي المباشــر أن تتســق مــع 
المعاييــر الدوليــة مــن أجــل الحصــول علــى التناغــم بيــن الــدول عبــر الزمــن. كمــا أن االلتــزام بالمعاييــر واإلرشــادات الدوليــة، وحســن توقيــت البيانــات ودّقتهــا 

تعتبــر جميعــً مســائل رئيســية لتحقيــق االتســاق

تتخــذ حكومــة أبوظبــي خطــوات مهمــة نحــو تهيئــة الظــروف المالئمــة التــي تعــزز ثقــة المســتثمر باالقتصــاد. كالهيــكل الضريبــي الشــفاف مــع نظــام 
قضائــي داعــم، إضافــة إلــى تشــريعات األعمــال المشــجعة لالســتثمار وإنشــاء المناطــق الصناعيــة، كمــا وتعــزز فهــم المســتثمرين الدولييــن حــول فــرص 

األعمــال فــي اإلمــارة.

تركــز سياســة أبوظبــي االقتصاديــة علــى تدعيــم بيئــة األعمــال مــن خــالل إجــراءات تشــريعية واالســتخدام المناســب لمصــادر البيانــات والمعلومــات 
اإلحصائيــة. وبتحقيــق هــذا الهــدف ستشــجع إمــارة أبوظبــي المســتثمرين المحلييــن واألجانــب علــى حــد ســواء لالســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية. كمــا 
يمكــن للمنــاخ االســتثماري أن ُيدعــم مــن خــالل تحقيــق عــدد مــن األهــداف التــي تــم تحديــد خطوطهــا العريضــة ضمــن إطــار أولويــات السياســة الخاصــة 

برؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030.

واألولويــة األولــى للسياســة الخاصــة برؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030 تتكــون مــن »بنــاء اقتصــاد مســتدام«. وتــم تحديــد التنويــع كهــدف جوهــري خــاص 
ليتــم تلبيتــه مــن قبــل إمــارة أبوظبــي مــن أجــل تحقيــق هــذه األولويــة. مــع اإلشــارة إلــى أن االســتثمار فــي القطاعــات غيــر النفطيــة تجعــل مــن الممكــن تعزيز 

اقتصــاد أكثــر تنوعــً واســتثمارات محليــة وأجنبيــة أكثــر ازديــادًا.
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إن جــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة )FDI( فــي قطاعــات التقنيــة المتطــورة ســوف يســاهم فــي الهــدف الجوهــري الثانــي »توســيع قاعــدة 
فــي  الدخــول  وإزالــة موانــع  االحتــكار  منــع  إســتعراض قوانيــن  األجنبــي تتضمــن:  لالســتثمار  التشــجيعية  اإلجــراءات  بعــض  وأن  المشــاريع«. كمــا 

االقتصاديــة. القطاعــات  بعــض 

إضافة لما سبق إن »األولوية الثانية« الخاصة برؤية أبوظبي االقتصادية 2030 تهدف إلى ضمان أن تكون التنمية اإلقليمية واالجتماعية متوازنة.

إن مجــال التركيــز األول الخــاص بالسياســة االقتصاديــة لرؤيــة 2030 يســتلزم بنــاء بيئــة أعمــال منفتحــة وكفــؤة وفّعالــة ومتكاملــة عالميــً، بحيــث تســتهدف 
تســهيل عمليــة االســتثمار. وفضــاًل عــن ذلــك، يتضمــن هــذا المجــال أهدافــً خاصــة أخــرى، أهمهــا تحســين التعــاون المحّلــي واإلتحــادي، وتعزيــز الشــفافية 

وإصــالح النظــام القضائــي وتشــريعات األعمــال وتبســيط العمليــات الحكوميــة. 

إن مــن بيــن المجــاالت الســبعة التــي تركــز عليهــا سياســة االقتصــاد المســتمر التــي حددتهــا رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030 كمســتلزمات جوهريــة مــن 
أجــل نجــاح التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، جــزء منهــا يرتبــط ببيئــة األعمــال، كالسياســة الماليــة وتطويــر بنيــة تحتيــة قويــة وكافيــة. 

وتســاعد اإلحصــاءات المتوافــرة فــي إمــارة أبوظبــي علــى تقييــم أكثــر فاعليــة لبيئــة أبوظبــي لألعمــال بمــا يرتبــط ببقيــة العالــم ومــن أجــل ترقيــة نفســها 
كمركــز عالمــي لألعمــال.

4-1-6-2 ُأطر العمل الدولية

4-1-6-2-1 ُأطر العمل الدولية

على مستوى إطار العمل الدولي، تتضمن إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر بشكل منفصل اآلتي:

االســتثمار األجنبــي المباشــر الداخــل )أو االســتثمار األجنبــي المباشــر المقيــم ضمــن االقتصــادي بمعنــى أخــر االســتثمارات التــي يقــوم بهــا 	 
األجانــب فــي مشــاريع مقيمــة ضمــن االقتصــاد. 

االستثمار األجنبي الخارج )أو االستثمار األجنبي في الخارج( أي االستثمارات التي تقوم بها الكيانات المقيمة في مشاريع بالخارج.	 

إن النســخة السادســة مــن دليــل ميــزان المدفوعــات )BPM6(245 الخــاص بصنــدوق النقــد الدولــي )IMF( توفــر إرشــادًا حــول المعامــالت عبــر الحــدود، إضافــة 
إلــى مجــال األنشــطة الدوليــة بحســب مجموعــة مــن اإلرشــادات المتفــق عليهــا دوليــً. إضافــة لذلــك، يتنــاول دليــل أوضــاع ميــزان المدفوعــات واالســتثمار 
الدولــي فــي نســخته السادســة )BPM6( آخــر التطــورات فــي االقتصــاد العالمــي. كمــا ويأخــذ الدليــل فــي اإلعتبــار المســائل الحاليــة للعولمــة، مثــل: الشــركات 
ــة الدوليــة كالتحويــالت علــى ســبيل المثــال. وقــد تــم جنبــً إلــى جنــب وضــع مســودة نظــام الحســابات  ــا ترتبــط بحركــة العمال الدوليــة المعقــدة وقضاي
القوميــة 2008SNA( 2008( وذلــك للســماح بنــوع مــن االتســاق بيــن النظاميــن. هــذا ويتــم تشــجيع الــدول األعضــاء علــى تبنــي النســخة السادســة مــن 
دليــل ميــزان المدفوعــات واالســتثمار الدولــي كأســاس لتجميــع ميــزان المدفوعــات وإحصــاءات موقــع االســتثمارات الدوليــة، كذلــك مــن أجــل تقديــم التقاريــر 

عنهــا لصنــدوق النقــد الدولــي.

ــل مــن عــام 2008 أتّمــت مجموعــة العمــل فــي اإلحصــاءات الدوليــة لالســتثمار النســخة الرابعــة مــن تعريــف مؤشــر االســتثمار األجنبــي المباشــر  فــي إبري
)BMD4(246 لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD، إن هــذه المراجعــة تطلبــت عــدة أعــوام مــن العمــل واالستشــارات مــع مجمعــي البيانــات 
)اإلحصائييــن( ومســتخدميها. وتخضــع المفاهيــم والتعاريــف الموجــودة للتطويــر فــي ضــوء التجــارب الوطنيــة العمليــة، وهنــاك مفاهيــم وتعريفــات 
لبعــض العناصــر لــم تتضمنهــا النســخة الســابقة، تــم دمجهــا ضمــن النســخة الرابعــة )مثــل عمليــات االســتحواذ واالندمــاج عبــر الحــدود والكيانــات ذات 
األغــراض الخاصــة والدولــة صاحبــة االســتثمار النهائــي(. هــذا وتوفــر النســخة الرابعــة مــن تعريــف مؤشــر االســتثمار األجنبــي المباشــر )BMD4( معاييــر 
وإرشــادات عمليــة لجمــع إحصــاءات االســتثمار األجنبــي المباشــر FDI مــن أجــل قيــاس نشــاط االســتثمار األجنبــي المباشــر. وتتوافــق النســخة بصــورة 
كاملــة مــع المفاهيــم والتعاريــف األساســية لصنــدوق النقــد الدولــي فــي النســخة السادســة مــن دليــل ميــزان المدفوعــات واالســتثمار الدولــي الخاصــة بــه 

 .)SNA( ــع لألمــم المتحــدة ــم وضعهــا مــن قبــل نظــام الحســابات القومــي التاب ــة العامــة التــي ت والمفاهيــم االقتصادي

4-1-6-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية

توفــر النســخة السادســة مــن دليــل ميــزان المدفوعــات واالســتثمار الدولــي )BPM6( الخــاص بصنــدوق النقــد الدولــي إطــارًا إلحصــاءات االســتثمار األجنبــي 
المباشــر لمجموعــة كبيــرة مــن االقتصــادات مــن الصغيــرة واالقــل تطــورا إلــى تلــك األكثــر تطــورًا وتعقيــدًا.

245  http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm

246  http://www.oecd.org/investment/fdibenchmarkdefinition.htm
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االســتثمار المباشــر247: إن االســتثمار المباشــر وكمــا جــاء تعريفــه مــن قبــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، هــو فئــة مــن االســتثمار عبر الحــدود يقوم 
بــه مقيــم فــي اقتصــاد مــا )المســتثمر المباشــر( بهــدف تأســيس مصلحــة مســتمرة فــي مشــروع مــا )مشــروع االســتثمار المباشــر( المقيــم فــي اقتصــاد 
غيــر اقتصــاد المســتثمر المباشــر. والدافــع وراء المســتثمر المباشــر هــو عالقــة اســتراتيجية طويلــة األجــل مــع مشــروع االســتثمار الرئيســي لضمــان درجــة 
مهمــة مــن التأثيــر مــن قبــل المســتثمر المباشــر فــي إدارة مشــروع االســتثمار المباشــر. ويســتدّل علــى المصلحــة المســتمرة عندمــا يمتلــك المســتثمر 
المباشــر علــى األقــل %10 مــن حجــم التصويــت لمشــروع االســتثمار المباشــر. واالســتثمار المباشــر قــد يســمح أيضــً للمســتثمر المباشــر بإمكانيــة الوصــول 

إلــى اقتصــاد مشــروع االســتثمار المباشــر الــذي لــن يكــون قــادرًا عليــه بخــالف ذلــك.

التعاريف الرئيسية ذات الصلة باالستثمار األجنبي المباشر، حسبما يوفرها المركز األوروبي لإلحصاء248 هي اآلتية:

المســتثمر األجنبــي المباشــر: المســتثمر األجنبــي المباشــر هــو فــرد، أو مشــروع خــاص أو مجموعــة عامــة متكاملــة أو غيــر متكاملــة، 	 
أو حكومــة، أو مجموعــة أشــخاص علــى صلــة، أو مجموعــة مشــاريع متصلــة متكاملــة و/أو غيــر متكاملــة لديهــا مشــروع اســتثمار مباشــر 

يعمــل فــي دولــة غيــر دولــة أو دول اإلقامــة للمســتثمر المباشــر أو المســتثمرين المباشــرين. 

مشــروع االســتثمار المباشــر: مشــروع االســتثمار المباشــر هــو مشــروع يمتلــك فيــه المســتثمر األجنبــي %10 أو أكثــر مــن حجــم 	 
التصويــت، أو لــه صــوت مؤثــر فــي اإلدارة الخاصــة بالمشــروع. بعــض الــدول قــد تشــعر أن مــن الضــروري التعامــل مــع نســبة العشــرة فــي 
المئــة )%10( بمرونــة مــن أجــل التــالؤم مــع الظــروف. قــد يكــون مشــروع االســتثمار المباشــر مشــروعً متكامــاًل - شــركة فرعيــة أو زميلــة 

أو مشــروعً غيــر متكامــل. )فــرع(. 

الفرعيــة: بملكيــة تزيــد علــى %50 أو التحكــم الفرعــي هــو مشــروع متكامــل: 1( يتحكــم فيــه المســتثمر األجنبــي بشــكل مباشــر – 
أو غيــر مباشــر )مــن خــالل شــركة فرعيــة( بـــأكثر مــن %50 مــن حجــم تصويــت المســاهمين، أو 2( يتحكــم فيــه المســتثمر األجنبــي 
بالمشــروع ويعنــي ذلــك أن لــه الحــق فــي تعييــن أغلبيــة أعضــاء المجلــس الــذي يتولــى اإلدارة أو اإلدارة العامــة أو اإلشــراف علــى ذاك 

المشــروع أو إســتبعادهم. 

الزميلة: بملكية تتراوح بين %10 و%50 ودون تحكم بالمشروع.– 

الفــرع: مــن امتلــك مشــروعً متكامــاًل بشــكل كلــي أو مشــترك، علــى ســبيل المثــال، مؤسســة دائمــة أو مكتــب فــي الخــارج – 
لمســتثمر أجنبــي مباشــر، أو معــدات منقولــة تعمــل فــي اقتصــاد مــا لمــدة عــام واحــد علــى األقــل إذا تــم احتســاب ذلــك بشــكل 
منفصــل مــن قبــل المشــّغل )مثــاًل الســفن، الطائــرات، منصــات حفــر النفــط والغــاز(؛ ولكــن أيضــً: األرض، الهيــاكل والمعــدات 

الثابتــة واألشــياء المملوكــة بشــكل مباشــر مــن قبــل مســتثمر مقيــم. 

المشــاركة غيــر المباشــرة فــي مشــاريع االســتثمار المباشــر: إن اإلحصــاءات المرتكــزة علــى التعاريــف آنفــة الذكــر أعــاله ينبغــي أن 	 
تغطــي المشــاريع كافــة التــي يكــون فيهــا للمســتثمر مصلحة اســتثمار ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشــر )إطــار العالقات االســتثمارية 
المباشــرة(. علــى وجــه التحديــد، هــذا يعنــي بشــكل أساســي بــأن: 1( األربــاح المعــاد اســتثمارها )التدفقــات، الدخــل( واالحتياطيــات 
المتوافقــة )األســهم( فــي المشــاريع المشــاركة بصــورة غيــر مباشــرة يجــب أن تكــون مشــمولة فــي إحصــاءات االســتثمار األجنبــي المباشــر 
بمــا يتناســب مــع النســبة مــن التــي يحوزهــا المســتثمر المباشــر. 2( تدفقــات االســتثمار المباشــر، والدخــل واألســهم ضمــن مجموعــة 
مــن المشــاريع ينبغــي أن تكــون مشــمولة فــي إحصــاءات االســتثمار األجنبــي المباشــر دون األخــذ باإلعتبــار النســبة التــي تحوزهــا كل 

مــن هــذه المشــاريع.

تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر تــدل علــى االســتثمار الجديــد الــذي تــم القيــام بــه خالل فتــرة معينــة، ومجمــل تدفقات االســتثمار 	 
األجنبــي المباشــر ُتقّســم حســب األســلوب المســتخدم لعمــل االســتثمار: مســاواة رأس المــال، األربــاح المعــاد اســتثمارها ورســاميل 

االســتثمار األجنبــي المباشــر األخــرى )القــروض(. 

ــرة. يتــم تســجيل أســهم االســتثمار 	  ــة الفت ــدل علــى قيمــة االســتثمار عنــد نهأي ــر )المواقــف( ت ــي المباش ــتثمار األجنب ــهم االس أس
األجنبــي المباشــر بحســب حالــة االســتثمار الدولــي. يتــم تســجيل أســهم االســتثمار األجنبــي المباشــر الخــارج كأصــوٍل لالقتصــاد، 
واالســتثمار األجنبــي المباشــر الداخــل كمطلوبــات. وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى التدفقــات، فأســهم االســتثمار األجنبــي المباشــر تقســم 
حســب نــوع أداة االســتثمار )مســاواة رأس المــال واألربــاح المعــاد اســتثمارها، ورســاميل االســتثمار األجنبــي المباشــر األخــرى )القــروض((.

ــر هــو الدخــل المتأتــي للمســتثمرين المباشــرين خــالل فتــرة معينــة، إن فئــات دخــل االســتثمار 	  ــي المباش ــتثمار األجنب ــل االس دخ
األجنبــي المباشــر المتوافــرة ترتبــط بتقســيمات تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر وأســهمه حســب نــوع األداة، وتحديــدًا: حصــص 

األربــاح، واألربــاح المعــاد اســتثمارها والفوائــد علــى القــروض.

4-1-6-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات

تشــكل البيانــات الموثوقــة لالســتثمار األجنبــي المباشــر األســاس الجوهــري لصياغــة السياســات وتنفيذهــا وتقييمهــا. إن إنتــاج إحصــاءات متناغمــة 
بالتوافــق مــع تعريــف مقبــول دوليــً هــو أســاس االعتماديــة واالتســاق لبيانــات االســتثمار األجنبــي المباشــر. كمــا تطبــق المنظمــات الدوليــة عمليــة التحقــق 

247  http://www.oecd.org/daf/inv/FDI-statistics-explanatory-notes.pdf

248  http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/fr/bop_fdi_esms.htm
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الصــارم مــن أجــل ضمــان صحــة البيانــات. هــذا التحقــق يؤشــر إلــى االتســاق المنطقــي بيــن القيــم، واالتســاق مــع البيانــات التاريخيــة واالتســاق مــع اإلحصــاءات 
ذات الصلــة والبيانــات مــن مصــادر أخــرى مســتقلة.

يمكــن اســتخدام ُأطــر العمــل الدوليــة لجــودة البيانــات، كإطــار لتقييــم جــودة البيانــات ))DQAF الــذي طــّوره صنــدوق النقــد الدولــي، لتقييــم جــودة 
إحصــاءات االســتثمار األجنبــي المباشــر. ويغطــي إطــار تقييــم جــودة البيانــات )DQAF(249 النواحــي التاليــة: البيئــات المؤسســاتية والعمليــات اإلحصائيــة 

وســمات النتائــج اإلحصائيــة.

4-1-6-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية 

يتــم جمــع البيانــات الدوليــة عــن اإلحصــاءات المتعلقــة باالســتثمار األجنبــي المباشــر ونشــرها عــن طريــق منظمــات دوليــة متنوعــة، ومــن بيــن هــذه 
المنظمــات شــعبة اإلحصــاءات فــي األمــم المتحــدة، واللجــان اإلقليميــة لألمــم المتحــدة والــوكاالت المختّصــة، والمركــز اإلحصائــي لمجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة )GCC-Stat(. يقــوم مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )UNCTAD( بنشــر سالســل زمنيــة عــن بيانــات االســتثمار األجنبــي المباشــر 
للتدفقــات الداخلــة والتدفقــات الخارجــة التــي تغطــي مســاحة زمنيــة واســعة )بــدأت عــام 1970(. حيــث أن البيانــات منــذ عــام 1980 متوافــرة عــن أســهم 
االســتثمار األجنبــي المباشــر الداخــل والخــارج حســب الدولــة وحســب اإلقليــم الجغرافــي. إضافــة إلــى ذلــك، تــم توفيــر لمحــات تعريفيــة للــدول مــن خــالل 

ــة الرئيســية مــن خــالل الجــداول والرســوم البيانيــة. مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )UNCTAD(250 التــي تقــدم المؤشــرات االقتصادي

وفضــاًل عــن ذلــك، يعــرض الموقــع اإللكترونــي لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( سالســل زمنيــة )تبــدأ مــن عــام 1990( حــول تدفقــات 
االســتثمار األجنبــي المباشــر الداخــل والخــارج. وتظهــر قاعــدة بيانــات مخصصــة إلحصــاءات االســتثمار األجنبــي المباشــر بحســب تعريــف مؤشــر االســتثمار 

ــة )BMD3(، وهــي:  فــي نســخته الثالث

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر حسب الصناعة، وحسب الدولة الشريكة، لكل دولة، وتغطي الفترة التي تبدأ من عام 2003.	 

أوضاع االستثمار األجنبي المباشر حسب الصناعة والدولة الشريكة، لكل دولة، وتغطي الفترة التي تبدأ في عام 2003. 	 

 	.)IIP( ومجاميع وضع االستثمار الدولي )BOP( سالسل زمنية لبيانات ميزان مدفوعات االستثمار األجنبي المباشر

ــاخ االســتثمار، نشــرت شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة مؤخــرًا تقريرهــا عــن الوضــع العالمــي لبرامــج الســجل التجــاري اإلحصائــي251  فيمــا يخــص من
الــذي يحتــوي علــى نتائــج »المســح الدولــي« الــذي أجــري بهــدف تقييــم الوضــع الراهــن لبرامــج الســجالت التجاريــة اإلحصائيــة )SBR( عبــر الــدول وفــي أقاليــم 

مختلفــة علــى اختــالف درجــات التنميــة االقتصاديــة فيهــا.

يعتبــر المســح المنّســق لالســتثمار المباشــر )CDIS( مهمــا علــى مســتوى العالــم فــي جمــع البيانــات اإلحصائيــة بقيــادة صنــدوق النقــد الدولــي، وهــو يهــدف 
إلــى توفيــر البيانــات حــول االســتثمار المباشــر، وتحســين جودتهــا. ويتــم إجــراء المســح المنّســق لالســتثمار المباشــر )CDIS( بشــكل ســنوي بــدءًا بالبيانــات 
الصــادرة نهأيــة عــام 2009. وتكــون المفاهيــم والتغطيــة والتقييــم والتصنيــف للبيانــات فــي المســح المنّســق مّتســقة مــع تعريــف المؤشــر بنســختيه 
الرابعــة والسادســة. كمــا تقــدم قاعــدة بيانــات المســح المنّســق لالســتثمار المباشــر بيانــات تفصيليــة عــن أوضــاع االســتثمار المباشــر »الداخــل« المشــتركة 
التصنيــف حســب اقتصــاد المســتثمر المباشــر، والبيانــات حــول أوضــاع االســتثمار المباشــر »الخــارج« المشــتركة التصنيــف حســب اقتصــاد االســتثمار الفــوري. 

تقــوم المنظمــات الدوليــة، بمــا فيهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( ومركــز اإلحصــاء األوروبــي، بنشــر إحصــاءات متنوعــة لديموغرافيــة 
المنشــآت. توفــر قاعــدة بيانــات ديموغرافيــة المنشــآت الخاصــة بمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مــن عــام 1981 ومــا تــاله، حــول مؤشــرات متنوعــة. 
ــات  ــات تقدمــان بيان ــات تفصيليــة تبــدأ مــن عــام 1990 عــن اإلحصــاءات الهيكليــة لألعمــال. وكلتــا قاعدتــي البيان ــات ثانيــة تقــدم جملــة بيان وقاعــدة بيان

حســب الصناعــة باســتخدام التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد )ISIC 3(252 فــي نســخته الثالثــة وفــي بعــض األحيــان، وحســب فئــة حجــم العمالــة.

4-1-6-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي

4-1-6-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، مــن خــالل مســح االســتثمار األجنبــي253 الخــاص بــه، بجمــع البيانــات عــن طبيعــة االســتثمارات األجنبيــة الداخلــة حســب 
ــم إعــداد االســتمارة حســب  ــة 2014. هــذا وت ــً عــن الســنة المرجعي النشــاط االقتصــادي وتوزيعهــا. وقــد أجــرى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مســحً ميداني
ــات االســتثمار األجنبــي. وغطــى المســح المؤسســات كافــة المؤسســات صاحبــة االســتثمارات األجنبيــة الداخلــة ضمــن إمــارة  المعاييــر الدوليــة لنشــر بيان

249  http://dsbb.imf.org/pages/dqrs/DQAF.aspx

250  http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/784/en784GeneralProfile.html 

251  http://unstats.un.org/unsd/economic_stat/Economic_Census/globalSbrAssessmentReport.pdf

252  http://unstats.un.org/unsd/iiss/International-Standard-Industrial-Classification-of-all-Economic-Activities-ISIC.ashx

253  http://scad.ae/en/projects/Pages/ProjectPages/Foreign-Investment-Survey-2010-and-2011.aspx & the questionnaire, see file: Foreign Investment 2013 (Ref. Doc. 44)

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

102



أبوظبــي وذلــك مــن خــالل الزيــارات الميدانيــة لهــا. إن الهــدف مــن المســح تحديــد النشــاطات التــي تقــوم بهــا تلــك المؤسســات وكذلــك الحصــول علــى 
معلومــات حــول طبيعــة االســتثمار األجنبــي الداخــل وحجمــه.

نطاق المسح:

تم الوصول إلى اإلطار الخاص بهذا المسح من إطار »المؤسسات االقتصادية« الذي يشمل األعمال ذات األنشطة االستثمارية األجنبية.

التغطية:

تطّلب المسح تغطية شاملة لجميع المؤسسات التي ُوِجد أن لديها مشاركة لمستثمرين أجانب.

أهداف المسح:

التعّرف على حجم االستثمارات األجنبية في إمارة أبوظبي.	 

تحديد توزيع تلك االستثمارات حسب النشاطات االقتصادية.	 

معرفة مصادر االستثمار األجنبي المباشر وقيمته.	 

تحديد مدى مساهمة هذه االستثمارات في توفير فرص التوظيف.	 

تقييم الدور الذي تلعبه هذه االستثمارات في نقل التقنية.	 

توفير البيانات الالزمة لمساعدة واضعي السياسات في إتخاذ القرارات المناسبة التي تجذب االستثمارات األجنبية.	 

توفير البيانات عن دور المستثمرين األجانب في تقوية التجارة في اإلمارة ومواكبة أي توسع مستقبلي في أنشطتهم.	 

يجمــع المســح معلومــات عــن االســتثمار فــي االقتصــاد المحلــي. وتشــمل البيانــات التــي تــم جمعهــا التعريــف بالشــركة المســتثمرة والتعريــف بالدولــة 
والقيمــة ونســبة الملكيــة. 

كما أن التعريف المستخدم من قبل مركز اإلحصاء - أبوظبي254 يتسق بشكل واضح مع التعريف الدولي لالستثمار األجنبي المباشر.

االســتثمار األجنبــي المباشــر )FDI( هــو نــوع مــن االســتثمار الدولــي يعكــس هــدف مقيــٍم فــي اقتصــاد مــا )المســتثمر المباشــر( فــي الحصــول علــى فائــدة 
مســتمرة مــن مشــروع فــي اقتصــاد آخــر )مشــروع االســتثمار المباشــر(. وتتضمــن الفائــدة المســتمرة وجــود عالقــة علــى المــدى الطويــل بيــن المســتثمر 

المباشــر ومشــروع االســتثمار المباشــر، وكذلــك درجــة مهمــة مــن تأثيــر المســتثمر فــي إدارة المشــروع.

يتم إنتاج اإلحصاءات التالية حول االستثمار األجنبي المباشر:

االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي.	 

االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( باألسعار الجارية.	 

االستثمار األجنبي المباشر حسب أعلى عشر دول.	 

توزيع االستثمار األجنبي المباشر حسب دولة المصدر.	 

ــة  ــك ترميــز الدول أمــا ترميــز النشــاط االقتصــادي الرئيســي للمؤسســة فــكان وفقــً للتصنيــف الصناعــي الموحــد )ISIC 4( 255 فــي نســخته الرابعــة. كذل
فيتــم باســتخدام تصنيــف الجنســية الخــاص بمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي  2010.

وفيمــا يتعلــق بإحصــاءات بيئــة األعمــال، يســتخدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مصدريــن رئيســيين للبيانــات: إطــار المنشــآت االقتصاديــة )إطــار المنشــآت 
االقتصاديــة المحــّدث( ومصــادر الســجالت اإلداريــة التــي توفرهــا دائــرة التنميــة االقتصاديــة. 

4-1-6-3-2 إحصاءات أبوظبي: المخرجات

ــة.  ــك مــن خــالل النشــرات اإلحصائي ــي وكذل ــع اإللكترون ــى الموق ــى نشــر إحصــاءات االســتثمار األجنبــي المباشــر عل يعمــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي عل
ويتــم نشــر البيانــات بشــكل ســنوي. ولعــل المنشــورات الرئيســية لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي عــن بيئــة األعمــال واالســتثمار األجنبــي المباشــر هــي تلــك 
المدرجــة فــي اإلطــار )1(. وهنــاك نشــرة إحصــاءات االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي إمــارة أبوظبــي تعــرض بيانــات عــن االســتثمار األجنبــي المباشــر منــذ عــام 

254  Extracted from SCAD publication: Foreign investment statistics (see Box 1)

255  See file: General Statistical Processing Methodology (Ref. Doc. 555)
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2007 ويغطــى االســتثمار األجنبــي المباشــر حســب النشــاط االقتصــادي وكمــا فــي التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد )ISIC(، وحســب الدولــة الواحــدة، 

ومجموعــات الــدول. هــذا ويتــم نشــر البيانــات المتعلقــة باالســتثمارات فــي المَحافظــة واالســتثمارات األخــرى بــدءًا مــن الســنة المرجعيــة 2008. كذلــك تتوفــر 
البيانــات فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلمــارة أبوظبــي. كمــا ويتوفــر علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي256 وصــف تفصيلــي لمنهجيــة 

مســح االســتثمار األجنبــي.

اإلطار )1(: المنشورات الرئيسية لمركز اإلحصاء - أبوظبي عن بيئة األعمال واالستثمار األجنبي المباشر 

إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر257. 	 

الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي258.	 

أبوظبي في أرقام259.	 

4-1-6-3-3 المقارنة مع إحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية

تتبــع تعاريــف االســتثمار األجنبــي المباشــر األدلــة والتوصيــات الدوليــة. هــذا ويتــم فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي تطبيــق التوصيــات الدوليــة عنــد تعريــف 
مفهــوم المنشــأة االقتصاديــة، ويطبــق أيضــً التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد )ISIC( فــي نســخته المنقحــة الرابعــة مــن أجــل تصنيــف أنشــطة 

ــة المشــمولة ضمــن اإلطــار وترميزهــا. المنشــآت االقتصادي

بالرغــم مــن أن هنالــك تعاونــً بيــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء ومركــز دبــي لإلحصــاء، ومــن خــالل اللجنــة الفنيــة 
ــي، واســتخدام  ــة للتنافســية واإلحصــاء ومركــز دبــي لإلحصــاء وصنــدوق النقــد الدول لالســتثمار األجنبــي، وورش العمــل المشــتركة مــع الهيئــة اإلتحادي
اســتمارات مســح االســتثمار األجنبــي مــن قبــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء ومركــز دبــي لإلحصــاء. إال أن نشــرات مركــز 

اإلحصــاء - أبوظبــي ال تحتــوي علــى أي مقارنــات دوليــة أو أيــة مقارنــات علــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالكامــل.

تنشــر الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء نتائــج االســتثمار األجنبــي المباشــر حســب الــدول العشــر األعلــى والنشــاط االقتصــادي260. كمــا عمــل المركــز 
علــى توفيــر السالســل الزمنيــة علــى موقعــه اإللكترونــي261. وفضــاًل عــن ذلــك، بــدأت الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء عــام 2004 بتطويــر قاعــدة 
بيانــات لالســتثمار األجنبــي262 مــع تنفيــذ المســح األول حــول االســتثمار األجنبــي المباشــر. وإن قاعــدة البيانــات فــي تطــور مســتمر مــن خــالل المســوح. وقــد 

اســتهدف مســح 2010 نحــو 1500 مؤسســة تمثــل أكبــر الشــركات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

هــذا ويســمح التعــاون المســتمر مــع المنظمــات الدوليــة للمركــز الوطنــي لإلحصــاء بمواكبــة أحــدث التوصيــات الدوليــة فــي هــذا المجــال، علــى ســبيل 
المثــال، تطبيــق دليــل ميــزان المدفوعــات واالســتثمار الدولــي )BPM6( فــي نســخته السادســة لتصميــم المســوح، والتصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد 

)ISIC( فــي نســخته المنقحــة الرابعــة لتصنيــف األنشــطة االقتصاديــة.

4-1-6-4 استخدام البيانات

تمكــن إحصــاءات االســتثمار مــن تقييــم السياســات التــي تهــدف إلــى جعــل اإلمــارة أكثــر جذبــً مــن منظــور فــرص األعمــال مقارنــة بالمســتويات الدوليــة. 
كمــا تســتخدم أيضــً مــن قبــل المســتثمرين إلتخــاذ القــرارات. وعلــى المســتوى الدولــي، يمنــح تدفــق االســتثمارات الثقــة لــدى المســتثمرين الــذي يشــجع 
علــى المزيــد مــن االســتثمارات، كمــا ويشــكل رديفــً لتوفيــر العمــل المناســب واإلطــار القانونــي لألعمــال وفــرص األعمــال. وفضــاًل عــن ذلــك، يعتبــر االســتثمار 

األجنبــي مهمــً إذ يزيــد مــن عمليــة نقــل التقنيــة إلــى إمــارة أبوظبــي.

تماشــيً مــع التوصيــات الدوليــة، تتكــون إحصــاءات االســتثمار األجنبــي المباشــر التــي ينتجهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــن اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية 
)KOS(263، وهي مدونة في اإلطار )2(. وقد تم توضيح هذه اإلحصاءات في القســم الســابق )إس1-6-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتوى والمصادر واألســاليب(. 
فــي ســياق هــذا القســم مــن المهــم أن نســلط الضــوء علــى أن هــذه اإلحصــاءات تســتهدف الدعــم مــن خــالل توفيــر مؤشــرات عــن طبيعــة االســتثمار األجنبــي 

الداخــل وحجمــه، وتحديــدًا كمــا هــو فــي إحصــاءات االســتثمار األجنبــي فــي إمــارة أبوظبــي، وذلــك بمــا يحقــق أهــداف مســح االســتثمار األجنبــي. 

256  http://www.scad.ae/en/projects/Pages/ProjectPages/Foreign-Investment-Survey-2010-and-2011.aspx

257  http://www.scad.ae/SCADDocuments/Fi%20-%20english-new.pdf

258  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=15&PublicationID=539

259  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=12&SubTopicID=44

260  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=2033&PTID=104&MenuId=1

261  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=2032&PTID=104&MenuId=1

262  http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/foreign%20investment_241013.pdf

263  See file: economic department KOS 2014 revised coding (Ref. Doc. 60)
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اإلطار )2(: اإلحصاءات الرسمية الرئيسية )KOS( لالستثمار األجنبي المباشر في أبوظبي

االستثمار األجنبي المباشر -القيمة )درهم إماراتي(، معدل النمو السنوي )%( والنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.	 

تبّنــت حكومــة أبوظبــي خطــة طويلــة األجــل لتســهيل التحــّول فــي اقتصــاد اإلمــارة بهــدف خلــق بيئــة مثاليــة لألعمــال. وقــد حققــت إمــارة أبوظبــي تقدمــً 
مهّمـــً علــى هــذا الصعيــد، ويمكــن أن يعــزى التطــور االقتصــادي واإلنجــازات فــي اإلمــارة بشــكل كبيــر إلــى وجــود بيئــة كهــذه. 

قراءة اإلحصاءات

تمثــل الخدمــات العقاريــة واألعمــال النشــاط الرئيســي لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة علــى مــدى فتــرة الســنوات األربــع المتتاليــة األخيــرة، تتبعهــا 
الصناعــات التحويليــة التــي كانــت تنمــو باســتمرار خــالل الفتــرة ذاتهــا. هــذا ويتــم جمــع البيانــات المتعلقــة بالمنشــآت ذات االســتثمار األجنبــي فــي إمــارة 

أبوظبــي، وجعــل مــن الممكــن تحديــد النشــاطات الجاريــة وتوفيــر المعلومــات عــن حجــم االســتثمار األجنبــي وطبيعتــه.

هــذا وتعتبــر المعلومــات المتعلقــة باالســتثمار األجنبــي المباشــر أحــد أهــم المؤشــرات االقتصاديــة المســتخدمة فــي التخطيــط مــن قبــل واضعــي 
السياســات -أصحــاب القــرار، ومــن قبــل المســتثمرين األجانــب فــي عمليــة تطويــر االســتثمار. 
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2.4 |  الصناعة واألعمال
4-2-1  مجاالت تطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها

تهــدف إحصــاءات األعمــال إلــى توصيــف هيكليــة قطــاع األعمــال ومواصفاتــه وأدائــه فــي اقتصــاد مــا وفــي قطاعاتــه المختلفــة، وبالتالــي فهــي مصــدر مهــّم 
ــإن إحصــاءات  ــة ف ــق. ومــن وجهــة نظــر إحصائي ــى الحقائ للمعلومــات لواضعــي السياســات ومجتمــع األعمــال، وهــي تدعــم إتخــاذ القــرارات المســتندة إل
ــر  ــاء اســتراتيجيات لتطوي ــة. هــذا ويســتخدم واضعــو السياســات إحصــاءات األعمــال مــن أجــل بن ــر أساســً جيــدًا لتجميــع الحســابات القومي األعمــال توف

المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة، ولرصــد البرامــج المنفــذة وتقييمهــا.

وتلّبــي إحصــاءات األعمــال الحاجــة المتزايــدة إلــى تحليــل التنافســية العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة علــى المســتوى القطاعــي. كمــا أنهــا تســتخدم لرصــد 
أداء قطاعــات الصناعــة والخدمــات مــن حيــث إنتاجيتهــا. وفضــاًل عــن ذلــك، يمكــن باســتخدام هــذه اإلحصــاءات التعــّرف إلــى المحــركات الرئيســية لألنشــطة 

التــي يمكــن أن تحــدث تغييــرًا فــي االقتصــاد، وموقــع كل قطــاع فــي االقتصــاد العالمــي المتعاظــم وسلســلة القيــم العالميــة.

علــى المســتوى الدولــي، يحــرص واضعــو السياســات علــى خلــق اقتصــاد وطنــي قــوي ومتنــّوع مــن أجــل توفيــر منــاخ اســتثماري صحــّي، وتعزيــز التنافســية 
وضمــان خلــق فــرص العمــل. فــي هــذه الحالــة، تكــون إحصــاءات األعمــال مفيــدة للمســاعدة علــى تقييــم إجــراءات تعزيــز النمــو والسياســات التــي تؤثــر فــي 

منــاخ األعمــال للشــركات، وتحديــد آليــات الدعــم والتمويــل المناســبة. 

إضافــة لمــا ســبق، يجــب دراســة التشــريعات االقتصاديــة وتقييمهــا بشــكل علمــي باالعتمــاد علــى الوثائــق والنمــاذج الموثقــة مــع ضــرورة مراعــاة جــودة هــذه 
اإلحصــاءات. ويــؤدي تقييــم النتائــج إلــى عمليــة صياغــة للسياســات أكثــر اســتجابة وشــفافية باالعتمــاد علــى األدلــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، سيســاعد ذلــك 

فــي تحديــد فــرص جديــدة لتحســين جــودة التشــريعات، بمــا فــي ذلــك تبســيط اإلجــراءات وتخفيــف األعبــاء اإلداريــة.

هــذا وتتضمــن إحصــاءات األعمــال وصفــا لالقتصــاد مــن خــالل دراســة الوحــدات المكونــة لألنشــطة االقتصاديــة. علــى ســبيل المثــال، توفــر 
إحصــاءات األعمــال معلومــات حــول:

إنتاجية القطاع.	 

عدد الوظائف التي يوفرها النشاط االقتصادي.	 

احتمالية التحول من قطاع ما إلى قطاع آخر.	 

األنشطة األكثر تأثيرًا.	 

تحديــد الصناعــة أو الخدمــات الممكنــة فــي دولــة أو منطقــة معّينــة، وإنتاجيتهــا، وتنافســيتها، ونقلهــا للمعرفــة أو للتكنولوجيــا 	 
وغيرهــا.

متوسط أجر العامل في القطاع. 	 

وتشمل إحصاءات األعمال الكثير من المؤشرات الرئيسية الحيوية لتحليل التطورات االقتصادية ووضع السياسة النقدية واالقتصادية الكّلية. 

اإلنتاجيــة هــي مقيــاس أساســي للكفــاءة االقتصاديــة إذ إنهــا تظهــر مــدى الكفــاءة التــي يتــم بهــا تحويــل المدخــالت االقتصاديــة إلــى مخرجــات. أمــا 
ــة فهــي مؤشــر رئيســي لقيــاس نجــاح مؤسســة مــا. وهنالــك العديــد مــن المؤشــرات اإلحصائيــة لقطــاع األعمــال التــي تســمح بتحليــل اإلنتاجيــة  الربحي

والربحيــة. 

هــذا وأن المعلومــات والمؤشــرات الحديثــة عــن قطــاع األعمــال لهــا أثــر مهــم فــي األســواق العالميــة والقــرارات التــي تتخذهــا الحكومــات أو البنــوك المركزيــة 
وقــادة األعمــال. 

كمــا ويمكــن مــن خــالل إحصــاءات األعمــال ومؤشــراتها الرئيســية، إجــراء المقارنــات بيــن االقتصــادات المحليــة و/ أو علــى مــّر الزمــن، حيثمــا تكــون المنهجيــة 
وطريقــة حســاب المؤشــرات قابلــة للمقارنــة. كمــا أن لإلحصــاءات قصيــرة األمــد )الشــهرية وربــع الســنوية( أهميــة فــي إعــادة تقييــم خطــط العمــل عنــد 

الضــرورة وإجــراء التعديــالت عليهــا. 

هــذا وتوفــر اإلحصــاءات األساســية المعلومــات الالزمــة لتكويــن معرفــة معّمقــة للقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة مــن أجــل وضــع سياســات تنمويــة 
المــدى.  متوســطة 
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إضافــة لمــا ســبق، يتــم التعــّرف علــى إحصــاءات ديموغرافيــة قطــاع األعمــال مــن خــالل ديموغرافيــة المنشــآت االقتصاديــة، التــي تتألــف مــن إحصــاءات قصيــرة 
المــدى مثــل إنشــاء الشــركات وإحصــاءات عــن هيكليــة االقتصــاد مثــل عــدد المؤسســات، وتوزيعهــا حســب العمــر والحجــم مثــاًل، وتســاعد هــذه اإلحصــاءات 
فــي تحليــل عــدد العامليــن النشــيطين فــي المنشــآت، والمنشــآت الجديــدة، والمنشــآت التــي تنهــي أعمالهــا وتأثيرهــا فــي مســتويات التوظيــف. ويولــى 

اهتمــام خــاص لهــذه الفعاليــات الديموغرافيــة فــي مســتويات التوظيــف.

تعــّد رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030 264 خارطــة طريــق للتقــدم االقتصــادي لإلمــارة مــن خــالل تنفيــذ أجنــدة سياســة الحكومــة. كمــا أنهــا تفحــص البيئــة 
الراهنــة لألعمــال وتحــدد مواطــن القــوة الرئيســية التــي يمكــن تعزيزهــا والمجــاالت التــي قــد تحّســن التنافســية فــي اقتصــاد اإلمــارة. 

بنــاء علــى مــا ســبق، يلتــزم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإنتــاج بيانــات موثــوق بهــا ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة مــن قبــل واضعــي السياســات لقيــاس 
ــد مواطــن القــوة الرئيســية التــي يمكــن تعزيزهــا، والمجــاالت التــي يمكــن  التقــّدم االقتصــادي لإلمــارة فــي تنفيــذ األجنــدة السياســية للحكومــة وتحدي

تحســينها لجعــل اقتصــاد اإلمــارة أكثــر تنافســية.

وباعتبــار أن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي الجهــة المســؤولة عــن اإلحصــاءات الرســمية فــي إمــارة أبوظبــي، فقــد طــّور المركــز النظــام اإلحصائــي إلنتــاج مؤشــرات 
اقتصاديــة موثــوق بهــا وفــي الوقــت المحــدد مــن أجــل قيــاس اســتدامة اقتصــاد إمــارة أبوظبــي. وقــد تــّم وضع نظام مســتدام لجمــع اإلحصــاءات االقتصادية 
وغيرهــا مــن أجــل اســتخدامها لتقييــم أداء اقتصــاد اإلمــارة. إضافــة إلــى البيانــات التــي أنتجهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــن المصــادر اإلداريــة، توفــر نتائــج 

المســوح االقتصاديــة الســنوية مجموعــة مفيــدة مــن المؤشــرات االقتصاديــة لقيــاس نمــو اقتصــاد إمــارة أبوظبــي وكفاءتــه. 

يتمثــل أحــد أهــداف أجنــدة السياســة العامــة 2007-2008 265 فــي إنجــاح تنويــع اقتصــاد اإلمــارة مــن أجــل تخفيــض درجــة اعتماديــة اقتصــاد إمــارة أبوظبــي 
علــى قطــاع النفــط والغــاز. وقــد تبّنــت حكومــة أبوظبــي خطــة طويلــة األجــل لتســهيل تحــول اقتصــاد اإلمــارة بهــدف خلــق بيئــة أعمــال مثاليــة والتركيــز 

بشــكل أكبــر علــى اقتصــاد المعرفــة فــي المســتقبل.

هــذا وينبغــي إلحصــاءات األعمــال كغيرهــا مــن اإلحصــاءات األخــرى، أن توفــر نظــام مؤشــرات واضحــً للســماح بتحليــل األداء االقتصــادي للشــركات الكبيــرة 
والصغيــرة، وكذلــك توزيــع العمالــة بيــن فئــات الشــركات المختلفــة ومســتوى إنتاجيتهــا. كمــا توفــر إحصــاءات األعمــال بيانــات أساســية لقيــاس التقــّدم فــي 

إنجــاز أجنــدة حكومــة أبوظبــي ورؤيــة أبوظبــي 2030. 

4-2-2  ُأطر العمل الدولية

4-2-2-1 ُأطر العمل الدولية

ــه  ــة مــن أجــل توجي ــات واألدل ــف المنهجي ــً االلتزامــات، وتصميــم مختل ــات، وأحيان ــي إعــداد التوصي ــي ومــن قبــل االتحــاد األوروب ــد الدول ــى الصعي يتــم عل
منتجــي إحصــاءات األعمــال الســتخدام مبــادئ وتعاريــف ومفاهيــم مشــتركة تســمح بالجمــع بيــن مصــادر البيانــات المختلفــة ضمــن االقتصــاد، بحيــث يصبــح 
باإلمــكان إجــراء مقارنــات دوليــة للبيانــات. وفيمــا عــدا دول االتحــاد األوربــي، يكــون دور التوجيهــات العامــة الدوليــة فقــط تقديــم التوصيــات، وتتمتــع الــدول 
بالحريــة فــي تقريــر األســلوب المطلــوب اســتخدامه فــي جمــع البيانــات ومعالجتهــا وجمــع وتصنيــف اإلحصــاءات. ولكــن يتــم تشــجيع الــدول علــى التعــاون 

وتبــادل الخبــرات والممارســات الجيــدة.

هنالــك عــدة منظمــات دوليــة توفــر التوصيــات والمنهجيــات الخاصــة باإلحصــاءات االقتصاديــة المختلفــة، ومــن بيــن تلــك المنظمــات األمــم المتحــدة 
 .)EUROSTAT( األوروبــي  لإلتحــاد  اإلحصائــي  والمكتــب 

األدلة والتوصيات الصادرة عن شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة

فــي مجــال اإلحصــاءات الصناعيــة، تعمــل شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة )UNSD( علــى تطويــر توصيــات دوليــة لخلــق قيــاس موحــد ومتناســق 
لألنشــطة االقتصاديــة مــن أجــل نشــرها وطنيــً ودوليــً.

وهنالك تصنيفإن رئيسيان توصي بهما قائمة األمم المتحدة للمنتجات الصناعية:

 	 .CPC1.1 التصنيف المركزي للمنتجات

التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )ISIC( الطبعة الرابعة. 	 

264  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf

265  https://www.abudhabi.ae/pdfdirectview/en/146150/blaetterkatalog/blaetterkatalog/pdf/complete.pdf
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تعكــس اإلحصــاءات الصناعيــة خصائــص الوحــدات التــي تعمــل فــي أحــد األنشــطة الصناعيــة ونشــاطها اعتمــادًا علــى التصنيــف الدولــي الموّحــد لجميــع 
األنشــطة االقتصاديــة )4ISIC(. هــذا وصــدرت النســخة المنقحــة االخيــرة مــن التصنيــف الصناعــي الدولــي الموّحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة فــي عــام 
2014 مــن قبــل شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة. وهــي تركــز علــى جمــع ونشــر البيانــات المتعلقــة بإنتــاج الســلع الرئيســية مــن حيــث الكمّيــات الماديــة 

والقيمــة النقديــة. ويتــم جمــع البيانــات بشــكل رئيســي مــن خــالل إرســال االســتمارة المرســلة لألجهــزة اإلحصائيــة الوطنيــة.

قامــت شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة عــام 2010 بمراجعــة الدليــل الخــاص ببنــاء الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن الصناعييــن )التوصيــات الدوليــة 
للرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي(. ومرشــدًا عملّيـــً لتجميــع بيانــات الرقــم القياســي لإلنتــاج الصناعــي بأســاليب قابلــة للمقارنــة بحيــث يمكــن مــن خاللهــا 
إجــراء المقارنــات الدوليــة لــألداء االقتصــادي. ويوصــي الدليــل بإتبــاع أســاليب معّينــة لمســاعدة الــدول فــي رســم مؤشــرات اقتصاديــة قصيــرة المــدى وذات 

جــودة عاليــة لــكل نشــاط اقتصــادي.

وتعــد التوصيــات الدوليــة الخاصــة بإحصــاءات اإلنشــاءات الصــادرة عــن شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة فــي عــام 1997 مــن أقــدم أدلــة العمــل المنهجيــة 
التــي تغطــي إحصــاءات اإلنشــاءات والوحــدات اإلحصائيــة وتصميــم مســوح اإلنشــاءات والتعاريــف واإلرشــادات الخاصــة بجمــع البيانــات.

ونظــرًا إلــى الحاجــة لتحســين قابليــة المقارنــة الدوليــة لبيانــات تجــارة التوزيــع فقــد تــّم إصــدار مجموعــة أولّيــة مــن التوصيــات الدوليــة حــول إحصــاءات تجــارة 
التوزيــع مــن قبــل اللجنــة اإلحصائيــة فــي األمــم المتحــدة عــام 1956. أمــا التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات تجــارة التوزيــع 2008 266 فتقــّدم المفاهيــم والتعاريــف 
والتصنيفــات ومصــادر البيانــات وأســاليب تجميــع بيانــات تجــارة التوزيــع. كمــا تغطــي التوصيــات أيضــً بعــض الموضوعــات الخاصــة مثــل معالجــة منشــآت 

القطــاع غيــر الرســمي وتجميــع مؤشــرات األرقــام القياســية لتجــارة التوزيــع والتعديــالت الموســمية.

وتوفــر التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الســياحة 2008 267 إطــارًا منهجيــً شــاماًل لتجميــع إحصــاءات الســياحة فــي جميــع الــدول، بمعــزل عــن مســتوى تطــور 
أنظمتهــا اإلحصائيــة. ويســتخدم الدليــل مــن قبــل موظفــي المكاتــب اإلحصائيــة ودوائــر الســياحة الوطنيــة المعنيــة بتجميــع اإلحصــاءات الســياحية. كمــا 
يضــّم الدليــل أيضــً ثــروة مــن المعلومــات التــي قــد تكــون ذات أهميــة لمســتخدمي البيانــات الراغبيــن بفهــٍم أفضــل لطبيعــة بيانــات الســياحة. وإضافــة 

إلــى ذلــك، يتــم توفيــر اإلرشــادات العامــة فيمــا يتعلــق بمصــادر البيانــات وأســاليب تجميعهــا. 

إضافــة لمــا ســبق، يعــرض قامــوس مصطلحــات إحصــاءات النقــل268، لــكل نــوع مــن أنــواع النقــل، تعاريــف ومصطلحــات مؤشــراته، والبنيــة األساســية 
للقطــاع مثــل مقاييــس المعــدات والنقــل.

)EUROSTAT( »أدلة العمل وتوصيات المكتب اإلحصائي لإلتحاد األوروبي »اليوروستات

ــي إرشــادات  ــي لإلتحــاد األوروب ــة( الخــاص بالمكتــب اإلحصائ يوفــر دليــل تصميــم مســوحات األعمــال وتنفيذهــا269 )المســوحات االقتصادي
عامــة حــول المبــادئ واألســاليب مــن أجــل دعــم العامليــن فــي تنفيــذ المســوحات فــي مجــال تنظيــم العمــل إلنتــاج اإلحصــاءات، مــع األخــذ 

باإلعتبــار ألهدافهــم وإمكانياتهــم. كمــا يقــّدم الدليــل أمثلــة ألدوات ومقاييــس يمكــن أن تســاعد علــى:

استخدام تقنية المعلومات المتطورة في جمع البيانات.	 

استخدام السجالت اإلدارية كمصادر بديلة للبيانات.	 

استخدام المنهجيات المتطورة للمسوحات فيما يختص بالتدقيق وطرق التعويض والتقدير من أجل خفض التكلفة وزيادة الجودة.	 

اســتخدام تقنيــة المعلومــات المتطــورة لتخزيــن البيانــات ونشــرها بغــرض إتاحتهــا للمســتخدمين كمعلومــات مترابطــة ومّتســقة 	 
تلبــي احتياجاتهــم.

ــد العضــو  ــي فــي مجــال هيكليــة إحصــاءات األعمــال270 تركــز علــى المخرجــات، بمعنــى أنهــا تطلــب مؤشــرات مــن البل ــح مكتــب اإلحصــاء األوروب إن لوائ
بمســتوى جــودة محــدد، وتتــرك الخيــار فــي تحديــد مصــدر البيانــات لمعــّدي اإلحصــاءات. ومــع ذلــك توفــر إرشــادات شــاملة إلنتــاج إحصــاءات ســنوية لقطــاع 

األعمــال بمــا ينســجم مــع المبــادئ المنهجيــة والتعاريــف المتعــارف عليهــا.

كمــا ويرتكــز الدليــل األوروبــي الخــاص بإرشــادات تجميــع الرقــم القياســي الشــهري لإلنتــاج فــي قطــاع اإلنشــاءات علــى أفضــل ممارســات الــدول فيمــا يتعلــق 
بمصــادر البيانــات والمتغّيــرات وتجميــع الرقــم القياســي. 

266  http://unstats.un.org/unsd/distributive_trade/M89%20EnglishForWeb.pdf

267  http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_83rev1e.pdf

268  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp6/pdfdocs/glossen4.pdf

269  http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Attachment469.aspx

270  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0013:0059:EN:PDF
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أيضــً، توفــر منهجيــة النقــل والشــحن البــري271 الخاصــة باليوروســتات معلومــات تفصيليــة لدعــم الــدول فــي تنفيــذ اللوائــح المتعلقــة بنقــل البضائــع 
بــرًا. ويركــز جــزء مــن الدليــل علــى التوصيــات المتعلقــة بالمتغّيــرات ويقــّدم مرجعــً منهجيــً للمتغيــرات كافــة فــي هــذه اللوائــح والتعاريــف والمعلومــات 

اإلضافيــة لمســاعدة الــدول وتعزيــز االتســاق فــي جمــع اإلحصــاءات بينهــا. 

كمــا وتمثــل مجموعــة المشــروعات اتحــادًا لمؤسســات المشــاريع المتحــدة معــً بروابــط قانونيــة و/أو ماليــة. ويوفــر دليــل التوصيات حول ســجالت األعمال272 
الخــاص باليوروســتات تعريفــات وقواعــد تحديد مجموعات المنشــآت وخصائصها. 

التوصيات واألدلة من المنظمات األخرى

يعــّد دليــل إنتــاج اإلحصــاءات عــن اقتصــاد المعلومــات273 الصــادر عــن لجنــة األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )UNCTAD( أداة عمليــة وشــاملة لكيفيــة 
إعــداد المعلومــات واإلحصــاءات فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واإلتصــال )ICT(، التــي توفــر معاييــر دوليــة وتعريفــات ونمــاذج اســتمارات عــن إحصــاءات تقنيــة 
المعلومــات واإلتصــال. ويغطــي الدليــل إحصــاءات عــن كل مــن أعمــال تقنيــة المعلومــات واإلتصــال واســتخداماتها. وفيمــا يخــّص األعمــال، يقــوم الدليــل 
بتوصيــف التعاريــف والتصنيفــات ذات الصلــة بتقنيــة المعلومــات واإلتصــال، باإلضافــة إلــى الخدمــات والســلع وقيــاس التجــارة الدوليــة لمعــدات تقنيــة 
المعلومــات واإلتصــال وأســعار منتجــات تقنيــة المعلومــات واإلتصــال وجودتهــا. كمــا يتطــّرق الدليــل إلــى خدمــات الدخــول لمجتمــع المعلومــات كالبنيــة 
التحتيــة، كمــا أنــه يصــف نمــوذج منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( فــي مســح تكنولوجيــات المعلومــات واإلتصــال، ويتضّمــن تعريفــات 

ومناقشــة للمعاييــر اإلحصائيــة للتجــارة واألعمــال اإللكترونيــة. 

وبحســب »دليــل قيــاس مجتمــع المعلومــات«274 الخــاص بمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(، يعــّرف االتحــاد الدولــي لالتصــاالت )ITU( ويحــّدد 
ــة،  ــف المتحركــة الخلوي ــاًل، عــدد الخطــوط األرضيــة، اشــتراكات الهوات المؤشــرات الرئيســية لتقنيــة المعلومــات واإلتصــال مــن أجــل تحليــل القطــاع )مث
واشــتراكات اإلنترنــت الثابتــة. إلــخ(. وهدفهــا هــو المســاعدة فــي توحيــد اإلحصــاءات مــن أجــل تحســين عمليــة التحليــل والمقارنــة الداخليــة والدوليــة 

وبيــن مشــغلي اإلتصــاالت. 

4-2-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية

ترتكــز إحصــاءات األعمــال علــى النتائــج التــي حققتهــا الشــركات المعنيــة باإلنتــاج الموّجــه نحــو األســواق مــن الســلع والخدمــات. وتتضّمــن القطاعــات 
االقتصاديــة التاليــة: الصناعــة )التعديــن واســتغالل المحاجــر والصناعــة التحويليــة والطاقــة( واإلنشــاءات والتجــارة والخدمــات. ويســتثنى قطاعــا 

الزراعــة والحكومــة. 

تغطي إحصاءات األعمال:

اإلحصاءات العامة المنتجة لمجاالت االقتصاد كافة.	 

إحصاءات خاصة ترتبط بمجاالت معّينة. 	 

اإلحصــاءات العامــة تشــمل اإلحصــاءات مــا دون الســنوية )اإلحصــاءات قصيــرة المــدى التــي تجــري بشــكل شــهري أو ربــع ســنوي(، واإلحصــاءات الســنوية. 
وبشــكل عــام، تغطــي اإلحصــاءات قصيــرة المــدى واإلحصــاءات الســنوية لألعمــال لبلــٍد مــن خــالل مجموعــة مــن المؤشــرات المشــتركة أو المتشــابهة، مــع 

مســتويات تفصيــل مختلفــة، حســب النشــاط الرئيســي للوحــدات اإلحصائيــة )المنشــآت(.

ــً مــا يتــم التعبيــر عنهــا كأرقــام قياســية  توفــر اإلحصــاءات قصيــرة المــدى أو مــا دون الســنوية معلومــات ســريعة عــن التغيــرات فــي اقتصــاد مــا وغالب
تقيــس التغّيــر مــع فتــرة األســاس. وهــذه األرقــام القياســية هــي المؤشــر المرجعــي للتطــور االقتصــادي المســتخدم بالتحديــد للتعــّرف إلــى نقــاط التحــول 

فــي عمليــة التطــور االقتصــادي فــي مرحلــة مبكــرة.

وتشــمل المؤشــرات دون الســنوية الرئيســية حجــم اإلنتــاج واألربــاح وقيمتهمــا وأســعار اإلنتــاج وأســعار مدخــالت اإلنتــاج وعــدد العامليــن واألجــور وســاعات 
العمــل. وعــادة مــا يتــم عــرض المؤشــرات كأرقــام غيــر معّدلــة وأحيانــً كأرقــام معّدلــة موســميً.  كمــا وتوفــر إحصــاءات األعمــال مؤشــرات مهّمــة فيمــا يخــّص 
هيكليــة الشــركات وديمغرافيتهــا )عــدد الشــركات وعــدد المنشــآت. إلــخ( وخصائــص العمالــة )عــدد العامليــن، عــدد ســاعات العمــل، تكاليــف العامليــن. 

إلــخ( ونشــاطات االســتثمار وأداء الشــركات علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي.

271  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5921741/KS-RA-11-015-EN.PDF/e8ccb7c4-59d8-4e66-b335-2d96c1c7895f?version=1.0

272  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-32-10-216-EN-C-EN.pdf

273  http://unctad.org/en/docs/sdteecb20072rev1_en.pdf

274  http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Attachment268.aspx
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يتــم جمــع مجموعــة واســعة مــن المتغّيــرات النقديــة، وبشــكل رئيســي فيمــا يخــّص الدخــل التشــغيلي واإلنفــاق مثــل: األربــاح واإلنتــاج والمشــتريات 
والقيمــة المضافــة. هــذه المجموعــة المعروفــة مــن المؤشــرات تجعــل مــن الممكــن تحليــل قطاعــات األعمــال ومقارنتهــا زمنيــً ومكانيــً. إضافــة إلــى ذلــك، 

يتــم إعــداد مجموعــة مــن المؤشــرات المشــتقة، مثــاًل: المعــّدالت والنســب النقديــة ونصيــب الفــرد مــن القيــم. 

ــى اإلحصــاءات العامــة للمنشــآت مــن أجــل التعــّرف علــى بعــض اإلحصــاءات الخاصــة بقطاعــات االقتصــاد  ــددة ويتــم إعدادهــا باإلضافــة إل ــاءات مح إحص
ــة محــّددة. ومــن هــذه القطاعــات: المتنوعــة. وتشــمل هــذه المؤشــرات قيمــً وكميــات تســمح بإجــراء تحليــالت لقطاعــات اقتصادي

الصناعة )التعدين واستغالل المحاجر والتصنيع(.	 

الطاقة.	 

اإلنشاءات.	 

تجارة الجملة وتجارة التجزئة.	 

النقل.	 

تقنية المعلومات واإلتصال.	 

السياحة.	 

اإلطار )1(: تعريفات اإلحصاءات المحددة

إحصــاءات الصناعــة توفــر بيانــات عــن إنتــاج الســلع، وتتكــّون هــذه اإلحصــاءات مــن معلومــات عــن حجــم اإلنتــاج الكلــّي خــالل فتــرة زمنيــة 	 
محــددة )شــهر، ربــع ســنة أو ســنة( والحجــم الحقيقــي لإلنتــاج المبــاع خــالل الفتــرة المرجعيــة. 

الصناعــة التحويليــة )إنتــاج الســلع( توفــر بيانــات عــن الحجــم الحقيقــي لإلنتــاج المبيــع وقيمتــه خــالل الفتــرة المرجعيــة ويتــم جمعهــا 	 
ونشــرها مــن قبــل بلــدان عــدة. وحســب تعريــف مكتــب اإلحصــاء األوروبــي، يمثــل اإلنتــاج الكّلــي حجــم اإلنتــاج الكّلــي، وتشــمل الجــزء 
الــذي تــّم بيعــه والحصــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة إلضافتهــا إلــى المخــزون /الموجــودات أو اســتخدامها فــي المزيــد مــن عمليــات 

التصنيــع. إلــخ. ويتــم اســتخدام وحــدات قيــاس مالئمــة لــكل منتــج.

إحصــاءات النقــل تغطــي حركــة البضائــع و/أو الــركاب المســتخدمين للمركبــات فــي شــبكة معّينــة مــن خــالل مؤشــرات كعــدد الــركاب، 	 
والبضائــع المحّملــة والمفّرغــة، والســلع المنقولــة بــكل نــوع مــن وســائط النقــل )ســكك الحديــد، البــر، الجــو. إلــخ(، وعــدد المركبــات، 

واســتهالك الوقــود، والبنيــة التحتيــة. إلــخ.

من أجل إعداد التقارير اإلحصائية، يتم استخدام التصنيف التالي لوسائل النقل:

الخطوط الحديدية.– 

الطرق. – 

الخطوط المائية داخل البالد.– 

البحرية. – 

األنابيب. – 

الطيران. – 

ويتم تحديد المفاهيم التالية لكل وسيلة من وسائل النقل المذكورة: البنية التحتية ومعدات النقل وإجراءات النقل والمرور.

بالنسبة إلى نقل الركاب، تم جمع ثالثة مؤشرات رئيسية ونشرها: صعود الركاب ونزول الركاب والمسافة المقطوعة. 

وبالنســبة إلــى البضائــع، تشــمل المؤشــرات الرئيســية، الــوزن اإلجمالــي للبضائــع التــي تــّم رفعهــا والكمّيــة التــي نقلهــا بالطــن ومســافة 
النقــل بالكيلومتر.

ــال: وتســّمى أيضــً إحصــاءات مجتمــع المعلومــات، وهــي توفــر معلومــات عــن النفــاذ لتقنيــة 	  ــات واإلتص ــة المعلوم ــاءات تقني إحص
المعلومــات واإلتصــاالت واســتخدامها. وتشــمل المؤشــرات اشــتراكات الهواتــف، وتوّفــر أجهــزة الحاســوب، ومســتوى النفــاذ إلــى اإلنترنت، 

واســتخدام الحواســيب واألجهــزة للنفــاذ إلــى اإلنترنــت، ونوعيــة التوصيــالت باإلنترنــت. إلــخ. 

كمــا تتضّمــن أحــد األهــداف الثمانيــة لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة »إتاحــة منافــع التكنولوجيــا الحديثــة، ســّيما تقنيــات المعلومــات واإلتصال، 
إلــى فئــات أوســع مــن المســتخدمين«. والمؤشــرات الموضوعــة لقيــاس هــذا الهــدف هــي اشــتراكات الهاتــف الثابــت لــكل 100 مــن 

الســكان، واشــتراكات الهاتــف الخلــوي لــكل 100 مــن الســكان ومســتخدمي اإلنترنــت لــكل 100 مــن الســكان.
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يمكن تصنيف مؤشرات تقنية المعلومات واإلتصال في فئات عّدة كما هي معروضة أدناه: 

مؤشــرات جاهزيــة تقنيــة المعلومــات واإلتصــال تشــير إلــى البنيــة التحتيــة لهــذه التقنيــة )أجهــزة تقنيــة المعلومات واإلتصــال – الهواتف 
والحواســيب واإلنترنــت. إلخ(. 

مؤشــرات كثافــة اســتخدام تقنيــة المعلومــات واإلتصــال تشــير إلــى اســتخدام أجهــزة هــذه التقنيــة واســتخدام اإلنترنــت والصفحــات 
اإللكترونيــة وبرامــج حمأيــة تقنيــة المعلومــات واإلتصــال. 

إن مؤشــرات نواتــج وتأثيــر تقنيــة المعلومــات واإلتصــال فــي نشــاطات األعمــال والنمــو االقتصــادي، والتجــارة اإللكترونيــة هــي األكثــر صلــة 
مــن بينهــا جميعــً. 

ــم: إن للســياحة أثــر فــي االقتصــاد والبيئــات الطبيعيــة، والســكان المقيميــن فــي األماكــن التــي تتــم 	  ــادق والمطاع ــياحة والفن الس
زيارتهــا والزائريــن أنفســهم. وتعــد الســياحة ظاهــرة تشــكل تحديــً للعمــل اإلحصائــي بســبب طبيعتهــا الخاصــة. فمعظــم مؤشــرات 
الســياحة كانــت تقليديــً مؤشــرات كمّيــة وليســت نقديــة، وكانــت ترّكــز علــى توصيــف تدفقــات الزائريــن وقياســها باالرتبــاط مــع الســياحة 
الداخليــة275. وقــد تــم تطويــر بعــض األدوات حاليــً لجمــع البيانــات الماليــة ومعالجتهــا مثــل عمليــات الشــراء التــي يقــوم بهــا الســياح.

تــّم إصــدار العديــد مــن المفاهيــم كمرجعيــة مشــتركة للبلــدان الســتخدامها فــي تجميــع 	  متغّيــرات لإلحصــاءات الســياحية: 
إحصــاءات الســياحة. وقــد قامــت شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدةUNSD( 276( بإصــدار هــذه المفاهيــم وهــي تســتخدم مــن قبــل 

ــدول. ــف ال مختل

التصنيفات الموصى بها 

إن التصنيفات الموصى باستخدامها من أجل إنتاج إحصاءات أعمال، تتضمن ما يلي:

التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة التنقيــح الرابــع -  ISIC Rev.4 وتســّمى نســخة االتحــاد األوروبــي مــن هــذا 	 
الثانــي  التنقيــح   NACE األوروبــي  االتحــاد  فــي  االقتصاديــة  لألنشــطة  اإلحصائــي  التصنيــف  التصنيــف: 

التصنيف المركزي للمنتجات )CPC(277، التنقيح الثاني. 	 

تصنيف نوع اإلنشاءات278.	 

 	.)NST 2007 نظام تصنيف إحصاءات النقل279 )تصنيف البضائع الموحد إلحصاءات النقل

حســب المبــادئ التوجيهيــة لمكتــب اإلحصــاء األوروبــي )يوروســتات(280 يتــم تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة مــن اجــل تبويــب البيانــات المتعلقــة بوحــدة 
النشــاط فقــط، كأن يشــّكل، علــى ســبيل المثــال، مصنــع مصنــع واحــد أو مجموعــة مصانــع كيانــً اقتصاديــً واحــدًا علــى شــكل مؤسســة، تشــّكل األســاس 
لجمــع اإلحصــاءات مثــل المخرجــات والمدخــالت المختلفــة لعمليــة اإلنتــاج )العمالــة ومدخــالت اإلنتــاج والطاقــة. إلــخ(، والتكويــن الرأســمالي والمعامــالت الماليــة 

عــن هــذه الوحــدات.

يتشّكل هيكل التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح الرابع من: 

مستوى األبواب المحّدد بحرف من الحروف من )Aِ( إلى )U(، كل باب مقسم إلى أقسام.	 

مستوى القسم - يعّبر عنه برقم من خانتين )من 01 إلى 99(. كل قسم يتكّون من مجموعات وفئات عّدة.	 

مستوى المجموعة - يعّبر عنه برقم من ثالث خانات.	 

مستوى الفئة - يعّبر عنه برقم من أربع خانات. 	 

أمــا تصنيفــات المنتجــات هــي أدوات تســتخدم لتصنيــف المنتجــات وفقــً لخصائصهــا المتشــابهة، وتســتخدم إلنتــاج إحصــاءات عــن اإلنتــاج واالســتهالك 
واألســعار والنقــل والتجــارة الخارجيــة للســلع والخدمــات. وهنــاك جــداول تربــط بيــن المنتــج )التصنيــف المركــزي للمنتجــات CPC( وتصنيــف النشــاط 

)ISIC التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة(

275  http://worldbank.mrooms.net/file.php/476/ppt/Business_Statistics_II/3_Services_-_Tourism_statistics_1.pdf

276  http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_83rev1e.pdf-

277  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/docs/CPCv2_structure.pdf

278  http://www2.iccsafe.org/states/newjersey/NJ_Building/PDFs/NJ_Bldg_Chapter6.pdf

279  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2008/wp6/ECE-TRANS-WP6-155a1e.pdf

280  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1995700/1995914/CPA2008introductoryguidelinesEN.pdf/df1e8d19-1156-4a1c-b384-4f95a12515e5
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الوحدات اإلحصائية

يشير أحد أهم المفاهيم الرئيسية إلحصاءات األعمال إلى الوحدة اإلحصائية.

ــة بتعامالتهــا، بمــا  ــه االحتفــاظ بجميــع المعلومــات المتصل ــذي يتــم في ــة ال ُتعــّرف األمــم المتحــدة UN 281 المؤسســة بأنهــا مســتوى الوحــدة اإلحصائي
فــي ذلــك الحســابات الماليــة وحســابات الميزانيــة العموميــة، وهــي المســتوى الــذي يمكــن أن تســتخلص منــه التعامــالت الدوليــة والموقــف االســتثماري 
ــد وحســب المعاييــر الدوليــة، وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن الوحــدات اإلحصائيــة، وأكثرهــا اســتخدامً  الدولــي - فــي حــال وجــوده - والموقــف المالــي الموحَّ

علــى النحــو التالــي:

مجموعة مؤسسات.	 

مؤسسة.	 

 	.)KAU( وحدة نشاط

الوحدة المحلية.	 

المؤسسة أو وحدة نوع نشاط محلية.	 

تفيــد توصيــات جمــع إحصــاءات األعمــال بجمــع البيانــات إمــا علــى مســتوى المؤسســة، أو علــى مســتوى المنشــأة )LKAU( حســب الغــرض. ويمكــن جمــع 
بيانــات اإلحصــاءات الســنوية علــى مســتوى المؤسســة والمنشــأة معــً مــن أجــل معالجــة متطلبــات الحســابات القوميــة. هــذا وتلعــب مجموعــة المؤسســات 
الكبــرى حاليــً دورًا متزايــدًا فــي االقتصــاد نظــرًا إلــى حجمهــا االقتصــادي، وألن بعــض القــرارات الرئيســية بعينهــا قــد يتــم إتخاذهــا فــي مراكزهــا خــارج البلــد 

الــذي توجــد فيــه. كمــا ويعمــل اإلحصائيــون فــي الوقــت الحاضــر علــى تطويــر منهجيــات ومســوحات لجمــع المعلومــات مناســبة عــن فئــات المؤسســات.

وفيما يلي تعريفات الوحدات اإلحصائية المذكورة:

ــة: هــي الوحــدة اإلحصائيــة األساســية التــي يتوفــر لهــا حســابات ماليــة وميزانيــة عموميــة. وتعــّرف كاآلتــي حســب التعريــف الصــادر عــن األمــم  المؤسس
.283)EEC 1993/696 ــي للمؤسســة )الالئحــة ــف الصــادر عــن االتحــاد األوروب المتحــدة282 والتعري

تعــرف الوحــدة المؤسســية بأنهــا أصغــر تجمــع لوحــدات قانونيــة يشــكل وحــدة تنظيميــة تنتــج الســلع والخدمــات وتســتفيد مــن تمتعهــا بدرجــة معينــة 
مــن االســتقالل الذاتــي فــي عمليــات إتخــاذ القــرار، ال ســيما فــي توزيــع مواردهــا المتداولــة، وتقــوم المؤسســة بتنفيــذ نشــاط أو أكثــر فــي واحــد أو أكثــر مــن 
المواقــع ويمكــن أن تكــون المؤسســة وحــدة قانونيــة منفــردة. ووفقــً لهــذا التعريــف تعــّد المؤسســة كيانــً اقتصاديــً ويمكــن أن يتكــّون مــن عــّدة وحــدات 
قانونيــة. وبالفعــل تقــوم بعــض الوحــدات القانونيــة بأنشــطة حصريــة لوحــدات قانونيــة أخــرى، وال يمكــن تفســير وجودهــا إال بعوامــل إداريــة )مثــل األســباب 

الضريبيــة( دون أن يكــون لهــا أي أهميــة اقتصاديــة.

والمؤسســة كيــان تنظيمــي يتألــف مــن واحــدة أو أكثــر مــن المنشــآت المحليــة التــي تــّم تحديدهــا تحــت ضابــط أو ملكيــة عامــة. وبالنســبة إلــى الشــركات 
الفرديــة فــإن المؤسســة والمنشــأة همــا نفــس الشــيء.

ــة )LKAU( علــى أنهــا مؤسســة  ــوع مــن وحــدة النشــاط المحلي هــذا وتعــرف األمــم المتحــدة )شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة 2007( المؤسســة أو ن
موجــودة أو جــزء مــن مؤسســة موجــودة، وتوجــد فــي مــكان واحــد ويجــري فيهــا نشــاط إنتاجــي )غيــر إضافــي( وحيــد، أو يســتأثر النشــاط اإلنتاجي الرئيســي 

فيهــا بمعظــم القيمــة المضافــة.

أمــا مجموعــة المؤسســات284 هــي مجموعــة مــن المؤسســات تتــم إدارتهــا مــن قبــل جهــة واحــدة )رئيــس المجموعــة(. ورئيــس المجموعــة هــو الوحــدة 
القانونيــة األم التــي ال تخضــع بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للتحكــم مــن قبــل وحــدة قانونيــة أخــرى. وتعــّد المؤسســات الفرعيــة كافــة لمجموعــة 
المؤسســات )غيــر مباشــرة( مؤسســات تابعــة للمؤسســة األم. ومــن المفيــد أن نتعــّرف علــى الروابــط كافــة بيــن رئيــس المجموعــة والمؤسســات التــي 
يتــم التحكــم بهــا عــن طريــق شــبكة المؤسســات التابعــة والتابعــة الفرعيــة. وهــذا يســمح بتوصيــف تنظيــم المجموعــة بكاملــه )األمــم المتحــدة، 2007(.

تمثــل وحــدة نــوع النشــاط )KAU( جميــع األجــزاء لمؤسســة مــا، والتــي تســاهم فــي تأديــة نشــاٍط مــا علــى المســتوى األكثــر تفصيــاًل )أربعــة أرقــام( مــن 
تصنيــف النشــاط )ISIC التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد/ NACE تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة فــي اإلحصــاءات األوروبيــة(. وعــادة مــا تكــون وحــدة نــوع 

النشــاط عبــارة عــن قســم أو أكثــر مــن األقســام التشــغيلية الفرعيــة للمؤسســة.

أمــا الوحــدة المحليــة هــي المؤسســة، أو جــزء منهــا )مثــاًل، ورشــة، مصنــع، مســتودع، مكتــب، منجــم أو مخــزن( يقــع فــي منطقــة جغرافيــة محــددة، ويتــم 
فيهــا أو منهــا تنفيــذ نشــاط اقتصــادي، يعمــل فيــه شــخص أو أكثــر )حتــى إن كان بــدوام جزئــي( لصالــح المؤسســة نفســها.

281  http://unstats.un.org/unsd/isdts/docs/StatisticalUnits.pdf

282  http://unstats.un.org/unsd/isdts/docs/StatisticalUnits.pdf

283  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0696:EN:HTML

284  http://www.cros-portal.eu/sites/default/files//Derivation%20of%20Statistical%20Units-01-TDerivation%20of%20Statistical%20Units%20v1.0.pdf
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وأليضًح العالقة بين األنماط المتنوعة للوحدات اإلحصائية، يتم استخدام الرسم البياني أدناه:

الرسم البياني )1(: العالقة بين أنواع الوحدات اإلحصائية المختلفة

لقد قامت شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة بإعداد رسم بياني كامل للروابط فيما بين الوحدات اإلحصائية285 والقطاعات المؤسسية.

أما فيما يتعلق بأنشطة المؤسسات

فيمكــن للمؤسســة أن تنفــذ نشــاطً واحــدًا أو أكثــر، وكل مؤسســة لهــا نشــاط رئيســي واحــد ويمكــن أن تمــارس نشــاطً أو أنشــطة ثانويــة أو إضافيــة. 
ويتــم تحديــد النشــاط الرئيسي/األساســي علــى أنــه النشــاط الــذي يســهم بالشــكل األكبــر فــي القيمــة المضافــة للمؤسســة. وليــس ضروريــً أن يغطــي 

النشــاط الرئيســي نســبة %50 أو أكثــر مــن إجمالــي القيمــة المضافــة للوحــدة.

النشــاط الثانــوي هــو نشــاط يتــم تنفيــذه مــن قبــل الوحــدة اإلحصائيــة باإلضافــة إلــى النشــاط الرئيســي، وينبغــي أن تكــون مخرجاتــه مالئمــة 
للتســليم خــارج الوحــدة. ويجــب أن تكــون القيمــة المضافــة للنشــاط الثانــوي مــن القيمــة المضافــة للنشــاط الرئيســي. أمــا مخرجــات النشــاط الثانــوي 

فهــي منتــٌج ثانــوي.

النشاط اإلضافي هو نشاط يتم القيام به بشكل خالص من أجل توفير الخدمات المساندة للنشاطين الرئيسي والثانوي الذي يرتبط بهما.

وضمــن هيكليــة إحصــاءات األعمــال، غالبــً مــا يتــم التعبيــر عــن المؤشــرات الرئيســية المســتخدمة فــي توصيــف هيــاكل األنشــطة االقتصاديــة وأدائهــا 
بمصطلحــات نقديــة، وتشــير إلــى:

المتغّيرات الديموغرافية لألعمال.	 

المتغّيرات المتعلقة بالمدخالت: مدخالت العمالة، وكلفة المدخالت ومدخالت رأس المال.	 

المتغّيرات المتعلقة بالمخرجات.	 

هذا وتتوافر التعاريف الرئيسية للمتغّيرات المتعلقة بإحصاءات األعمال اإلنشائية/السنوية في اإلطار رقم )2(. 

اإلطار )2(: تعريفات متغّيرات اإلحصاءات اإلنشائية 

التعاريف المقّدمة أدناه جاءت بحسب قاموس )مكتب اإلحصاء األوروبي( 286 لهيكلية إحصاءات األعمال. 

ــرات ديموغرافيــة المؤسســات: عــدد المؤسســات )حســاب عــدد المؤسســات الناشــطة خــالل جــزء علــى األقــل مــن الفتــرة المرجعيــة( . 1 تشــمل متغّي
وعــدد الوحــدات المحليــة.

متغّيرات المدخالت وتشمل مدخالت العمالة، وكلفة المدخالت ومدخالت رأس المال.. 2

285  http://unstats.un.org/unsd/isdts/docs/StatisticalUnits.pdf

286  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:344:0049:0080:EN:PDF

مجموعة المؤسسات

المؤسسة

وحدة نوع النشاط الوحدة المحلية

المنشأة
(وحدة نوع النشاط المحلي)
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مدخــالت العمالــة تشــير إلــى قيــاس القــوة العاملــة المشــاركة فــي إنتــاج الســلع والخدمــات. وتشــير المؤشــرات الرئيســية إلــى عــدد األشــخاص – 
المســتخدمين وعــدد العامليــن.

عــدد األشــخاص المســتخدمين يعــّرف بأنــه العــدد اإلجمالــي لألشــخاص العامليــن فــي المنشــأة )شــاماًل أصحــاب العمــل والشــركاء العامليــن – 
بشــكل منتظــم فــي الوحــدة والعمــال مــن العائلــة غيــر المأجوريــن(، إضافــة إلــى جميــع األشــخاص الذيــن يعملــون خــارج المنشــأة والمنتميــن 

إليهــا وتدفــع لهــم أجــرًا )مثــاًل، مندوبــي المبيعــات وعمــال التوصيــل وفــرق الصيانــة واإلصــالح(. 

عــدد العامليــن يعــّرف بأنــه أولئــك األشــخاص الذيــن يعملــون عنــد صاحــب عمــل ولديهــم عقــود عمــل ويتلقــون تعويضــات علــى شــكل أجــور، – 
أو رواتــب أو رســوم أو مكافــآت أو تعويضــات عينّيــة. 

)العامليــن –  العمــل  قبــل صاحــب  مــن  للعامــل  المســتحقة  والعينّيــة،  النقديــة  التعويضــات،  إجمالــي  بأنهــا  تعــّرف  العامليــن  تعويضــات 
المرجعيــة.  الفتــرة  تّمــت تأديتــه خــالل  المنــازل( فــي مقابــل عمــل  العامليــن مــن  إلــى  المؤقتيــن إضافــة  أو  المنتظميــن 

تكلفة المدخالت 	 

إجمالــي مشــتريات الســلع والخدمــات وتشــمل قيمــة جميــع الســلع والخدمــات المشــتراة خــالل فتــرة الحســابات من أجل إعــادة البيع أو االســتهالك – 
فــي عملية اإلنتاج، باســتثناء الســلع الرأســمالية. 

تعويضــات العامليــن تعــّرف بأنهــا إجمالــي التعويضــات، النقديــة منهــا والعينّيــة، المســتحقة للعامــل مــن قبــل صاحــب العمــل )العامليــن – 
المنتظميــن أو المؤقتيــن إضافــة إلــى العامليــن مــن المنــازل( فــي مقابــل عمــل تّمــت تأديتــه مــن قبــل األخيــر خــالل الفتــرة المرجعيــة. كمــا 
تتضّمــن الضرائــب واشــتراكات الضمــان االجتماعــي التــي تحتفــظ بهــا الوحــدة باإلضافــة إلــى التأمينــات االجتماعيــة األســرية واالختياريــة للعامليــن. 

وتتكــّون تعويضــات العامليــن مــن األجــور والرواتــب وتكاليــف الضمــان االجتماعــي للموظفيــن. 

مدخالت رأس المال	 

إجمالــي االســتثمار فــي الســلع الحقيقيــة يعــّرف بأنــه االســتثمار خــالل الفتــرة المرجعيــة فــي جميــع الســلع والســلع الحقيقيــة. ويشــمل الســلع – 
الرأســمالية الحقيقيــة الجديــدة والموجــودة، ســواء تــّم شــراؤها مــن طــرف ثالــث أو تــم إنتاجهــا لالســتخدام الذاتــي، ولديهــا مــدة صالحيــة ألكثــر 
مــن عــام بمــا فــي ذلــك الســلع الحقيقيــة غيــر المنَتجــة كاألرض. ويســتبعد مــن ذلــك االســتثمارات فــي األصــول الماليــة أو غيــر الحقيقيــة. وتتــم 

تجزئــة االســتثمارات إلــى فئــات )أراٍض وأبنيــة وماكينــات. إلــخ(. 

 المتغّيــرات المتعلقــة بالمخرجــات تشــمل مخرجــات عمليــة اإلنتــاج التــي غالبــً مــا تقــّدم علــى أنهــا الدخــل. وفــي حســابات المؤسســة يمكــن أن توجــد . 3
كدورة رأس المال أو قيمة اإلنتاج أو يمكن احتسابها )قيمة مضافة( باستخدام عدة عناصر لحساب الربح والخسارة.

ــاح تتألــف مــن اإلجماليــات المفوتــرة مــن قبــل المنشــأة خــالل الفتــرة المرجعيــة وهــي عبــارة عــن القيمــة الســوقية لمبيعــات الســلع و/ أو –  األرب
الخدمــات المقّدمــة ألطــراف أخــرى؛ وهــي تتضّمــن الرســوم والضرائــب علــى الســلع أو الخدمــات المفوتــرة مــن قبــل الوحــدة كافــة باســتثناء ضريبــة 
ــاح؛ كمــا  ــة القابلــة لالقتطــاع والمرتبطــة مباشــرة باألرب ــرة مــن قبــل الوحــدة لعميلهــا والضرائــب األخــرى المماثل القيمــة المضافــة )VAT( المفوت

تتضّمــن أيضــً الرســوم األخــرى كافــة )النقــل، التغليــف. إلــخ( المفروضــة علــى العميــل.

قيمــة اإلنتــاج تقيــس الحجــم الحقيقــي الــذي تنتجــه الوحــدة، باالســتناد إلــى المبيعــات، بمــا فــي ذلــك التغّيــرات فــي الموجــودات وإعــادة بيــع – 
الســلع والخدمــات. وتعــّرف قيمــة اإلنتــاج باألربــاح، زائــدًا أو ناقصــً التغّيــرات فــي الموجــودات مــن الســلع المكتملــة، وتحــت التصنيــع والســلع 
والخدمــات المشــتراة مــن أجــل إعــادة بيعهــا، ناقصــً مشــتريات الســلع والخدمــات مــن أجــل إعــادة البيــع، زائــدًا اإلنتــاج الرأســمالي، زائــدًا الدخــول 

التشــغيلية األخــرى )باســتثناء التكاليــف(. ويســتثنى مــن الدخــل واإلنفــاق القيــم غيــر االعتياديــة فــي حســابات الشــركة.

القيمــة المضافــة فــي تكاليــف عوامــل اإلنتــاج هــي الدخــل اإلجمالــي مــن األنشــطة العاملــة بعــد خصــم الكلــف التشــغيلية والضرائــب غيــر – 
المباشــرة. 

يقّدم اإلطار )3( تعريفات المتغّيرات االقتصادية لإلحصاءات دون السنوية.

اإلطار )3(: تعاريف متغّيرات اإلحصاءات دون السنوية287: 

يقيــس الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن التغّيــرات فــي قيمــة اإلنتــاج فــي فتــرات متقاربــة ومنتظمــة، عــادة بشــكل شــهري. كمــا يوفــر 	 
مقياســً لحجــم االتجــاه فــي القيمــة المضافــة علــى مــدى فتــرة مرجعيــة معّينــة. 

ــرة مــن قبــل المنشــأة خــالل 	  ــات المفوت ــاح مــن اإلجمالي ــر ســوق الســلع والخدمــات. وتتكــّون األرب ــاح تطوي يظهــر الرقــم القياســي لألرب
الفتــرة المرجعيــة وهــذا يمثــل قيمــة المبيعــات الســوقية للســلع والخدمــات المقّدمــة ألطــراف أخــرى. 

حجــم المبيعــات يمثــل قيمــة األربــاح فــي األســعار الثابتــة وعــادة مــا يتــم احتســابه علــى أنــه األربــاح باألســعار الجاريــة معّدلــة بقيمــة معامــل 	 
مخفــض المبيعات.

يقيــس الرقــم القياســي لعــدد المشــتغلين تطــور عمليــة التشــغيل، ويعــرف عــدد األشــخاص المشــتغلين بأنــه العــدد اإلجمالــي 	 
لألشــخاص العامليــن فــي المنشــأة )شــاماًل أصحــاب العمــل والشــركاء العامليــن بشــكل منتظــم فــي المنشــأة والعامليــن دون أجــر مــن 
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أفــراد األســرة( إضافــة إلــى جميــع األشــخاص الذيــن يعملــون خــارج المنشــأة والمنتميــن إليهــا وتدفــع لهــم أجــرًا )مثــاًل، مندوبــي المبيعــات 
وعمــال التوصيــل وفــرق الصيانــة واإلصــالح(. 

ــرات النقديــة، يتــم اســتخدام متغيــرات محــددة لبعــض قطاعــات األعمــال مــن أجــل توصيــف الظاهــرة 	  باإلضافــة إلــى إحصــاءات المتغّي
االقتصاديــة بشــكل أفضــل.

4-2-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات

قــام مكتــب اإلحصــاء األوروبــي بإعــداد إطــار مشــترك لتوصيــف جــودة إحصــاءات األعمــال الســنوية واإلحصــاءات القصيــرة المــدى معــ288ً. ومــن أبعــاد الجــودة 
التــي تــّم أخذهــا فــي اإلعتبــار لتقييــم جــودة إحصــاءات األعمــال تــم ذكــر مــا يلــي:

مالءمة اإلحصاءات، وهي الدرجة التي تلّبي اإلحصاءات فيها حاجة المستخدمين الحاليين والمحتملين.. 1

ضمــن إطــار الجــودة، تعــّد دقــة التقديــرات عمومــً مقياســً أساســيً للجــودة. وتعــرف الدقــة بأنهــا قــرب التقديــرات مــن القيــم الحقيقيــة المجهولــة. . 2
ويتــم قيــاس ذلــك عــن طريــق إجمالــي األخطــاء فــي المســح )متوســط مربعــات االخطــاء(، وتعــرف أيضــً بأجمالــي أخطــاء المســح التــي وهــي تصــف 
جميــع األخطــاء التــي قــد تظهــر فــي تصميــم بيانــات المســح وجمعهــا ومعالجتهــا وتحليلهــا. وإجمالــي أخطــاء المســوحات هــي القيمــة التراكميــة 
لقيــم األخطــاء التــي قــد تظهــر مــن مختلــف المصــادر منهــا تصميــم االســتمارة، وجمــع البيانــات ومعالجــة بيانــات المســح وتحليلهــا، وتشــمل أيضــً 

أخطــاء المعاينــة. 

وقتية المخرجات اإلحصائية هي المدة الزمنية الفاصلة بين زمن حدوث الظاهرة التي تصفها تلك المخرجات وزمن توافرها.. 3

اتســاق اثنيــن أو أكثــر مــن المخرجــات اإلحصائيــة يشــير إلــى الدرجــة التــي تســتخدم فيهــا المســوحات اإلحصائيــة، والعمليــات التــي تنتجهــا، . 4
والمفاهيــم والتصنيفــات والتعاريــف والمجتمــع المســتهدف، واألســاليب المتســقة. 

باإلضافــة إلــى معاييــر أخــرى مثــل التــزام الجــدول الزمنــي، واإلتاحــة والوضــوح وقابليــة المقارنــة المكانيــة والزمانيــة )مــع مــرور الوقــت، مــن خــالل الفــراغ . 5
وبيــن المجاالت(.

4-2-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية

تقــوم المنظمــات الدوليــة -كشــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة واللجــان اإلقليميــة والــوكاالت المتخصصــة التابعــة لألمــم المتحــدة والمركــز اإلحصائــي 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )GCC-Stat( ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومكتــب اإلحصــاء األوروبــي )يوروســتات( - بنشــر سالســل 

ــات إحصــاءات األعمــال وتوفيرهــا. زمنيــة متنوعــة لبيان

ويشمل برنامج جمع البيانات المتصل بالموضوع والتابع لشعبة اإلحصاء باألمم المتحدة مجالين هما اإلحصاءات الصناعية وإحصاءات الطاقة.

يوفــر الكتــاب الســنوي إلحصــاءات الســلع الصناعيــة289 الصــادر عــن شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة إحصــاءات عــن 600 مــن الســلع الصناعيــة الرئيســية 
تقريبــً، وتتألــف مــن البيانــات الكمّيــة وبيانــات القيمــة الماليــة.

هــذا ويقــّدم الكتــاب الســنوي إلحصــاءات الطاقــة290 الصــادر عــن شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة بيانــات عــن الطاقــة مــن إنتــاج وتجــارة واســتهالك ألنــواع 
الوقــود الصلبــة والســائلة والغازيــة، والكهربــاء والحــرارة. كمــا يتــم توفيــر سالســل زمنيــة لنصيــب الفــرد مــن االســتهالك ولمنتجــات الطاقــة كافــة. والمصــدر 

الرئيســي للمعلومــات لقاعــدة بيانــات إحصــاءات الطاقــة هــو االســتمارة الســنوية إلحصــاءات الطاقــة الصــادر عــن شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة. 

تعمــل مبــادرة بيانــات المنظمــات المشــتركة )JODI( علــى تقييــم حالــة بيانــات النفــط فــي الــدول األعضــاء مــن خــالل جمــع إحصــاءات النفــط الشــهرية مــن 
.)JODI( خــالل اســتمارة معياريــة،291 واإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي أحــد أعضــاء مبــادرة بيانــات المنظمــات المشــتركة

مــن جانــب أخــر، يرتكــز الكتــاب الســنوي للســياحة292 الصــادر عــن منظمــة الســياحة العالميــة فــي األمــم المتحــدة )UNWTO( علــى البيانــات ذات الصلــة 
بالســياحة الداخليــة )إجمالــي القادميــن واإلقامــة ليــاًل( موزعــة حســب الــدول. 

288  file:///C:/Users/B%20Sisters/Downloads/1-2-5-Quality-Report-Annex-I-IV-2011-TEST%20(3).pdf

289  http://unstats.un.org/unsd/industry/icsy_intro.asp

290  http://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook/default.htm

291  https://www.jodidata.org/oil/database/data-downloads.aspx

292  http://www.e-unwto.org/content/v0r228/
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باإلضافــة لمــا ســبق، تــم تكليــف المركــز اإلحصائــي لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بجمــع بيانــات إحصائيــة رســمية ودقيقــة عــن الــدول األعضــاء 
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي وتحليلهــا ونشــرها. والبيانــات المتوفــرة هــي عــن قطاعــات إنتــاج النفــط والكهربــاء والميــاه، والنقــل واإلتصــاالت والســياحة.

4-2-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي

4-2-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب

طــور مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مجموعــة واســعة مــن عمليــات اإلحصــاء مــن أجــل تزويــد المســتخدمين بالبيانــات والمؤشــرات الالزمــة، التــي تســاعد علــى 
قيــاس ديناميكيــة قطــاع األعمــال فــي إمــارة أبوظبــي.

أ. إطار المنشآت )إطار المسح( 

قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي عــام 2010 بتنفيــذ مشــروع إلنشــاء إطــار المنشــآت293، ويشــّكل إطــار المنشــآت قائمــة المنشــآت التــي يتــم مــن خاللــه 
إختيــار العّينــات للمســوح االقتصاديــة الســنوية. ولغايــات تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة للمنشــآت، اعتمــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي التصنيــف الصناعــي 

الدولــي الموّحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة - التنقيــح الرابــع )ISIC Rev. 4( 294 حيــث تعتبــر المنشــأة الواحــدة هــي وحــدة إحصائيــة.  

تعريف المنشأة لدى مركز اإلحصاء - أبوظبي295

المنشــأة هــي وحــدة أو جــزء مــن وحــدة لهــا موقــع ثابــت، وتقــوم بــأداء نــوع واحــد مــن النشــاط اإلنتاجــي )ســلعي أو خدمــي(، أو يعــود فيــه النشــاط اإلنتاجــي 
الرئيســي بمعظــم القيمــة المضافــة، ويتــم هــذا النشــاط تحــت إدارة واحــدة قــد يكــون لديهــا حســابات منتظمــة، ويكــون مالــك المشــروع شــخصً طبيعيــً 

أو اعتباريــً بغــّض النظــر عــن الكيــان القانونــي، وهــذا التعريــف مّتســق مــع تعريــف المنشــأة لــدى األمــم المتحــدة. 

ب. المسوح اإلحصائية

المسوح االقتصادية السنوية:

تــّم تنفيــذ المســوح االقتصاديــة الســنوية منــذ عــام 2008 وتغطــي جميــع القطاعــات الرئيســية لالقتصــاد حســب النشــاط الرئيســي للمنشــأة، وتعــّد هــذه 
المســوح296 أحــد مصــادر البيانــات الرئيســية لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــن أجــل تجميــع اإلحصــاءات االقتصاديــة. وتهــدف إلــى قيــاس هيــكل االقتصــاد 
الكّلــي وأداء كل قطــاع فرعــي فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي. ويتــم نشــر نتائــج هــذه المســوح فــي نشــرات خاصــة297 وأيضــً فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي 

ألبوظبــي - النشــاطات االقتصاديــة298.

ويشــمل المجتمــع المســتهدف فــي المســوح االقتصاديــة الســنوية المنشــآت كافــة العاملــة ضمــن إمــارة أبوظبــي. ويتــم تحديــد النشــاط االقتصــادي 
الرئيســي للمنشــأة باالســتناد إلــى النشــاط الــذي يشــّكل معظــم عائــدات المنشــأة وتشــمل القطاعــات الرئيســية اآلتــي:

 	.)B النفط والغاز )الجزء

 	.)Eو D الكهرباء والمياه )الجزء

 	.)C الصناعة التحويلية )الجزء

 	.)C20و C19 البتروكيماويات )الجزء

 	.)F اإلنشاءات )الجزء

 	.)G تجارة الجملة وتجارة التجزئة )الجزء

 	.)I,L,M,N,P,Q,R,S الخدمات )األجزاء

 	.)I الفنادق والمطاعم )الجزء

 	.)H النقل )الجزء

 	.)J خدمات تقنية المعلومات واإلتصال )الجزء

التأمين والبنوك299.	 

293  Establishments Frame Update 2014. File name: English frame update questioner 5-8 (Ref. Doc. 72)

294   Industrial standard International Classification دليل تصنيف األنشطة االقتصادية ISIC 4 (3) 2-4-2014 (Ref. Doc. 8) 
T15.Methodology for industry statistics. File name: Industry V2 (Ref. Doc. 287)

295  T15.Methodology for industry statistics.docx

296  http://www.scad.ae/en/projects/Pages/ProjectPages/Annual-Economic-Survey-2010-and-2011.aspx

297  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=48

298  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=50

299  Banks and insurance statistics are produced by the AES and described in the chapter on Financial statistics
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تصميم العّينة واختيارها

تــم تصميــم العينــة وفــق اســلوب تصميــم المعاينــة الطبقيــة، والطبقــة هــي مجموعــة مــن المنشــآت ضمــن التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع 
األنشطة االقتصادية )ISIC( - مســتوى الحــد الثانــي وضمــن أحجــام منشــآت مختلفــة. هــذا ويتــم إختيــار عينــة مــن المنشــات مــن كل طبقــة، بمــا يتناســب 

مــع الحجــم. ويتــم تحديــد حجــم المنشــأة علــى أســاس العــدد اإلجمالــي للعامليــن فــي تــكل المنشــأة.

أمــا توزيــع العينــة علــى الطبقــات فــكان بشــكل مســتقل علــى مســتوى الحــّد الثانــي مــن األنشــطة االقتصاديــة، حيــث يتــم إختيــار عّينــة مــن المنشــآت مــن 
كل طبقــة بالتناســب مــع حجــم الطبقــة. وُيحــّدد حجــم المنشــأة علــى أســاس العــدد الكّلــي للعامليــن، وهــذا األســلوب يعطــي المنشــآت األكبــر حجمــً 
احتماليــة أكبــر فــي اختيارهــا فــي العّينــة. ولضمــان تمثيــل العّينــة بشــكل أفضــل فقــد تــّم حصــر جميــع المنشــآت الكبيــرة جــدًا وادراجهــا فــي العينــة، هــذا 

إضافــة إلــى المنشــات ضمــن األنشــطة االقتصاديــة النــادرة. 

االستمارات

بحســب المنهجيــة التفصيليــة للمســوح االقتصاديــة300، هنــاك أربــع عشــرة )14( اســتمارة مســتخدمة فــي هــذه المســوح باإلضافــة إلــى اســتمارات خاصــة 
بالمنشــآت الكبيــرة جــدًا.

واالستمارات الـ )14( هي:

مسح المنشآت المالية والمصرفية - نشاطات البنوك.	 

مسح المنشآت المالية والمصرفية - نشاطات الخدمات المالية.	 

مسح المنشآت المالية والمصرفية - نشاطات الشركات القابضة.	 

مسح المنشآت المالية والمصرفية - نشاطات التأمين والوسطاء.	 

مسح اإلنشاءات.	 

المسح الصناعي.	 

المسح الصناعي - أنشطة المياه والكهرباء.	 

المسح الصناعي - الشركات النفطية وصناعة المشتقات النفطية.	 

مسح المعلومات واإلتصاالت.	 

مسح الخدمات.	 

مسح الخدمات - العقارات.	 

مسح النقل والتخزين.	 

مسح التجارة.	 

استمارة المنشآت الصغيرة - )للمنشآت التي يقّل عدد موظفيها عن 20(.	 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن معظــم االســتمارات المذكــورة أعــاله متوفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز أبوظبــي لإلحصاء301.إضافــة لمــا ســبق، تســتخدم 
االســتمارات التاليــة لتغطــي بعــض األنشــطة:

المسح الصناعي - نشاط المياه والكهرباء302.	 

المسح الصناعي - شركات النفط وصناعة المشتقات النفطية.	 

تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح303.	 

إن االســتمارات المذكــورة أعــاله تتشــابه بشــكل كبيــر وقــد يكــون هنــاك بعــض الفــروق البســيطة لبعــض القطاعــات نظــرًا إلــى خصوصيتهــا. وقــد تــم 
تصميــم اســتمارة خاصــة تحــوي معلومــات أقــل مــن غيرهــا وذلــك مــن أجــل جمــع معلومــات عــن المنشــآت الصغيــرة )انظــر الفصــل القطاعــي حــول 

االســتثمار األجنبــي(.

300  See file: Economic Survey Detailed Methodology English (Ref. Doc. 19)

301  http://www.scad.ae/en/projects/Pages/ProjectPages/Annual-Economic-Survey-2010-and-2011.aspx

302  See file: Annual Economic Surveys 2013 Electricity & Water (Ref. Doc. 33)

303  See file: Annual Economic Surveys 2010 Wholesale and Retail Trade & Repair Services Survey (Ref. Doc. 43)
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هــذا وتشــير البيانــات المجموعــة فــي االســتمارات إلــى الخطــوط المحاســبية التــي توجــد عــادة فــي حســابات الربــح والخســارة أو الميزانيــات. إضافــة لذلــك أن 
معظــم هــذه االســتمارات )مــا عــدا االســتمارة المتعلقــة بتجــارة الجملــة والتجزئــة( تشــتمل علــى جــزء خــاص لإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر304.

يتم جمع البيانات ضمن المجموعات الرئيسية حسب اآلتي )إضافة إلى البيانات التعريفية الخاصة بالمنشآت وعناوينها(:

النشاط الرئيسي.	 

 متوسط أعداد العاملين حسب الجنس والجنسية.	 

العائدات الرئيسية )أو األرباح من النشاطات الرئيسية(.	 

عائدات أخرى غير مالية )إيرادات اإليجارات، على سبيل المثال(.	 

عائدات مالية )»فوائد وحصص وأرباح من فرق سعر الصرف بين العمالت األجنبية«(.	 

تكاليف المبيعات )أو اإلنفاق ذي الصلة بالنشاطات الرئيسية( بما في ذلك األجور والرواتب والنفقات االجتماعية للعاملين.	 

النفقات اإلدارية العامة، بما في ذلك األجور والرواتب والنفقات االجتماعية للعاملين والضرائب.	 

نفقات أخرى )فوائد ورسوم بنكية(.	 

األصول الحالية وغير الحالية )المخزونات واألصول الثابتة في بدأية الفترة وفي نهايتها(.	 

األصــول غيــر الحاليــة/ األصــول الثابتــة حســب نــوع األصــل )صافــي القيمــة الدفتريــة فــي بدأيــة الفتــرة وفــي نهايتهــا، واإلضافــات 	 
إلــخ(. والمســتهلكات.  الفتــرة  خــالل  والمهمــالت 

أمــا البيانــات المتعلقــة بالبحــث والتطويــر فتتضمــن نمــط المشــاركة )البحــث وتطويــر ســلع جديــدة أو خدمــات، وكذلــك أســاليب جديــدة فــي التصنيــع 
أو توفيــر خدمــة معّينــة، أو أنظمــة صيانــة. إلــخ(، باإلضافــة إلــى ســؤال عــن عــدد األشــخاص المشــاركين فــي البحــث والتطويــر ومصــدر التمويــل )المنشــأة 

ذاتهــا، الحكومــة. إلــخ(.

جمع البيانات ومعالجتها

يتــم جمــع البيانــات باســتخدام اســتمارات ورقيــة مــن قبــل الباحثيــن الميدانييــن، ويتــم التواصــل مــع المؤسســات لضمــان جمــع البيانــات المناســبة 
لالســتخدام. وبعــد تعبئــة االســتمارات يتــم فحــص المعلومــات باســتخدام أســاليب وطــرق التدقيــق اليدويــة واآلليــة.     

فقــد يتــم اســتخدام أســلوب التدقيــق الميدانــي اليــدوي قبــل إدخــال االســتمارة إلــى قاعــدة البيانــات، وذلــك مــن قبــل فريــق متخصــص، وفــي حــال وجــود 
بيانــات غيــر مقبولــة يتــم الرجــوع للمنشــآت للتأكــد وتصحيــح البيانــات وذلــك تحــت إشــراف فريــق المشــرفين الميدانييــن. 

بعــد إدخــال البيانــات يتــم فحصهــا إلكترونيــً مــن خــالل قواعــد مطابقــة ويتــم التواصــل مــع فريــق العمــل الميدانــي لالستفســار عــن البيانــات 
وجــدت. إن  الخاطئــة 

إضافــة لمــا ســبق، تشــمل منهجيــة الفحــص والتدقيــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي: فحــص هيكليــة البيانــات، وفحــص االتســاق والترابــط الداخلي 
للبيانــات وفحــص االتســاق مــع البيانــات التاريخيــة للمنشــأة، وفحــص المجاميــع والتوزيعــات وفحــص القيــم الشــاذة وغيرهــا مــن أســاليب فحــص البيانــات 

التــي تتضّمــن المقارنــة مــع بيانــات إضافيــة مــن المصــادر اإلداريــة.

معالجة البيانات

بعــد اســتيفاء بيانــات االســتمارة ميدانيــا، وبعــد إجــراء عمليــات التدقيــق اليــدوي وااللــي، تتــم إجــراءات المعالجــة للبيانــات والمتضمنــة حاالت عدم االســتجابة 
والبيانــات المفقــودة، إضافــة إلــى حــاالت القيــم المتطرفــة والشــاذة، كمــا وتتضمــن أيضــً تصحيــح االخطــاء الظاهــرة، وبعــد االنتهــاء مــن معالجــة البيانــات 

تبــدأ عمليــة إعــداد التقديــرات واســتخراج النتائــج. 

التقدير/إجمالي النتائج

يتــم تقديــر النتائــج بعــد إجــراء عمليــات الترجيــح الالزمــة وفــق اوزان معاينــة يتــم حســابها مســبقا علــى مســتوى الطبقــة الواحــدة. إن الــوزن أو الترجيــح 
لوحــدة العينــة أو المنشــأة هــو مقلــوب احتماليــة إختيــار وحــدة العينــة مــن الســكان. فــي داخــل التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية 
)ISIC( - مســتوى الحــد الثانــي فــي كل طبقــة، تــم حســاب وزن العينــات مــن خــالل مقلــوب قيمــة احتمــال إختيــار وحــدة المعاينــة مــن اإلطــار فــي كل طبقــة، 

وفــي بعــض الحــاالت تــّم دمــج بعــض الطبقــات الصغيــرة المتشــابهة معــً. 

304  http://www.scad.ae/OurProjectDocuments/RD.pdf
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التحقق من جودة البيانات

بهــدف ضبــط الجــودة يتــم رصــد أبــرز إجراءاتهــا خــالل مراحــل المســح كافــة ابتــداًء مــن عمليــة التحضيــر للمســح حتــى مرحلة نشــر النتائج، وذلك باســتخدام 
منهجيــة علميــة لضمــان أن جــودة البيانــات متماشــية مــع المنهجيــات الدوليــة المتعــارف عليهــا والمذكورة في أجزاء ســابقة مــن الدليل.

نتائج البيانات

تغطــي النتائــج الرئيســية للمســح االقتصــادي الســنوي جميــع األعمــال والقطاعــات الفرعيــة المذكــورة آنفــً. وهــي محــددة فــي اإلطــار )4( أدنــاه، ويتــم 
نشــرها ســنوي305ً: 

اإلطــار )4(: المسوح االقتصادية السنوية -المتغّيرات األساسية

ــان هــؤالء المشــتغلون يعملــون كل الوقــت أو جــزءًا مــن الوقــت )مواطنيــن وغيــر مواطنيــن( 	  المشــتغلون فــي المنشــأة: ســواء كــ
ويدخــل فــي ذلــك المتغيبــون فــي إجــازات مرضيــة أو اعتياديــة أو دورات تدريبيــة أو منــح دراســية. إلــخ، ويســتثنى مــن عــدد العامليــن 
الطــالب المتدربــون والمعــارون والمجــازون ممــن لــم يتقاضــوا أجــرًا خــالل عــام المســح، ولحســاب متوســط عــدد العامليــن )ذكــورًا وإناثــً( 

يتــم جمــع عــدد العامليــن فــي نهأيــة كل شــهر مــن الســنة مقســومً علــى عــدد أشــهر العمــل خــالل الســنة. 

تعويضــات العامليــن: تغطــي قيــم الرواتــب واألجــور والمزايــا العينيــة والنقديــة والتأمينــات االجتماعيــة للعمالــة المنتظمــة وغيــر 	 
المنتظمــة.

ــيط: عبــارة عــن قيمــة الســلع والخدمــات التــي تســتهلك كمدخــالت لعمليــة اإلنتــاج وتشــمل الســلع )المــواد التــي 	  ــتهالك الوس االس
المقّدمــة مــن قبــل اآلخريــن  )الخدمــات  أمــا الخدمــات فتشــمل  اســتخدمت فــي العمليــة اإلنتاجيــة إلنتــاج ســلٍع أو خدمــاٍت أخــرى(، 

لإلنتــاج(.  والمطلوبــة 

اإلنتاج الكّلي: تمثل قيمة كامل اإلنتاج الذي يشمل كاًل من اإلنتاج من النشاط الرئيسي واإلنتاج من األنشطة الثانوية. 	 

إجمالي تكوين رأس المال الثابت: ويشمل قيمة اإلنفاق على السلع الرأسمالية الثابت زائدًا التغّير في المخزون. 	 

تعريــف مركــز اإلحصــاء أبوظبــي لألربــاح مــن اإلنتــاج الرئيســي306: يمثــل قيمــة العائــدات أو األربــاح مــن الســلع المنتجــة كافــة مــن 	 
النشــاط الرئيســي تحــت مســؤولية وحــدة مؤسســية ورقابتهــا التــي تســتخدم مدخــالت العمــل ورأس المــال والســلع والخدمــات مــن 

أجــل إنتــاج مخرجــات مــن الســلع والخدمــات األخــرى تحــت ذلــك النشــاط فــي الوحــدة اإلنتاجيــة.

ومن أبرز اإلحصاءات المتعلقة بالصناعة واألعمال الصادرة عن المسوح االقتصادية السنوية ما يلي: 

 	.)GDP( نسبة مساهمة القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي

اإلنتاج كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. 	 

إجمالي اإلنتاج )درهم إماراتي باألسعار الجارية(.	 

تكوين رأس المال الثابت )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(.	 

إجمالي تكوين رأس المال الثابت )درهم إماراتي باألسعار الجارية(.	 

إجمالي العاملين.	 

إجمالي تعويضات العاملين ومتوسط تعويضات العامل )بالدرهم اإلماراتي(.	 

يتم إنتاج المؤشرات أعاله لكل من القطاعات الفرعية اآلتية: 

الصناعات المعدنية األساسية للتصنيع. 	 

المالية والتأمين. 	 

اإلنشاءات.	 

المياه والكهرباء.	 

تقنية المعلومات واإلتصال.	 

وسائل اإلعالم.	 

النفط والغاز.	 

خدمات النفط والغاز.	 

305  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=48

306  Economic Standards and Definitions (Ref. Doc. 55)
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الصناعات البتروكيماوية.	 

العقارات.	 

تكرير النفط.	 

النقل.	 

تجارة الجملة والتجزئة، إصالح المركبات والدراجات النارية.	 

أنشطة اإلسكان وخدمات الطعام.	 

األنشطة الفنية والعلمية والمهنية.	 

أنشطة الخدمات المساندة واإلدارة.	 

أنشطة خدمات الفنون والترفيه.	 

للقطاعات كافة المقّدمة أعاله، يتّم توزيع المؤشرات التالية:

القيمة المضافة.	 

إجمالي اإلنتاج.	 

إجمالي تكوين رأس المال الثابت.	 

إمتالك رأس المال الثابت.	 

االستهالك الوسيط.	 

تعويضات العاملين.	 

عدد العاملين.	 

)QES( المسوح االقتصادية ربع السنوية

ينفذ مركز اإلحصاء - أبوظبي مسحً اقتصاديً ربَع سنوي ُتجمع من خالله بيانات محّددة لقياس هيكل االقتصاد وأدائه في إمارة أبوظبي. 

تغطي المسوح االقتصادية ربع السنوي األنشطة التالية:

الصناعة التحويلية307.	 

النقل308.	 

المعلومات واإلتصاالت309.	 

التأمين310.	 

الصحة.	 

هــذا ويتــم جمــع البيانــات التاليــة بشــكل ربــع ســنوي: عــدد العامليــن والنفقــات واإليــرادات التشــغيلية واألصــول الثابتــة. إضافــة لذلــك ال تــم جمــع البيانــات 
الخاصــة بالعمالــة واإليــرادات التشــغيلية مــن المســوحات االقتصاديــة ربــع الســنوية، ذلــك أن بيانــات خدمــات التأميــن الخاصــة بإيــرادات التشــغيل قــد حــل 

محلهــا إجمالــي األقســاط المتغيــرة والمســتلمة.

البــد مــن اإلشــارة إلــى أن المســوح االقتصاديــة ربــع الســنوية تغطــي عّينــة صغيــرة مــن المنشــآت للقطاعــات المذكــورة أعــاله والمنتشــرة فــي إمــارة 
أبوظبــي. ويتــم دمــج بيانــات المســوح االقتصاديــة ربــع الســنوية مــع البيانــات االقتصاديــة مــن الســجالت اإلداريــة فــي تقديــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــزّود رجــال األعمــال  ــه أهميــة بالغــة مــن حيــث إعطــاء صــورة عــن أداء اقتصــاد اإلمــارة وي ــي الناتــج المحلــي ل ــع الســنوي إلمــارة أبوظبــي. اذ أن إجمال رب
ــة، مــن أجــل دعــم  والمســتثمرين وأصحــاب المصلحــة وواضعــي السياســات بمعلومــات أساســية لــدورة األعمــال التجاريــة ألغــراض النمــاذج االقتصادي

ــة واالســتثمار. قــرارات السياســة االقتصادي

307  See file: Quarterly Economic Survey – Industry (Ref. Doc. 80)

308  See file: Quarterly Economic Survey – Transport (Ref. Doc. 75)

309  See file: Quarterly Economic Survey – Information and Communications (Ref. Doc. 79)

310  http://www.scad.ae/en/projects/Pages/ProjectPages/Quarterly-Economic-Survey-Q1-and-Q2-2012.aspx
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جـ. بيانات السجالت اإلدارية والمتغّيرات الرئيسية

هنالــك مصــادر أخــرى للبيانــات اإلحصائيــة لقطاعــات اقتصاديــة عــّدة، فمثــاًل يمكــن أن توفــر الســجالت اإلداريــة لــدى الجهــات الحكوميــة إحصــاءات عــن 
أنشــطة متنوعــة للصناعــة واألعمــال. يتضمــن جــدول )1( الالحــق، المتغّيــرات الرئيســية التــي تــّم جمعهــا مــن تلــك المصــادر المختلفــة، والتــي يقــوم مركــز 

اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــرها فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي.

جدول )1(: المتغيرات الرئيسية التي تم جمعها من بيانات السجالت اإلدارية ونشرها في الكتاب اإلحصائي السنوي

المتغّيــرات الرئيسيةمصدر البياناتالقطاع الرئيسي/القطاع الفرعي

البتروكيماويات
 شركة بترول أبوظبي 

ADNOC – الوطنية

المبيعات المحلية من المنتجات البتروكيماوية.

إنتاج المنتجات البتروكيماوية وتصديرها.

أسعار تصدير البتروكيماويات.

اإلنشاءات
 دائرة الشؤون البلدية - 

بلديات أبوظبي والعين والغربية

عدد التراخيص الممنوحة حسب النوع والمنطقة.

عدد التراخيص الممنوحة حسب استخدامات األبنية 
والمنطقة.

عدد تراخيص البناء الممنوحة حسب النوع واستخدامات 
البناء – لكل منطقة.

النقل

وزارة الداخلية

اآلليات المرخصة حسب المنطقة.

عدد المركبات حسب استطاعة المحرك والمنطقة.

عدد المركبات حسب فئة اللوحة والمنطقة.

رخص القيادة الممنوحة حسب نوع الرخصة والمنطقة.

اآلليات حسب سنة الصنع 1900 2013- في إمارة أبوظبي.

المركبات حسب التسجيل والمنطقة.

دائرة النقل
تفاصيل الطرق الخارجية )الطول والمسارات( حسب السنة 

والمنطقة.

طول الطرقات الداخلية حسب السنة والمنطقة.

شركة مطارات أبوظبي

حركة الطائرات حسب المطار والشهر.

النقل الجوي حسب المطار والسنة: الركاب والشحن.

تفريغ البضائع حسب المنطقة والسنة.

تحميل البضائع حسب المنطقة المقصودة والسنة.

المسافرون -القادمون جوًا حسب منطقة المغادرة والسنة.

المسافرون -المغادرون حسب بلد المغادرة والسنة.

شركة موانئ أبوظبي

المؤشرات الرئيسية لحركة سفن البضائع حسب السنة.

السفن المحولة من ميناء زايد حسب السنة.

توزيع الحاويات من قياس 20 قدمً الوافدة والمغادرة حسب 
المنطقة والسنة.

بريد اإلمارات
مكاتب البريد وصناديق البريد حسب السنة.

الحركة البريدية حسب النوع والسنة. 
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المتغّيــرات الرئيسيةمصدر البياناتالقطاع الرئيسي/القطاع الفرعي

)ICT( تقنية المعلومات واإلتصال

هيئة تنظيم اإلتصاالت

مشتركو الحزمة العريضة الثابتة لكل 100 من السكان.

مشتركو الهاتف الثابت لكل 100 من السكان. 

مشتركو الهاتف الخلوي لكل 100 من السكان. 

نسبة تغطية شبكة الهاتف للسكان. 

تعرفة خدمات اإلتصاالت حسب السنة.شركة اتصاالت اإلمارات -اتصاالت.

الصحف المحلية الموزعة يوميً حسب الشهر والسنة.الصحف المحلية

الفنادق

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

عدد المنشآت الفندقية حسب السنة والنوع والمنطقة.

عدد الغرف حسب السنة والنوع والمنطقة.

عدد الزّوار حسب السنة والنوع والمنطقة.

عدد ليالي اإلقامة حسب السنة والنوع والمنطقة.

معّدل مدة اإلقامة حسب السنة والنوع والمنطقة.

نسبة اإلشغال المئوية حسب السنة والنوع والمنطقة.

متوسط العائدات من الغرف الفندقية بالدرهم اإلماراتي 
حسب السنة والنوع.

معّدل إيراد الغرف المتوافرة بالدرهم اإلماراتي حسب السنة 
والنوع. 

زّوار المنشآت الفندقية حسب الجنسية والسنة.

ليالي اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية 
والسنة.

زّوار المنشآت الفندقية حسب الجنسية وتصنيف )المنشأة 
الفندقية(.

ليالي الزّوار في المنشآت الفندقية حسب الجنسية 
والتصنيف.

نسبة اإلشغال في المنشآت الفندقية حسب الشهر.

إجمالي اإليرادات للمنشآت الفندقية حسب السنة. 

إجمالي اإليرادات للمنشآت الفندقية حسب السنة.

مركز اإلحصاء - أبوظبي وهيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة

معّدل مدة اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية 
والسنة.
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د. قطاعات األعمال والصناعة

أمــا الجــدول )2( التالــي فيقــّدم ملخصــً حــول اإلحصــاءات التــي ينتجهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي عــن القطاعــات الرئيســية والقطاعــات الفرعيــة للصناعــة 
واألعمــال حســب مصدرهــا: 

 جدول )2(: قطاعات األعمال والصناعة ومصادر البيانات

المسح االقتصادي ربع السنويالمسوح االقتصادية السنويةبيانات سجالت إداريةالقطاع/ القطاع الفرعي

النفط والغاز

المياه والكهرباء

الصناعة التحويلية

الصناعات البتروكيماوية

اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة

الخدمات

الفنادق والمطاعم

النقل 

تقنية المعلومات واإلتصاالت

النفط والغاز

يعــد اســتخراج النفــط والغــاز جــزءًا مــن قطــاع التعديــن واســتغالل المحاجــر. وقطــاع التعديــن فــي أبوظبــي يشــتمل فقــط علــى النفــط 
والغــاز. وبالنســبة إلــى خدمــات النفــط والغــاز، يتــم إنتــاج المؤشــرين الرئيســيين الرســميين التالييــن:

نصيب الفرد من القيمة المضافة للقطاع النفطي )بالدرهم(.	 

نمو القيمة المضافة للقطاع النفطي )باألسعار الثابتة( )نسبة مئوية(.	 

هــذا ويتــم نشــر البيانــات المجموعــة ســنويا بنــاء علــى المســوحات االقتصاديــة، ويتــم نشــر اإلصــدار بعــد عــام ونصــف العــام مــن نهأيــة الفتــرة المرجعيــة.  
وباإلضافــة إلــى المؤشــرات العامــة المذكــورة أعــاله، ينشــر مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مؤشــرات اقتصاديــة كّليــة ذات صلــة بقطــاع النفــط والغــاز. والمؤشــرات 
الرئيســية هــي: مســاهمة النفــط والغــاز فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة، التكويــن الرأســمالي )النســبة المئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

باألســعار الجاريــة( وتعويضــات العامليــن.

وثّمــة مؤشــرات أخــرى عــن النفــط والغــاز، تجمعهــا شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة ADNOC، يتــم وصفهــا تحــت فصــل القطــاع المتعلــق بالميــاه 
 .)3-6 )إس  والطاقــة 
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الماء والكهرباء

تحظــى بيانــات المــاء والكهربــاء بأهميــة كبيــرة وتــؤدي دروًا حيويــً فــي نجــاح خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. وتعــّد هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي 
هــي المــزود الرئيســي إلحصــاءات الميــاه، إال أن اإلحصــاءات الرئيســية المتعلقــة بهــذا القســم يتــّم إعدادهــا مــن بيانــات المســح االقتصــادي الســنوي لقطــاع 

المــاء والكهرباء311. 

يقوم مركز اإلحصاء - أبوظبي بإصدار المؤشرات االقتصادية الكلّية التالية والخاصة بالماء والكهرباء: 

مساهمة قطاع الماء والكهرباء في الناتج المحلي اإلجمالي. 	 

الناتج اإلجمالي )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(. 	 

تكوين رأس المال )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(. 	 

تعويضات العاملين. 	 

هــذا ويتــم نشــر اإلحصــاءات الرئيســية الخاصــة بصفــة ســنوية فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ألبوظبــي. كمــا تشــمل نشــرة المــاء والكهربــاء المزيــد مــن 
المؤشــرات المرتبطــة بإحصــاءات قطاعــي الصناعــة واألعمــال )S2( وقطاعــي الطاقــة والميــاه )S6-3( )يرجــى اإلطــالع علــى البــاب الخــاص بالقطــاع المعنــي(. 

الصناعة التحويلية 

ــة ألبوظبــي  ــة االقتصادي ــة الرئيســية فــي إمــارة أبوظبــي، وتعــّد تنميتهــا مــن بيــن أهــم أهــداف الرؤي تعــّد الصناعــة التحويليــة أحــد األنشــطة االقتصادي
2030. وتركــز خطــة التنميــة االقتصاديــة طويلــة األجــل علــى زيــادة مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي التــي تتماشــى مــع هــدف تعزيــز 

ــك يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإصــدار  ــد مــن النمــو االقتصــادي المســتقر فــي اإلمــارة. واســتجابة لذل تنميــة االقتصــاد غيــر النفطــي، وضمــان المزي
المزيــد مــن المؤشــرات األساســية فــي جميــع األقســام أو علــى مســتوى مجموعــة أقســام التصنيــف الصناعــي الدولــي الموّحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة 

)ISIC( المســتخدم لقيــاس اإلنجــازات الرئيســية للقطــاع التــي مــن ثــم تتــم مقارنتهــا مــع التوقعــات فــي خطــة التنميــة. 

يتــم جمــع البيانــات الســنوية عــن طريــق المســوحات االقتصاديــة الســنوية - قســم الصناعــة312. وتتضّمــن البيانــات الرئيســية التــي يصدرهــا مركــز 
اإلحصــاء - أبوظبــي مؤشــرات هيكليــة متوافــرة فــي ملفــات PDF وEXCEL فــي نتائــج المســوح االقتصاديــة313 وفــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ألبوظبــي 

علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 

البتروكيماويات 

وضعــت إمــارة أبوظبــي قطــاع البتروكيماويــات علــى قائمــة أولوياتهــا بهــدف تنويــع التنميــة االقتصاديــة المســتقبلية. ويتــم إصــدار اإلحصــاءات حــول 
التكريــر والبتروكيماويــات لتواكــب التوصيــات الصــادرة عــن شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة المتعلقــة بإحصــاءات إنتــاج الســلع314 وتســتند إلــى قائمــة 

األمــم المتحــدة للمنتجــات الصناعيــة. 

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بجمــع البيانــات حــول قيمــة إنتــاج المنتجــات البتروليــة المكــّررة )الغــاز البترولــي المســال والجازوليــن الخالــي مــن الرصــاص 
والنفتــا والكيروســين والزيــت الغــازي/ الديــزل والوقــود الثقيــل والزيــوت والكبريــت( وتبويبهــا ونشــرها، وتقــوم شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة بتزويــد 
ــا الســماد والبولــي إثليــن والبولــي  ــة خاصــة بإنتــاج المنتجــات البتروكيماويــة وتصديرهــا )أهمهــا: األمونيــا ويوري مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ببيانــات كمّي

بروبيــن( والمبيعــات المحليــة للمنتجــات البتروكيماويــة. 

إلــى جانــب ذلــك يتــم تجميــع البيانــات الخاصــة باألصــول المتداولــة واإليــرادات المرتبطــة بإنتــاج المنتجــات البتروليــة المكــّررة والمنتجــات البتروكيماويــة عــن 
طريــق إجــراء مســح حــول االســتخراج - الشــركات الصناعيــة والبتروليــة315. 

يتــم بصفــة منتظمــة إصــدار بيانــات حــول إنتــاج المنتجــات البتروكيماويــة فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي والتوجيهــات التــي تعكــس تضاعــف المبيعــات 
المحليــة أربــع مــرات منــذ أواخــر حقبــة الثمانينيــات. وقــد ازداد التوّســع المســتمر والمهــم فــي قطــاع البتروكيماويــات بفضــل االحتياطــات الكبيــرة للغــاز 

الطبيعــي والســوائل المصاحبــة لــه وكذلــك لقــوة اإلرادة التــي تتمتــع بهــا إمــارة أبوظبــي. 

311  See file: Annual Economic Surveys 2013 Electricity & Water (Ref. Doc. 33)

312  T15.Methodology for industry statistics (Ref. Doc. 287)

313  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=48 

314  http://unstats.un.org/unsd/industry/docs/icsy-q2012-guidelines-e.pdf

315  See file: 01Petrol (Ref. Doc. 532)
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اإلنشاءات 

إن المؤشــرات الرئيســية لإلنشــاءات والتــي يصدرهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي تعتمــد علــى بيانــات المســوح316 وبيانــات الســجالت اإلداريــة التــي تقّدمهــا 
دائــرة الشــؤون البلديــة )بلديــات أبوظبــي والعيــن والغربيــة( التــي تشــمل أعــداد تصاريــح البنــاء الصــادرة. كمــا وأن هنــاك نشــرة إحصــاءات المبانــي 
المنجــزة«، التــي تصــدر بشــكل ربــع ســنوي، حيــث تتضمــن مقارنــات ربــع ســنوية لبيانــات المبانــي المنجــزة. هــذا وتشــتمل هــذه النشــرة علــى بيانــات 

االنشــاءات المختلفــة حســب:

نوع الترخيص:

المباني الجديدة.	 

التجديدات أو التعديالت.	 

اإلضافات.	 

التحسينات واإلضافات.	 

الرخص المؤقتة.	 

الهدم.	 

أخرى.	 

استخدامات المبنى:

سكني.	 

تجاري.	 

صناعي.	 

مرافق عامة.	 

زراعي.	 

سكني وتجاري.	 

مؤقت.	 

أخرى.	 

كمــا ويتــم إصــدار إحصــاءات اإلنشــاءات المتعلقــة بعــدد الرخــص وفقــً للفئــات الموضحــة أعــاله وبحســب المناطــق )أبوظبــي والعيــن والغربيــة(، حيــث يتــم 
نشــر المؤشــرات األساســية الســنوية بصفــة رئيســية فــي نتائــج المســوح االقتصاديــة - إحصــاءات اإلنشــاءات317.

ــح البنــاء مؤشــرا بســيطً  ــح البنــاء التطــور المســتقبلي لنشــاط اإلنشــاءات. هــذا وتقــدم عمليــة متابعــة تصاري مــن جانــب أخــر، تقيــس مؤشــرات تصاري
نســبيً لحجــم العمــل الخــاص بإنشــاء المبانــي خــالل المســتقبل القريــب. وتشــير البيانــات حــول التصاريــح الصــادرة إلنشــاء المبانــي فــي اآلونــة األخيــرة إلــى 

تطــور ملحــوظ فــي هــذا القطــاع فــي جميــع أنحــاء إمــارة أبوظبــي ومســاهمته فــي اقتصــاد اإلمــارة.

تجارة الجملة والتجزئة 

يعــّد نشــاط التجــارة أحــد األنشــطة الرئيســية للتنميــة االقتصاديــة فــي اإلمــارات فهــو يمثــل المرحلــة الوســطية فــي عمليــة توزيــع الســلع بيــن المنتجيــن 
والمســتهلكين، ويشــمل ذلــك الخدمــات المرتبطــة ببيــع الســلع علــى مســتوى تجــارة الجملــة والتجزئــة. وتعتبــر المســوحات االقتصاديــة هــي المصــدر 

الرئيســي للبيانــات فــي هــذا القطــاع. حيــث يغطــي مســح التجــارة الســنوي318 األنشــطة المتخصصــة: 

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والدراجات النارية. 	 

تجارة الجملة ما عدا المركبات والدراجات النارية. 	 

تجارة التجزئة ما عدا المركبات والدراجات النارية. 	 

316  T12.Methodology of construction statistics (Ref. Doc. 284)

317  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=48&PublicationID=450

318   T17.Methodology wholesale and retail trade and repair services statistics and Annual Economic Surveys 2010  
Wholesale and Retail Trade & Repair Services Survey (Ref. Doc. 289 and 43)
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تشــمل المؤشــرات الرئيســية التــي قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــرها واحتســابها للتجــارة: القيمــة المضافــة واإلنتــاج اإلجمالــي واالســتهالك الوســيط 
والتكويــن الرأســمالي وتعويضــات العامليــن. 

هــذا وتتمثــل المخرجــات الرئيســية لتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي قيمــة الســلع المتداولــة كافــة فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة وخدمــات الصيانــة واإلصــالح. 
وشــراء الســلع التجاريــة إلعــادة بيعهــا. 

إن مؤشــرات تجــارة الجملــة والتجزئــة يتــم احتســابها مــن بيانــات المســوح االقتصاديــة الســنوية. وتشــير النتائــج إلــى تطورات النشــاط التجاري ومســاهمتها 
فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي، كمــا أنهــا توفــر المعلومــات الضروريــة لتجميــع إحصــاءات الحســابات القومية. 

الخدمات

ــد المســح االقتصــادي الســنوي لقطــاع الخدمــات319.  ــة الســنوية، وعلــى وجــه التحدي ــات الخدمــات هــو المســوحات االقتصادي إن المصــدر الرئيســي لبيان
حيــث يقــّدم المســح بيانــات تعكــس الواقــع االقتصــادي لهــذا النشــاط ومســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وتشــمل المؤشــرات الرئيســية لنشــاط 
ــن الرأســمالي  ــاج واالســتهالك الوســيط والتكوي ــي اإلنت ــة وإجمال الخدمــات التــي يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي باحتســابها ونشــرها: القيمــة المضاف

وعــدد العامليــن وتعويضــات العامليــن واســتهالك رأس المــال الثابــت. 

وباإلضافــة إلــى هــذه المؤشــرات األساســية، فــإن إحصــاءات الخدمــات تشــمل معظــم الخدمــات علــى مســتوى الحــّد األول مــن التصنيــف الصناعــي الدولــي 
الموّحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة، الــذي يشــمل الســكن وخدمــات األغذيــة والعقــارات والخدمــات المهنيــة والخدمــات العلميــة والفنيــة واإلداريــة 
والمســاندة والتعليــم وصحــة اإلنســان والعمــل االجتماعــي والفنــون والترفيــه والتســلية واألنشــطة الخدميــة األخــرى، ويتــم نشــر إحصــاءات الخدمــات فــي 

نشــرة نتائــج المســوح االقتصاديــة الموجــودة علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي.

الفنادق والمطاعم 

تتمتــع إحصــاءات الســياحة بأهميــة كبيــرة، إذ إن الســياحة هــي واحــدة مــن األنشــطة التــي تعتبر محّركً أساســيً للتنمية االقتصادية في ظل االســتراتيجية 
التــي تضّمنتهــا الرؤيــة االقتصاديــة ألبوظبــي 2030. ونظــرًا إلــى أهميــة القطــاع، فقــد قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتطويــر مجموعــة مــن اإلحصــاءات 

 .)TCA( الرئيســية حــول المنشــآت الفندقيــة ونشــرها. إن المصــدر األساســي لبيانــات هــذا القطــاع هــو هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة

ــع ســنوية فهــي متوفــرة فــي نشــرة إحصــاءات المنشــآت  ــة ســنوية ورب أمــا المؤشــرات الرئيســية التــي يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــرها بدوري
الفندقيــة320 وتشــمل اآلتــي: 

عدد المنشآت الفندقية. 	 

عدد الغرف. 	 

عدد النزالء. 	 

متوسط مدة اإلقامة )بالليلة(. 	 

معّدل اإلشغال. 	 

متوسط إيرادات الغرف. 	 

متوسط إيرادات الغرف المتوافرة. 	 

اإلطار رقم )5(: إحصاءات الفنادق والمطاعم - تعريفات رئيسية 

المنشآت الفندقية: تغطي الفنادق والشقق الفندقية العاملة في إمارة أبوظبي. 	 

معّدل اإلشغال: هو عدد النزالء حسب الليالي مقسومً على عدد الغرف المتوافرة في الفترة المعنّية )ليلة وشهر وسنة(. 	 

ليالي اإلقامة: هي إجمالي الليالي التي يقضيها جميع النزالء في فترة محّددة. 	 

متوســط مــدة اإلقامــة: هــي العــدد اإلجمالــي لليالــي التــي يقضيهــا النــزالء مقســومً علــى عــدد النــزالء المتوافــرة فــي الفتــرة المعنّيــة 	 
)ليلــة وشــهر وســنة(.

هــذا ويمكــن إدراك التطــور الســريع إلمــارة أبوظبــي مــن حيــث األعمــال والوجهــات الســياحية مــن خــالل مقارنــة البيانــات المســتمدة مــن 10 فنــادق كانــت 
قائمــة فــي عــام 1975 بالحجــم الحالــي للنــزالء والليالــي التــي يقضيهــا النــزالء. 

319  Annual Economic Surveys 2013 Services (Ref. Doc. 39), T16.Methodology for services statistics (Ref. Doc. 288)

320  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=49
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ــي التــي يقضيهــا النــزالء فــي المنشــآت الفندقيــة( وحســب الشــهر  ــّم تفصيــل بعــض المؤشــرات الرئيســية إمــا حســب الجنســية )النــزالء والليال لقــد ت
)نســبة اإلشــغال فــي المنشــآت الفندقيــة( وإمــا حســب نــوع اإليــرادات )إيــرادات اإلقامــة والمأكــوالت والمشــروبات واإليــرادات األخــرى(. وهــذه المؤشــرات 

ــة.  ــات الدولي متســقة مــع التوصي

النقل

بالنظــر إلــى الــدور المهــم الــذي يؤديــه نشــاط النقــل فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وباعتبــاره أحــد المؤشــرات االقتصاديــة الرئيســية، فــإن إمــارة 
أبوظبــي تبــدي اهتمامــً خاصــً بالتطويــر فــي مجــال النقــل والتخزيــن واإلتصــاالت الــذي يســتحوذ علــى نســبة %3.7 )تقديــرات أوليــة( فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي لإلمــارة فــي عــام 2013 321. 

قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإصــدار إحصــاءات تشــمل البنيــة التحتيــة للنقــل، وعلــى وجــه التحديــد مؤشــر طــول الطــرق، هــذا وتعتمــد إحصــاءات النقــل 
علــى البيانــات التــي توفرهــا دائــرة النقــل فــي أبوظبــي.

ومــن حيــث وســائل النقــل، فــإن إحصــاءات أبوظبــي تغطــي أنظمــة النقــل القائمــة كافــة داخــل الدولــة: البــري والبحــري والجــوي.  تقــوم وزارة الداخليــة بتزويد 
مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ببيانــات حــول عــدد المركبــات المرخصــة )وتشــمل الدراجــات الناريــة والمركبــات الخفيفــة والحافــالت والشــاحنات والمعــدات 

الميكانيكيــة الثقيلــة( وعــدد المركبــات حســب ســعة المحــرك والمركبــات حســب التســجيل. 

المغادريــن والقادميــن وركاب  الــركاب  )عــدد  الجــوي  النقــل  الطائــرات وركاب  بإنتــاج مؤشــرات حــول حركــة  أبوظبــي  كمــا ويقــوم مركــز اإلحصــاء - 
ــدى شــركة أبوظبــي للمطــارات.  وفيمــا يختــص  ــة ل ــات الســجالت اإلداري ــى بيان ــت( والشــحن الجــوي ونشــرها، حيــث تســتند هــذه المؤشــرات إل الترانزي
بالبيانــات حــول وســائل النقــل البحــري وحركــة الســفن، يتــم جمــع عــدد وحــدات الحاويــات المعياريــة القياســية )20 قدمــً( القادمــة والمغــادرة عــن طريــق 

شــركة أبوظبــي للموانــئ.

مــن جهــة أخــرى، تقــوم مؤسســة بريــد اإلمــارات بتزويــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ببيانــات إلحصــاءات حــول مكاتــب البريــد وصناديــق البريــد وحركــة البريــد 
حســب النــوع، ويتــم نشــر هــذه اإلحصــاءات فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي:

ــركاب التــي تتــزود  كمــا ويقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــر مؤشــرات اســتهالك الوقــود ومنهــا: ســعر وقــود الديــزل وســعر الجازوليــن وســيارات ال
بالوقــود )لــكل 1000 شــخص( وإجمالــي المركبــات )عــن كل 1000 شــخص(. 

عــالوة علــى ذلــك يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإجــراء مســح اقتصــادي ربــع ســنوي وســنوي حــول النقــل والتخزيــن322 الــذي يتيــح إنتــاج المؤشــرات 
الضروريــة لتجميــع الحســابات القوميــة، وتقييــم مســاهمة هــذا النشــاط فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي. يتضّمــن مســح النقــل والتخزيــن أنشــطة متخّصصــة 
وهــي تحديــدًا: النقــل البــري والنقــل عــن طريــق خطــوط األنابيــب والنقــل المائــي والنقــل الجــوي وأنشــطة التخزيــن واألنشــطة المســاندة للنقــل وأنشــطة 

البريــد وشــركات النقــل الســريع الدوليــة. إن المؤشــرات الرئيســية وتعريفاتهــا المذكــورة أعــاله واردة فــي القســم الخــاص بالمســوح االقتصاديــة.

هذا ويتم إصدار النتائج في الكتاب اإلحصائي السنوي ألبوظبي وفي نتائج المسوح االقتصادية.

خدمات تقنية المعلومات واإلتصاالت

تســعى الحكومــة حاليــً إلــى التطبيــق الكامــل لمفهــوم الحكومــة اإللكترونيــة، وإيجــاد رابــط بيــن جميــع الدوائــر الحكومية داخل شــبكة واحدة للمســاعدة 
فــي تحســين الثقــة بالخدمــات المقّدمــة إلــى الجمهور. 

وكباقــي القطاعــات الفرعيــة األخــرى، تشــمل المؤشــرات الرئيســية التــي يتــم جمعهــا عــن طريــق المســوح االقتصاديــة الســنوية والمســح االقتصــادي 
ربــع الســنوي ألنشــطة تقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت323: القيمــة المضافــة وإجمالــي اإلنتــاج واالســتهالك الوســيط والتكويــن الرأســمالي. يتضّمــن مســح 
المعلومــات واإلتصــاالت األنشــطة المتخّصصــة التاليــة: اإلعــالم واإلتصــاالت )الســلكية والالســلكية( وبرامــج الحاســب اآللــي واالستشــارات والخدمــات المتصلــة 

وخدمــات المعلومــات.

ــاة كافــة يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــر إحصــاءات حــول تقنيــة  ــة المعلومــات واإلتصــال فــي مجــاالت الحي ــدة لتقني ــة المتزاي ــى األهمي بالنظــر إل
المعلومــات واإلتصــال التــي يتــم جمعهــا بصفــة رئيســية عــن طريــق هيئــة تنظيــم اإلتصــاالت )TRA( ومؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت )اتصــاالت(. 

321  Statistical Yearbook of Abu Dhabi 2014 - Industrial activities

322  See file: T18.Methodology for transport statistics, storage (Ref. Doc. 290)

323  See file: T14.Methodology of information and communication technology statistics (Ref. Doc. 286)
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أما المؤشرات الرئيسية لتقنية المعلومات واإلتصاالت فتتضمن: 

المشتركون في خدمة اإلنترنت الثابتة فائقة السرعة لكل 100 نسمة من السكان. 	 

المشتركون في الهواتف الثابتة عن كل 100 نسمة من السكان.	 

المشتركون في الهواتف المحمولة لكل 100 نسمة من السكان.	 

النسبة المئوية للسكان المشمولين في تغطية شبكة الهواتف المحمولة. 	 

هــذا وتوضــح إحصــاءات تقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت مــدى التطــور فــي هــذا النشــاط ومســاهمته فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي وهــي متوفــرة فــي الكتــاب 
اإلحصائــي الســنوي ألبوظبــي ونتائــج المســوح االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي. 

4-2-3-2 إحصاءات أبوظبي - المنتجات

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــر إحصــاءات الصناعــة واألعمــال علــى الموقــع اإللكترونــي علــى شــكل نشــرات وجــداول فــي ملفــات EXCEL. ويتــم نشــر 
معظــم البيانــات ســنويً، وهنــاك بعــض القطاعــات الفرعيــة مثــل اإلنشــاء والفنــادق يتــم توفيــر بياناتهــا بدوريــة أســرع. 

يتضّمن اإلطار رقم 6 النشرات الرئيسية الخاصة باإلحصاءات االقتصادية الصادرة عن مركز اإلحصاء - أبوظبي:

اإلطار رقم )6(: إحصاءات الصناعة واألعمال - النشرات الرئيسية لمركز اإلحصاء - أبوظبي 

استكشف أبوظبي عن طريق اإلحصاءات324.	 

الكتاب اإلحصائي السنوي ألبوظبي325.	 

نتائج المسوح االقتصادية326.	 

إحصاءات المباني المنجزة327. 	 

إحصاءات الماء والكهرباء328.	 

الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي – بيانات ربع سنوية329.	 

إحصاءات المنشآت الفندقية330. 	 

إحصاءات البنوك331.	 

تشــمل نشــرة نتائــج المســوحات االقتصاديــة 2012 نتائــج المســوحات االقتصاديــة المتخصصــة وهــي تحديــدًا: الصناعــة واإلنشــاءات وتجارة الجملــة والتجزئة 
والنقــل والتخزيــن والمعلومــات واإلتصــاالت والبنــوك والمنشــآت الماليــة والخدمــات عــن الســنة المرجعية.

ــات والمؤشــرات، تتضّمــن نشــرات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أهــم التعاريــف والمفاهيــم والشــروحات الفنيــة التــي توّضــح المنهجيــات  إضافــة إلــى البيان
المســتخدمة فــي جمــع اإلحصــاءات وتبويبهــا. حيــث يتــم نشــر منهجيــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز الخاصــة بالمســوح 

االقتصاديــة الســنوية332 والمســوح االقتصاديــة ربــع الســنوية333. 

324  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=12&SubTopicID=44

325  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=50

326  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=48&PublicationID=450

327  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=47

328  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=48&PublicationID=460

329  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=2&TopicID=5&SubTopicID=192

330  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=49

331  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=3&TopicID=13&SubTopicID=190

332  http://www.scad.ae/en/projects/Pages/ProjectPages/Annual-Economic-Survey-2010-and-2011.aspx

333  http://www.scad.ae/en/projects/Pages/ProjectPages/Quarterly-Economic-Survey-Q1-and-Q2-2012.aspx
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4-2-3-3 العالقة بإحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية 

مــع  تنســجًم  المتحــدة عمومــا  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  أبوظبــي  فــي  واألعمــال  الصناعــة  إحصــاءات  فــي  المســتخدمة  والتعاريــف  المنهجيــات  إن 
الدوليــة.  واألدلــة  التوصيــات 

وفيمــا يختــص بتعريــف مؤشــرات المســوح االقتصاديــة الســنوية، كمــا ســبق ذكــره آنفــً، فإنهــا تتبــع التوصيــات واألدلــة الدوليــة. ويســتخدم مركــز اإلحصــاء 
ــز أنشــطة المنشــآت المشــمولة فــي إطــار المســوح وعّينتهــا،  ــة فــي ترمي ــد لجميــع األنشــطة االقتصادي ــي الموّح - أبوظبــي التصنيــف الصناعــي الدول
وتصنيفهــا. كمــا ويمكــن اإلســتفادة مــن بيانــات الســجالت اإلداريــة إلعــداد بعــض إحصــاءات األعمــال بشــكل ينســجم مــع معظــم التوصيــات الدوليــة 

الحديثــة ذات الصلــة بالمجــاالت اإلحصائيــة كافــة. 

إن القيمــة المضافــة للمنتجــات اإلحصائيــة ال تعتمــد علــى كمّيتهــا وجودتهــا فحســب، بــل علــى مســتويات اســتخدامها. ووفقــً للنمــوذج الدولــي العــام 
للعمليــات اإلحصائيــة، )GSBPM( فــإن مرحلــة نشــر اإلحصــاءات تركــز علــى عمليــة إدارة إصــدار المنتجــات اإلحصائيــة إلــى العمــالء. ويشــير معيــار اإلتاحــة 
وســهولة اإلطــالع إصــدار إحصــاءات واضحــة وســهلة الفهــم وبطــرق مناســبة ومريحــة ومتاحــة للجميــع، مــع وجــود بيانــات وصفيــة مســاندة. هــذا ويقــوم 
مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــر مجموعــة واســعة مــن المؤشــرات اإلحصائيــة المتاحــة، وتكــون البيانــات مقرونــة فــي كثيــر مــن األحيــان بالبيانــات الوصفيــة. 

أمــا الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء فتقــوم بنشــر مؤشــرات اقتصاديــة رئيســية حســب القطــاع االقتصــادي واإلمــارة334 وتشــمل هــذه البيانــات: عــدد 
العامليــن وتعويضــات العامليــن والقيمــة اإلجماليــة لإلنتــاج واالســتهالك الوســيط والقيمــة المضافــة والتكويــن الرأســمالي الثابــت اإلجمالــي.

4-2-4  استخدام البيانات

ترتبط مجاالت األولويات في األجندة السياسية 2007 - 2008 مع العديد من اإلحصاءات االقتصادية الرسمية في: 

تطوير نظام مستدام لجمع اإلحصاءات االقتصاد ية وغيرها الالزمة للتقييم الدقيق والمستمر ألداء اقتصاد إمارة أبوظبي. 	 

النمــو 	  فــي تحقيــق  والماليــة  النقديــة  األدوات  اســتخدام  لتوجيــه عمليــة  الرئيســية  االقتصاديــة  المؤشــرات  لمتابعــة  إنشــاء نظــام 
واالســتقرار.  الكّلــي  االقتصــادي 

ــة دورًا مهمــً مــن بيــن األدوات  ــق للتقــدم االقتصــادي فــي اإلمــارة، وتلعــب المؤشــرات االقتصادي ــة ألبوظبــي 2030 هــي خريطــة طري ــة االقتصادي إن الرؤي
المســتخدمة فــي رصــد عمليــة التقــّدم. إن نتائــج المســوحات االقتصاديــة الســنوية التــي ينفذهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي تجعــل مــن الممكــن تقييــم 

مــدى التطــور المتحقــق فــي أنشــطة الصناعــة واألعمــال ومســاهمتها فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي. 

يتضّمــن الجــدول )3( أدنــاه مجموعــة مــن مؤشــرات إحصــاءات األعمــال التــي يمكــن قياســها فــي تحقيــق أهــداف السياســة كمــا هــي محــددة فــي الرؤيــة 
االقتصاديــة 2030. 

الجدول )3(: أهداف سياسة أبوظبي واإلحصاءات الرسمية الرئيسية 

اإلحصاءات الرسمية الرئيسية  أهداف السياسة

عدد العاملين 	 

اإلنتاج	 

عدد المنشآت	 

قيمة االستثمارات	 

توسيع قاعدة المؤسسات التجارية 

القيمة المضافة	 

عدد العاملين	 

اإلنتاج	 

تعزيز القدرة التنافسية

334  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=1893&PTID=104&MenuId=1
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النقل الجوي للبضائع والركاب 	 

عدد مركبات الركاب	 

عدد المركبات اإلجمالي	 

شبكة الطرق	 

عدد السفن	 

البنية التحتية الفعالة واآلمنة للنقل 

المشتركون في خدمة اإلنترنت الثابتة فائقة السرعة	 

المشتركون في اإلنترنت	 

المكالمات الدولية	 

رسوم النفاذ إلى خدمة اإلنترنت الثابتة فائقة السرعة	 

المشتركون في خطوط الهواتف الثابتة	 

المشتركون في الهواتف المحمولة	 

 البنية التحتية الفعالة لتقنية المعلومات 
واإلتصال واالستخدام المتزايد لها

يمكــن توضيــح القــدرة التنافســية لــكل قطــاع مــن القطاعــات االقتصاديــة عــن طريــق أنــواع المؤسســات التجاريــة األكثــر مســاهمة فــي الناتــج 
والنمــو االقتصــادي. وتشــّكل إحصــاءات األعمــال الســنوية أساســً جيــدًا لتحديــد نقــاط القــوة الرئيســية التــي يمكــن تعزيزهــا والمجــاالت التــي 

يمكــن أن تخضــع للتحســين.

قراءة اإلحصاءات 

تشــكل نتائــج المســوحات االقتصاديــة قاعــدة عريضــة لبيانــات اقتصاديــة تفصيليــة لتجميــع الحســابات القوميــة ولتقديــر مســاهمة األنشــطة االقتصاديــة 
فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي. 

كمــا وإن أهــم مســتخدمي البيانــات اإلحصائيــة االقتصاديــة هــي الدوائــر والهيئــات الحكوميــة بإمــارة أبوظبــي التــي تســتخدم البيانــات فــي تقييــم 
المتحقــق مــن أهــداف الرؤيــة االقتصاديــة ألبوظبــي 2030. 

القطاعــات.  فــي جميــع  السياســات لدعــم خططهــم وتطويــر اســتراتيجياتهم  المهّمــة لواضعــي  الــرؤى  مــن  أيضــً بعضــً  البيانــات  هــذا وتقــّدم 
التنــوع  تجــاه  المحــرز  التقــّدم  االقتصــاد وتقييــم  فــي  الضعــف  القــوة ونقــاط  إلــى مواطــن  التعــّرف  أيضــً علــى  ذلــك فهــي تســاعد  إلــى  وإضافــة 

اإلمــارة.  فــي  والتنميــة  االقتصــادي 

إضافــة لمــا ســبق، تضــم مجموعــة المســتخدمين كاًل مــن الباحثيــن واإلعالمييــن والمســتخدمين اآلخريــن الذيــن تشــّكل إحصــاءات األعمــال أساســً 
لتحليلهــم فــي التعــّرف إلــى مســاهمة كل نشــاط فــي اقتصــاد اإلمــارة والنمــو االقتصــادي. 
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3.4 |  السكان والديموغرافيا
4-3-1  مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها

تتمتــع اإلحصــاءات الســكانية بأهميــة كبيــرة حيــث أنهــا تدعــم التحليــل الديموغرافــي للســكان مــن حيــث الحجــم والتركيــب والتوزيــع المكانــي، عــالوة 
علــى تحليــل التطــور الســكاني مــع مــرور الوقــت اســتجابة للتغّيــرات الطبيعيــة )المواليــد والوفيــات( وحركــة التنقــل الحاليــة والمتوقعــة. وغالبــً مــا تقــاس 
المؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة وفقــً إلجمالــي عــدد الســكان أو مكّوناتهــم. وتســمح هــذه الطريقــة بمقارنــة هــذه المؤشــرات مــع مــرور الوقــت، أو  بيــن 
الــدول واألقاليــم. كمــا وتســتخدم اإلحصــاءات الســكانية بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي تخطيــط ومتابعــة وتقييــم البرامــج واالســتراتيجيات فــي 

معظــم المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة المتعلقــة بالدوائــر الحكوميــة والهيئــات األخــرى.

غالبــً مــا تســتخدم اإلحصــاءات الســكانية كأحــد المعاييــر لتخصيــص المــوارد الماليــة فــي الدولــة علــى مســتويات جغرافيــة تفصيليــة، مثــل األقاليــم 
والبلديــات ومناطــق الرعايــة الصحيــة، إضافــة إلــى اســتخدامها فــي توزيــع األقاليــم إلــى مناطــق انتخابيــة. كمــا تعمــل هــذه اإلحصــاءات علــى تســهيل عمليــة 
تقييــم تأثيــر الظواهــر الديموغرافيــة فــي دولــة مــا، أو علــى الصعيــد المحلــي فيمــا يتعلــق بعناصــر مثــل الخصوبــة والمعــّدل العمــري للســكان ومعــّدل 
الوفيــات والتكويــن األســري والتفــّكك األســري وعمليــة التمــّدن وتنقــالت الســكان الداخليــة. إضافــة إلــى ذلــك، ففــي ظــل عالــم يــزداد ارتباطــً وديناميكيــة، 
ــى  ــة الســكان المعرضيــن للخطــر، إضافــة إل ــر سياســات إدارة الهجــرة العالميــة وتطبيقهــا ومتابعتهــا وحمأي فــإن هــذه اإلحصــاءات تســاعد علــى تطوي

التدخــالت البشــرية لدعــم الســكان المتشــردين بســبب النزاعــات والكــوارث الطبيعيــة. 

باإلضافــة إلــى المؤسســات والهيئــات العامــة، هنــاك هيئــات أخــرى بحاجــة إلــى إحصــاءات وتحليــالت ســكانية، ويتضّمــن ذلــك بصفــة رئيســية القطــاع الخــاص 
الــذي يقــوم بتحليــل توّجهــات الســكان إضافــة إلــى المجموعــات التــي تعمــل علــى تحليــل الــرأي العــام. 

وعمومً، فإن الحكومات والجهات األخرى المعنية بذلك هي األكثر طلبً للبيانات السكانية التي تتعلق بالمعلومات التالية: 

حجم السكان وتركيبهم وتوزيعهم حاليً ومستقباًل.	 

عدد األحداث الديموغرافية وخصائصها ومكانها.	 

إعداد المؤشرات االجتماعية واالقتصادية التي تحّدد الحوادث المرتبطة بها وتصفها ضمن الفئة السكانية المعنية.	 

أعــداد مختلــف الفئــات الســكانية التــي تعيــش فــي دولــة أو إقليــم )مثــل المواطنيــن وغيــر المواطنيــن( و/أو األفــراد مــن تلــك المناطــق والمقيميــن 	 
بالخــارج وخصائصهــم، اســتنادًا إلــى طابــع الهجــرة الخاضــع للقيــاس مــن قبــل الجهــة المعنّيــة بذلــك.

إلــى جانــب ذلــك، تتمتــع البيانــات والتقديــرات الســكانية بأهميــة كبيــرة كمقيــاس الحتســاب معــّدالت ونســب العديــد مــن المســوح األخــرى، وذلــك بغــرض 
تحديــد أطــر المعاينــة التــي تعــّد أساســً لتنفيــذ المســوح اإلحصائيــة إضافــة إلــى حســاب أوزان المعاينــة الخاصــة بنتائــج المســوح بالعّينــة.

وتعــّد البيانــات الســكانية خاصــة فيمــا يتعلــق بتحليــل اتجاهاتهــم ذات صلــة بــكل مــن صّنــاع القــرار ومجــال أعمــال تخطيــط التدخــالت العامــة واالســتثمارات 
الهيكليــة وسياســات الســوق المفيــدة فــي تحقيــق الطلــب علــى الســلع والخدمــات بصــورة أفضــل. ويعــّد تأثيــر هــذا التحليــل كبيــرًا إذ أنــه قــد يؤثــر فــي 

السياســات فــي مختلــف القطاعــات مثــل التعليــم والخدمــات الصحيــة واألمــن الغذائــي والقــوى العاملــة واإلنشــاءات والبنيــة التحتيــة للنقــل.

4-3-2  ُأطر العمل الدولية

اإلحصاءات الحيوية )مثل إحصاءات المواليد والوفيات(.	 

التغّير في الهيكل السكاني )الحجم والكثافة والتركيبة والتوزيع الجغرافي(.	 

الخصوبة.	 

معّدل الوفيات.	 

الزواج والطالق.	 

الهجرة الداخلية والخارجية.	 

التوقعات الديموغرافية.	 

تعداد السكان والمساكن.	 
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تغطــي اإلحصــاءات الحيويــة األحــداث اليوميــة األساســية المتعلقــة بالخصوبــة ومعــّدل الوفيــات ومعــّدل حــاالت الــزواج والطــالق، وهــي بشــكل عــام 
تســتخدم إلــى جانــب اإلحصــاءات الســكانية للحصــول علــى معــّدالت ونســب مختلفــة.

هــذا ويعــّد الحصــول علــى اإلحصــاءات حــول الهجــرة والحمأيــة الدوليــة أمــرًا صعبــً فــي جميــع أنحــاء العالــم بغــّض النظــر عــن المــكان. وينطبــق ذلــك علــى 
ــى مــا ينبثــق عنهــا مــن قياســات أخــرى  ــن وطالبــي اللجــوء والالجئيــن المعتــرف بهــم وعددهــم( إضافــة إل ــة )مثــل تدفــق المهاجري القياســات التقليدي
)مثــل اإلقامــة وتصاريــح العمــل وتنفيــذ تشــريعات الهجــرة واالتجــار بالبشــر(. يركــز جمــع البيانــات فيمــا يختــص باإلحصــاءات فــي هــذا المجــال علــى تقديــم 
معلومــات تفصيليــة حســب الدولــة المعنيــة )مثــل بلــد المواطنــة والمواليــد أو المنشــأ / الوجهــة النهائيــة( وتؤخــذ هــذه اإلحصــاءات فــي بعــض الحــاالت 

علــى أســاس ربــع ســنوي أو شــهري.

إن تعــداد الســكان هــو عبــارة عــن عمليــة جمــع بيانــات تقــّدم وصفــً ســريعً للســكان وذلــك علــى مختلــف المســتويات الجغرافيــة. هــذا ويتــم إجــراء 
ــد  ــب. ويعــّد التعــداد عنصــرًا مهمــً للعدي التعــداد بصفــة منتظمــة وعلــى فتــرات متقطعــة كل 10 ســنوات علــى األقــل بحيــث يغطــي مختلــف الجوان
مــن الحســابات الديموغرافيــة والعّينــات الخاصــة بالمســوح األســرية، إال أن اســتخدامه يعتمــد علــى حجــم التغطيــة والدوريــة، وعلــى شــكل البيانــات التــي 

ــات الســكان. يوفرهــا ونمطهــا، عــالوة علــى توافــر المصــادر األخــرى لبيان

بالنظــر إلــى التكلفــة العاليــة للتعــدادات الســكانية، تقــوم بعــض الــدول بتطويــر أســاليب بديلــة تســتند أساســً إلــى الســجالت اإلداريــة واختبارهــا 
وتطبيقهــا، إضافــة إلــى اســتخدام المســوح بالعّينــة. إن خيــار التعــداد القائــم علــى أســاس الســجالت إلــى جانــب اســتخدام المســوح بالعّينــة عبــارة عــن 
)المنهجيــة المركبــة(. قامــت دول ناميــة عــّدة باســتبدال الســجالت اإلداريــة واإلحصائيــة بالتعــداد الميدانــي التقليــدي للحصــول علــى إحصــاءات رســمية 

ــة،335. رئيســية كان يتــم الحصــول عليهــا فــي الســابق باســتخدام الطريقــة التقليدي

وفقــً للتصانيــف المســتخدمة، يمكــن دراســة بعــض الموضوعــات أو الخصائــص الســكانية ضمــن قطاعــات إحصائيــة أخــرى، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 
أســباب الوفــاة )تنــدرج تحــت اإلحصــاءات الصحيــة( وهجــرة العمالــة )تعــّد جــزءًا مــن إحصــاءات ســوق العمــل( أو الســلوكيات واالتجاهــات الشــخصية )عــادة ال 

تتوافــر إال عبــر مســوحات متخّصصــة(.

وباإلضافــة إلــى هــذه الموضوعــات، مــن المفيــد أن يتــم تصنيــف اإلحصــاءات الســكانية والديموغرافيــة بالرجــوع إلــى اإلحصــاءات الرئيســية 
أو نــوع القياســات علــى النحــو التالــي: 

التبويبــات المبســطة لألحــداث الحيويــة أو البيانــات الســكانية، حيــث يتــم تجميعهــا حســب الخصائــص مثــل النــوع االجتماعــي، وعلــى 	 
ــع  ــة حســب النــوع االجتماعــي والعمــر وتوزي ســبيل المثــال أعــداد المواليــد حســب عمــر األم والوفيــات التــي تحــدث خــالل ســنة ميالدي

الســكان حســب الحالــة الزواجيــة والنــوع االجتماعــي حســب العمــر فــي وقــت محــدد مــن الســنة.

المعــّدالت والنســب العامــة التــي يتــم احتســابها كعــدد مــن األحــداث الحيويــة نســبة إلــى إجمالــي الســكان، أو كنســب بيــن مجموعــات 	 
الســكان المختلفــة، ومــن األمثلــة علــى ذلــك معــّدل المواليــد الخــام وعــدد حــاالت الطــالق حســب حــاالت الــزواج والنســبة بيــن النســاء 

والرجــال.

المعــّدالت حســب العمــر والمؤشــرات المترتبــة علــى ذلــك: يتــم احتســاب المعــّدالت حســب العمــر لعــدد مــن األفــراد الذيــن يواجهــون 	 
حدثــً ديموغرافيــً )مثــل والدة طفــل أو وفــاة أو حالــة زواج( فــي كل فئــة عمريــة نســبة إلــى عــدد األفــراد الذيــن قــد يواجهــون تلــك 
الحالــة أو مــا يســّمى الفئــة الســكانية المتأثــرة بالحــدث. يتــم اشــتقاق المؤشــرات المركبــة مــن مجاميــع أو حســابات المعــّدالت المختلفــة 
ضمــن فئــات عمريــة محــّددة. مثــال ذلــك معــّدالت الخصوبــة حســب عمــر األم وهــي مؤشــرات تركيبيــة تمثــل كاًل مــن المعــّدل اإلجمالــي 
للخصوبــة )الــذي ينــدرج ضمــن فتــرة معّينــة ويمثــل جيــاًل متوقعــً مــن النســاء( والمعــّدل الكامــل للخصوبــة )الــذي هــو ضمــن األســلوب 

المتناســق يمثــل الســالالت مــن أمهــات ولــدن فــي نفــس الســنة(. 

4 -3-2-1 ُأطر العمل الدولية

تقــوم العديــد مــن األدلــة الدوليــة بتوحيــد المتطلبــات العامــة المتعلقــة بإنتــاج اإلحصــاءات الســكانية والديموغرافيــة، وكذلــك تشــمل قوائــم اإلحصــاءات 
والمتغّيــرات األساســية وغيــر األساســية الخاصــة بالنشــر العــام. عمومــً، هنــاك توصيــات متاحــة حــول أســاليب جمــع البيانــات تشــّدد علــى توحيــد المفاهيــم 
والتعاريــف بحيــث تمّكــن مــن إجــراء المقارنــات الدوليــة إال أن هــذه األدلــة تــدرك بــأن اتســاق اإلحصــاءات علــى المســتوى الوطنــي ضمــن القطــاع الواحــد قــد 
تحتــاج إلــى إجــراءات طويلــة وذلــك علــى وجــه الخصــوص لبعــض اإلحصــاءات مثــل إحصــاءات الهجــرة التــي تكــون أكثــر صعوبــة مــن الناحيــة الفنيــة حيــث 

تتطّلــب تعاونــً بيــن المؤسســات الوطنيــة وإجــراءات لربــط مصــادر البيانــات المختلفــة.

335  http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/BG-Censuses.pdf
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هــذا وتنشــط المؤسســات الرئيســية فــي هــذا المجــال، فهنــاك إدارة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة، إضافــة إلــى المفوضيــات اإلقليميــة 
التابعــة لألمــم المتحــدة مثــل اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا )األســكوا( تقــدم توصيــات وأدوات حــول اآلتــي336: 

بنــاء نظــام عمــل لجمــع اإلحصــاءات الحيويــة ومعالجتهــا ونشــرها، إضافــة إلــى تحســين مصــادر البيانــات وربطهــا. هــذا وتــّم إصــدار أحــدث 	 
تعديــل في عــام 2014337.

جمع إحصاءات حول الهجرة العالمية وإنتاجها ونشرها، وقد تم إصدار آخر تعديل في عام 1998338.	 

إعــداد تعــداد الســكان والمســاكن339 وتنفيــذه مــع تعديــالت علــى التوصيــات الخاصــة ببرامــج الجولــة التاليــة لتعــداد الســكان العالمــي 	 
)مــع احتمــال وجــود تعديــالت فــي بعــض المناطــق المختــارة عالميــً(، هــذا باإلضافــة إلــى نافــذة علــى اإلنترنــت لتســهيل تبــادل المعرفــة 

والمعلومــات حــول تنظيــم ســير العمــل فــي تعــداد الســكان ومتابعتــه340.

تســاهم المؤسســات األخــرى، مثــل هيئــة الصحــة العالميــة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، المرتبطتيــن باإلحصاءات الســكانية والديموغرافية في المســاهمة 
فــي مراجعــة التعاريــف ذات الصلــة وتوســيع إطارهــا. وعلــى مســتوى المنظمــات العربيــة فــإن إحصــاءات دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعمــل علــى توحيد 
المعاييــر واألســاليب اإلحصائيــة بالتنســيق مــع الهيئــات اإلحصائيــة المعنيــة، بينمــا يقــوم المعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة بدعــم الممارســات 

واألنشــطة اإلحصائيــة، إضافــة إلــى تقديــم الدعــم فــي مجــال حضــور االجتماعــات الدوليــة فــي هــذا المجــال.

وفــي األقاليــم األخــرى قــام االتحــاد األوروبــي مؤخــرًا بطــرح سلســلة مــن اللوائــح حــول جمــع اإلحصــاءات الديموغرافيــة وتلــك الخاصــة بالهجرة بصفــة منتظمة، 
ــدول األعضــاء فــي االتحــاد  ــح -التــي تتطابــق341 عمومــً وتكمــل توصيــات األمــم المتحــدة -تلــزم ال ــك مــن خــالل التعــدادات الســكانية، وهــذه اللوائ وذل
األوروبــي البالــغ عددهــا 28 دولــة علــى تقديــم جــداول وفقــً للمفاهيــم والتعاريــف الموّحــدة، وضمــن التــزام تــام بالمواعيــد المحــّددة لذلــك. وهنــاك العديــد 
مــن الجــداول الخاصــة بلوائــح االتحــاد األوروبــي كان الغــرض منهــا محــّددًا فــي قيــاس مــدى تأثيــر طــرح سياســات وإجــراءات إداريــة عامــة علــى مســتوى الــدول 

األعضــاء فــي االتحــاد.

تتضّمــن األدوات المتوافــرة عالميــً لإلحصــاءات الســكانية والديموغرافيــة علــى المســتوى العالمــي أيضــً تطبيقــً للتصانيــف الخاصــة بالمتغّيــرات المتفــق 
عليهــا، مثــل قائمــة الــدول واألقاليــم المعتــرف بهــا لمعــّدل المواليــد والوجهــات المختلفــة فــي حــال جمــع البيانــات حــول الهجــرة. وإلــى جانــب ذلــك، فإنهــا 

تقــّدم كتيبــات تتضّمــن إرشــادات عامــة للتطبيــق وأمثلــة واقعيــة للتطبيقــات الناجحــة فــي الــدول أو األقاليــم المعنّيــة. 

فيمــا يتعلــق بتوصيــات األمــم المتحــدة يتــم تعديــل هــذه األدوات مــع مــرور الوقــت لتعكــس التغيــرات فــي الظواهــر الخاضعــة للقيــاس والسياســات التــي 
هــي بحاجــة إليهــا، إضافــة إلــى تعزيــز تقنيــات إدارة البيانــات. إن االنتقــال والحركــة المتزايــدة لألفــراد تحــّدد أحــدث المقترحــات لقيــاس االنتقــاالت العالميــة 

باســتخدام أســاليب قائمــة علــى بيانــات الهواتــف النقالــة.

4-3-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية

ــة أو منطقــة بشــكل أكثــر عموميــة، ويكــون التمييــز  ترتبــط المفاهيــم والتعاريــف الرئيســية المطبقــة علــى اإلحصــاءات فــي هــذا القطــاع بســكان دول
األساســي المتفــق عليــه عالميــً بيــن التعــداد الفعلــي للســكان )الســكان الحالييــن( والتعــداد النظــري للســكان )الســكان المقيميــن(. يتضمــن التعــداد 
الفعلــي للســكان األشــخاص كافــة الموجوديــن حاليــً فــي منطقــة معّينــة بتاريــخ محــّدد، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال األجانــب الذيــن يقضــون 
إجازاتهــم فــي تلــك المنطقــة وفــي ذلــك التاريــخ، وال يتضّمــن المقيميــن فــي إجــازة فــي منطقــة أخــرى. أمــا التعــداد النظــري للســكان فيضــم الذيــن 
يعيشــون عــادة فــي منطقــة بعينهــا فــي تاريــخ محــدد، مــا عــدا األجانــب الذيــن يقضــون إجازاتهــم فــي تلــك المنطقــة وفــي ذلــك التاريــخ، علــى ســبيل 

المثــال، يضــم المقيميــن الذيــن يقضــون إجــازات فــي منطقــة أخــرى.

ألغــراض اإلحصــاءات الســكانية والديموغرافيــة ضمــن إطــار األمــم المتحــدة، يمتــّد مفهــوم الســكان المقيميــن باإلشــارة إلــى مــكان اإلقامــة المعتــادة ومــدة 
اإلقامــة، بصــرف النظــر عــن التســجيل اإلداري للفــرد. لــذا فــإن الســكان معتــادي اإلقامــة فــي دولــة مــا يشــملون األفــراد الذيــن يعيشــون هنــاك أو لديهــم 

مــكان إقامــة فــي المــكان الــذي عــادة مــا يقضــون فيــه مــدة زمنيــة ال تقــل عــن 12 شــهرًا )انظــر التعريفــات فــي اإلطــار رقــم 1(.

336  All of the following UN manuals are available at http://unstats.un.org/unsd/Demographic/standmeth/principles/default.htm. 

337   Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3 (2014), for the moment available in English only. Principles and Recommendations for a Vital 
Statistics System, Revision 2 (2001), is also available in Arabic.

338  Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1 (1998), available in Arabic and English as well as other languages.

339  2010 World Population and Housing Census Programme, available at http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm. 

340  2010 World Population and Housing Census Programme, available at http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm. 

341   These three EU regulations were introduced between 2007 and 2013. Exact references and links the complete reference framework of each regulation are available at 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/legislation  
and http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/legislation.
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اإلطار رقم )1(: تعريف دولة اإلقامة المعتادة: بحسب كل من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي

 	342)UNSD1998( تعريف األمم المتحدة

»هــي الدولــة التــي يعيــش فيهــا الشــخص أي الدولــة التــي يكــون لــه فيهــا مــكان للعيــش، حيــث يقضــي هــذا الشــخص فيهــا عــادة 
فتــرة يوميــة للراحــة، أمــا الســفر مؤقتــً إلــى الخــارج ألغــراض الترفيــه أو اإلجــازة أو زيــارة األصدقــاء أو األقــارب أو إلنجــاز أعمــال أو للعــالج الطبــي 

أو للحــج فــال يغيــر دولــة اإلقامــة المعتــادة للشــخص«. 

تعريف االتحاد األوروبي )الالئحة ئي سي 2007/862(343	 

»المــكان الــذي يقضــي فيــه الشــخص فتــرة يوميــة للراحــة، بصــرف النظــر عــن التغّيــب مؤقتــً ألغــراض الترفيــه أو اإلجــازة أو زيــارة األصدقــاء 
أو األقــارب أو إلنجــاز أعمــال أو للعــالج الطبــي أو للحــج، أو افتراضــً هــو مــكان اإلقامــة القانونــي أو المســجل«.

تعــّرف األمــم المتحــدة المهاجــر الدولــي بأنــه أي شــخص ينتقــل مــن دولــة إلــى أخــرى ويقــوم بتغييــر الدولــة المعتــاد اإلقامــة فيهــا أو ينــوي تغييرهــا، كمــا 
تمّيــز األمــم المتحــدة بيــن أولئــك الذيــن يغّيــرون مــكان إقامتهــم المعتــاد لفتــرة 3 أشــهر علــى األقــل ولكــن ال تقــل عــن 12 شــهرًا )مهاجــر لفتــرة قصيــرة( 
مــن أولئــك الذيــن يغّيــرون مــكان إقامتهــم المعتــاد لفتــرة ال تقــل عــن 12 شــهرًا )مهاجــر لفتــرة طويلــة(. وبنــاًء علــى ذلــك، وبصــرف النظــر عــن الســبب، 
فــإن األفــراد الذيــن يبقــون فــي دولــة أخــرى لفتــرة تقــل عــن 3 أشــهر إضافــة إلــى أولئــك الذيــن يقيمــون لفتــرة أطــول دون أن يغّيــروا مــكان إقامتهــم المعتــاد 

يجــب إال يتــم احتســابهم ضمــن المهاجريــن الدولييــن.

ــى  ــة، إضافــة إل ــً علــى معظــم إحصــاءات الســكان واألحــداث الحيوي ــف والتصنيفــات اإلضافيــة المتفــق عليهــا دولي ــر والتعاري ــق المفاهيــم والمعايي تطّب
ــة  ــة والمؤشــرات اإلحصائي ــة لألحــداث الحيوي ــة المحتمل ــة عليهــا. ومــن بيــن األمثل أســاليب االحتســاب للمعــّدالت العامــة أو المحــّددة والمؤشــرات المترتب
مــكان اإلقامــة المعتــاد لتســجيل المواليــد الــذي يعنــي بــأن مــكان وفــاة الجنيــن أو وفــاة الطفــل الرضيــع يســجل كمــكان إقامــة األم المعتــاد. وكذلــك عنــد 
ضــع، فــإن جمــع البيانــات حــول وفيــات المواليــد حديثــً التــي تحــدث فــي الســنة األولــى  احتســاب سلســلة المعــّدالت الموصــى بهــا الخاصــة بمعــّدل وفيــات الرُّ
مــن حيــاة الطفــل يجــب تمييــز فتــرة حيــاة المولــود بعنأيــة وعلــى النحــو التالــي: أقــل مــن 24 ســاعة، يــوم واحــد إلــى 6 أيــام، 7 أيــام إلــى 13 يومــً، 14 يومــً 

ــى 11 شــهرًا.  ــى 27 يومــً، 28 يومــً إلــى أقــل مــن شــهرين، مــا بيــن شــهرين إل ــى 20 يومــً، 21 يومــً إل إل

وبالنســبة إلــى بعــض اإلحصــاءات، ال توجــد هنــاك معاييــر عامــة مطّبقــة ســواء علــى المســتوى الدولــي أو اإلقليمــي، وعلــى المؤسســات اإلحصائيــة 
ــادئ الخاصــة بتعــدادات  ــاف ضمــن المب ــز بيــن ســكان المــدن واألري ــال يتمثــل فــي التميي ــي اإلحتياجــات الوطنيــة وتحترمهــا. ثمــة مث الوطنيــة أن تلّب

الســكان والمســاكن. 

ــف والحضــر حتــى هــذه  ــز بيــن ســكان الري ــإن التميي ــة، ف ــة والريفي ــا بيــن المناطــق الحضري ــز م ــة فــي الخصائــص التــي تمّي ــى الفروقــات الوطني »نظــرًا إل
اللحظــة لــم ينطبــق علــى تعريــف واحــد يمكــن أن يكــون مســتخدمً للــدول كافــة، أو بالنســبة إلــى جــزء كبيــر منهــا حتــى الــدول الواقعــة ضمــن اإلقليــم 

الواحــد، بينمــا ال توجــد توصيــات إقليميــة حــول الموضــوع، ولكــن يجــب علــى الــدول أن تضــع التعاريــف الخاصــة بهــا وفقــً الحتياجاتهــا«.

يتــم عــادة إنتــاج البيانــات الســكانية ونشــرها باالســتناد إلــى األول مــن ينايــر مــن كل ســنة )أو 31 ديســمبر مــن الســنة الســابقة( أو نصــف الســنة )األول 
مــن يوليــو أو إلــى 30 مــن يوليــو مــن نفــس الســنة(. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن ســكان نصــف الســنة )أو متوســط الســكان ســنويً( يســتخدم دائمــً الحتســاب 
المعــدالت الخــام والمعــدالت المحــددة، ومــن جانــب أخــر، يتــم إســناد األحــداث الحيويــة عمومــً إلــى الســنة الميالديــة علــى الرغــم مــن أن التقاريــر المســتمرة 
فــي الســجالت اإلداريــة تســمح بجمــع بيانــات لفتــرات أقصــر مثــل شــهر واحــد مــن الســنة، وهــذا مفيــد للتوقعــات والتحليــل الديموغرافــي المتخصــص. 

وأخيــرًا فــإن الفتــرات التــي تكــون أقــل مــن ســنة تســتخدم عمومــً لإلحصــاءات الخاصــة بإجــراءات اللجــوء والهجــرة غيــر المنتظمــة.

4-3-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات

تشــمل األدلــة الدوليــة مقترحــات لتأميــن إحصــاءات موثــوق بهــا ودقيقــة علــى أســاس منتظــم أو شــامل، مثــل اآلليــات المســتخدمة فــي ضمــان الجــودة 
وتقييــم االســتراتيجيات لتحســين تســجيل البيانــات فــي األصــل، والخطــوات األخــرى فــي عمليــة اإلنتــاج اإلحصائــي. ويشــمل ذلــك، تعريفــً لمعاييــر قيــاس 
جــودة جمــع البيانــات واإلحصــاءات )التكامــل، الدقــة، اإلتاحــة، الوقتيــة، المالءمــة( ومشــاركة الهيئــات المســتقلة فــي التعــاون عــن كثــب مــع الهيئــات 
الوطنيــة، ومراجعــة األســاليب لمطابقــة الســجالت الفرديــة أو مقارنــة مصــادر البيانــات عبــر جميــع الطــرق المباشــرة وغيــر المباشــرة، وطــرح أســئلة تدقيقيــة 

فــي المســوح والتعــدادات الســكانية. وبشــكل رئيســي تعتمــد الحلــول علــى إيجــاد التــوازن بيــن المصــادر المتاحــة والمــوارد البشــرية والماليــة.

342  http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_58rev1e.pdf

343  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0023:0029:EN:PDF
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وبمــا يتعلــق بصفــة خاصــة بأنظمــة الســجالت المدنيــة واإلحصــاءات الحيويــة فــإن االســتراتيجيات الموصــى بهــا للتحســين تتضّمــن 
التاليــة:  المقاييــس 

الحصول على استشارات عالية المستوى على الصعيد اإلقليمي.	 

تحســين مســتوى المعرفــة والقــدرات والتنســيق لــدى العامليــن المشــاركين فــي التدريــب وورش العمــل والحصــول علــى المالحظــات 	 
واآلراء مــن المســتخدمين واللجــان الفنيــة وخطــط العمــل.

تقديم تعليم عام ومعلومات واتصال لضمان سجل مدني فعال.	 

إجراء تقييم داخلي وخارجي ودراسات تجريبية.	 

تحسين مستوى استخدام تقنية المعلومات واألتمتة.	 

فيمــا يتعلــق بإحصــاءات الهجــرة فــإن المثــال الحــي هــو اســتخدام مطابقــة اإلحصــاءات لمقارنــة سلســلة البيانــات الخاصــة بالتدفقــات الســنوية بيــن 
مجموعتيــن أو مجموعــات مــن الــدول كــدول منشــأ ووجهــات مقصــودة. 

اإلطار رقم )2(: السكان والديموغرافيا - المبادئ والتوصيات واإلرشادات العامة 

 	http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/default.htm

 	http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/default.htm

 	http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/methodology

4-3-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية

تقــوم العديــد مــن المنظمــات الدوليــة بنشــر مجموعــة كبيــرة مــن اإلحصــاءات المســتخدمة لمالحظــة الخصائــص الديموغرافيــة ولتوفيــر خيــارات لرســم 
السياســات. وتشــمل مجموعــة المؤسســات هــذه إدارة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة واللجــان اإلقليميــة والهيئــات المتخصصــة التابعــة لألمــم المتحــدة ودول 
مجلــس التعــاون الخليجــي وجامعــة الــدول العربيــة ومركــز اإلحصــاء األوروبــي. وغالبــً مــا تســتند هــذه اإلحصــاءات إلــى البيانــات التــي تقــوم الــدول بجمعهــا 
مــن خــالل اســتمارة دوليــة مشــتركة، وبشــكل عــام علــى أســاس االتفاقيــات غيــر الرســمية. وفــي حــاالت أخــرى فإنهــا تنبثــق مــن أنشــطة تقــوم بهــا هــذه 
المنظمــات مباشــرة، مثــل احتســاب التوقعــات الديموغرافيــة بوســاطة إدارة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة وتطبيــق برامــج اســتعادة وإعــادة دمــج للمهاجريــن 

الذيــن تقّطعــت بهــم الســبل فــي حالتــي المنظمــة الدوليــة للمهاجريــن والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة.

إن اإلحصاءات السكانية والديموغرافية التي تصدرها المؤسسات الوطنية نابعة أساسً من المصادر التالية: 

سجالت السكان.	 

السجالت المدنية.	 

المصادر اإلدارية األخرى.	 

تعداد السكان والمساكن.	 

المسوحات االجتماعية والديموغرافية.	 

تهــدف كل مــن الســجالت والتعــدادات إلــى تحقيــق غأيــة واحــدة هــي تغطيــة جميــع الســكان الخاضعيــن لعمليــة التســجيل )مثــل األشــخاص كافــة الذيــن 
يعيشــون فــي الدولــة واألشــخاص الذيــن يعبــرون حــدود الدولــة خــالل فتــرة محــددة أو األشــخاص الذيــن يتــم حســابهم عــن طريــق التعــداد الســكاني(، 
وعــادة تكــون للســجالت أهــداف إداريــة، وقــد تقــدم معلومــات ســريعة حــول كل خطــوة مــن اإلجــراءات اإلداريــة المتعلقــة باألفــراد )مثــال: ابتــداء مــن طلــب 
مبدئــي إلــى القــرار ثــم مراحــل االســتئناف فــي حــال طلبــات اللجوء(.وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يســتند التعــداد إلــى إقــرارات المســتجيبين، وعــادة مــا يســمح 

باســتخدام النتائــج الكلّيــة فقــط. وعــادة يتــم إجــراء المســوح ألغــراض إحصائيــة بنــاًء علــى عّينــة مــن األســر أو أي فئــة ســكانية معنيــة أخــرى. 

إلــى جانــب ذلــك تســتخدم إجــراءات جمــع للبيانــات المتاحــة مــن مصــادر مختلفــة مثــل ربــط ســجالت األفــراد المتاحــة مــن مختلــف الســجالت، ودمــج بيانــات 
الســجالت مــع بيانــات المســوح بالعّينــة وذلــك اســتنادًا إلــى أولويــات كل دولــة وقدراتهــا.
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لــذا فــإن مختلــف المصــادر واإلجــراءات واألولويــات الوطنيــة وتطبيــق المعاييــر الدوليــة تــؤدي إلــى توفيــر جــودة وقابليــة لمقارنــة اإلحصــاءات الرســمية 
الوطنيــة حــول الســكان والديموغرافيــا، وغالبــً مــا يكــون ذلــك مقبــوالً عمومــً علــى الصعيــد الدولــي ولمجموعــات محــددة مــن الــدول مثــل دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي.

ــي: عــن طريــق كتــب اإلحصــاءات الســنوية والنشــرات  يتــم توفيــر اإلحصــاءات الوطنيــة حــول الســكان بطــرق مختلفــة - علــى الصعيــد الوطنــي والدول
المطبوعــة األخــرى وقواعــد البيانــات علــى الشــبكة والوســائل اإللكترونيــة األخــرى. وتقــوم األمــم المتحــدة بنشــر معظــم البيانــات الدوليــة الحديثــة حــول 
معــّدل الســكان ومعــّدل المواليــد والوفيــات ووفيــات األطفــال الّرضــع فــي تقريــر الســكان واإلحصــاءات الحيويــة، إضافــة إلــى مجموعــة واســعة مــن البيانــات 
مــن خــالل الكتــاب الســنوي الديموغرافــي وقواعــد البيانــات األخــرى344. كمــا تتــاح بيانــات ســكانية رســمية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى الشــبكة 
مــن جانــب هــذه الــدول )بطــرق مجمعــة345 أو عــن طريــق النشــرات التــي تصدرهــا الدولــة346(، إضافــة إلــى إتاحتهــا ضمــن منشــورات اللجنــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لغــرب آســيا التابعــة لألمــم المتحــدة )فــي النشــرة الخاصــة بالســكان واإلحصــاءات الحيويــة فــي العالــم العربــي والمســتخرج اإلحصائــي للعالــم 
العربــي347(، وكذلــك فــي منشــورات جامعــة الــدول العربيــة )فــي نشــرة الــدول العربيــة - الحقائــق واألرقــام348(. وعــالوة علــى ذلــك تتــاح اإلحصــاءات 

الســكانية عــن طريــق هيئــات دوليــة مســتقلة مثــل مبــادرة ســوق العمــل والهجــرة فــي الخليــج349. 

وتعــّد المواطنــة الخاصيــة الرئيســية فــي نشــر البيانــات الســكانية. وقــد وافقــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى الفصــل بيــن فئتيــن رئيســيتين 
للمواطنــة، أي مواطنيــن وغيــر مواطنيــن، بيــد أن بعضــً مــن هــذه الــدول يبــدو أنهــا قــد بــدأت بتوزيــع البيانــات باســتخدام المزيــد مــن التفصيــل المــدروس 

وذلــك حســب مجموعــة الــدول أو حســب المواطنــة فــي الدولــة الواحــدة.

4-3-3  مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي

4-3-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب

يتكــّون اإلنتــاج اإلحصائــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي وبصــورة متســاوية مــن اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية فــي القطــاع الســكاني والديموغرافــي. وتتــاح 
معظــم اإلحصــاءات علــى مســتوى األقاليــم الثالثــة التــي تضّمهــا اإلمــارة، أي: أبوظبــي والعيــن والغربيــة عــالوة علــى مجموعتيــن رئيســيتين مــن الســكان 

وهمــا: المواطنــون وغيــر المواطنيــن.

للحصــول علــى فكــرة عامــة عــن إنتــاج اإلحصــاءات فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي هنالــك ثالثــة موضوعــات تــم طرحهــا أعــاله يجــب أن يتــم التمييــز بينهــا 
علــى النحــو التالــي: 

اإلحصاءات الحيوية 

تشــمل هــذه المجموعــة مــن الموضوعــات إحصــاءات عــن األحــداث الحيويــة، إضافــة إلــى تلــك التــي تنــدرج بصــورة رســمية تحــت الخصوبــة 
ومعــّدل الوفيــات والــزواج والطــالق أي: 

البيانــات الخاصــة بالمواليــد والــوالدات التــي لــم تتــم والوفيــات والــزواج والطــالق، التــي يتــم تفصيلهــا باســتخدام خصائــص مثــل العمــر 	 
والنــوع االجتماعــي ومجموعــة الســكان )مواطنيــن / غيــر مواطنيــن( واإلقليــم.

أنــواع مختلفــة مــن المعــّدالت حــول حــاالت المواليــد والوفيــات )وتشــمل حــاالت الوفيــات مــا بعــد الــوالدة والمواليــد الجــدد واألطفــال 	 
الّرضــع( ومعــّدل الــزواج والطــالق وبصفــة رئيســية حســب النــوع االجتماعــي ومجموعــة الســكان واإلقليــم.

ــاة 	  ــي وتوقعــات الحي ــة الكّل ــرة مثــل معــّدالت العمــر المحــددة ومعــّدل الخصوب ــة الفت المؤشــرات التــي يتــم احتســابها بموجــب مقارب
المتوقعــة ومتوســط األعمــار فــي بعــض الحــاالت حســب النــوع االجتماعــي ومجموعــة الســكان واإلقليــم. 

بالنســبة إلــى المجموعــة األولــى مــن اإلحصــاءات الديموغرافيــة فــإن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي يقــوم وبصفــة رســمية بجمــع البيانــات التــي تســجلها هيئــة 
الصحــة ودائــرة القضــاء - أبوظبــي وتبويبهــا، بحيــث تجمــع تلــك المصــادر مــع البيانــات الســكانية الخاصــة بهــا الحتســاب المعــّدالت والمؤشــرات.

344  http://unstats.un.org/unsd/Demographic/products/default.htm. 

345  http://gccstat.org/statistics-indicators.html.

346  http://gccstat.org/publications.html.

347  www.escwa.un.org/information/pubsearch.asp?subject=Statistics. 

348   http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/ce7b960041394adf8fe4cf45b0f8f28c/INDICATORS_LAS_2013.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO= 
url&CACHEID=ce7b960041394adf8fe4cf45b0f8f28c 

349  http://gulfmigration.eu. 
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هــذا وســوف يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتوســعة مــدى اإلحصــاءات الرســمية ضمــن هــذه المجموعــة مــن الموضوعــات وعلــى ســبيل المثــال مــع 
ــزواج والطــالق. ــوالدة وال ــدة لوفيــات الجنيــن والمواليــد الجــدد مــا بعــد ال إحصــاءات جدي

اإلحصاءات والتوقعات السكانية

الســنوي  والتغيــر  وتوزيعهــم  وهيكلهــم  أبوظبــي  إمــارة  ســكان  بحجــم  المرتبطــة  الموضوعــات  جميــع  الثانيــة  المجموعــة  تغطــي 
أي:  لهــم  المســتقبلية  والســيناريوهات 

بيانات التعداد السكاني لعام 2011 مفصلة حسب الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية ومكان اإلقامة.	 

بيانــات التعــداد الســكاني لعــام 2011 حــول األســر حســب مــكان اإلقامــة والنــوع االجتماعــي والحجــم والتركيبــة والخصائــص األخــرى مثــل 	 
وجــود خــدم منــازل لألســر المواطنــة.

بيانــات التعــداد الســكاني لعــام 2011 حــول المبانــي والوحــدات الســكنية حســب مــكان اإلقامــة والعديــد مــن الخصائــص األخــرى مثــل 	 
اســتخدام الوحــدات. 

التقديــرات نصــف الســنوية للســكان مفصلــة حســب الفئــة العمريــة والنــوع االجتماعــي ومجموعــة الســكان والتحصيــل األكاديمــي 	 
ومنطقــة اإلقامــة )حضريــة / ريفيــة( واإلقليــم.

التغّير في المعّدل الخام للسكان حسب النوع االجتماعي ومجموعة السكان واإلقليم.	 

الكثافة السكانية والمؤشرات السكانية األخرى مثل نسب النوع االجتماعي ونسب اإلعالة حسب مجموعة السكان واإلقليم.	 

بيانات التوقعات السكانية مفصلة حسب الفئة العمرية والنوع االجتماعي ومجموعة السكان واإلقليم للسنوات 2012 - 2030. 	 

بالنســبة إلــى هــذه المجموعــة مــن الموضوعــات، يعتمــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى بيانــات التعــداد الســكاني والمصــادر والحســابات التــي يمتلكهــا 
ــرات الســكانية لســنة محــددة  ــة التقدي ــة. وفــي حال ــات التــي تتيحهــا هيئــة الصحــة - أبوظبــي ووزارة الداخليــة وهيئــة اإلمــارات للهوي ــى البيان إضافــة إل
يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي وبصــورة متواليــة بإنتــاج التقديــرات األوليــة )يتــم تقديرهــا قبــل إتاحــة البيانــات الالزمــة بشــكل كامــل(، والتقديــرات 
المعّدلــة )التعديــل بنــاًء علــى المعلومــات الجديــدة(، والتقديــرات النهائيــة )عندمــا يتــم إنجــاز بيانــات المدخــالت جميعهــا لالحتســاب عندمــا يتــم تنفيــذ 
تعــداد ســكاني جديــد( يتــم إصــدار التقديــرات الســكانية األوليــة نصــف الســنوية فــي شــهر ديســمبر مــن كل ســنة ومــن المحتمــل أن تشــمل تقديــرات 
ســكانية معّدلــة عــن الســنة الســابقة. يتــم احتســاب التوقعــات الســكانية علــى أســاس أحــدث التقديــرات واالفتراضــات الســكانية المتاحــة حــول التغّيــر 
ــة البالغــة 5 ســنوات  ــة العمري ــرات والتوقعــات الســكانية بطريقــة تفصيليــة حســب النــوع االجتماعــي والفئ الديموغرافــي. ويتــم إصــدار كل مــن التقدي

واإلقليــم ومجموعــة الســكان. ويتضّمــن اإلطــار رقــم 3 وصفــً عامــً لهــذه العمليــات.

اإلطار رقم )3(: تعريف السكان معتادي اإلقامة واحتساب التقديرات والتوقعات السكانية في مركز اإلحصاء - أبوظبي 

إن الغرض من التقديرات السكانية نصف السنوية هو تحديد السكان معتادي اإلقامة في أبوظبي ويشملون:

ــوا مقيميــن حالييــن فــي 	  ــة فــي إمــارة أبوظبــي ســواء كان ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المقيميــن بصــورة اعتيادي جميــع مواطنــي دول
أبوظبــي أو بعيــدًا عــن اإلمــارة لفتــرة زمنيــة طويلــة.

غيــر المواطنيــن المقيميــن فــي إمــارة أبوظبــي فــي الفتــرة المرجعيــة، الذيــن كانــوا مقيميــن أو لديهــم الرغبــة ليكونــوا مقيميــن 	 
لفتــرة 6 أشــهر أو أكثــر. 

إن مكان اإلقامة المعتاد هو المكان الذي يقضي فيه المقيم إقامة معتادة معظم الليالي.

وفقــً للممارســات المتبعــة دوليــً يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي باحتســاب التقديــرات نصــف الســنوية للســكان معتــادي اإلقامة )لســنوات 
ســبقت التعــداد( فــي أبوظبــي، باســتخدام مــا يســّمى »طريقــة االســتقراء األســي«، وذلــك مــع معــّدالت نمــو ســكاني ثابتة ومتوســط تغّيرات 
فــي معــّدل الخصوبــة والوفيــات والهجــرة. ويتــم ذلــك علــى أربــع فئــات )أي المواطنــون الذكــور والمواطنــات اإلنــاث وغيــر المواطنيــن الذكــور 

وغيــر المواطنــات اإلنــاث( وهــذا ينتــج نســبة نمــو ســكاني ثابتــة لــكل واحــدة مــن المجموعــات األربعــة. 

بهــدف تحســين المنهجيــة، ســوف يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي اعتبــارًا مــن عــام 2015 بطــرح أســلوب معادلــة التــوازن الســكاني »عــن طريــق نمــوذج 
ــر تدفــق هجــرة  مجمــوع المكونــات« التــي تســتند إلــى مكونــات التغيــر الســكاني، أي المواليــد والوفيــات مــن الســجل المدنــي وتدفــق الهجــرة وتقدي
المقيميــن بصــورة معتــادة باســتخدام مصــادر مختلفــة. وتــؤدي هــذه الطريقــة إلــى معــدالت نمــو مختلفــة فــي كل ســنة وفقــً للتغييــر الطبيعــي 
وفــي معــدالت الهجــرة. وبالنظــر إلــى الجوانــب المحــددة لإلمــارة والمصــادر المتاحــة ســوف تطبــق هــذه الطريقــة بصــورة منفصلــة لــكل فئــة مــن فئــات 

الســكان األربعــة الســابقة.
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قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مؤخــرًا بإصــدار أول توقعــات للســكان المقيميــن بصــورة معتــادة مــن واقــع التقديــرات نصــف الســنوية األوليــة لعــام 2012 
ــم -وفقــً  ــك مــن خــالل تطبيــق أحــد الســيناريوهات األساســية فقــط. وقــد ت ــات، وذل ــى عــام 2030، باســتخدام نمــوذج مجمــوع المكّون )ســنة أســاس( إل
لطــرق التقديــرات الســكانية الحاليــة والمســتقبلية -تطبيــق نمــاذج مختلفــة بصــورة منفصلــة للمواطنيــن وغيــر المواطنيــن وعلــى مســتوى المجمــوع. 
وبالنســبة إلــى هــذه الممارســة، اســتندت المعطيــات الخاصــة بمحــددات توقعــات الســكان ومعــدل الخصوبــة والوفيــات والهجــرة المســتقبلية إلــى 
االتجاهــات فــي السلســلة الزمنيــة وطــرق االنحــدار الخطــي متعــدد المتغيــرات التــي تّمــت الموافقــة عليهــا مــن جانــب الهيئــات التابعــة لحكومــة أبوظبــي.

توجــد معلومــات أكثــر تفصيــاًل حــول الحســابات التــي تمــت مــن جانــب مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أو التــي قــام المركــز بالتخطيــط لهــا، والمتوافــرة فــي 
النشــرات علــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز أو سلســلة الوثائــق المنهجيــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا عنــد الطلــب.

إحصاءات الهجرة 

ضمن إطار إنتاج هذه اإلحصاءات ونشر السلسلة التاريخية، حتى األن تتضمن هذه المجموعة ما يلي:

إحصاءات القادمين والمغادرين حسب النوع االجتماعي والعمر ومجموعة السكان ومنافذ العبور الحدودية ووسائل النقل.	 

إحصاءات حول تأشيرات الدخول الصادرة في أثناء السنة حسب النوع )السبب( أو الوضع )إذا كان أول تأشيرة أو تجديد أو إلغاء(.	 

إن هــذه اإلحصــاءات هــي إحصــاءات رئيســية رســمية يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتركيبهــا كجــزء مــن اإلحصــاءات الديموغرافيــة باســتخدام 
البيانــات المســّجلة لــدى الــوزارات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. هــذا ويتــم دمجهــا مــع سلســلة مــن اإلحصــاءات الجديــدة المســتمدة مــن 

األســئلة الجديــدة المحــددة حــول الهجــرة )النمــوذج المحــدد لعــام 2013( فــي مســح القــوى العاملــة:

إحصــاءات عــن المقيميــن حســب النــوع االجتماعــي والفئــة العمريــة وســنة القــدوم واألســباب الرئيســية لإلقامــة ومجموعــة الســكان واإلقليــم )يتــم 	 
جمعهــا كل 5 ســنوات(.

6 أشــهر حســب النــوع االجتماعــي والفئــة العمريــة واإلقليــم )يتــم جمعهــا 	  إحصــاءات عــن المواطنيــن الذيــن يعيشــون بالخــارج ألكثــر مــن 
ســنوات(.  5 كل 

إحصاءات عن الهجرة داخل اإلمارة وداخل اإلقليم حسب النوع االجتماعي والفئة العمرية ومجموعة السكان.	 

وأخيــرًا كمــا هــو مذكــور بالتفصيــل فــي هــذا الدليــل الــذي يتعامــل بالتوالــي مــع قطاعــات التعليــم وإحصــاءات ســوق العمــل يقــوم مركــز 
اإلحصــاء - أبوظبــي بإنتــاج مجموعتيــن إضافيتيــن مــن اإلحصــاءات المرتبطــة بمجــاالت الهجــرة حــول اآلتــي: 

التالميذ المسجلون في المدارس حسب مجموعة السكان ومتغيرات أخرى.	 

مجموعة المهاجرين ألسباب اقتصادية حسب مجموعة السكان ومتغّيرات أخرى.	 

4 -3-3-2 إحصاءات أبوظبي - المخرجات

تتوافــر اإلحصــاءات الســكانية والديموغرافيــة التــي يصدرهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي الوثائــق وكذلــك علــى الموقــع اإللكترونــي بمخرجــات إحصائيــة 
مختلفــة تكــون عمومــً بمعــّدل ســنوي، بالنســبة إلــى نصــف الســنة الميالديــة التــي تســبق النشــرة )للبيانــات المتعلقــة بالمجموعــات الســكانية( أو 
بالســنة الميالديــة الســابقة )بالنســبة إلــى البيانــات حــول األحــداث والمؤشــرات الديموغرافيــة(. وتتمثــل معظــم النشــرات المهّمــة بالنســبة إلــى المجموعات 
الســكانية فــي التقديــرات والتوقعــات الســكانية الســنوية. وتغطــي النشــرات الرئيســية األخــرى إحصــاءات المواليــد وإحصــاءات الوفيــات وإحصــاءات الــزواج 
والطــالق التــي تصــدر ســنويً بصفــة منفصلــة. عــالوة علــى ذلــك يتضمــن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي والنشــرات العامــة األخــرى التــي يصدرهــا مركــز 

اإلحصــاء - أبوظبــي نوعيــن مــن البيانــات علــى أســاس منتظــم وشــامل.

فيمــا يتعلــق بالنشــرات الشــاملة قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مؤخــرًا بنشــر إحصــاءات التنميــة فــي أبوظبــي مــن عــام 1960 إلــى عــام 2010، حيــث تبــدأ 
سلســلة البيانــات الســكانية التاريخيــة المضّمنــة فــي هــذه النشــرة بعــد 1960 وتعتمــد علــى األحــداث الديموغرافيــة، إضافــة إلــى ذلــك تتوافــر إحصــاءات 
التعــداد الســكاني للســنوات 1975 و1980 و1985 و1995 و2001 و2005. والواقــع أن نتائــج التعــداد الســكاني لعــام 2011 تــّم اســتخدامها فقــط داخليــً 

لحســاب التقديــرات الســكانية ســنويً وبالتالــي إلنتــاج أول توقعــات ســكانية. 

إن مجموعــة هــذه المنتجــات تمّكــن مــن الوفــاء بتحقيــق اإلحتياجــات المطلوبــة مــن البيانــات والمرتبطــة بالتركيــب الســكاني والتوزيــع المكانــي والســلوك 
الديموغرافــي ومســتويات الســكان حســب المجموعــات وشــرائح الســكان التــي تهتــم بهــا الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص.

إن جميــع المنتجــات التــي يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــرها تشــمل التعاريــف والشــروحات األساســية ذات الصلــة حــول حســاب التقديــرات 
ــة المتبعــة فــي العمليــات الرئيســية، وهــي  ــن وصفــً للمنهجيــات الكامل ــق التــي تتضّم ــك يتــم توفيــر سلســلة مــن الوثائ ــى ذل والمؤشــرات. وإضافــة إل
متاحــة للمراجعــة الداخليــة وتوفيــر الوثائــق للقطــاع العــام، إضافــة إلــى عرضهــا فــي المؤتمــرات الدوليــة علــى أســاس شــامل. وتتضمــن هــذه المجموعــة 
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مــن المنتجــات وبصــورة أساســية أوراق عمــل حــول مراجعــة منهجيــة مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي للتقديــرات الســكانية وورقــة منهجيــة حــول التوقعــات 
ــى ورقــة عمــل حــول قصــة نجــاح التعــداد الســكاني ألبوظبــي لعــام 2011.  ــة إل الســكانية لعــام 2012 حتــى 2030 باإلضاف

يتضّمــن اإلطــار التالــي قائمــة بجميــع منتجــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ذات الصلــة فــي القطــاع وتشــمل روابــط اإلنترنــت عــالوة علــى أســماء الملفــات لــكل 
تقريــر بشــكل مســتقل.

اإلطار رقم )4(: منتجات إحصائية حول السكان والديموغرافية التي أصدرها مركز اإلحصاء - أبوظبي

اإلحصاءات الحيوية: 

إحصاءات المواليد )2013( 350	 

منهجية المواليد والخصوبة351.	 

إحصاءات الوفيات )2012(352.	 

منهجية معّدل الوفيات353.	 

إحصاءات الزواج والطالق )2012(354.	 

منهجية معّدالت الزواج والطالق355.	 

اإلحصاءات والتوقعات السكانية

الكتاب اإلحصائي السنوي ألبوظبي - التركيبة السكانية والتوزيع )2013(356.	 

الكتاب اإلحصائي السنوي ألبوظبي - النمو والتوقعات السكانية )2012(.	 

التقديرات السكانية األولية - نصف السنوية لعام 2012 357.	 

استمارة التعداد السكاني لعام 2011 358.	 

قاموس بيانات التعداد السكاني عام 2011 359.	 

مركز اإلحصاء - أبوظبي: تطوير أنظمة المعلومات اإلحصائية لتوفير بيانات التعداد السكاني360.	 

التعداد السكاني عام 2011 في أبوظبي. قصة نجاح361.	 

المسوح األسرية والتعدادات - المفاهيم والتعاريف362.	 

منهجية تقديرات اإلحصاءات السكانية363.	 

اإلرشادات العامة للتقديرات والتوقعات364.	 

وثيقة المنهجية - التقديرات السكانية لمركز اإلحصاء - أبوظبي - النسخة بتاريخ 16 ديسمبر 2012 365.	 

وثيقة المنهجية - التوقعات السكانية 2012 - 2030 - النسخة بتاريخ 26 ديسمبر 2013 366.	 

مراجعة منهجية مركز اإلحصاء - أبوظبي للتقديرات السكانية. تقرير استشاري نهائي بتاريخ 6 يناير 2013 367.	 
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364  Filename: Estimates and Projection Guideline -221013_English (Ref. Doc. 241)

365  Filename: Methodology Paper 2011 mid-year Final 2012 12 16 (Ref. Doc. 242)

366  Filename: Methodology Paper v15 2013 12 26 (Ref. Doc. 243)

367  Filename: Review of SCAD Methodology for Population Estimates 2013 (report.final, Dr Griffith Feeney) (Ref. Doc 301)
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الهجرة

الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2011 - الهجرة )2010(368.	 

جميع الموضوعات 

أبوظبي باألرقام )2011(369.	 

المؤشرات الديموغرافية واالجتماعية - إمارة أبوظبي )2008(370.	 

إحصاءات التنمية في أبوظبي 1960 - 2010 )شاملة(371.	 

4-3-3-3 المقارنة بين إحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية

إن التعاريــف المســتخدمة فــي اإلحصــاءات الســكانية والديموغرافيــة فــي أبوظبــي وعلــى مســتوى اإلمــارات العربيــة المتحــدة متطابقــة مــع بعضهــا، 
ومتماشــية مــع المتطلبــات الموصــى بهــا دوليــً إال أن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي يقــوم بإجــراء عمليــات إحصائيــة بصــورة متكــررة أكثــر أو مختلفــة عــن 
الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا هــو الحــال لــكل مــن التعــداد الســكاني لعــام 2011 والتقديــرات الســكانية.

فضــاًل عــن تطــور المنهجيــة، فــإن أحــدث التقديــرات لســكان دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حســب النــوع االجتماعــي والعمــر تــّم إعدادهــا بعــد إنشــاء مركــز 
اإلحصــاء - أبوظبــي، فهــي مقتصــرة علــى الســنوات حتــى عــام 2010. ويؤثــر ذلــك فــي مســتوى الدولــة علــى توافــر المؤشــرات الديموغرافيــة الرئيســية 
التــي يتــم احتســابها علــى أســاس البيانــات الســكانية )مثــال المعــّدل العــام للخصوبــة أو توقعــات الحيــاة(. إلــى جانــب ذلــك يتــم إجــراء التعــداد الســكاني 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كل 5 أو 10 ســنوات. بيــد أنــه ال توجــد مقترحــات وخطــط راســخة للعمليــات التاليــة فــي عــام 2015 أو مــا بعــد ذلــك 
لمــا يمكــن أن يكــون أول تعــداد ســكاني علــى مســتوى الدولــة وذلــك بعــد آخــر تعــداد ســكاني فــي عــام 2005 وبعــد إنشــاء مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 

هــذا ويقــّدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مجموعــة واســعة مــن اإلحصــاءات تغطــي فــي الغالــب جميــع موضوعــات الســكان والديموغرافيــا. وترتبــط الفجــوات 
ــزواج التــي  الرئيســية بقيــاس الظواهــر الديموغرافيــة بموجــب النهــج »الجماعــي« )مثــال معــّدل الخصوبــة الكامــل لجيــل مــن النســاء أو نســبة حــاالت ال
تنتهــي بالطــالق حســب مجموعــة حــاالت الــزواج(، باإلضافــة إلــى موضــوع إحصــاءات الهجــرة. يتوقــف إنتــاج معّدالت ومؤشــرات محــددة للمواليــد والمجموعات 
المتعلقــة بحــاالت الــزواج والمطلوبــة لدراســات ديموغرافيــة متقدمــة علــى مــدى توافــر سلســلة تاريخيــة طويلــة حــول األحــداث الطبيعيــة حســب العمــر أو 
الحالــة الزواجيــة أو مــدة الــزواج. وهــذه تعــّد ممكنــة مــن حيــث المبــدأ لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى المدييــن القصيــر أو المتوســط وذلــك يتوقــف علــى 

ظواهــر محــددة، وبالرغــم مــن أن هنالــك بعــض التعقيــدات مثــل المــكان الــذي يتــم فيــه إســناد عمليــة تســجيل األحــداث.

فيمــا يختــص بإحصــاءات الهجــرة ال يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإصــدار مقاييــس تقليديــة حســب توصيــات إدارة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة أي إحصــاءات 
حــول التدفقــات الســنوية وأعــداد المهاجريــن المحــددة بالتفصيــل بنــاًء علــى الخصائــص األساســية )أو علــى األقــل إحصــاءات بالتفصيــل حســب الدولــة(. 
إال أن إصــدار هــذه اإلحصــاءات والمقاييــس األخــرى المرتبطــة بالهجــرة يعــّد تحديــً قائمــً بصــورة عامــة وعلــى أي حــال يعتمــد أساســً علــى وضــع الهجــرة 

والمــوارد المتاحــة وأولويــات الدولــة أو الهيئــة األخــرى المعنّيــة.

ــا مشــتركة فــي  ــد ومزاي ــة للتنافســية واإلحصــاء ومركــز دبــي لإلحصــاء يحقــق فوائ إن التعــاون الوثيــق بيــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والهيئــة اإلتحادي
العمليــة اإلحصائيــة التــي تمثــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بصــورة أفضــل علــى الصعيــد الدولي،مــن خــالل توفيــر بيانــات ديموغرافيــة بأكثــر دوريــة 
وموثوقيــة وقابلــة للمقارنــة، إضافــة إلــى ذلــك لــدى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والمؤسســات اإلحصائيــة األخــرى بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الفرصــة 
للمســاهمة فــي تنســيق العمليــات واألدوات اإلحصائيــة وإعدادهــا وتطبيقهــا علــى الصعيــد اإلقليمــي كمــا هــو الحــال األن بالنســبة إلــى تنســيق التعــداد 
الســكاني لعــام 2020 فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. عــالوة علــى ذلــك يمكــن لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أن يســاند عمليــة وضــع اســتمارات موحــدة 

 .373 MED-HIMS 372 أو PAPFAM لتطبيــق برامــج مســح أســري حــول خصائــص ســكانية محــددة ذات صلــة باإلقليــم وذلــك بإتبــاع ممارســات

368  http://scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=4&TopicID=17&SubTopicID=68.

369  http://scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=4&TopicID=27&SubTopicID=51. 

370  http://scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=4&TopicID=14&SubTopicID=55&PublicationID=88.

371  http://scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=163&PublicationID=315. 

372  Pan Arab Project for Family Health, www.papfam.org.

373   Household International Migration Survey in the Mediterranean countries,  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_neighbourhood_policy/enp_south/med_hims. 
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4-3-4  استخدام البيانات

المالمح الديموغرافية الرئيسية إلمارة أبوظبي 

يبلــغ عــدد الســكان المقيميــن فــي إمــارة أبوظبــي أكثــر مــن 2.5 مليــون مــع تركيــز عــاٍل فــي إقليــم أبوظبــي )أكثــر مــن %60( مقارنــة بالعيــن )أكثــر مــن 
%25(، بينمــا يبلــغ عــدد الســكان فــي إقليــم الغربيــة )نحــو %12(. إن مجمــل الكثافــة الســكانية يصــل إلــى أكثــر مــن 40 شــخصً للكيلومتــر المربــع الواحــد 

وتتــراوح بيــن 9 فــي المنطقــة الغربيــة و136 فــي إقليــم أبوظبــي.

مــن إجمالــي عــدد الســكان تصــل نســبة مواطنــي اإلمــارات إلــى نحــو %20، بينمــا تصــل نســبة الســكان غيــر المواطنيــن إلــى نحــو %80. ونظــرًا إلــى تدفــق 
العمــال المهاجريــن خــالل العقــود األخيــرة، فــإن أكثــر مــن %70 مــن إجمالــي الســكان هــم مــن الذكــور. وبالنظــر إلــى الوجــود الكثيــف للعمــال الشــباب 

األجانــب فــإن نســب اإلعالــة حســب العمــر هــي بيــن منخفضــة ومتوســطة.

إن نســبة الخصوبــة مرتفعــة فــي أبوظبــي أكثــر منهــا فــي معظــم الــدول الناميــة فــي العالــم، حيــث يبلــغ المعــدل الخــام نحــو 15 حالــة والدة لــكل 1000 
ــكل 1000 نســمة. تختلــف هــذه المعــدالت  ــى نحــو 1.2 وفــاة ل نســمة، بينمــا تظــل نســبة الوفيــات منخفضــة جــدًا حيــث يصــل معــّدل الوفيــات الخــام إل
بصــورة كبيــرة بيــن مجموعتــي الســكان الرئيســيتين المواطنيــن وغيــر المواطنيــن. إن الزيــادة الطبيعيــة والهجــرة مــن الخــارج كالهمــا يتســبب فــي النمــو 
الســكاني بمتوســط معــّدل ســنوي يبلــغ نحــو %8 خــالل العقــد األخيــر. المنطقــة الغربيــة هــي اإلقليــم المأهــول بأقــل عــدد مــن الســكان ولكنهــا تشــهد 

نمــوًا متســارعً فــي عــدد الســكان.

يبلــغ معــّدل الخصوبــة الكّلــي نحــو 2.2 طفــل لــكل امــرأة أي مــا يقــارب مســتوى الــوالدة عنــد النســاء فــي الــدول الناميــة. إن هــذا المعــّدل يختلــف بصــورة 
كبيــرة بيــن فئــة المواطنيــن وفئــة غيــر المواطنيــن حيــث تظهــر الفئــة األخيــرة مقــدارًا أعلــى مــن 3 أطفــال لــكل امــرأة. يقــّدر العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة 
بالنســبة إلــى المواطنيــن بنحــو 77 ســنة مــع تبايــن يصــل إلــى 3.5 مــا بيــن الذكــور واإلنــاث. ويعتبــر معــّدل الوفيــات لــدى األطفــال الرضــع منخفضــً جــدًا 

ويقــّدر بنحــو 6 وفيــات بيــن األطفــال الذيــن يقــّل ســنهم عــن ســنة واحــدة لــكل 1000 حالــة والدة حّيــة. 

اإلطار رقم )5(: المؤشرات الرئيسية للسكان والديموغرافيا في أبوظبي374 

إجمالي السكان )تقدير نصف سنوي(.	 

إجمالي السكان الذكور )تقدير نصف سنوي(.	 

إجمالي السكان اإلناث )تقدير نصف سنوي(. 	 

متوسط معدل النمو السنوي للسكان )%(.	 

نسبة اإلعالة العمرية.	 

نسبة اإلعالة لكبار السن. 	 

نسبة اإلعالة للصغار. 	 

معّدل الخصوبة الكّلي )عدد حاالت الوالدة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة(.	 

معّدل المواليد الخام )حاالت الوالدة لكل 1000 نسمة(. 	 

معّدل الوفيات الخام )حاالت الوفاة لكل 1000 نسمة(. 	 

معّدل وفيات األطفال الّرضع )وفيات األطفال الذين تقّل أعمارهم عن سنة واحدة لكل 1000 حالة والدة حّية(. 	 

معّدل وفيات األطفال األقل من 5 سنوات )حاالت الوفاة لكل 1000 نسمة من سن 0 إلى 4 سنوات(.	 

العمر المتوقع عند الوالدة لإلناث المواطنات )بالسنوات(.	 

العمر المتوقع عند الوالدة للذكور المواطنين )بالسنوات(. 	 

متوسط العمر عند الزواج األول للذكور )بالسنوات(.	 

متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث )بالسنوات(.	 

المصدر: إدارة اإلحصاءات السكانية. مؤشرات اإلحصاءات الرسمية الرئيسية المحدثة )مرجع. وثيقة 62(.

374  Source, file name: POP dept. KOS 2014 with updated codes (Ref. Doc. 62)
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قراءة اإلحصاءات 

يشــمل مســتخدمي اإلحصــاءات الســكانية والديموغرافيــة لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي الدوائــر والهيئــات الحكوميــة بإمــارة أبوظبــي مثــل مجلــس 
التخطيــط العمرانــي وهيئــة اإلســكان والبلديــات. وعلــى وجــه الخصــوص تســتخدم التقديــرات الســكانية ألغــراض مختلفــة خاصــة للتخطيــط والمتابعــة 
وتقديــم الخدمــات وتخصيــص المــوارد. وتشــمل المجموعــة الثانيــة مــن المســتخدمين المجتمــع األكاديمــي وأجهــزة اإلعــالم والمســتخدمين الخاصيــن فــي 

قطاعــات متعــددة، ألغــراض البحــث وتوفيــر المعلومــات للجمهــور وتحليــل اإلحتياجــات واألفضليــة للمســتهلكين.

إن نشــر مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي لإلحصــاءات الســكانية والديموغرافيــة يكــون دائمــً مرفقــً بالمعلومــات المنهجيــة واإلرشــادات ذات 
الصلــة لتوجيــه المســتخدمين نحــو فهــم مناســب واســتخدام ســليم للبيانــات. يجــب أن تؤخــذ المســائل التاليــة فــي اإلعتبــار عنــد 

اســتخدام اإلحصــاءات:

عــدم التوافــق المحتمــل بيــن مــكان تســجيل المواليــد والوفيــات ومــكان اإلقامــة المعتــاد لــألم أو للشــخص المتوفــى. وقــد يؤثــر هــذا 	 
العامــل فــي المعــّدالت علــى مســتوى األقاليــم.

إن طريقــة االحتســاب المســتخدمة لبعــض النســب تــؤّدي إلــى اختــالف أو تغيــر فــي اتجاهــات السلســلة الزمنيــة للمؤشــر. مثــال ذلــك 	 
نســبة الطــالق إلــى عــدد حــاالت الــزواج فــي ســنة محــددة.

فليس هناك سبب يستحق ربط حاالت الطالق في سنة محددة بحاالت الزواج التي تّمت خالل سنوات عّدة سابقة.	 

تفســير بعــض المؤشــرات المشــتقة مــن معــّدالت ونســب حســب فئــات عمريــة لقواســم أو مقامــات مختلفــة. ومثــال لذلــك المعــّدالت 	 
الخــام والمنقحــة والعامــة للــزواج.

التحديــث المتتالــي لتقديــرات البيانــات الســكانية الســنوية فــي ســنوات التعــداد الســكاني مــع التعديــل النهائــي للسلســلة الكاملــة 	 
بعــد إجــراء تعــداد ســكاني جديــد والتغييــرات المحتملــة علــى مجموعــة المؤشــرات.

تفسير التوقعات السكانية: هي نواتج للتنبؤات حول السكان بناًء على المعطيات المّتبعة.	 
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4.4 |  اإلحصاءات االجتماعية
4-4-1  دخل وإنفاق األسرة

4-4-1-1 مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها 

تعــّد إحصــاءات دخــل وإنفــاق األســرة مــن اإلحصــاءات المهّمــة جــدًا فــي الــدول كافــة، حيــث تســتطيع الــدول مــن خاللهــا وصــف العديــد مــن األمــور والقضايــا 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وتحليلهــا، كمــا وتفيــد هــذه اإلحصــاءات فــي إتخــاذ القــرارات المتعلقــة بإحصــاءات375 دخــل األســر وإنفاقهــا مثــل القــرارات التــي 

تبناهــا المؤتمــر اإلحصائــي الدولــي الســابع عشــر ا والمتعلقــة بقضايــا خاصــة بالعمــل، مثــل قــرارات:

تقييــم مســتوى الرفاهيــة االقتصاديــة لألفــراد واألســر وهيكلهــا ومســيرتها فيمــا يتعلــق بتوزيــع اإلنفــاق/ الدخل/االســتهالك علــى األســر واألفــراد 	 
فــي فــي الفئــات الســكانية المختلفــة.

تحديــد ســلة الســلع والخدمــات باإلضافــة إلــى الحصــول علــى األوزان والمعلومــات المهّمــة األخــرى الخاصــة بتركيــب مؤشــرات أســعار المســتهلك 	 
والمؤشــرات األخــرى. 

إعداد السياسات االجتماعية واالقتصادية وتطبيقها ومراقبتها وتقييمها. 	 

إعداد الدراسات حول العالقة بين إحصاءات الدخل واإلنفاق والخصائص االجتماعية واالقتصادية المختلفة المتعلقة باألفراد واألسر. 	 

دراسة سلوك المستهلك حسب الخصائص االقتصادية واالجتماعية. 	 

تطوير السياسات المتعلقة بالتغذية وسالمة األغذية واإلسكان والهجرة والتعليم وسوق العمل والصحة وغيرها ومراقبتها.	 

المشاركة في دراسات »الفقر والتمييز االجتماعي«.	 

توفيــر المعلومــات المهّمــة المتعلقــة بتجميــع الحســابات القوميــة مثــل حســابات األســر المعيشــية وجــدول العــرض واالســتخدام وإجمالــي 	 
المنتجــات المنزليــة وفقــً لنظريــة اإلنفــاق.

باإلضافــة إلــى ذلــك، نجــد أن إحصــاءات الدخــل واإلنفــاق تفيــد كثيــرًا فــي تحديــد مؤشــر مســتوى معيشــة األســر فــي الدولــة. عــالوة علــى الفوائــد الكثيــرة 
إلحصــاءات الدخــل واإلنفــاق األســري التــي تغطــي الجانبيــن االقتصــادي واالجتماعــي، نجدهــا ضروريــة جــدًا لمتخــذي القــرارات حيــث تســاعدهم هــذه البيانــات 

فــي إعــداد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تناســب الدولــة المعنيــة.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي فنجــد أن الهــدف األول مــن أهــداف التنميــة األلفيــة MDG 376 يتحــدث عــن محاربــة الفقــر المدقــع. كمــا نجــد أن بنــاء المؤشــرات 
 .HIES يعتمــد علــى مســوح الدخــل واإلنفــاق األســري MDG التــي تســتخدم فــي مراقبــة التــزام الــدول فيمــا يتعلــق بهــذا الهــدف

تتمتــع إحصــاءات رفــاه األســر باهتمــام بالــغ باعتبــار أن إحــدى أولويــات رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030 377 هــي: »يجــب علــى إمــارة أبوظبــي العمــل علــى 
تحقيــق التــوازن بيــن التنميــة االجتماعيــة والتنميــة اإلقليميــة مــن أجــل تحقيــق فوائــد التنميــة االقتصاديــة وتحقيــق الرفاهيــة لســكان اإلمــارة كافــة«. بذلــك 
أصبــح هنــاك التــزام بمتابعــة تحقيــق هــذه األولويــة باالعتمــاد علــى مؤشــرات إحصائيــة، وأصبحــت هنــاك حاجــة لمؤشــرات خاصــة برفــاه األســر تبنــى باالعتمــاد 

علــى بيانــات مســح دخــل وإنفــاق األســرة. 

إن تحليــل بيانــات دخــل األســر وإنفاقهــا يعــد ذا أهميــة بالغــة فــي إمــارة أبوظبــي حيــث يســاعد المســتخدمين فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى معرفــة 
مؤشــرات الفقــر وتحديــث مكونــات ســلة المســتهلك واألوزان الخاصــة بالرقــم القياســي ألســعار المســتهلك CPI، كمــا أنهــا تفيــد فــي توفيــر البيانــات 
المســتخدمة فــي تقديــرات الحســابات القوميــة باإلضافــة إلــى توفيــر العديــد مــن المؤشــرات األخــرى. كمــا أن الــوزارات والمؤسســات ذات الصلــة بالتنميــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة كافــة تحتــاج إلــى المؤشــرات المبنيــة علــى بيانــات مســح دخــل وإنفــاق األســرة HIES مــن أجــل إعــداد سياســاتها ومراقبتهــا. 
كمــا أنــه يمكــن للمنظمــات الدوليــة والجامعــات ومراكــز البحــوث والمســتثمرين فــي القطاعيــن الخــاص والعــام أن يســتفيدوا مــن المؤشــرات اإلحصائيــة 

المتعــددة فــي فهــم الصــورة االجتماعيــة واالقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي مــا يســاعدهم علــى إتخــاذ قراراتهــم بشــأن إجراءاتهــم المســتقبلية. 

4-4-1-2 أطر العمل الدولية

4-4-1-2-1 أطر العمل الدولية

ــه يتــم جمــع اإلحصــاءات المتعلقــة بالدخــل واإلنفــاق علــى ضــوء حجــم تأثيرهــا فــي القــرارات الدوليــة378 التــي يتبناهــا  ــي، نجــد أن وعلــى الصعيــد الدول
 .ICLS المؤتمــر الدولــي إلحصائيــي العمــل

375  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087503.pdf

376  http://www.un.org/millenniumgoals

377  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf

378   http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international- 
conferences-of-labour-statisticians/lang--en/index.htm
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وقــد اســتفاد المؤتمــر الدولــي الســابع عشــر إلحصائيــي العمــل مــن القــرار الخــاص بإحصــاءات دخــل وإنفــاق األســرة الــذي تــّم تبّنيــه فــي ديســمبر 2003، فــي 
تحديــد المفاهيــم األساســية التــي تســتخدم فــي إحصــاءات الدخــل واإلنفــاق. كمــا قــّدم هــذا القــرار أيضــً إرشــادات تتعلــق بقيــاس الدخــل واإلنفــاق، إضافــة 

إلــى العديــد مــن األمــور المتعلقــة بإعــداد مســح دخــل وإنفــاق األســرة HIES وتنفيــذه. 

وقــد طالــب المؤتمــر الدولــي الســابع عشــر إلحصائيــي العمــل ICLS بإعــداد الجــداول اإلحصائيــة التاليــة الخاصــة بالدخــل واإلنفــاق: والتــي 
تتضّمــن مــا يلــي:

تعداد )األشخاص أو األسر(.	 

المتوســطات )الوســط والوســيط(، المجاميــع والنســب المتعلقــة بإحصــاءات الدخــل واإلنفــاق، إضافــة إلــى األخطــاء المعياريــة لهــذه 	 
المؤشــرات حيثمــا أمكــن. 

كما ال بّد من إدراج بعض الجداول المتعلقة بمستويات الدخل واإلنفاق االستهالكي )على أساس نسب المساهمة( حسب التالي: 	 

فئات الدخل األسري/ وحسب تقسيم الدخل إلى إلى خمسيات وعشريات. 	 

مصادر الدخل الرئيسية. 	 

ــى مســتوى 	  ــن )العمــر والنــوع االجتماعــي(، وتصنيــف األســر مثــل )أســر الموظفيــن(، إضافــة إل خصائــص األســرة مثــل الحجــم والتكوي
الدخــل األســري.

خصائص األفراد )الديموغرافية والتعليمية والحالة االقتصادية واالجتماعية، والحالة العملية، الخ(. 	 

إضافــة إلــى مــا ســبق، تتضمــن نتائــج مســح دخــل وإنفــاق األســرة جــداول تقاطعيــة تتعلــق بعــدد األســر )أو عــدد األفــراد فــي األســرة(، إضافــة إلــى خصائــص 
األفــراد وخصائــص األســرة، والمصــادر الرئيســية لدخــل األســرة، وحســب التقســيمات الخاصــة بمتغيــري بالدخــل واإلنفــاق. 

كما ال بّد من بناء الجداول الرئيسية حيثما أمكن حسب المناطق الجغرافية، وحسب الحضر والريف، وجنس رّب األسرة. 

يتــم تحليــل توزيــع الدخــل و/أو اإلنفــاق االســتهالكي بمــا فــي ذلــك حســاب مقاييــس الفقــر والتمييــز واإلســتبعاد االجتماعــي علــى مســتوى الســكان 
كافــة وعلــى مســتوى المجموعــات الســكانية الرئيســية. كمــا أن هنالــك أنواعــً أخــرى مــن التحليــل متعلقــة بالديــون واألمــن الغذائــي واإلســكان والصحــة 

والتعليــم والســياحة. إلــخ.

وهنــاك توجــد جهــود تبــذل علــى الصعيــد الدولــي تتعلــق بتوحيــد معاييــر إحصــاءات الدخــل، فنجــد أن التقريــر األول لمؤتمــر مجموعــة كانبيــرا إلحصــاءات 
الدخــل األســري )مجموعــة كانبيــرا( الصــادر فــي عــام 2001 يقــدم بعــض اإلرشــادات المتعلقــة بإحصــاءات379 توزيــع الدخــل. وفــي عــام 2011 تمــت مراجعــة 
هــذا التقريــر وتــم إصــدار النســخة الثانيــة لتقريــر مجموعــة كانبيــرا »كتــاب إحصــاءات الدخــل األســري«380 الــذي توافقــت مفاهيمــه وتعريفاتــه مــع مفاهيــم 
قــرار ICLS وتعريفاتــه، ويعــّد هــذا الكتــاب مرجعــً مهمــً للمهتميــن بإصــدار إحصــاءات توزيــع الدخــل ونشــرها أو تحليلهــا. ويحتــوي هــذا الكتــاب أيضــً علــى 
المعاييــر الدوليــة الحديثــة والتوصيــات وأفضــل الممارســات المتعلقــة بقيــاس الدخــل األســري، وعلــى معلومــات حديثــة وافــرة حــول الممارســات اإلحصائيــة 

للــدول فــي هــذا المجــال، باإلضافــة إلــى تقديمــه أفضــل الممارســات المتعلقــة بضمــان جــودة هــذه اإلحصــاءات ونشــرها. 

4-4-1-2-2 المفاهيم األساسية والتعاريف

أ- التعاريف 

 :381 ILO’s تّم استخالص التعاريف التالية من قرارات منظمة العمل الدولية

األسرة: يجب أن يتوافق مفهوم األسرة مع المفهوم الوارد في آخر إصدار من مبادئ األمم المتحدة وتوجيهاتها لتعداد السكان والمساكن.	 

وبحسب ذلك فإن األسرة قد تكون:

أسرة مكونة من فرد واحد، وهذا يعني فردًا يقوم بتوفير غذائه واحتياجاته المعيشية الضرورية األخرى دون التشارك مع أي فرد آخر. – 

أســرة مكّونــة مــن أكثــر مــن فــرد: وهــذا يعنــي، مجموعــة مــن فرديــن أو أكثــر يعيشــون مــع بعضهــم بعضــً ويقومــون بتوفيــر غذائهــم – 
واحتياجاتهــم المعيشــية الضروريــة األخــرى بطريقــة مشــتركة، وقــد يقــوم هــؤالء األفــراد بجمــع دخولهــم أو ربمــا يقومــون بإعــداد ميزانيــة 

مصغــرة ويمكــن أن تربــط بينهــم عالقــة قربــة أو قــد ال تكــون. 

أفراد األسرة: يمكن تحديد األفراد في األسر المتعّددة وفقً للمعايير التالية: 

379  http://www.lisdatacenter.org/books/the-canberra-group-expert-group-on-household-income-statistics-final-report-and-recommendations/

380  http://www.unece.org/index.php?id=28894

381  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087503.pdf
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المشاركة في المرافق السكنية )سواء كان ذلك بالمساهمة في تكلفة السكن أو اإلستفادة من التكاليف التي يسددها آخرون(.– 

المشاركة في وجبة واحدة على األقل في األسبوع. – 

التشــارك ماليــً علــى اثنيــن علــى األقــل مــن األشــياء الثالثــة )الغــذاء أو الســكن أو النفقــات األخــرى( وفــي هــذه الحالــة تســّمى األســرة – 
اســتهالكية«. »وحــدة 

تتكــّون عضويــة األســرة عــادة مــن األشــخاص كافــة الذيــن يعتــادون اإلقامــة معــً، أمــا مفهــوم اإلقامــة المعتــادة فيجــب أن يتوافــق مــع مفهــوم اإلقامــة 
الــوارد فــي مبــادئ تعــداد الســكان والمســاكن وتوجيهاتهــا الصــادر عــن األمــم المتحــدة. كمــا أن هنالــك فتــرة زمنيــة بحــّد أدنــى ال تقــل عــن ســتة 

أشــهر يجــب أخذهــا فــي اإلعتبــار عنــد تحديــد اإلقامــة المعتــادة فــي األســرة. 

ويجــب أن تغطــي إحصــاءات دخــل وإنفــاق األســرة األفــراد كافــة الذيــن يعيشــون ضمــن األســر الخاصــة فــي الدولــة بمــا فــي ذلــك الطــالب والنــزالء 
الذيــن يشــتركون فــي الســكن.

الدخل األسري:

يتكــون دخــل األســرة مــن كافــة مصــادر الدخــل التــي تســتقبلها األســرة ســواء كانــت نقديــة أو عينيــة )ســلعً أو خدمــات( تلقتهــا األســرة أو فــرد مــن 
أفرادهــا علــى أســاس ســنوي أو أكثــر مــن ذلــك، مــع اســتثناء المكتســبات األخــرى غيــر المنتظمــة أو المتطابقــة لمــرة واحــدة. ومبالــغ دخــل األســرة متوافــرة 
لالســتهالك الحالــي، وال تــؤدي إلــى خفــض القيمــة الصافيــة لألســرة مــن خــالل خفــض مبالغهــا النقديــة والتصــرف فــي أصولهــا األخــرى الماليــة وغيــر الماليــة 

أو زيــادة فــي التزاماتهــا.

ــاج خدمــات األســرة الســتهالكها الخــاص،  ــج مــن إنت ــة، والدخــل النات يشــمل دخــل األســرة الدخــل مــن العمــل )ســواء بأجــر أو عمــل خــاص(، دخــل الملكي
والتحويــالت الجاريــة التــي تســتلمها األســرة.

يستثنى من الدخل األرباح / الخسائر المتحققة من العمليات الرأسمالية، والمبالغ المالية كافة غير المنتظمة وغير المتكررة.

الدخــل مــن العمــل: يتكــّون مــن مبالــغ مســتحقة نتيجــة للمشــاركة فــي األنشــطة االقتصاديــة )...( ومــن الممكــن أن يكــون الدخــل مــن العمــل علــى شــكل 
أجــر أو قــد يكــون نتيجــة لعمــل الفــرد لحســابه الخــاص. 

دخــل الموظــف: »يتكــون مــن األجــور والرواتــب المباشــرة مقابــل إنجــاز عمــل، ويتضّمــن المكافــآت والحوافــز النقديــة والعــالوات واإلكراميــات والحوافــز 
المتعلقــة بتقاســم األربــاح واألشــكال األخــرى للدفعــات ذات الصلــة باألربــاح، عــالوة علــى البضائــع والخدمــات المدعومــة مــن قبــل صاحــب العمــل«.

ــه وعلــى وجــه  ــاص: هــو دخــل يحصــل عليــه األفــراد خــالل فتــرة زمنيــة محــددة نتيجــة لمشــاركتهم فــي عمــل خــاص يملكون ــل الخ ــن العم ــل م الدخ
الخصــوص الدخــل مــن العمــل الخــاص الــذي يخــّص بصفــة أساســية مالكــي المشــاريع التــي يعملــون فيهــا، ويســتثنى مــن دخــل العمــل الخــاص األربــاح 
مــن االســتثمارات الماليــة للشــركاء الذيــن ال يعملــون فــي هــذه المشــاريع. وتشــمل القيمــة التقديريــة للبضائــع والخدمــات المنتجــة للمقايضــة، عــالوة علــى 

البضائــع المنتجــة لالســتهالك الشــخصي، ناقــص المصاريــف«.

دخــل العقــارات: يعــرف بأنــه أي مبالــغ ناشــئة عــن ملكيــة األصــول )عائــد اســتخدام األصــول( التــي تقــدم إلــى آخريــن الســتخدامهم الخــاص. وهنالــك عائــدات 
عــادة مــا تكــون نقديــة مــن أصــول ماليــة )فوائــد وأربــاح حصــص( مــن أصــول غيــر ماليــة )إيجــارات( ومــن عوائــد )عائــد لخدمــات بــراءات اختــراع أو حقــوق نشــر(. 

دخل من الخدمات الستهالك األسرة: يتكّون من قيمة تقديرية صافية لخدمات السكن التي يقّدمها المالك إلى الساكن في العقار.

الدخــول التحويليــة: هــي مبالــغ تحويليــة مــن مختلــف الجهــات ســواء كانــت حكوميــة أو أفــراد أو قطــاع خــاص. ويمكــن للتحويــالت أن تتضّمــن نقــدًا )مــن 
حيــث المفهــوم النقــدي( للبضائــع أو الخدمــات. والتحويــالت الجاريــة هــي تلــك التــي تحــدث عــادة بصفــة منتظمــة )ذات صلــة بالفتــرة المعنيــة المســتخدمة 

للدخــل( ومــن شــأنها أن تكــون صغيــرة وأيضــً متاحــة فــي الغالــب لالســتخدام أثنــاء الفتــرة المعنيــة.

تعّد التحويالت الجارية كافة - التي يتم استالمها نقدًا أو كبضائع -دخاًل، وعلى النحو التالي:

معاشــات الضمــان االجتماعــي وتعويضــات التأميــن والعــالوات المتحققــة مــن برامــج الضمــان االجتماعــي التــي تتبناهــا الحكومــة مثــل المعاشــات 	 
وتعويضــات المتعطليــن عــن العمــل وتعويضــات المرضــى.

المعاشــات ومزايــا الضمــان األخــرى مــن برامــج الضمــان االجتماعــي التــي يتكفــل بهــا صاحــب العمــل التــي ال يغطيهــا قانــون الضمــان االجتماعــي 	 
مثــل بــدالت التعليــم والنفقــات الطبيــة.

مزايــا المســاعدات االجتماعيــة مــن الحكومــات التــي تقــدم نفــس المزايــا التــي تقدمهــا برامــج الضمــان االجتماعــي والتــي ال ينــص عليهــا بموجــب 	 
هــذه البرامــج.

التحويالت الجارية من المؤسسات غير الربحية التي تكون على شكل منح منتظمة ودعم مالي مثل البعثات الدراسية ودفعات التعويض.	 

التحويــالت الجاريــة مــن األســر األخــرى علــى شــكل دفعــات لدعــم األســرة )مثــل النفقــة ودعــم األطفــال واآلبــاء( مبالــغ منتظمــة مــن الميــراث وصناديــق 	 
األمانــة والمنــح المنظمــة والدعــم المالــي أو التحويــالت العينيــة لســلع.
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الدخل من اإلنتاج: هو مجموع الدخل من العمل والدخل من إنتاج األسرة لالستهالك الخاص.

الدخل اإلجمالي: هو مجموع الدخل من اإلنتاج ودخل الملكية ودخل التحويالت.

ــب المباشــرة )الصافــي مــن االســتردادات( والرســوم والغرامــات اإللزاميــة ومســاهمات  ــي الدخــل ناقــص الضرائ ــه« هــو إجمال »الدخــل الممكــن التصــرف ب
ــالت اإللزاميــة وشــبه اإللزاميــة بيــن األســر. الضمــان االجتماعــي، عــالوة علــى التحوي

اإلنفاق: 

الســلع والخدمــات اإلســتهالكية: تســتخدم مــن جانــب األســرة للوفــاء مباشــرة بمتطلبــات أفــراد األســرة واحتياجاتهــا، ويتــم تصنيــف الســلع والخدمــات وفقــً 
ــاه تفصيــاًل لتصنيــف  لتصنيــف االســتهالك الفــردي حســب الغــرض »COICOP«382 وذلــك حســب مجموعــات اإلنفــاق وأقســامه. هــذا ويقــّدم اإلطــار )1( أدن

االســتهالك الفــردي حســب الغــرض، وذلــك حســب القســم.

إنفــاق األســرة: هــو مجمــوع اإلنفــاق االســتهالكي واإلنفــاق غيــر االســتهالكي لألســرة، واألخيــر هــو اإلنفــاق الــذي تدفعــه األســرة كتحويــالت موجهــة إلــى 
الحكومــة والمؤسســات غيــر الربحيــة واألســر األخــرى، دون تملــك أي بضائــع أو خدمــات مقابــل الوفــاء باحتياجــات أفرادهــا. بذلــك يمثــل إنفــاق األســرة مجمــوع 

المصروفــات التــي يجــب علــى األســرة دفعهــا مقابــل الوفــاء باحتياجاتهــا والتزاماتهــا. 

اإلنفــاق االســتهالكي لألســرة هــو: قيمــة البضائــع والخدمــات اإلســتهالكية الالزمــة والمســتخدمة أو المدفوعــة مــن جانــب األســرة عــن طريــق مشــتريات نقدية 
مباشــرة، أو علــى الحســاب الشــخصي، أو المقايضــة كدخــل عينــي للوفــاء باحتياجــات أفــراد األســرة والتزاماتهــا.

ــات دخــل وإنفــاق األســرة. ومعظــم هــذه التصنيفــات يســتخدم  ــات: هنالــك العديــد مــن التصنيفــات التــي يمكــن اســتخدامها فــي جمــع بيان التصنيف
بالتزامــن مــع أي مســح أســري آخــر يقــوم بجمــع بيانــات حــول القــوى العاملــة والتعليــم مثــل:

 	.383)ISCO( التصنيف الدولي الموحد للمهن

 	.384)ICSE( التصنيف الدولي الموّحد للحالة العملية

 	.385)ISIC( التصنيف الدولي الصناعي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية

 	.386)ISCED( التصنيف الدولي الموحد للتعليم

إال أن هنالــك تصنيفــً واحــدًا يســتخدم بصــورة خاصــة مــع مســح دخــل وإنفــاق األســرة HIES وهــو COICOP الــذي أصــدره قســم اإلحصــاء باألمــم المتحــدة 
حيــث يســتخدم هــذا التصنيــف فــي ترميــز الســلع والخدمــات المســتخدمة مــن قبــل األســر.

 :)COICOP( تفاصيل أقسام :)اإلطار )1

نفقات استهالكية لألفراد في األسرة.	   12-01

الطعام والمشروبات غير الكحولية. 	    01

المشروبات الكحولية والتبغ والمخدرات.	    02

المالبس واألحذية. 	    03

السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى. 	    04

األثاث والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية. 	    05

الصحة.	    06

07   النقل.	 

اإلتصاالت.	    08

الترفيه والثقافة.	    09

التعليم.	    10

المطاعم والفنادق.	    11

السلع والخدمات المختلفة.	    12

382  http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?id=145 see also: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=5

383  http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm

384  http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/status-in-employment/current-guidelines/lang--en/index.htm

385  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27

386  http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx?SPSLanguage=EN
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4-4-1-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات

يمكــن اســتخدام أطــر جــودة البيانــات اإلحصائيــة المســتخدمة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، باإلضافــة إلــى أي أطــر جــودة أخــرى مثــل إطــار تقييــم جــودة 
البيانــات DQAF المســتخدم مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقييــم إحصــاءات دخــل األســر وإنفاقهــا.

علــى المســتوى الدولــي، فــي مجــال إحصــاءات دخــل األســر وإنفاقهــا هنالــك العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بالجــودة خاصــة فيمــا يتعلــق ببعــض النفقــات 
اإلســتهالكية، ويعــود ذلــك إلــى عــدم تســجيل اســتهالك بعــض الســلع التــي تعــّد غيــر مقبولــة اجتماعيــً )مثــل التبــغ( مــع الزيــادة فــي تســجيل شــراء 
الســلع الكماليــة. ومــن المهــم جــدًا تحليــل هــذه الظواهــر المتعلقــة بالتســجيل وتداعياتهــا. وتعــّد طريقــة القيــم المتحصلــة مــن المصــادر األخــرى -مثــل 

الحســابات القوميــة وســجالت اإلســتيراد وإحصــاءات التجــارة. إلــخ - هــي إحــدى طــرق تحليــل إحصــاءات إنفــاق األســرة.

ــق  ــك بســبب عــدم تســجيل الدخــل بشــكل واٍف خاصــة الدخــل المتعل ــر الدخــل وذل ــق بتقدي ــك يمكــن أن يحــدث بعــض القصــور أيضــً فيمــا يتعل كذل
بالملكيــة، وكذلــك بســبب القصــور فــي تقديــر الدخــل الناتــج مــن العمــل الخــاص. ومــن المهــم جــدًا دراســة هــذا األمــر أيضــً عــن طريــق بيانــات المســوح 

ــات مــن خــالل اســتخدام ســجالت الدخــل الضريبــي. ــات الحســابات القوميــة كمــا يمكــن إجــراء المقارن وبيان

4-4-1-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية 

تقــوم بعــض المنظمــات العالميــة بنشــر إحصــاءات الدخــل واإلنفــاق األســري المســتخدمة فــي رصــد مســتوى الفقــر والرفاهيــة فــي الــدول. والمنظمــة التــي 
 UNSD ــى المنظمــات األخــرى مثــل الشــعبة اإلحصائيــة فــي األمــم المتحــدة تقــوم بنشــر هــذه اإلحصــاءات هــي منظمــة العمــل الدوليــة ILO باإلضافــة إل

والبنــك الدولــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD التــي تقــوم بنشــر سلســلة مــن اإلحصــاءات الخاصــة بدخــل وإنفــاق األســرة.

وغالبــً مــا تعتمــد إحصــاءات الدخــل واإلنفــاق علــى البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة والمؤسســات األخــرى. وعلــى المســتويين 
الوطنــي والدولــي تتوافــر إحصــاءات دخــل وإنفــاق األســرة بطــرق مختلفــة فــي شــكل مطبوعــات وقواعــد بيانــات علــى شــبكة المعلومــات باإلضافــة إلــى 

الوســائل اإللكترونيــة األخــرى.

وتقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بنشــر الجــداول التاليــة الخاصــة بإحصــاءات دخــل وإنفــاق األســرة وتعاريفهــا387 علــى حســب الــدول فــي 
ــات المســماة ليبورســتا: قاعــدة البيان

الجدول )1(: خصائص األسر حسب فئات اإلنفاق.	 

الجدول )2(: تصنيف إنفاق األسرة حسب مجموعات اإلنفاق.	 

الجدول )3(: تصنيف إنفاق األسرة حسب عمر رّب األسرة وحسب حجم األسرة لكل فئة إنفاق.	 

الجدول )4(: تصنيف دخل األسرة حسب مصادر الدخل.	 

الجدول )5(: تصنيف األسر حسب حجم األسرة والنوع االجتماعي للمعيل في األسرة، لكل فئة دخل.	 

الجدول )6(: خط الفقر وتوزيع الدخل واإلنفاق.	 

 LABORSTA أيضــً بنشــر اســتمارة منهجيــة حــول إحصــاءات388 دخــل وإنفــاق األســرة علــى قاعــدة البيانــات ILO هــذا وقامــت منظمــة العمــل الدوليــة
ــة، كمــا تقــوم هــذه القاعــدة بتوضيــح الفــرق بيــن  ليبورســتا، حيــث توفــر المعلومــات حــول المنهجيــة المتبعــة فــي جمــع هــذه اإلحصــاءات فــي كل دول
المنشــورات اإلحصائيــة بيــن الــدول المختلفــة علــى حســب المفاهيــم والمنهجيــات المتبعــة فــي الــدول. أمــا نشــر البيانــات فــي هــذه القاعــدة فيكــون تحــت 

عناويــن موحــدة تســّهل مــن عمليــة المقارنــة بيــن الخصائــص االجتماعيــة والســكانية المختلفــة.

أمــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD فلهــا قاعــدة بيانــات خاصــة بتوزيــع الدخــل والفقــر، وقــد تــم إنشــاء هــذه القاعــدة مــن أجــل المقارنــة ورصــد 
أداء الــدول فــي مجــال الدخــل وعدالــة توزيــع الدخــل والفقــر.

أمــا البنــك الدولــي فقــد نشــر فــي موقعــه اإللكترونــي إحصــاءات علــى حســب الدولــة حــول الدخــل والفقــر389 تحــت عنــوان الفقــر. أمــا شــعبة اإلحصــاء باألمــم 
المتحــدة UNSD فلــه قاعــدة بيانــات مختصــة بمؤشــرات MDG وذلــك بحســب الدولــة حيــث تتيــح هــذه القاعــدة اإلحصــاءات الخاصــة بالفقــر واالســتهالك.

387  http://laborsta.ilo.org/applv8/data/hiese.html

388  http://laborsta.ilo.org/applv8/data/SSM6/E/SSM6.html#U

389  http://data.worldbank.org/topic
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4-4-1-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي

:HIES يتضّمن اإلطار )2( التالي تعاريف مركز اإلحصاء - أبوظبي الخاصة بمسح دخل وإنفاق األسرة

:HIES اإلطار )2(: التعاريف الخاصة بمسح دخل وإنفاق األسرة

األســرة عبــارة عــن فــرد واحــد أو أكثــر يعيشــون معــً ســواء أكانــوا أقربــاء أم غيــر ذلــك. ويقومــون معــً بتوفيــر الطعــام واإلحتياجــات الحياتيــة 
الضروريــة. ويمثلــون وحــدة حيــاة واحــدة ولهــم ميزانيــة مشــتركة إلنفاقهــا فــي احتياجاتهــم مــن الســلع والخدمــات.

األسرة المواطنة:	 

تتكــّون مــن مواطــن إماراتــي واحــد أو أكثــر ويتشــاركون فــي توفيــر الســكن والغــذاء وغالبــً مــا تكــون بينهــم رابطــة دم، ويكــون – 
لألســرة رّب أســرة.

وتصّنف األسرة على أنها أسرة مواطنة في الحاالت التالية:– 

يكون رّب األسرة الذكر إماراتي الجنسية.– 

أن تكــون رّبــة األســرة غيــر مواطنــة ولهــا أبنــاء مواطنــون يقيمــون معهــا فــي نفــس األســرة وتكــون غيــر متزوجــة مــن شــخص غيــر – 
مواطــن فــي الليلــة الســابقة لتعــداد الســكان.

أن يكون للزوجة أبناء مواطنون بغّض النظر عن جنسية رّب األسرة.– 

أسر غير مواطنة:	 

تتكــّون مــن مقيــم غيــر مواطــن واحــد أو أكثــر مــن ذلــك ويتشــاركون فــي توفيــر الســكن والغــذاء وغالبــً مــا تكــون بينهــم رابطــة – 
دم ويكــون لألســرة رّب أســرة.

وتصنــف األســرة علــى أنهــا أســرة غيــر مواطنــة إذا كان رّب األســرة الذكــر غيــر مواطــن ومتــزوج مــن زوجــة غيــر مواطنــة حتــى لــو كان – 
لهــا أبنــاء مواطنــون مــن زواج ســابق.

األسر الجماعية:   	 

وتتكــّون مــن مجموعــة مــن األفــراد )اثنيــن فأكثــر( بغــّض النظــر عــن جنســياتهم ويقيمــون فــي نفــس الوحــدة الســكنية ولربمــا – 
يتشــاركون فــي توفيــر غذائهــم. وعــادة ال توجــد عالقــة دم بينهــم. وعــادة مــا يكــون األفــراد مــن نفــس الجنــس.

4-4-1-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب

يعــّد مســح دخــل وإنفــاق األســرة HIES أو مــا يســّمى مســح ميزانيــة األســرة، أكبــر مصــادر البيانــات الخاصــة بالدخــل واإلنفــاق األســري. إال أن هــذه المســوح 
دقيقــة جــدًا وصعبــة التطبيــق فــي كل الــدول ألســباب مختلفــة:

تقــوم هــذه المســوح بجمــع بيانــات تعــّد حساســة لألســر المواطنــة وغيــر المواطنــة كافــة علــى الســواء، خاصــة أنــه مطلــوب مــن األســر اإلدالء بمعلومــات 
تفصيليــة حــول الدخــل ومصــادره المختلفــة.

يعــّد جمــع البيانــات الخاصــة باإلنفــاق األســري أمــرًا صعبــً علــى األســر بحيــث ال تســتطيع األســرة تذّكــر األشــياء التــي قامــت بشــرائها خــالل الفتــرة 
المطلوبــة )غالبــً شــهر واحــد( حيــث تنســى األســرة النفقــات كافــة خــالل الفتــرة الماضيــة خاصــة األســعار والكميــات المشــتراة أو المقدمــة كهدايــا. 
ولهــذا الســبب يتــم إعطــاء األســر دفاتــر مســاعدة أســبوعية يقومــون بتســجيل إنفاقهــم اليومــي فيهــا. كمــا يجــب علــى الباحثيــن الميدانييــن تكــرار 
ــوا قــد قامــوا بذلــك. وكذلــك الكشــف عــن األخطــاء فــي التســجيل ومــن ثــم يتــم  ــم يكون ــارة أســر العّينــة وتشــجيعهم علــى تســجيل اإلنفــاق إذا ل زي
جمــع الدفاتــر فــي نهأيــة األســبوع. إذا كانــت فتــرة اإلســناد الزمنــي هــي شــهر واحــد يتــم توزيــع 4 أو 5 دفاتــر مســاعدة خــالل ذلــك الشــهر. باإلضافــة إلــى 
الدفاتــر فإنــه مطلــوب مــن األســرة تســجيل األشــياء التــي يقومــون بشــرائها نــادرًا، إضافــة للدخــل واإلنفــاق يجــب عليهــم اإلجابــة عــن األســئلة المتعلقــة 

بخصائــص أفــراد األســرة والمســاكن.

الدخــل واإلنفــاق األســري الموســمي: هنالــك بعــض الســلع التــي يتــم اســتهالكها فــي شــهور معّينــة مــن العــام بينمــا هنالــك ســلع أخــرى يتــم 
ــى مــدار العــام فهــذا  ــات عل ــع البيان ــرات وتوزي ــه ورصــد التغي اســتهالكها بشــكل منتظــم طــوال العــام. وبمــا أن نمــط اإلنفــاق والدخــل يجــب معرفت

يتطلــب مزيــدًا مــن الجهــود والتكاليــف.

إن مســوح دخــل وإنفــاق األســرة تحتــاج إلــى وقــت طويــل مــن أجــل إعدادهــا وتنفيذهــا ومعالجــة البيانــات ورصــد المــوارد الماليــة والبشــرية المهّمــة. ويتــم 
ذلــك بالعــادة كل خمــس ســنوات.
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ــاه  ــن اإلطــار )3( أدن ــد مــن المســوح خــالل الســنوات الماضيــة، وكان آخــر مســح فــي عــام 2014/2013. يتضّم قامــت حكومــة إمــارة أبوظبــي بإجــراء العدي
تصاميــم المعاينــة لهــذا المســح، بينمــا يتضّمــن اإلطــار )4( المعلومــات التــي تــّم جمعهــا ميدانيــً. ولقــد ســبق هــذا المســح إجــراء مســوح فــي عــام 
2008/2007 وفــي عــام 1997. هــذا واســتخدمت نتائــج هــذه المســوح فــي إعــداد ســلة المســتهلك وبنائهــا، إضافــة إلــى األوزان الترجيحيــة التــي تــّم 

 .CPI اســتخدامها فــي تركيــب الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك

اإلطار )3(: تصميم معاينة مسوح دخل وإنفاق األسرة، مركز اإلحصاء - أبوظبي: 

المجتمع المستهدف:	 

اســتهدف مســح دخــل وإنفــاق األســرة الســكان الذيــن يقيمــون عــادة فــي إمــارة أبوظبــي، ســواء كانــوا أســرًا مواطنــة أو غيــر مواطنــة – 
ويتشــاركون فــي أســرة أو ســكن عمــال.

أمــا البيانــات الخاصــة بدخــل ســكن الطــالب ومعســكرات القــوات المســلحة والمستشــفيات ونــزالء الفنــادق وإنفاقهــا فيتــم الحصــول – 
عليهــا مــن األســر التــي يتبعــون لهــا خــالل فتــرة المســح.

تصميم المعاينة: 	 

يغطــي مســح دخــل وإنفــاق األســرة ثــالث عّينــات إحصائيــة مســتقلة، حيــث تمثــل األولــى األســر المواطنــة، أمــا الثانيــة فتغطــي األســرة – 
غيــر المواطنــة، وأخيــرًا الثالثــة تغطــي معســكرات العمــال.

فــي نهأيــة الربــع األول مــن المســح تــّم نشــر تصريــح صحفــي مفصــل390 غنــي بالمعلومــات وشــامل ويصــف المناحــي المتعلقــة بالمســح كافــة. أيضــً تــّم 
تخصيــص مســاحة علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي خــاص بمســح HIES 2013/2014، يقــدم الموقــع إلــى الجمهــور معلومــات عــن 
أهــداف المســح ومنهجيــة تنفيــذه، إضافــة إلــى إلــى اإلطــار الزمنــي. هــذا وتــّم تصميــم كتيــب عــن HIES 391 ليعــرف النــاس عــن أهميــة المســح وأهدافــه 
واإلطــار الزمنــي لتنفيــذه، كذلــك يذّكــر المســتخدمين بســرّية البيانــات التــي يتــم جمعهــا وكذلــك دعــوة األســر للتعــاون. ويمكــن تحميــل هــذه المعلومــات 

مــن الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي.

كذلــك يمكــن اإلطــالع علــى االســتمارات المختلفــة والدفاتــر المســاعدة التــي تــّم اســتخدامها فــي المســح HIES إضافــة إلــى إلــى قائمــة المتغّيــرات التــي تــّم 
اســتخدامها فــي اســتمارات المســح، ومــن الممكــن الحصــول عليهــا مــن الموقــع اإللكترونــي أيضــً.

عــالوة علــى مــا ســبق، هنــاك وثيقــة تفصيليــة تتضّمــن المنهجيــة المّتبعــة بشــكل كامــل فــي المســح HIES 392، والجديــر بالذكــر أنــه ومــن أجــل تغطيــة 
ســكان إمــارة أبوظبــي بشــكل جيــد، فقــد تــّم إدخــال مســاكن العمــال ألول مــرة فــي هــذا المســح. وقــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتصميــم منهجيــة 
محــددة إلدخــال ســكن العمــال فــي إطــار المســوح بالعّينــة، حيــث أنــه ال يمكــن تجاهــل عــدد العمــال الذيــن يعيشــون فــي هــذه التجّمعــات، كمــا ال يمكــن 
إغفــال النفقــات الخاصــة بهــم، وال بــّد مــن إدراج ذلــك فــي مســح دخــل وإنفــاق األســرة فــي إمــارة أبوظبــي HIES. كمــا يمكــن اإلطــالع علــى الوصــف الكامــل 

للمنهجيــة المتبعــة فــي تنفيــذ المســح الخــاص بســكن العمــال فــي الوثيقــة الخاصــة بذلــك393. 

أمــا المفاهيــم والتعاريــف394 التــي تــّم اســتخدامها فــي HIES 2013-2014 فقــد جــاءت متوافقــة مــع التعاريــف الدوليــة المذكــورة فــي القســم الســابق، 
كذلــك التصنيفــات التــي تــم اســتخدامها فــي المســح فهــي ذاتهــا المعمــول بهــا فــي المنظمــات الدوليــة المذكــورة فــي مســتهل هــذا الفصــل. هــذا 
وقــد اســتخدم تصنيــف االســتهالك الفــردي حســب الغــرض CIOCOP 395 علــى مســتوى ســتة حــدود.  مــن جانــب أخــر فقــد تــم اســتخدام أحــدث التقنيــات 

وذات أعلــى المواصفــات لتنفيــذ هــذا المســح. 

اإلطار )4(: معلومات عن مسح HIES دخل وإنفاق األسرة، مركز اإلحصاء - أبوظبي: 

يعتبر مسح دخل وإنفاق األسرة HIES واحدًا من أصعب المسوح األسرية لألسباب التالية:

مدة جمع البيانات كانت عامً واحدًا.	 

الصعوبــة التــي تواجههــا األســرة فــي تســجيل النفقــات اليوميــة لمــدة 4 أو 5 أســابيع، باإلضافــة إلــى المعلومــات األخــرى التــي يتــم اإلدالء 	 
بهــا خــالل االســتمارة.

390  http://www.scad.ae/Shared%20Documents/Media/2013/Press%20Release-HIES%202013%20Q12014.pdf

391  http://apps.scad.ae/hies/downloads/HIES-brochure-english.pdf

392  File name: Households Income and Expenditure Survey 2013_Design (2) (Ref. Doc. 21)

393  File name: HIES_Labor_Camps_Eng (Ref. Doc. 20)

394  Some concepts and definitions are available on SCAD website: http://www.scad.ae/OurProjectDocuments/HIES%20Glossary%20EN.pdf

395  File name: Classification of Individual Consumption According to Purpose تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض (Ref. Doc. 6)
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هذا وقبل تنفيذ المسح الرئيسي تّم إجراء مسح تجريبي لنحو 200 أسرة. 

أمــا الفتــرة الزمنيــة الخاصــة بجمــع بيانــات الدخــل واإلنفــاق التــي غطاهــا المســح الرئيســي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فقــد امتــدت خــالل الفتــرة مــن أكتوبــر 
2013 حتــى أكتوبــر 2014.

االحتفــاظ بســرّية بيانــات األســر يعتبــر ضروريــً مــن أجــل نجــاح المســح. كمــا نجــد أن فريــق المركــز قــام بجهــود كبيــرة مــن أجــل حــّث األســر علــى االســتجابة 
خــالل فتــرة الـــ 4 5- أســابيع المحــددة لــكل أســرة.

قــام العاملــون فــي الفــرق الميدانيــة بزيــارة األســرة مرتيــن فــي األســبوع وذلــك بعــد موافقتهــا. ويتــم خــالل الزيــارة الوقــوف علــى البيانــات المســّجلة 	 
فــي الدفاتــر المســاعدة وإدخــال البيانــات فــي اللوحــة اإللكترونيــة بعــد موافقــة األســرة ويتــم جمــع إيصــاالت المشــتريات التــي قامــت بهــا األســرة.

تّم تدريب الفريق العامل الذي يقّدر بنحو 336 موظفً ولمدة ال تقل على 3 أسابيع لمعرفة كيفّية القيام بهذا المسح. 	 

تــّم توجيــه العامليــن فــي الفريــق علــى التحلــي بالمرونــة عنــد التعامــل مــع األســر وأن يكونــوا لطيفيــن كمــا تــم توجيهــم علــى إختيــار األوقــات 	 
المناســبة لزيــارة األســر.

تــّم القيــام بحملــة إعالميــة كبيــرة مصاحبــة للمســح وذلــك مــن خــالل التلفزيــون واإلذاعــة والملصقــات فــي مراكــز التســوق والمحــالت ووســائل النقــل 	 
ــارات  والصرافــات اآلليــة كان الهــدف منهــا تشــجيع األســر علــى االســتجابة واالحتفــاظ بإيصــاالت الشــراء لتقديمهــا للعامليــن فــي الفريــق خــالل زي

المتابعــة.

قام مركز اإلحصاء بتوفير خدمة تسجيل المشتريات عبر اإلنترنت وكان عدد قليل من األسر استجاب لذلك الخيار.	 

ــق منحهــم بطاقــات شــراء مجانيــة تجعلهــم يســتمتعون بالتخفيضــات عنــد الشــراء مــن مختلــف 	  ــّم تشــجيع األســر علــى االســتجابة عــن طري ت
المحــالت.

تّم سحب عّينة من األسر حجمها نحو 9000 أسرة لتتم تغطيتها خالل األرباع السنوية أو األشهر.	 

كانــت معــدالت االســتجابة نحــو %97 تقريبــً بمــا فــي ذلــك اإلحــالل )األســر التــي رفضــت االســتجابة أو التــي توقفــت عــن االســتجابة خــالل أســبوعين 	 
مــن بدأيــة جمــع البيانــات تــم اســتبدال أخــرى بهــا(. وكانــت نســبة األســر التــي لــم تتعــرض لإلحــالل نحــو 80%.

 	 GPS تــّم تزويــد العداديــن العامليــن فــي المســح بأجهــزة إلكترونيــة يمكــن مــن خاللهــا تحديــد الموقــع باإلضافــة إلــى نظــام الموقــع العالمــي
وذلــك مــن أجــل تحديــد اإلحداثيــات وجمــع البيانــات المتعلقــة بالموقــع. وقــد ســاعد اســتخدام هــذه األجهــزة مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي توجيــه 

العداديــن أثنــاء العمــل وتزويدهــم بالتوجيهــات لالســتدالل علــى المســاكن واألســر.

اختبارات الجودة خالل عملية جمع البيانات:

تّم ترميز السلع ضمن الدفاتر المساعدة تفاديً لألخطاء.	 

يســمح فقــط بإدخــال األســعار المنطقيــة والمقبولــة فــي اللوحــة اإللكترونيــة، أمــا إذا أراد الموظــف إدخــال رقــم غيــر مقبــول فــإن الجهــاز 	 
يرفــض ذلــك. باإلضافــة إلــى الرفــض ألي أشــياء أخــرى غيــر مقبولــة فــي االســتمارة. 

يتم تدقيق بيانات األسعار حال توافرها على الدفاتر المساعدة مباشرة.	 

يتم تدقيق البيانات وإصدار التقارير الخاصة بذلك وإرسالها إلى فريق العمل.	 

إذا تطّلب الوضع قد يتم تدقيق بعض المعلومات عن طريق الهاتف من خالل التواصل مع األسرة مباشرة. 	 

بعد نهأية كل ربع، يتم تحليل البيانات وإصدار التقارير الداخلية للتأكد من حل المشكالت الفنية والمحافظة على جودة البيانات.

 SCAD والخاصة بسكن العمال-مركز اإلحصاء - أبوظبي HIES اإلطار )5(: المنهجية المتبعة في مسح دخل وإنفاق األسرة

يمثــل ســكن العمــال باإلضافــة إلــى األســر مناطــق الكثافــة الســكانية فــي إمــارة أبوظبــي. كمــا أن النســبة المئويــة للمقيميــن فــي 
ــم تصنيــف ســكن العمــال  ســكن العمــال تعتبــر نســبة كبيــرة مــن ســكان اإلمــارة. وفــي التعــداد الســكاني 2011 إلمــارة أبوظبــي، ت

إلــى قســمين رئيســيين:

»ســكن العمــال« عبــارة عــن وحــدة ســكنية يكــون فيهــا صاحــب العمــل هــو المســؤول عــن إدارة المرافــق الســكنية واإلشــراف عليهــا 	 
ويجــب إال يقــل عــدد األشــخاص المقيميــن فيهــا عــن 30 شــخصً.

»ثكنــات العمــال األخــرى« ونقصــد بهــا ثكنــات العمــال الصغيــرة التــي يديرهــا ويشــرف عليهــا صاحــب العمــل ويكــون عــدد العمــال 	 
ــاًل. ــك نقصــد بهــا ســكن عمــال المــزارع التــي يعيــش فيهــا أقــل مــن 30 عام ــاًل. وكذل المقيميــن فيهــا أقــل مــن 30 عام
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وقــد تــم وضــع أطــر خاصــة للتعامــل مــع ســكن العمــال حيــث تــم فيهــا اعتبــار العامــل هــو الوحــدة الصغــرى للعّينــة التــي تــّم اختيارهــا فــي المســح. هنــاك 
اختــالف فــي مســاكن العمــال مــن حيــث الحجــم، بعضهــا يتســع لـــ 10,000 عامــل بينمــا يتســع بعضهــا اآلخــر إلــى إلــى 3 أو 4 عمــال. وتختلــف خصائــص 
العمــال الذيــن يعيشــون فــي نفــس الســكن مــن حيــث الجنســية والوظيفــة والعمــر. إلــخ. وبحســب هــذا االختــالف تــّم إختيــار العمــال المقيميــن ليكونــوا 

الوحــدة الرئيســية التــي تجمــع بياناتهــا.

المنطقة الجغرافية التي يغطيها المسح:

هــذا المســح إلــى بنــاء قاعــدة بيانــات اقتصاديــة واجتماعيــة، مــن أجــل معرفــة المؤشــرات الخاصــة بالعمــال الذيــن يقيمــون فــي إمــارة أبوظبــي. ومــن أجــل 
تغطيــة أجــزاء اإلمــارة كافــة تــم جمــع العّينــات مــن مناطــق اإلمــارة الثــالث أبوظبــي، العيــن، والمنطقــة الغربيــة، وأن األهميــة اإلحصائيــة تعــود علــى اإلمــارة 

بشــكل كّلــي وعلــى المناطــق. 

تصميم العّينات:

تّم تصميم العّينات ضمن أسلوب المعاينة المسحوب على مرحلتين.

تــّم تقســيم ســكن العمــال إلــى طبقــات بنــاء علــى المنطقــة وحجــم الســكن )عــدد العمــال( حيــث تــّم تقســيم ســكن العمــال فــي أبوظبــي إلــى ثالثــة 
طبقــات )صغيــر - متوســط - كبيــر( وتــّم عمــل نفــس التقســيم فــي المنطقــة الغربيــة. أمــا العيــن فتــم تقســيم ســكن العمــال فيهــا إلــى فئتيــن )صغيــر 

- متوســط(. وقــد تــم مســح كل المســاكن الكبيــرة أمــا الصغيــرة والمتوســطة فقــد اكتفــى المســح بأخــذ عّينــات منهــا.

إلــى  العّينــة  تقســيم  تــم  أعــاله  المذكــور  التصميــم  لتحقيــق  العّينــات  توزيــع  أجــل ضمــان  ومــن  عامــاًل.   936 ليكــون  العّينــة  حجــم  تقديــر  وتــّم 
ــات وفقــً لعــدد العمــال فــي  ــع العّين ــّم توزي ــد ت ــاًل، وبهــذا يكــون عــدد المجموعــات 78 مجموعــة. وق مجموعــات، تتكــّون كل مجموعــة مــن 12 عام
ــى يتــم إختيــار ســكن العمــال مــن اإلطــار. أمــا فــي المرحلــة الثانيــة فيتــم إختيــار المجموعــات مــن  القطــاع فــي ســكن العمــال. وفــي المرحلــة األول

العمــال بطريقــة منهجيــة. ســكن 

مدة جمع البيانات:

بحســب الظــروف الخاصــة بهــذه الفئــة مــن الســكان، ونظــرًا إلــى ســاعات العمــل وترّكــز إنفــاق هــذه الفئــة فــي ســلع وخدمــات محــددة، فــإن البرنامــج الخــاص 
بهــذا المســح والفتــرة المناســبة لجمــع البيانــات تختلــف عــن تلــك المتعامــل بهــا مــع األســر الخاصــة. وبنــاء علــى مــا ســبق كانــت مــدة زيــارة مســاكن العمــال 

علــى النحــو التالــي:

بمــا أن المجمــوع الكّلــي للعّينــة هــو 936 شــخصً موزعيــن علــى عناقيــد كل عنقــود يحتــوي علــى 12 عامــاًل ليكــون عــدد العناقيــد 78، تــم تحديــد فتــرة 
تغطيــة هــذه العناقيــد لتكــون 6 أشــهر )ربعيــن مــن العــام( أي بمعــّدل 13 عنقــودًا فــي الشــهر الواحــد. وقــد تــّم تقســيم مــدة المســح )6 أشــهر( إلــى 

دورتيــن اثنتيــن علــى النحــو التالــي:

الدورة األولى: وتغطي الربع الثاني في الفترة من يناير إلى مارس 2014.	 

الدورة الثانية: وتغطي الربع الرابع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2014.	 

تتّم زيارة ثكنة العمال ثالث مرات كما هو مبّين أدناه:

الزيارة األولى: التعريف بالمسح وأهمّيته وطلب تحديث المعلومات الخاصة بالعمال في السكن.	 

الزيارة الثانية: استالم القائمة التي تّم تحديثها وإختيار العمال الذين سيجرى عليهم المسح.	 

الزيارة الثالثة: توجيه األسئلة وجمع بيانات المسح. يتم تعبئة االستمارة خالل الزيارة الثالثة فقط.  	 

استمارات المسح:

تم تصميم العديد من االستمارات الخاصة باألسر واألفراد لجمع البيانات حول الدخل واإلنفاق وحول خصائص األفراد والمساكن.

ــى اتجاهــات  ــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة الخاصــة بهــا، باإلضافــة إل يمثــل كل فــرد فــي ســكن العمــال وحــدة عــّد مســتقلة لهــا خصائصهــا االقتصادي
ــّم تصميــم اســتمارة شــاملة خاصــة بــكل مــا يلــي: اإلنفــاق االســتهالكي ومصــادر الدخــل الخــاص بهــا. ومــن أجــل التعــرف إلــى هــذه الخصائــص ت

خصائص األفراد الديموغرافية واالجتماعية.	 

الخصائص االقتصادية المتعلقة بملكية بعض األجهزة واألدوات.	 

مصادر الدخل: يشمل هذا الجزء بنود مصادر الدخل كافة التي تنطبق على العمال المقيمين في سكن العمال.	 

 اســتمارة اإلنفــاق: وتشــمل كافــة البنــود المتعلقــة بالنفقــات الخاصــة بمجموعــات اإلنفــاق الفرعيــة فــي المجموعــات التــي يتــم تســجيل قيمــة إنفاقهــا 
الكّلــي دون الرجــوع إلــى الكمّيــات. ولهــذا تعــّد االســتمارة مفتوحــة وال تحتــوي علــى رمــوز الســلع والخدمــات وأســمائها ولكنهــا تحتــوي فقــط علــى أســماء 

المجموعــات الفرعيــة مثــل الحبــوب ومنتجاتهــا واللحــوم واألســماك والحليــب والبيــض.
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أمــا المتغّيــرات الرئيســية فــي مســح دخــل األســرة وإنفاقهــا HIES 2013/2014 الــذي قــام بتنفيــذه مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، فقــد وردت 
فــي اإلطــار 6 أدنــاه. أمــا القائمــة الشــاملة التــي تحتــوي علــى جــداول مخرجــات المســح كافــة فنجدهــا علــى الموقــع اإللكترونــي396 لمركــز 

اإلحصــاء - أبوظبــي علــى النحــو التالــي:

متوســط الدخــل الســنوي للفــرد ذي الدخــل حســب مصــادر الدخــل وعلــى حســب نوعيــة األســرة واإلقليــم وفئــات الدخــل الســنوي وفئــات 	 
اإلنفــاق الســنوي للفــرد والنشــاط االقتصــادي والمســتوى التعليمي. 

متوســط الدخــل الســنوي لألســرة علــى حســب مصــادر الدخــل وعلــى حســب فئــات الدخــل الســنوي وعلــى حســب الجنســية وعلــى 	 
حســب مصــادر الدخــل وعلــى حســب فئــات الدخــل الســنوي وعلــى حســب نــوع األســرة واإلقليــم وعلــى حســب مصــادر الدخــل واإلقليــم 

وعلــى حســب مصــادر الدخــل وعلــى حســب الجنســية واإلقليــم وعلــى حســب مصــادر الدخــل وفئــات اإلنفــاق الســنوي.

متوســط دخــل األســرة الســنوي علــى حســب مصــادر الدخــل ونوعيــة األســرة والمنطقــة ومصــادر الدخــل والمنطقــة ومصــادر الدخــل 	 
والجنســية والمنطقــة ومصــدر الدخــل الســنوي وفئاتــه ومصــدر اإلنفــاق الســنوي وفئاتــه، وعلــى حســب الجنســية ومصــادر الدخــل 

وفئــات الدخــل.

التوزيــع النســبي للدخــل حســب المصــدر وفئــات الدخــل األســري الســنوي وعلــى حســب مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية وفئــات اإلنفــاق 	 
األســري الســنوية.

توزيع األفراد على حسب مصادر الدخل وفئات اإلنفاق السنوي.	 

توزيع األسر على حسب جنسية األسرة وفئات الدخل السنوي والمنطقة.	 

توزيع األسر على حسب نوع األسرة وفئات الدخل السنوي واإلقليم. 	 

اإلنفاق:

متوســط اإلنفــاق الســنوي لألســرة حســب مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية والفئــات العمريــة لــرّب األســرة، وفئــات اإلنفــاق الرئيســية والمســتوى 	 
التعليمــي لــرّب األســرة.

متوسط اإلنفاق السنوي للفرد، حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية، وحسب نوع األسرة واإلقليم والجنسية.	 

متوسط اإلنفاق السنوي للفرد، حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية، وحسب نوع األسرة واإلقليم، وحسب اإلقليم والجنسية.	 

متوســط اإلنفــاق الســنوي للفــرد علــى مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية وحجــم األســرة وعلــى حســب مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية ونــوع األســرة، وعلــى 	 
حســب مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية والمنطقــة، وعلــى حســب فئــات القيمــة اإليجاريــة وعلــى حســب نوعيــة الوحــدة الســكنية واإلقليــم.

متوســط اإلنفــاق الســنوي لألســرة علــى مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية علــى حســب الجنســية واإلقليــم، وعلــى حســب نــوع األســرة والمنطقــة وعلــى 	 
حســب فئــات الدخــل الســنوية.

متوســط اإلنفــاق الســنوي لألســرة علــى حســب مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية وعلــى حســب نــوع األســرة وعلــى حســب مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية 	 
ــة وعلــى حســب نوعيــة ســكن األســرة  وحجــم األســرة وعلــى حســب مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية والمنطقــة وعلــى حســب فئــات القيــم اإليجاري

والمنطقــة وعلــى حســب فئــات القيمــة اإليجاريــة وعلــى حســب حجــم األســرة والمنطقــة.

متوســط اإلنفــاق الســنوي )لألســرة( علــى حســب النشــاط االقتصــادي لــرّب األســرة ومجموعــات اإلنفــاق الرئيســية ومهنــة رّب األســرة وعلــى حســب 	 
مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية وقطــاع العمــل لــرّب األســرة.

توزيــع اإلنفــاق األســري الســنوي علــى حســب مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية ونــوع األســرة وعلــى حســب مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية وفئــات حجــم 	 
األســر، وفئــات القيمــة اإليجاريــة، ونــوع المســكن واإلقليــم. وعلــى حســب مجموعــات اإلنفــاق الرئيســية واإلقليــم وعلى حســب فئات اإلنفاق الرئيســية 

والجنســية واإلقليــم وعلــى حســب فئــات القيمــة اإليجاريــة وحجــم األســرة واإلقليــم. 

متوسط اإلنفاق األسري السنوي في فئات اإلنفاق الرئيسية على حسب نوعية األسرة والمنطقة وفئات الدخل السنوي.	 

متوسط االستهالك السنوي للفرد على حسب نوع األسرة.	 

األوزان النسبية للسلع والخدمات.	 

األوزان النسبية للسلع والخدمات على حسب مجموعات اإلنفاق.	 

اإلنفاق والدخل والمبالغ المحّولة على حسب اإلقليم ونوع األسرة.	 

توزيع اإلنفاق األسري والدخل على حسب اإلقليم ونوع األسرة.	 

توزيع األسر على حسب جنسية األسرة وفئات اإلنفاق السنوي والمنطقة.	 
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اإلطار )6(: المتغّيرات الرئيسية في مسح دخل وإنفاق األسرة 2014/2013، مركز اإلحصاء - أبوظبي: 

المتغّيرات الجغرافية: الخصائص الجغرافية لألسرة بحسب الموقع ضمن القطاع والمنطقة والقطاع واإلقليم.	 

المتغّيرات السكنية: وتتكّون هذه من الخصائص السكنية ومصادر الماء والتصريف ومصادر الطاقة وملكية الوحدة السكنية.	 

السلع المعّمرة المملوكة لدى األسرة: 	 

السلع اإلستهالكية لدى األسرة: مثل األطعمة والمشروبات والمالبس واألحذية والجازولين وأنواع الوقود األخرى.	 

األنشــطة اإلنتاجيــة األســرية: الســلع المنتجــة ذاتيــً: وتشــمل األنشــطة االقتصاديــة كافــة التــي تقــوم بهــا األســرة مــن أجــل إنتــاج ســلع أو 	 
خدمــات تــدّر دخــاًل لألســرة.

ــرات االجتماعيــة: وتتكــّون هــذه مــن الخصائــص االقتصاديــة واالجتماعيــة ألفــراد األســرة مثــل النــوع والعمــر والحالــة االجتماعيــة 	  المتغّي
ــرات األخــرى ذات الصلــة. والمســتوى التعليمــي والتغّي

المتغّيــرات االقتصاديــة: وتتكــّون هــذه المتغّيــرات مــن قيــم الدخــل واإلنفــاق لألســرة وتشــمل متغّيــرات اإلنفــاق الكمّيــة المســتهلكة 	 
مــن كل ســلعة أو خدمــة داخــل ســلة االســتهالك. أمــا متغّيــرات الدخــل فتشــمل الدخــل الســنوي ألي فــرد مــن أفــراد األســرة ومصــادر ذلــك 

الدخــل وأي مبالــغ اكتســبتها األســرة فــي شــكل قــرض و/أو بيــع أحــد الممتلــكات أو أي نشــاط مشــابه.

4-4-1-3-2 إحصاءات أبوظبي: المخرجات 

إن نتائــج مســح دخــل األســرة وإنفاقهــا الــذي تــّم تنفيــذه فــي عــام 2008/2007 متاحــة للمســتخدمين علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 
كمــا وســيتم نشــر نتائــج مســح دخــل األســرة وإنفاقهــا ضمــن تقريــر خــاص بهــذا المســح علــى الموقــع اإللكترونــي بصيغــة )pdf and excel( كمــا وســيتم 

إعــداد نشــرة ورقيــة بتلــك النتائــج. وباإلضافــة إلــى ذلــك، مــن المخطــط إعــداد نحــو عشــر أوراق تحليليــة حــول نتائــج بيانــات هــذا المســح ومنهجيتــه.

4-4-1-3-3 المقارنة بمراكز اإلحصاء األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم

قــام مركــز اإلحصــاء الوطنــي )NBS( بعقــد اجتماعــات تنســيقية لمراكــز اإلحصــاء المحليــة فــي الدولــة للتنســيق حــول قيــام كل إمــارة بتنفيــذ مســح دخــل 
وإنفــاق األســرة الخــاص بهــا، وذلــك باســتخدام نفــس المنهجيــة التــي تــم إتباعهــا وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى نتائــج علــى مســتوى الدولــة.

كان مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي هــو الســّباق فــي تنفيــذ هــذا المســح مؤخــرًا. ومــن ثــم قامــت اإلمــارات األخــرى بتبّنــي نفــس المنهجيــة التــي اتبعهــا مركــز 
اإلحصــاء - أبوظبــي، فقــد بــدأت إمــارة دبــي فــي هــذا المســح بعــد ثالثــة أشــهر مــن البــدء بــه فــي إمــارة أبوظبــي أمــا بقيــة اإلمــارات األخــرى فقــد بــدأت بعــد 
ســتة أشــهر. ويالحــظ هنــا فجــوة زمنيــة مقدارهــا ســتة أشــهر بيــن اإلمــارات المختلفــة. إال أن هنالــك خطــوات إلجــراء العمليــات اإلحصائيــة الالزمــة إلجــراء 

التوافــق واالنســجام فــي النتائــج علــى مســتوى الدولــة.

أمــا علــى مســتوى توفيــر البيانــات دوليــً فــإن مركــز اإلحصــاء الوطنــي ســيكون المصــدر الرئيســي للتزويــد بإحصــاءات دخــل األســرة وإنفاقهــا الخاصــة بدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وســيكون ذلــك بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ هــذا المســح فــي اإلمــارات األخــرى كافــة واســتخراج نتائــج البيانــات ونشــرها.

4-4-1-4 استخدام البيانات

ــك مــن أهــداف مســح دخــل األســرة وإنفاقهــا397  ــات مســح دخــل وإنفــاق األســرة ألغــراض عــّدة وفــي مجــاالت مختلفــة، ويّتضــح ذل تســتخدم بيان
ــاه التــي وردت علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. هنــاك اســتخدامات عديــدة لبيانــات  HIES 2013/2014 المبّينــة فــي اإلطــار 7 أدن

هــذا المســح، حيــث أنــه يســاعد فــي توفيــر اإلحصــاءات الخاصــة بقيــاس الفقــر ورفــاه األســر وتطويرهــا، كمــا يســاعد فــي بنــاء الرقــم القياســي ألســعار 
المســتهلك CPI ومــن ثــم رصــد مســتويات التضخــم فــي األســعار، كمــا أنــه يســاعد فــي تحســين تقديــرات الحســابات القوميــة، إضافــة إلــى رصــد 

األداء االقتصــادي بشــكل أفضــل.

ــك فــي مســاعدة الحكومــة فــي مراقبــة إنجــازات التنميــة  ــات مســح دخــل األســرة وإنفاقهــا، وأهميــة ذل ــد الناتجــة مــن بيان ومــن أجــل تحقيــق كل الفوائ
االقتصاديــة واالجتماعيــة، بــذل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مجهــودًا كبيــرًا فــي تنفيــذ هــذا المســح بصــورة تلّبــي متطلبــات الجــودة، وذلك من أجــل الحصول 
علــى بيانــات ذات جــودة عاليــة. ولهــذا قــام المركــز باســتخدام أحــدث المنهجيــات والمفاهيــم والتصنيفــات الدوليــة باإلضافــة إلــى توفيــر المتطلبــات الالزمــة 

كافــة مــن أجــل تنفيــذ هــذا المســح بصــورة متكاملــة.
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قراءة اإلحصائيات:

يســتخدم بيانــات هــذا المســح مختلــف الفئــات مــن المســتخدمين مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وعلــى المســتوى الدولــي. كمــا تســتفيد مــن 
هــذه البيانــات المؤسســات والهيئــات كافــة التابعــة لحكومــة أبوظبــي والعاملــة فــي المجــال االجتماعــي واالقتصــادي مــن أجــل تحقيــق رؤيــة أبوظبــي 
االجتماعيــة واالقتصاديــة. كمــا ولهــذه البيانــات أهميــة كبيــرة حيــث تســتخدم فــي تحســين الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك CPI وتطويــره وفــي 

بنــاء الحســابات القوميــة.

هــذا وتتضمــن قائمــة مســتخدمي هــذه البيانــات المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ووســائل اإلعــالم والباحثيــن والمســتخدمين فــي القطــاع الخــاص 
األغــراض. ولمختلــف 

هــذا وبعــد نشــر جــداول بيانــات مســح دخــل األســرة وإنفاقهــا 2008/2007، وبعــد اطــالع المســتخدمين علــى النتائــج، صاحــب ذلــك العديــد مــن التعليقــات 
والمالحظــات التحليليــة التــي حّســنت فيمــا بعــد مــن منهجيــة المســح الالحــق. 

اإلطار)7(: أهداف مسح دخل األسرة وإنفاقها 2014/2013 في إمارة أبوظبي:

توفيــر بيانــات تفصيليــة حــول اإلنفــاق والدخــل واالســتهالك الخــاص باألســرة واألفــراد فــي إمــارة أبوظبــي الســتخدامها فــي حســاب 	 
المختلفــة. المؤشــرات االقتصاديــة 

ــات ســلة المســتهلك. كمــا وتســتخدم 	  ــاء الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك واألوزان الترجيحيــة لمكّون ــات الالزمــة لبن ــر البيان توفي
البيانــات التــي تــّم جمعهــا فــي هــذا المســح فــي تحديــث قاعــدة بيانــات الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك CPI بشــكل ســنوي والتــي 

تعــّد مؤشــرًا رئيســيً ألســعار المســتهلك.

االجتماعيــة 	  المتغّيــرات  مــع  المتوســطات  هــذه  وربــط  ونفقاتهــم  واألفــراد  األســر  بدخــل  الخاصــة  الســنوية  المتوســطات  احتســاب 
إلــخ. واإلقليــم.  االجتماعــي  والنــوع  التعليمــي  والوضــع  التوظيــف  وضــع  مثــل  والجغرافيــة  والديموغرافيــة 

توفيــر البيانــات الالزمــة الحتســاب مؤشــرات الفقــر المختلفــة ومنهــا خطــوط الفقــر ونســبه وشــدته وفجواتــه وتحديــد جيوبــه. باإلضافــة 	 
إلــى أهميتهــا فــي توفيــر البيانــات الالزمــة لتقييــم مســتويات الرفــاه لألســر واألفــراد وأشــكالها واتجاهاتهــا، هــذا إضافــة إلــى الحســابات 

الخاصــة بمعامــل جينــي. 

توفير البيانات الالزمة إلعداد الميزانية الغذائية على حسب استهالك السعرات الحرارية للفرد.	 

دراســة توزيــع الســكان علــى حســب مســتويات الدخــل واإلنفــاق المختلفــة واســتخدام بيانــات اإلنفــاق في تحديــد نماذج اإلنفــاق واتجاهات 	 
إنفــاق المســتهلك وفقــً لخصائــص عــّدة مثــل الجنســية ومســتوى التعليــم والتوظيف. إلخ.

تقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات لغايات التنبؤ بحاجة السكان المستقبلية للسلع والخدمات.	 

احتساب مرونة اإلنفاق )الطلب( الخاصة ببنود اإلنفاق المختلفة.	 

توفير بيانات اإلنفاق النهائية في القطاع األسري.	 

إعداد حسابات قطاع األسر المعيشية وبناؤها باعتباره أحد القطاعات الرئيسية لبناء الحسابات القومية.	 

توفير البيانات المطلوبة إلعداد جداول العرض واالستخدام وتقديرات القطاع غير المنظم في الحسابات القومية.	 

إصــدار إحصــاءات دخــل األســرة وإنفاقهــا بحيــث يمكــن مقارنتهــا محليــً وإقليميــً وعالميــً والتأكــد مــن أن هــذه اإلحصــاءات مســتندة إلــى 	 
مفاهيــم وتعريفــات وتصنيفــات دوليــة معتــرف بها.

4-4-2  التعليم

4-4-2-1 مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها 

تعــّد إحصــاءات التعليــم مهمــة لتوفيــر معلومــات كمّيــة عــن الحالــة التعليميــة للســكان وفعاليــة األنشــطة التعليميــة فــي الدولــة، إضافــة إلــى تصميــم 
السياســات التعليميــة فــي الدولــة وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا. وتســتخدم إحصــاءات التعليــم لتقييــم قــدرة النظــام التعليمــي علــى تنفيــذ برنامــج 
التعليــم الوطنــي وضمــان التخطيــط المالئــم للمزيــد مــن التطويــر فــي قطــاع التعليــم398. كمــا تســتخدم اإلحصــاءات التعليميــة أيضــً، كمؤشــرات كمّيــة، 
لتوصيــف مقّدمــي الخدمــات التعليميــة والمســتفيدين منهــا، ولتحديــد قضايــا سياســة التعليــم ولقيــاس المخرجــات التعليميــة لــدى األفــراد. كمــا تؤّمــن 

اإلحصــاءات أيضــً معلومــات مفيــدة للشــركاء الدولييــن عــن أداء النظــام التعليمــي الوطنــي لوضــع مســّودات االتفاقيــات الدوليــة.

398   Guide to Statistics in European Commission development co-operation:  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-statistical-cooperation/thematic-activities/communication-and-coordination/guide-to-statistics

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

154

http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-statistical-cooperation/thematic-activities/communication-and-coordination/guide-to-statistics


يتطّلــب قيــاس التقــّدم نحــو األهــداف الموضوعــة علــى المســتوى الوطنــي لقطــاع التعليــم مجموعــة مــن اإلحصــاءات القابلــة للمقارنــة عــن األمّيــة وااللتحــاق 
بالتعليــم والتدريــب وعــن أعــداد الخريجيــن والمعلميــن وتعّلــم اللغــات وانتقــال الطــالب والباحثيــن واإلنفــاق علــى التعليــم، إضافــة إلــى توفيــر بيانــات عــن 
التحصيــل العلمــي وتعليــم الكبــار. كمــا تغطــي اإلحصــاءات التعليميــة أيضــً رأس المــال البشــري والبنيــة التحتيــة الماديــة والمــوارد الماليــة المخّصصــة 
لألنشــطة التعليميــة العامــة والخاصــة. كمــا ينبغــي للبيانــات أن توّصــف حجــم الســكان فــي ســن المدرســة وهيكلهــم وســماتهم، إضافــة إلــى الســمات 

التعليميــة للســكان بشــكل عــام.

يتطلب تحليل أداء النظام التعليمي وضع مؤشرات جيدة وذات صلة بالُمدخالت واآلليات والمخرجات والنتائج.

تقيس مؤشرات المدخالت الموارد المالية والبشرية المخصصة لتحقيق األهداف الموضوعة للنظام التعليمي.	 

تقيس مؤشرات العملية اإلجراء المتبع في توفير الخدمات التعليمية وإدارة المرافق.	 

تقيس مؤشرات المخرجات عدد الطالب المتخرجين في النظام التعليمي وكفاءة المنجزات التعليمية.	 

تقيــس مؤشــرات المخرجــات النتائــج التــي تحققــت مــن خــالل توفيــر الخدمــات التعليميــة، ويمكــن أن تكــون هــذه المؤشــرات علــى 	 
مســتويات مختلفــة: الســكان والمؤسســات والبرامــج.

ــادة مشــاركة القــوى  ــة عــن طريــق زي ــر المــوارد البشــرية واالجتماعيــة فــي الدول ــة 2030 399 هــي ضمــان تطوي ــة أبوظبــي االقتصادي ــات رؤي إن إحــدى أولوي
العاملــة الوطنيــة وزيــادة فــرص العمــل. وبحســب أجنــدة السياســة، فــإن التنميــة االجتماعيــة والبشــرية تمثــل الهــدف األبــرز والدافــع األكبــر الــذي يقــف خلــف 

جميــع السياســات والمبــادرات. لذلــك، فــإن ضمــان توافــر خدمــات تعليميــة وصحيــة عاليــة الجــودة يعــّد أولويــة قصــوى.

إن الهــدف الخامــس والعشــرون المحــّدد فــي الرؤيــة االقتصاديــة 2030 لقطــاع التعليــم يهــدف إلــى ضمــان أن يكــون لــدى الخريجيــن المهــارات والمؤهــالت 
الالزمــة لدفــع عجلــة النمــو االقتصــادي. ومــن أجــل ذلــك، ســوف يتــم توجيــه التعليــم المتخصــص نحــو تلبيــة الطلــب المتوقــع مــن قبــل قطاعــات النمــو 
المســتقبلي. يشــّكل التعليــم المطــّور والتدريــب األكثــر فعاليــة أدوات لزيــادة مســتويات اإلنتاجيــة ككل. ومــن أجــل تكــرار نجــاح اقتصاديــات التحــول 
القياســي فــي زيــادة إنتاجيــة العمــل الشــاملة، تقــوم إمــارة أبوظبــي باســتخدام نمــوذج جديــد مــن التعليــم يرّكــز علــى العمــل. وإلــى جانــب المواطنيــن 
رّحبــت إمــارة أبوظبــي بالعمالــة الوافــدة لشــغل الوظائــف فــي اقتصادهــا ســريع النمــو. وبرغــم ذلــك، فقــد وضعــت الدولــة التعليــم العالمــي ذا الجــودة 
العاليــة كأولويــة لمواطنيهــا ســعيً منهــا للوصــول إلــى المســتويات العالميــة فــي عــدد المســجلين فــي نظــام التعليــم األساســي والثانــوي. وبالتالــي، 
تــدرك إمــارة أبوظبــي أن الفرصــة لزيــادة فعاليــة القــوى العاملــة لديهــا تكمــن فــي دمــج المزيــد مــن المواطنيــن فــي ســوق العمــل، وهــي عمليــة فــي غأيــة 

األهميــة لألمــن االقتصــادي المســتقبلي لإلمــارة.

يحــرص مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى أن يتــم جمــع اإلحصــاءات الرســمية إلمــارة أبوظبــي وإنتاجهــا وتحليلهــا ونشــرها وأن تكــون متوافقــة مــع برامــج 
التطويــر الخاصــة باإلمــارة. ومــن أجــل ذلــك، يتــم تحديــد اإلحتياجــات اإلحصائيــة وإعــداد خطــط العمــل اإلحصائيــة لتزويــد المســتخدمين، وبشــكل رئيســي 
صانعــو القــرار، بالمعلومــات المناســبة لتمكينهــم مــن تطويــر سياســات واســتراتيجيات وخطــط جديــدة. إن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ملتــزم التنســيق 
ــً مــع الشــركاء الرئيســيين، وتحديــدًا مجلــس أبوظبــي للتعليــم )ADEC(. هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن  والتعــاون مــع الهيئــات األخــرى ويــؤدي دورًا محوري

إحصــاءات التعليــم التــي ينتجهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي وينشــرها تســمح بتحقيــق األهــداف واألولويــات المذكــورة وتقييمهــا.

4-4-2-2 ُأطر العمل الدولية 

4-4-2-2-1 ُأطر العمل الدولية

يتــم إنتــاج اإلحصــاءات التعليميــة عــن طريــق الهيئــات الوطنيــة حســب المبــادئ الوطنيــة والقيــم الثقافيــة. ومــع ذلــك، ينبغــي لإلحصــاءات التعليميــة 
الوطنيــة أن تلتــزم المبــادئ والمعاييــر الدوليــة400. توفــر المعاييــر الدوليــة مرونــة تســمح بوضــع المبــادئ الوطنيــة بشــكل يســّهل إنتــاج اإلحصــاءات التــي 
ــى  ــؤدي إل ــاج إحصــاءات تعليميــة تتســم بالجــودة ونشــرها باســتخدام منهجيــات واضحــة وشــّفافة ت ــدول األخــرى. يجــب أن يتــم إنت يمكــن مقارنتهــا بال
الثقــة بجــودة المعلومــات المتوافــرة واعتماديتهــا. وباالمتثــال إلــى األســاليب المعتمــدة دوليــً، تضمــن الهيئــات الوطنيــة بــأن تكــون البيانــات التــي تنتجهــا 

منســجمة وتقبــل المقارنــة بالبيانــات التــي تنتجهــا دول أخــرى. نوّضــح أدنــاه عــددًا مــن البرامــج والمعاييــر الدوليــة كمراجــع:

يعــّد برنامــج التعليــم للجميــع )EFA( 401برنامجــً دوليــً يهــدف إلــى مســاعدة الــدول علــى توفيــر تعليــم أساســي جيــد لألطفــال والشــباب والكبــار. وقــد تــّم 
تأســيس البرنامــج عــام 2000 فــي المنتــدى التربــوي العالمــي فــي »داكار« مــن قبــل 164 حكومــة، جميعهــا التزمــت تحقيــق ســتة أهــداف محــددة بحلــول 
عــام 2015 حيــث تشــمل: 1( التوســيع والتحســين الشــامل لتعليــم الطفولــة المبكــرة ورعايتهــا. 2( ضــرورة حصــول األطفــال علــى تعليــم أساســي مجانــي 

399  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf

400  UN Fundamental Principles of Official Statistics, and the European Union Code of Practice 

401  http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/browse/10/
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ذي جــودة عاليــة. 3( تلبيــة اإلحتياجــات التعليميــة للشــباب والكبــار. 4( تحقيــق تطويــر بنســبة %50 فــي مســتويات محــو األّميــة للكبــار. 5( عــدم التمييــز 
بيــن الجنســين فــي التعليــم األساســي والثانــوي. و6( تحســين أوجــه التعليــم كافــة بشــكل جيــد. 

كلــف إطــار عمــل »داكار« منظمــة اليونســكو أن تقــوم بالتنســيق بيــن جميــع الشــركاء الوطنييــن لتمكينهــم مــن تحقيــق هــذه األهــداف )بمــا فــي ذلــك 
المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والجمعيــات االجتماعيــة وغيرهــا( بالتعــاون مــع المنظميــن األربعــة اآلخريــن لمنتــدى »داكار« )برنامــج األمــم المتحــدة 

اإلنمائــي )UNDP( وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA( واليونيســيف )UNICEF( والبنــك الدولــي(.

يمثــل معهــد اإلحصــاء التابــع لليونســكو )UIS( المصــدر الرســمي لبيانــات رصــد »التعليــم للجميــع« )EFA( واألهــداف ذات الصلــة باألهــداف 
اإلنمائيــة لأللفيــة )MDGs(. إن الغــرض مــن األهــداف التعليميــة الجديــدة هــو توجيــه المجتمــع الدولــي لتوفيــر التعليــم الجيــد العــادل 
والشــامل والتعّلــم مــدى الحيــاة للجميــع بحلــول عــام 2030. وكمــا جــاء فــي اتفاقيــة مســقط، تضــم هــذه األهــداف ســبعة أهــداف تعليميــة 
عالميــة جديــدة مــع مؤشــرات كّميــة وضعــت لتحقيقهــا بحلــول عــام 2030. ومــع ذلــك، لــم يتــم تحديــد القيــم الكّميــة لبعــض األهــداف حتــى 

:)UIS( بعــد المناقشــات المســتمرة داخــل معهــد اإلحصــاء

الهــدف )1(: بحلــول عــام 2030، أن تكــون نســبة معّينــة مــن البنيــن والبنــات مســتعدين للدخــول إلــى المــدارس االبتدائيــة مــن خــالل 	 
تســجيلهم فــي برامــج التعليــم والرعايــة الجيــدة للطفولــة المبكــرة ويشــمل ذلــك حصولهــم علــى التعليــم قبــل األساســي اإللزامــي 
المجانــي لمــدة ســنة علــى األقــل، مــع اإلهتمــام بشــكل خــاص بالمســاواة بيــن الجنســين، إضافــة إلــى اإلهتمــام باألشــخاص األكثــر 

تهميشــً.

الهــدف )2(: بحلــول عــام 2030، أن يكمــل جميــع البنيــن والبنــات تعليمهــم األساســي لمــدة تســعة أعــوام علــى األقــل علــى أن يكــون 	 
مجانيــً وإلزاميــً وجيــدًا وتحقيــق المخرجــات التعليميــة ذات الصلــة، مــع اإلهتمــام بالمســاواة بيــن الجنســين، إضافــة إلــى اإلهتمــام 

ــر تهميشــً. باألشــخاص األكث

الهــدف )3(: بحلــول عــام 2030، أن يصــل جميــع الشــباب ونســبة مــن الكبــار إلــى حــّد مــن الكفــاءة فــي القــراءة والكتابــة والحســاب تكفــي 	 
للمشــاركة الكاملــة فــي المجتمــع، مــع االنتبــاه الخــاص للســيدات والبنــات األكثر تهميشــً.

الهــدف )4(: بحلــول عــام 2030، أن يمتلــك نســبة مــن الشــباب ونســبة ال تقــل عنهــا مــن الكبــار المعرفــة والمهــارات المناســبة للعمــل 	 
ــب، مــع اإلهتمــام بشــكل خــاص  ــوي واألكاديمــي والتدري ــق مــن خــالل التعليــم الفنــي والمهنــي والتعليــم الثان والعيــش بشــكل الئ

بالمســاواة بيــن الجنســين إضافــة إلــى اإلهتمــام باألشــخاص األكثــر تهميشــً.

الهــدف )5(: بحلــول عــام 2030، أن يكتســب جميــع المتعلميــن المعرفــة والمهــارات والقيــم والتوجهــات المناســبة لتأســيس مجتمعــات 	 
مســتدامة وآمنــة، بمــا فــي ذلــك تعليــم المواطنــة العالمــي والتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة. 

الهــدف )6(: بحلــول عــام 2030، تضمــن جميــع الحكومــات أن يتلقــى جميــع المتعلميــن تعليمهــم عــن طريــق معلميــن مؤهليــن 	 
ومدربيــن مهنيــً ومحّفزيــن ومدعوميــن.

الهــدف )7(: بحلــول عــام 2030، أن تخصــص جميــع الــدول مــا بيــن %4 و%6 علــى األقــل مــن ناتجهــا اإلجمالــي المحلــي أو مــا ال يقــل عــن 	 
%15 - %20 مــن حجــم إنفاقهــا العــام للتعليــم مــع إعطــاء األولويــة لمجموعــات اإلنفــاق األكثــر احتياجــً، إضافــة إلــى تقويــة التعــاون 

المالــي مــن أجــل التعليــم، مــع وضــع الــدول األكثــر احتياجــً كأولويــة. 

وفضــاًل عــن ذلــك، يقــوم المعهــد اإلحصائــي التابــع لليونســكو )UIS( بنشــر الئحــة شــاملة بالمؤشــرات التعليميــة الرئيســية والبيانــات اإلحصائيــة ذات الصلــة 
)تعاريــف وأغــراض وأســاليب الحســاب والمعــادالت( لرصــد إنجــازات »التعليــم للجميــع« )EFA(402، إضافــة إلــى دليــل وقائمــة مصطلحــات متعــددة اللغــات 

لإلحصــاءات التعليميــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.

إن الدعــوات المســتمرة إلــى ثــورة بيانــات علــى المســتوى الدولــي تســّلط الضــوء علــى أهميــة إنتــاج واســتخدام بيانــات أكثــر جــودة كوســيلة لجعــل صانعــي 
القــرار المحلييــن يأخــذون فــي اإلعتبــار األهــداف لمــا بعــد عــام 2015. تحتــل اإلحصــاءات التعليميــة الصــدارة بهــدف قيــاس التقــّدم فــي النواتــج التعليميــة 
علــى مــدى الخمســة عشــر عامــً الماضيــة. إن واحــدة مــن الصعوبــات التــي تواجــه هــذه العمليــة هــي قّلــة البيانــات المصّنفــة بشــكل كاٍف علــى المســتوى 
ــات المتعلقــة  الوطنــي لمتابعــة تقــّدم المجموعــات الفرعيــة غيــر المســتفيدة والتــي يتــم علــى األرجــح إهمالهــا. ومــن المهــم جــدًا أن يتــم عــرض البيان
بهــذه المجموعــات الفرعيــة بشــكل يمكــن الوصــول إليــه إلظهــار المجموعــات الفرعيــة التــي ال يمكــن التعــرف إليهــا بســهولة. إضافــة إلــى ذلــك، ثّمــة طــرق 
مبتكــرة لجمــع البيانــات عــن هــذه المجموعــات الفرعيــة أو الكثيــر مــن المجموعــات األخــرى التــي تحتــاج إليهــا كل الــدول نظــرًا إلــى أنهــا غيــر مضمنــة فــي 

اســتبانات مســوح األســر والســجالت اإلداريــة.

لقــد تــّم تحديــث التصنيــف الدولــي الموحــد للتعليــم - ISCED-97 403 97 الــذي وضعتــه اليونســكو وتــم اســتبدال التصنيــف الدولــي الموحــد للتعليــم 
2011 بــه فــي الجلســة السادســة والثالثيــن للمؤتمــر العــام لليونســكو التــي عقــدت فــي نوفمبــر 2011. ويعــّد التصنيــف الجديــد 2011 بمنزلــة أداة لتجميــع 

402  http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/statistics/statistical-tables/

403  http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

156

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/statistics/statistical-tables/
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx


البيانــات التعليميــة وعرضهــا علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي ويتضّمــن تصنيفيــن آخريــن لمســتويات التعليــم لبرامــج )ISCED-P( ومســتويات 
التحصيــل التعليمــي المســتند إلــى المؤهــالت )ISCED-A(. يســهل تطبيــق التصنيــف الدولــي الموحــد للتعليــم عمليــة تقديم بيانات التعليــم التفصيلية 
علــى المســتوى الوطنــي والخاصــة بالمشــاركين والمزوديــن ورعــاة التعليــم علــى أســاس مــن المفاهيــم والتعاريــف الوطنيــة إلــى فئــات يمكــن مــن خاللهــا 
إجــراء عمليــات المقارنــة، إضافــة إلــى أنــه يمكــن مقارنتهــا وتفســيرها علــى المســتوى الدولــي. ويتــم تحديــث إطــار عمــل التعليــم بيــن الحيــن واآلخــر مــن 
أجــل أن يعكــس بشــكل أفضــل التحســينات الجديــدة فــي أنظمــة التعليــم الوطنيــة. أدت مراجعــة التصنيــف الدولــي الموحــد للتعليــم 2011 إلــى وضــع 
تصنيــف مســتقل ذي صلــة وتمــت تســميته مجــاالت التعليــم والتدريــب )ISCED-F 2013( وتــم تبّنيــه فــي نوفمبــر 2013. حيــث يتــم تحديــث هــذا الدليــل 

بدوريــة مختلفــة، كذلــك يوفــر تعريفــً لــكل مجــال مــن مجــاالت التعليــم والتدريــب. 

تتّبع التقّدم نحو أهداف التنمية األلفية )MDGs( بحلول عام 2015 وما بعده

التزمــت الــدول كافــة األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بتلبيــة أهــداف التنميــة األلفيــة )MDGs( بحلــول عــام 2015. باإلضافــة إلــى اإلدارات الوطنيــة، تعمــل عــدد 
مــن الجهــات الفاعلــة، مثــل منظمــات التطويــر والمانحيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي، مــع الحكومــات لتحقيــق هــذه األهــداف. إن الهدفيــن الرئيســيين 
ــة التمييــز فــي التعليــم األساســي  مــن أهــداف التنميــة األلفيــة المرتبطيــن بالتعليــم همــا: الهــدف 2: تحقيــق التعليــم األساســي كامــاًل، والهــدف 3: إزال

والثانــوي مــا بيــن الجنســين وذلــك بحلــول عــام 2005، وفــي المســتويات التعليميــة كافــة فــي موعــد أقصــاه 2015.

تعكــف األمــم المتحــدة فــي الوقــت الراهــن علــى مراجعــة تحقيــق أهــداف األلفيــة ومتابعــة تنفيــذ تطويــر أجنــدة مــا بعــد 2015404. تمــت دراســة مجموعــة 
ــد أهــداف  ــك هــدف رئيســي هــو الهــدف )4( المخصــص بالكامــل لتحدي ــة المســتدامة )SDGs( بمــا فــي ذل ــدة مــن ســبعة عشــر مــن أهــداف التنمي جدي

التعليــم. وال تــزال بعــض تلــك األهــداف ضمــن عمليــة التحديــد الكّمــي )كمــا ورد أعــاله فيمــا يتعلــق بإعــالن مســقط(.

4-4-2-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية

يمكــن توزيــع المفاهيــم الرئيســية المســتخدمة فــي بنــاء بيانــات التعليــم ومؤشــراته ورصــد التقــّدم الحاصــل فــي تنفيــذ السياســات التعليميــة إلــى أربعــة 
أنــواع مــن المؤشــرات: المدخــالت والعمليــات والمخرجــات والنتائــج.

إن ارتبــاط هــذه األنــواع األربعــة مــن المؤشــرات متعــارف عليــه علــى المســتوى الدولــي. وتتــم اإلشــارة إلــى التعليــم فــي تقريــر »اللمحــة« الــذي تنشــره 
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( ســنويً. يمكــن اقتبــاس اإلشــارة إلــى هــذه األنــواع مــن المؤشــرات مــن تقريــر منظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة405: »يســعى برنامــج مؤشــرات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة الخــاص بأنظمــة التعليــم )INES( إلــى قيــاس أداء النظــم التعليميــة 
الوطنيــة كلهــا، وليــس للمقارنــة بيــن الكيانــات الفرديــة أو الكيانــات شــبه الوطنيــة األخــرى، ومــع ذلــك، هنــاك اعتــراف متزايــد بأنــه ال يمكــن تقييــم العديــد 
مــن الميــزات المهمــة لتطويــر أنظمــة التعليــم وتفعيلهــا وتأثيرهــا إال مــن خــالل فهــم نتائــج التعّلــم وعالقتهــا بالمدخــالت والعمليــات علــى مســتوى األفــراد 

والمؤسســات«. 

ــات الوصفيــة لليونســكو ومنظمــة التعــاون  ــات والبيان ــاه مــن قاعــدة البيان ــّم اســتخراج معظــم تعاريــف المؤشــرات المتعلقــة بالتعليــم الموضحــة أدن ت
ــواع األربعــة للمؤشــرات: االقتصــادي والتنميــة406 المنشــورة تحــت عنــوان األن

مؤشرات المدخالت 

يتــم تعريــف الطالــب علــى أنــه أي فــرد مشــارك فــي الخدمــات التعليميــة مــن خــالل جمــع البيانــات. وبالتالــي فــإن مصطلــح »طالــب« ينطبــق علــى الطــالب 
والطالبــات علــى حــّد ســواء. يشــير عــدد الطــالب المســجلين إلــى عــدد مــن األفــراد )األشــخاص( الذيــن تــم تســجيلهم خــالل فتــرة معّينــة، وليــس بالضــرورة 

عــدد حــاالت التســجيل، بذلــك يتــم حســاب كل طالــب مســّجل مــرة واحــدة فقــط.

طــالب بــدوام كامــل: يعــّد الطــالب المســجلون فــي البرامــج التعليميــة فــي المرحلــة االبتدائيــة والثانويــة مشــاركين بــدوام كامــل إذا حضــروا %57 مــن 
اليــوم أو األســبوع المدرســي علــى األقــل )كمــا هــو محــدد محلّيــً( ويتوقــع منهــم أن يكونــوا حاضريــن طــوال العــام الدراســي. 

األعمــار المدرســية النموذجيــة: تتوافــق مــع العمــر عنــد دخــول الحلقــة التعليميــة والتخــرج فيهــا. تتعلــق هــذه األعمــار بالمــدة النظريــة للحلقــة بافتــراض 
الحضــور بــدوام كامــل وعــدم إعــادة أي ســنة.

%90 مــن ســاعات العمــل االعتياديــة أو القانونيــة ويعمــل بــدوام كامــل  المــدرس بــدوام كامــل: يقصــد بــه معّلــم يعمــل لمــدة ال تقــل عــن 
لعــام دراســي كامــل.

404  http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml

405  http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf

406  http://www.uis.unesco.org/Pages/Glossary.aspx
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ــدوام كامــل )FTE(: مــدرس بــدوام جزئــي يعمــل بعــبء يكافــئ العــبء التدريســي لمــدرس متفــّرغ ويكــون أســاس الحســاب »ســاعات  مــدرس مــواٍز ب
العمــل القانونيــة« وليــس »ســاعات العمــل الكلّيــة أو الفعليــة«، أو »ســاعات التعليــم الكلّيــة أو الفعليــة«. يتــم تحديــد التكافــؤ بــدوام كامــل مــع دوام جزئــي 
للعامليــن فــي مجــال التعليــم عــن طريــق حســاب نســبة عــدد ســاعات العمــل للموظفيــن بــدوام جزئــي خــالل الســاعات القانونيــة التــي اشــتغلها موظــف 

بــدوام كامــل خــالل العــام الدراســي.

المــدرس المؤهــل بالكامــل: تعنــي المعلميــن الذيــن اســتوفوا جميــع متطلبــات التدريــب لتدريــس موضــوع معّيــن عنــد مســتوى معّيــن مــن التعليــم 
وفقــً لمتطلبــات التأهيــل فــي الدولــة، وكذلــك يلّبــي المتطلبــات اإلداريــة األخــرى كافــة لشــغل وظيفــة دائمــة فــي المدرســة.

المدرســة: هــي مركــز الخدمــات )أو المبانــي التــي تعــّد جــزءًا مــن مؤسســة تعليميــة كبــرى( تقــدم الخدمــات المتعلقــة بالتوجيــه والتعليــم لمجموعــة مــن 
الطــالب. قــد يكــون للمدرســة وحــدة إداريــة مســتقلة يتبــع لهــا العديــد مــن مراكــز الخدمــات أو مجموعــة مــن المــدارس الفرعيــة أو مركــز أو مبــاٍن(.

ــدار  ــدار مباشــرة بوســاطة هيئــة التعليــم أو الحكومــة المحليــة فــي المنطقــة أو ت ــة: هــي المؤسســة التعليميــة التــي ت ــة العام ــة التعليمي المؤسس
بشــكل مباشــر بوســاطة جهــة حكوميــة )مجلــس، لجنــة. إلــخ( يتــم تعييــن معظــم أعضائهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة أو يتــم اختيارهــم بوســاطة االنتخــاب.

ــة: هــي المؤسســة التعليميــة التــي تــدار بوســاطة المؤسســات غيــر الحكوميــة )مثــل المؤسســات الدينيــة أو النقابــات  ــة الخاص ــة التعليمي المؤسس
أو الشــركات أو المنظمــات األجنبيــة والدوليــة( أو التــي يكــون معظــم أعضــاء مجلــس إدارتهــا ليســوا معّينيــن مــن قبــل المؤسســات والهيئــات العامــة.

تعليــم األشــخاص ذوي اإلحتياجــات الخاصــة: تــّم تصميــم هــذا النــوع مــن التعليــم لمســاعدة األشــخاص الذيــن يحتاجــون، ألســباب عديدة، إلى مســاعدات 
إضافيــة وطــرق تدريــس تناســبهم، وذلــك مــن أجــل المشــاركة فــي تحقيــق أهــداف البرنامــج التعليمــي. هــذا وتشــمل هــذه األســباب علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر )اإلعاقــة البدنيــة والســلوكية والفكريــة والعاطفيــة واالجتماعيــة(.

نســبة النفقــات الحكوميــة علــى التعليــم مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي: هــي النفقــات اإلجماليــة العامــة )المحليــة واإلقليميــة والمركزيــة( التــي تنفــق 
علــى قطــاع التعليــم وتكــون هــذه النفقــات فــي شــكل )نفقــات حاليــة ونفقــات مــن رأس المــال وتحويــالت( ويتــم التعبيــر عنهــا كنســبة مئويــة مــن إجمالــي 

الدخــل القومــي. وتشــمل هــذه النفقــات التــي يتــم تمويلهــا بوســاطة الحــواالت مــن المصــادر الدوليــة للحكومــة.

نســبة النفقــات الحكوميــة علــى الطالــب الواحــد مــن حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي: هــي عبــارة عــن متوســط النفقــات الحكوميــة 
العامــة )الحاليــة، ومــن رأس المــال والتحويــالت( علــى الطالــب المقبــول فــي مســتوى تعليمــي معّيــن، ويتــم التعبيــر عنهــا كنســبة مــن حصــة الفــرد مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

مؤشرات العمليات407

معامــل الكفــاءة: وهــو عبــارة عــن العــدد األمثــل لســنوات الدراســة المطلوبــة )مــع عــدم وجــود إعــادة أو تســّرب مــن المدرســة( مــن أجــل إعــداد عــدد مــن 
الخريجيــن مــن مدرســة معّينــة، ومقارنــة ذلــك بســنوات الدراســة فــي مدرســة أخــرى إلعــداد نفــس العــدد مــن الخريجيــن. وأحيانــً يتــم اســتخدام نســبة 
المدخــالت - المخرجــات التــي غالبــً مــا تســتخدم كبديــل وهــي عبــارة عــن معكــوس معامــل الكفــاءة. مــع مالحظــة أن الســنة الدراســية التــي يقضيهــا 

الطالــب فــي مســتوى معّيــن يتــم احتســابها علــى أنهــا ســنة دراســية واحــدة للطالــب.

معــدالت االلتحــاق الصافيــة: هــي عبــارة عــن نســبة األفــراد مــن مجموعــة عمريــة معينــة وملتحقــون بمســتوى تعليمــي محــدد. ويتــم الحصــول علــى المعــّدل 
الصافــي لهــذه المجموعــة العمريــة عــن طريــق قســمة العــدد الــذي يلتحــق ألول مــرة بــأي نــوع مــن التعليــم مــن هــذه الفئــة العمريــة علــى إجمالــي هــذه 

الفئــة العمريــة مــن الســكان )وضــرب الناتــج ×100(. ويتــم احتســاب معــدالت االلتحــاق الصافيــة بإضافــة معــّدل االلتحــاق الصافــي لــكل عــام مــن العمــر.

المعــّدل الصافــي الســتيعاب الطــالب فــي الصــف األول مــن المرحلــة االبتدائيــة: هــو عبــارة عــن عــدد الملتحقيــن الجــدد بالصــف األول فــي المرحلــة االبتدائيــة 
الذيــن بلغــوا الســن القانونيــة للقبــول، ويتــم التعبيــر عــن ذلــك بنســبة مئويــة لنفــس الفئــة العمريــة مــن الســكان.

نســبة الطــالب مــن مجموعــة الفئــة العمريــة النظريــة: بالنســبة إلــى التعليــم االبتدائــي )ISCED 1( هــو عبــارة عــن نســبة الطــالب فــي تلــك الفئــة العمريــة 
إلــى عــدد الســكان فــي نفــس الفئــة العمريــة فــي ســنة دراســية محــددة.

نســبة االلتحــاق بالتعليــم الخــاص: وهــي عبــارة عــن العــدد اإلجمالــي للطــالب فــي مســتوى تعليمــي محــدد الذيــن تــّم قبولهــم فــي مؤسســات ال تديرهــا 
هيئــة حكوميــة بــل تتــم إدارتهــا مــن قبــل جهــات خاصــة )مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة، الجهــات الدينيــة، المؤسســات أو الشــركات(، ويتــم التعبيــر 

عنهــا بنســبة مــن العــدد اإلجمالــي للطــالب المقبوليــن فــي ذلــك المســتوى التعليمــي.

407   http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/post-2015-education%20framework-indicators-technical- 
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ــن، ويتــم التعبيــر عنهــا  ــة المحــددة المقبوليــن لمســتوى تعليمــي معّي ــي الطــالب مــن الفئــة العمري المعــّدل الصافــي لاللتحــاق: وهــو عبــارة عــن إجمال
بنســبة مــن مجمــوع تلــك الفئــة العمريــة مــن الســكان.

معــّدل االلتحــاق الصافــي للمرحلــة االبتدائيــة المعــّدل: وهــو عبــارة عــن العــدد اإلجمالــي للطــالب فــي الســن القانونيــة للقبــول فــي المدرســة االبتدائيــة 
الذيــن تــّم قبولهــم فــي المرحلــة االبتدائيــة )ISCED 1( أو المرحلــة الثانويــة )ISCED 2(، ويتــم التعبيــر عنهــا بالنســبة المئويــة المقابلــة مــن الســكان فــي 

ســنة مدرســية محــددة. ويعطــي هــذا المؤشــر قياســً أكثــر دقــة لمشــاركة الســن القانونيــة للمرحلــة االبتدائيــة مــن الســكان فــي النظــام التعليمــي.

معــّدل التســّرب مــن التعليــم: وهــو عبــارة عــن عــدد الطــالب مــن فئــة عمريــة محــّددة ملتحقيــن خــالل العــام الدراســي الحالــي بمســتوى تعليمــي محــدد 
ولكــن لــم يلتحقــوا فــي العــام الدراســي المقبــل.

ــك  ــن فــي ســنة دراســية محــّددة، ويتــم التعبيــر عــن ذل معــّدل اإلعــادة: وهــو عبــارة عــن عــدد الطــالب الذيــن يعيــدون الدراســة فــي صــف مدرســي معّي
ــك الصــف فــي الســنة الدراســية الســابقة. كنســبة مــن االلتحــاق بذل

معــّدل الطــالب المنقوليــن للصــف الالحــق: وهــو عبــارة عــن نســبة الطــالب الملتحقيــن فــي صــف تعليمــي محــدد فــي ســنة دراســية محــددة والذيــن 
سيدرســون فــي الصــف الالحــق فــي العــام الدراســي المقبــل.

معــّدل االنتقــال الفعــال بحســب الصــف: ويقيــس هــذا المعــّدل احتماليــة نقــل الطالــب مــن صــف محــّدد إلــى الصــف الــذي يليــه فــي مســتوى تعليمــي 
محــّدد بغــّض النظــر عــن اإلعــادة. فمثــاًل نجــد أن معــّدل االنتقــال الفعــال للمســتوى Gi والعــام t يعــرف بأنــه النســبة بيــن المنقوليــن مــن المســتوى Gi إلــى 
المســتوى Gi+1 التالــي بيــن ســنوات الدراســة t وt+1 وبيــن عــدد الطــالب الملتحقيــن فــي المســتوى Gi فــي عــام محــدد والذيــن لــم يعيــدوا ذلــك المســتوى 

فــي العــام الــذي يليــه.

عــدد الطــالب فــي الغرفــة الصفيــة وعــدد المعلميــن للغرفــة الصفيــة الواحــدة: يتــم احتســاب ذلــك علــى أنــه عــدد الطــالب الملتحقيــن فــي مســتوى تعلمــي 
محــدد إلــى عــدد المعلميــن بحســب عــدد الغــرف الصفيــة المخّصصــة لهــذا المســتوى الدراســي مــع )ضــرب الناتــج ×100(.

ــي  ــى العــدد اإلجمال ــي للطــالب المنتظميــن فــي المدرســة مقســومً عل ــق قســمة العــدد اإلجمال نســبة الطــالب للمدرســين: ويتــم احتســابها عــن طري
ــج فــي 100. للمعلميــن مــع ضــرب النات

الســنوات الدراســية المتوقعــة: وهــي عبــارة عــن عــدد الســنوات التــي يتوقــع أن يمضيهــا الطالــب ذي الســن القانونيــة لدخــول المدرســة فــي مســتوى 
دراســي معّيــن. بالنســبة إلــى األطفــال مــن عمــر محــدد. يتــم احتســاب الســنوات الدراســية المتوقعــة بأنهــا مجمــوع معــدالت االلتحــاق المحــدد بالعمــر لذلــك 

المســتوى التعليمــي المحــدد.

تصنيــف طــالب الثانــوي حســب الحقــل التعليمــي: )مثــل الرياضيــات والعلــوم والهندســة( وتعــرف بأنهــا عــدد الطــالب المقبوليــن فــي كل حقــل مــن هــذه 
الحقــول فــي مرحلــة الثانويــة، ويتــم التعبيــر عــن ذلــك بنســبة إجمالــي الملتحقيــن فــي الحقــل إلــى المجمــوع الكّلــي للملتحقيــن فــي الدراســة الثانويــة. 

نســبة القبــول فــي التعليــم المهنــي: ويتــم تعريفهــا بأنهــا العــدد اإلجمالــي للطــالب المقبوليــن فــي برامــج التدريــب المهنــي فــي مســتوى تعليمــي 
معّيــن. ويتــم التعبيــر عــن ذلــك بنســبة عــدد الطــالب الملتحقيــن فــي برامــج التعليــم )المهنــي والعــام( فــي ذلــك المســتوى. ومــا يجــدر ذكــره هنــا أن 
التعليــم المهنــي قــد تــّم تصميمــه الكتســاب معــارف ومهــارات ومقــدرات محــّددة تخــّص مجــاال أو مهنــة ويدخــل فــي ذلــك موضــوع التلمــذة الصناعيــة. كمــا 

أن اجتيــاز هــذه البرامــج يفتــح اآلفــاق لســوق العمــل الــذي يســتوعب المهنييــن المؤهليــن.

مؤشرات المخرجات408

الخريجون: هم الذين - وفقً لسجالت المدرسة أو العام األكاديمي - أكملوا برنامجً تعليميً بنجاح، بغّض النظر عن أعمارهم.

التخريج/االكتمــال بنجــاح: المقصــود بـــ »البرنامــج التعليمــي بنجــاح« يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، ومــن الممكــن أن يتمّكــن الخريــج الواحــد مــن أن يتخــّرج 
مــن أكثــر مــن برنامــج )حتــى لــو كان ذلــك فــي العــام األكاديمــي نفســه( وذلــك إذا تــّم قبــول الطالــب فــي برنامجيــن تعليمييــن أو أكثــر مــن ذلــك وقــام 

بإكمالهمــا بنجــاح.

معــّدل التخــّرج اإلجمالــي: وهــو عبــارة عــن عــدد خريجــي برنامــج أو مســتوى دراســي محــّدد بغــّض النظــر عــن عمرهــم، ويتــم التعبيــر عــن ذلــك كنســبة 
مــن مجمــوع الســكان فــي نفــس العمــر.

408   http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/post-2015-education%20framework-indicators-technical- 
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معــّدل البقــاء فــي الصــف الدراســي: وهــو عبــارة عــن النســبة المئويــة لمجموعــة مــن الطــالب الذيــن تــّم قبولهــم فــي الصــف األول مــن مرحلــة تعليميــة 
مــا فــي ســنة دراســية معّينــة ومــن المتوقــع أن يصلــوا إلــى صــف معّيــن بغــّض النظــر عــن اإلعــادة.

المغــادرون للمــدارس فــي وقــت باكــر: عبــارة عــن عــدد طــالب مــن فئــة عمريــة تــّم قبولهــم فــي عــام دراســي محــّدد )مثــاًل كانــت أعمارهــم بيــن 15 و19 
وأكملــوا المرحلــة الثانويــة( ولكــن لــم يلتحقــوا فــي العــام الدراســي المقبــل ولــم يكملــوا المســتوى التعليمــي الــذي كانــوا ملتحقيــن بــه.

مؤشرات المخرجات409

تقييــم المخرجــات التعليميــة: وهــو عبــارة عــن تقييــم إنجــاز األفــراد لألهــداف التعليميــة وذلــك عــن طريــق اســتخدام العديــد مــن منهجيــات التقييــم 
)الفحوصــات/ االختبــارات التحريريــة والشــفوية والعمليــة، المشــاريع والمحافــظ( خــالل برنامــج تعليمــي أو فــي نهايتــه.

ــة )القرائيــة( للبالغيــن: وهــو عبــارة عــن النســبة المئويــة مــن الســكان الذيــن أعمارهــم 15 عامــً فمــا فــوق والذيــن  معــّدل اإللمــام بالقــراءة والكتاب
يمكنهــم القــراءة والكتابــة مــع الفهــم لموضوعــات قصيــرة بســيطة فــي حياته/حياتهــا اليوميــة. وبصــورة عامــة يدخــل فــي اإللمــام بالقــراءة والكتابــة محــو 

األمّيــة الحســابية بحيــث يســتطيع الشــخص القيــام بعمليــات حســابية بســيطة.

ــاث بالقــراءة  ــارة عــن نســبة معــّدل إلمــام اإلن ــً: وهــو عب ــة 15-24 عام ــة العمري ــة للفئ مؤشــر التكافــؤ بيــن الجنســين )GPI( فــي اإللمــام بالقــراءة والكتاب
ــة. ــى معــّدل إلمــام الذكــور لنفــس الفئــة العمري ــة إل والكتاب

 )ISCED( التحصيــل العلمــي: وهــو عبــارة عــن المســتوى التعليمــي األعلــى الــذي يكملــه الفــرد بنجــاح، وذلــك وفقــً لمعاييــر تصنيــف التعليــم العالميــة
وعــادة مــا يتــم قياســه مــع األخــذ فــي اإلعتبــار أعلــى برنامــج تعليمــي تــّم اجتيــازه بنجــاح ويكــون ذلــك المســتوى مســاويً لمؤهــل تعليمــي معتــرف بــه. أمــا 

المؤهــالت المتوســطة فيتــم تصنيفهــا فــي مســتوى أقــل مــن البرنامــج ذاتــه.

التحصيــل العلمــي للســكان الذيــن أعمارهــم 25 عامــً فمــا فــوق: وهــو عبــارة عــن النســبة المئويــة لتصنيــف الســكان الذيــن أعمارهــم 25 عامــً فمــا 
.)ISCED( فــوق وفقــً ألعلــى مســتوى تعليمــي تحصلــوا عليــه أو أكملــوه وفقــً لمعاييــر تصنيــف التعليــم العالميــة

متوســط ســنوات الدراســة: وهــو عبــارة عــن متوســط عــدد ســنوات التعليــم التــي تــّم إكمالهــا مــن قبــل الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 عامــً 
ومــا فــوق مــع عــدم احتســاب الســنوات المســتغرقة فــي اإلعــادة.

4-4-2-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات

يمكــن تطبيــق إطــار جــودة البيانــات الدوليــة التــي قامــت المؤسســات الدوليــة بتطويــره فيمــا يتعلــق بــأي إنتــاج إحصائــي، وعلــى وجــه الخصــوص إطــار 
ــات الــذي قــام صنــدوق النقــد الدولــي بتطويــره وقائمــة التقييــم الذاتــي األوروبيــة لمديــري المســح التــي طّورهــا اإلحصــاء األوروبــي،  تقييــم جــودة البيان

ــات تقييــم جــودة إحصــاءات التعليــم. لغاي

قــام البنــك الدولــي والمعهــد اإلحصائــي التابــع لليونســكو410 بإعــداد أداة محــددة متمثلــة فــي إطــار تقييــم جــودة البيانــات لإلحصــاءات التعليميــة. 
ويتمثــل القصــد مــن إطــار العمــل فــي تحديــد مجــاالت التحســين عــن طريــق تقييــم جــودة إحصــاءات التعليــم وذلــك فــي ســياق بنــاء القــدرات اإلحصائيــة.

أضــف إلــى ذلــك، أن )DESAP(411 أداة تــّم إدخالهــا مــن قبــل مكتــب اإلحصــاء التابــع للمفوضيــة األوروبيــة لمســاعدة مديــري المســوح فــي تقييــم 
ــة العامــة لتقييــم جــودة  ــة المرجعي ــر المقاييــس المّتبعــة. وتعــّد )DESAP( بمنزل ــر فــي تطوي ــّم الحصــول عليهــا والتفكي نوعيــة اإلحصــاءات التــي ت
المســوح المدرجــة فــي نظــام اإلحصــاء األوروبــي بطريقــة منهجيــة. وتعــّد هــذه األداة ذات فائــدة كبيــرة حيــث يمكــن اســتخدامها كاختبــار ذاتــي 

لتقييــم إحصــاءات التعليــم.

4-4-2-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية 

تقــوم العديــد مــن المنظمــات الدوليــة بجمــع اإلحصــاءات المتعلقــة بالتعليــم فــي الــدول فــي مختلــف أرجــاء العالــم. ويتــم اســتخدام هــذه البيانــات لمراقبــة 
وضــع التعليــم فــي تلــك الــدول. باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم اســتخدام هــذه البيانــات لرصــد التطــّور الــذي تــّم تحقيقــه حيــال األهــداف العالميــة التــي وضعهــا 
المجتمــع الدولــي. ويتــم القيــام بهــذه البرامــج كل علــى حــدة إال أنهــا تغطــي العديــد مــن المجــاالت فــي كثيــر مــن الــدول كمــا أنهــا تهــدف إلــى تحديــد 

409  http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/post-2015-education%20framework-indicators-technical-advisory-group-efa-steering-committee-2014-en.pdf 

410  http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/G0-LEG-20031010

411   http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,print:Y~isCURL:Y~contentMDK:23150612~ 
pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html
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المجموعــات الســكانية وفقــً ألهــداف معّينــة كمــا يتــم التنســيق لهــذه البرامــج وفقــً ألهــداف معّينــة علــى المســتوى الدولــي كمــا أنهــا تتكامــل فيمــا 
بينهــا لتعطــي صــورة واضحــة عــن وضــع التعليــم فــي هــذه الــدول.

ويتــم جمــع اإلحصــاءات عــن طريــق االســتبيانات العامــة التــي يتــم توزيعهــا علــى اإلدارات الوطنيــة المشــاركة )مؤسســات اإلحصــاء ووزارات التعليــم 
والمؤسســات الوطنيــة المســؤولة بشــكل مباشــر عــن تقديــم الخدمــات التعليميــة( ويتــم إتبــاع األعــراف والمعاييــر الدوليــة المتفــق عليهــا. وبعدهــا يتــم 
التأكــد مــن جــودة البيانــات عــن طريــق إخضاعهــا للتعاريــف والمفاهيــم المتبعــة دوليــً، ومــن ثــم يتــم نشــرها إلــى المســتخدمين فــي جميــع أرجــاء العالــم 
فــي صيــغ مقبولــة تمّكــن مــن مقارنتهــا زمنيــً ومكانيــً. هــذا ويتــم جمــع البيانــات المتعلقــة بالتعليــم بوســاطة اليونســكو، ومنظمــة العمــل الدوليــة، 
ــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  ومنظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف والبرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة واالتحــاد األوربــي والبنــك الدول
والمؤسســات األكثــر تخصصــً مثــل اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا التابعــة لألمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة التــي تتعهــد بمبــادرات 

جمــع البيانــات فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ودول شــبه الجزيــرة العربيــة.

وفيما يلي أهم ثالثة برامج رئيسية في مجال جمع البيانات:

معهــد اليونســكو لإلحصــاء )UIS(: وهــو البرنامــج األكبــر فــي مجــال جمــع البيانــات عــن طريــق االســتبيانات فــي العالــم وتشــارك فــي هــذا البرنامــج نحــو 
200 دولــة ومنطقــة مــن العالــم. وفــي هــذا البرنامــج يتــم تصميــم االســتبيانات وفقــً لمعاييــر وتصنيفــات ومقاييــس عالميــة تتــم مراجعتهــا وتعديلهــا 

بوســاطة هــذا البرنامــج مــن أجــل الـــتأكد مــن فعاليتهــا فــي معالجــة المشــكالت اإلحصائيــة الناشــئة وتحســين نوعيــة البيانــات. ويعمــل القائمــون علــى 
هــذا البرنامــج علــى تخزيــن هــذه البيانــات فــي قاعــدة بيانــات شــاملة وتعــّد القاعــدة األكثــر شــموالً لبيانــات التعليــم فــي العالــم. ويغطــي هــذا البرنامــج 
قضايــا التعليــم كافــة مثــل قضايــا التكافــؤ بيــن الجنســين فــي التعليــم والقضايــا المتعلقــة بالمعلميــن وقضايــا التمويــل. ويقــوم هــذا البرنامــج بنشــر 
قائمــة موســعة تنشــر فيهــا البيانــات والمؤشــرات والتعاريــف الخاصــة بالتعليــم فــي دول العالــم بــل وتتعداهــا إلــى األقاليــم الموجــودة فــي هــذه الــدول. 

.412 )UIS website 18( يمكــن الدخــول إلكترونيــً إلــى قاعــدة بيانــات معهــد اليونســكو لإلحصــاء مــن خــالل

ــر هــذا البرنامــج بوســاطة معهــد اليونســكو لإلحصــاء مــن أجــل جمــع المعلومــات  ــّم تطوي ــا )LAMP( 413: ت ــة ومراقبته ــو األمّي ــم مح ــج تقيي برنام
المطلوبــة ونشــرها لمتابعــة المهــارات المتعلقــة بمحــو األمّيــة وتطويرهــا. إن اإلحصــاءات الخاصــة بمحــو األمّيــة متوافــرة فــي قاعــدة بيانــات معهــد 

لإلحصــاء. اليونســكو 

دراســة التطــّور المحــرز فــي مجــال محــو أمّيــة القــراءة )PIRLS(414: يقــوم هــذا البرنامــج بتوفيــر المعلومــات المتعلقــة بالمنجــزات التــي تــم تحقيقهــا 
فــي مجــال محــو أمّيــة القــراءة عنــد طــالب الصــف الرابــع. وقــد تــّم إجــراء هــذه الدراســة فــي دوريــة مّدتهــا خمــس ســنوات أي 2001 و2006 و2011 بوســاطة 
االتحــاد الدولــي لتقييــم المنجــزات التعليميــة )IEA(415. وقــد ركــزت هــذه الدراســة علــى قــدرة الطــالب علــى قــراءة موضوعــات المطالعــة كمــا قامــت الدراســة 
ــة الرابعــة مــن هــذا  ــة مــن االســتبانات لمعرفــة تعامــل الطــالب مــع القــراءة فــي المنــزل والمدرســة. وســيتم البــدء فــي الجول باســتخدام مجموعــة كامل
البرنامــج فــي عــام 2016، وذلــك لتقييــم قضايــا محــو أمّيــة القــراءة فــي المــدارس االبتدائيــة ومتابعتهــا. ومــا يجــدر ذكــره أن إمــارة أبوظبــي تشــارك فــي هــذه 

الدراســة لبيــان هــذا المؤشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

رصــد اإلنجــاز التعليمــي )MLA(416: وهــو عبــارة عــن برنامــج تــّم تطبيقــه مــن قبــل اليونيســيف واليونســكو فــي نحــو 50 دولــة فــي أنشــطة محــو األمّيــة 
.)EFA( ومحــو األمّيــة الحســابية والمهــارات الحياتيــة. ويعــّد هــذا البرنامــج جــزءًا مــن برنامــج التعليــم للجميــع

وقــد التزمــت المجموعــة المشــتركة )UOE( المكونــة مــن منظمــة اليونســكو ممثلــة فــي معهــد اليونســكو لإلحصــاء ومنظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة والمفوضيــة األوروبيــة لإلحصــاء بإجــراء المســح العــام الخــاص بقضايــا التعليــم فــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع والــدول ذات الدخــل المتوســط 
المنضويــة تحــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة أو االتحــاد األوروبــي417. وفعــاًل ومنــذ عــام 1993 نجــد أن هــذا المســح418 قــد أســهم كثيــرًا فــي 
التزويــد باإلحصــاءات التعليميــة المفصلــة419 التــي نتــج منهــا الكثيــر مــن المؤشــرات. باإلضافــة إلــى ذلــك نجــد أن قاعــدة البيانــات التابعــة لهــذه المجموعــة 
قــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي توفيــر المعلومــات المتعلقــة بالتعليــم مثــل مخرجــات المؤسســات التعليميــة والمعينــات التــي تشــكل مخرجــات التعليــم 

والمصــادر البشــرية والماليــة المســتثمرة فــي مجــال التعليــم. إلــخ.

مؤشــرات التعليــم العالمــي )WEI(420: يمثــل هــذا البرنامــج القاعــدة األساســية التــي تســتند إليهــا الــدول ذات الدخــل المتوســط فــي تطويــر المؤشــرات 
الخاصــة بسياســة التعليــم فــي إطــار أبعــد مــن إحصــاءات التعليــم العالميــة. ويســاعد هــذا البرنامــج فــي المقارنــة المباشــرة بيــن الــدول األعضــاء وذلــك 
ألن البيانــات التــي تــّم جمعهــا مســتندة إلــى نفــس العناصــر الهيكليــة العامــة )التعاريــف والتوجيهــات والمنهجيــات( المعتمــدة مــن معهــد اليونســكو 

412  http://www.uis.unesco.org

413  http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/lamp-literacy-assessment.aspx

414  http://timssandpirls.bc.edu/index.html

415  http://www.iea.nl/

416  http://www.unicef.org/education/index_achievement.html

417  http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/uoe-data-collection-education-systems-v1-2013-en.pdf

418  http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/uoe-data-collection-education-systems-v2-2013-en.pdf

419  http://www.oecd.org/education/database.htm

420  http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/world-education-indicators.aspx
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ــة الســتخدامها فــي  لإلحصــاء ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة والمفوضيــة األوروبيــة لإلحصــاء. والهــدف الرئيســي لهــذا البرنامــج هــو وضــع رؤي
المقارنــة بيــن سياســات التعليــم وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى أنظمــة أفضــل يتــم تطبيقهــا لمراقبــة التعليــم. ومــا يجــدر ذكــره هنــا أن معظــم الــدول 
المشــاركة فــي هــذا البرنامــج قــد شــارفت علــى تحقيــق تعليــم ابتدائــي عالمــي باإلضافــة إلــى ســعيها الــدؤوب مــن أجــل تحســين نوعيــة التعليــم فــي 

المراحــل التعليميــة األعلــى.

إضافــة إلــى مكتــب اإلحصــاء )المفوضيــة األوروبيــة لإلحصــاء( التابــع لإلتحــاد األوروبــي: ويعــّد هــذا المكتــب ركيــزة أساســية فــي عمليــات جمــع اإلحصــاءات 
ــات التفصيليــة )ESMS(421 ونشــرها. ــق هيــكل )SDMX( الخــاص بالبيان التفصيليــة الخاصــة بالتعليــم فــي دول االتحــاد األوروبــي التــي تطّب

أمــا البيانــات المتعلقــة بالمعلميــن والمناهــج422 فقــد ظّلــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة توالــي جمعهــا منــذ مطلــع التســعينيات وذلــك 
مــن خــالل االســتمارة المســمى »المعلمــون والمناهــج«، وتغطــي هــذه البيانــات مــا يلــي: )1( أوقــات التدريــس اإللزاميــة وغيــر اإللزاميــة للطــالب. )2( أوقــات 

عمــل المعلميــن وأوقــات التدريــس عندهــم. )3( التعويــض القانونــي الســنوي للمعلميــن.

باإلضافــة إلــى ذلــك قامــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بجمــع البيانــات حــول المعلميــن فــي المــدارس االبتدائيــة والمتوســطة والعليــا بوســاطة 
ــة عالميــة للتدريــس والتعلــم« ويمكــن  ــج مســح تاليــس 2013: رؤي ــج المســح فــي »نتائ ــّم نشــر نتائ ــي للتدريــس والتعلــم )TALIS(، وقــد ت المســح الدول

.423)OECD website( اإلطــالع علــى ذلــك فــي موقــع منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة

ــوم )TIMMS(424: تــّم تطبيــق هــذه الدراســة علــى طــالب الحلقــة الخامســة مــن التعليــم فــي األعــوام  ــات والعل ــة للرياضي اتجاهــات الدراســة الدولي
ــع  ــّم حصــر هــذه الدراســة بطــالب الصــف الراب ــي لتقييــم منجــزات التعليــم )IEA(425، وقــد ت )1995 و1999 و2003 و2007 و2011( مــن قبــل االتحــاد الدول
والصــف الخامــس حيــث تــّم تطبيــق نظــام تقييــم عالمــي لقيــاس إنجــازات الطــالب فــي مادتــي الرياضيــات والعلــوم فــي أكثــر مــن 60 دولــة حــول العالــم. 
وقــد ارتكــز هــذا التقييــم علــى بعديــن أساســيين: أولهمــا البعــد المتعلــق بالموضــوع حيــث يتــم تحديــد مجــاالت محــددة يتــم تقييمهــا مثــل )الحســاب 
والخبــرة والعلــوم والهندســة والبيانــات واألحيــاء والكيميــاء والفيزيــاء وعلــوم األرض(، والبعــد الثانــي وهــو البعــد الذهنــي الــذي يتنــاول مجــاالت المعرفــة 
والتطبيــق والمنطــق. ويســتهدف النــوع المتقــّدم مــن هــذا البرنامــج الطــالب ذوي اإلهتمامــات بالرياضيــات المتقّدمــة والفيزيــاء التــي تؤّهلهــم لاللتحــاق 
ــا. كمــا يقــوم هــذا البرنامــج المتقــدم بتقييــم الطــالب فــي  ــا والهندســة والرياضيــات فــي دراســتهم العلي بالدراســات المتعلقــة بالعلــوم والتكنولوجي
الســنة األخيــرة مــن دراســتهم الثانويــة أو التقييــم عنــد بدأيــة التحاقهــم ببرنامــج الدراســة الجامعيــة حيــث جــرى تطبيــق ذلــك ألول مــرة فــي عــام 2015. 

ومــا يجــدر ذكــره أن إمــارة أبوظبــي تشــارك فــي هــذه الدراســة لبيــان هــذا المؤشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

البرنامــج الدولــي لتقييــم الطــالب )PISA(426: تــّم إطــالق هــذا البرنامــج مــن قبــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة للمــرة األولــى فــي عــام 2000 
فــي شــكل اســتبيان يتــم توزيعــه كل ثــالث ســنوات لبيــان معــارف ومهــارات الطــالب الذيــن يبلغــون مــن العمــر 15 عامــً فــي الــدول الصناعيــة الكبــرى. 
ويقــوم هــذا البرنامــج بتقييــم مقــدرات الشــباب فــي اســتخدام معارفهــم ومهاراتهــم فــي مواجهــة التحديــات الحياتيــة الحقيقيــة. وبالخصــوص تقييــم 
محــو األمّيــة فــي القــراءة والرياضيــات والعلــوم. ويتــم تطبيــق هــذا التقييــم مــن خــالل االختبــارات التــي يخضــع لهــا الطــالب فــي مدارســهم. كمــا نجــد أن 
الطــالب والمعلميــن يقومــون مــن خــالل هــذا االســتبيان باإلجابــة عــن أســئلة عــن أنفســهم ومدارســهم ومــن ثــم تحليــل العوامــل التــي تؤثــر فــي األداء 
الجيــد والضعيــف. كمــا يتــم إعــداد سلســلة مــن هــذه التقاريــر بشــكل منتظــم مــن قبــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة تتــم فيهــا مقارنــة بيــن 
الطــالب الذيــن يبلغــون مــن العمــر 15 عامــً فــي أرجــاء العالــم كافــة، باإلضافــة إلــى مناقشــة المنهجيــات المتبعــة فــي جمــع هــذه البيانــات. ومــا يجــدر ذكــره 

أن إمــارة أبوظبــي تشــارك فــي هــذه الدراســة لبيــان هــذا المؤشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ــة والتحصيــل العلمــي والحضــور فــي المــدارس مــن مكاتــب  ــات حــول محــو األمّي ــدة: ويقــوم هــذا البرنامــج بجمــع البيان ــم المتح ــاء باألم ــم اإلحص قس
اإلحصــاء الوطنيــة427 المنتشــرة فــي بقــاع العالــم كمــا تقــوم بنشــرها فــي المــكان الــذي يناســبها فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي الــذي تصــدره األمــم 
المتحــدة. ويقــوم هــذا القســم أيضــً بجمــع اإلحصــاءات والمؤشــرات المتعلقــة باألمّيــة والتعليــم وتوفيرهــا علــى شــبكة اإلنترنــت428، حيــث يتــم الحصــول 

علــى هــذه البيانــات مــن اإلحصــاءات الســكانية والنظــم اإلداريــة مــن خــالل موقــع المؤشــرات االجتماعيــة التابــع للقســم.

اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا التابعــة لألمــم المتحــدة )UN-ESCWA( مقرهــا فــي لبنــان وتقــوم بنشــر اإلحصــاءات الخاصــة بالتعليــم واألمّيــة 
ــة  ــم اإلحصــاءات والمؤشــرات المتعلقــة بالتنميــة االقتصادي ــة429. وتقــوم هــذه النشــرة بتقدي ــة العربي ــي للمنطق ــص اإلحصائ ــة فــي الملخ ــكل دول ل
واالجتماعيــة فــي الــدول األعضــاء فــي إســكوا بشــكل متسلســل. هــذا وتكّونــت نســختها األخيــرة N 33, 2013(( مــن 12 بابــً ركــزت فيهــا علــى موضوعــات: 
الســكان والقــوة العاملــة والتعليــم واألمّيــة والصحــة وتكافــؤ النــوع االجتماعــي وتلــوث الهــواء والطاقــة والموضوعــات الوطنيــة والصناعــة والتجــارة 

421  http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/educ_esms.htm

422  http://www.oecd.org/innovation/research/1842016.pdf

423  http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm

424  http://timssandpirls.bc.edu

425  http://www.iea.nl/

426  http://www.oecd.org/pisa/home/

427  http://unstats.un.org/unsd/syb/default.htm

428  http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/education/ed2.htm

429  http://www.escwa.un.org/information/pubaction.asp?PubID=1514 
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الخارجيــة واإلحصــاء المالــي واألســعار وتقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت. وقــد تــّم الحصــول علــى الحقائــق واألرقــام المنشــورة فــي هــذه المطبوعــة بشــكل 
ــة واالجتماعيــة  ــك عــن طريــق االســتجابة لالســتمارات التــي تعّدهــا اللجنــة االقتصادي ــدول العربيــة وذل أساســي مــن المصــادر اإلحصائيــة الوطنيــة فــي ال
لغــرب آســيا التابعــة لألمــم المتحــدة وتقــوم بتســليمها للجهــات التــي توفــر البيانــات الخاصــة بالدولــة كمــا يتــم الحصــول علــى هــذه البيانــات أيضــً مــن 

الجهــات المختصــة فــي األمــم المتحــدة.

ــة -  ــدول العربي ــة: تقــوم بجمــع اإلحصــاءات الخاصــة بالــدول مــن الــدول األعضــاء وتقــوم بنشــرها فــي مطبوعــة ســنوية ال ــدول العربي ــة ال جامع
أرقــام ومؤشــرات430 وتحتــوي هــذه المطبوعــة علــى مؤشــرات التعليــم فــي هــذه الــدول فــي موضوعــات محــو األمّيــة وعــدد الطــالب فــي كل حلقــة 
دراســية ونســبة النــوع االجتماعــي فــي الحلقــة الدراســية وعــدد الطــالب لــكل معلــم وعــدد المعلميــن مقابــل الغرفــة الصفيــة ونصيــب وزارة التعليــم 

مــن الميزانيــة العامــة للدولــة.

البنــك الدولــي: يقــوم بجمــع البيانــات الخاصــة بالتعليــم مــن قطــاع التعليــم التابــع لــه باإلضافــة إلــى الحصــول عليهــا مــن العديــد مــن المنظمــات الدوليــة. 
وتعــّد بوابــة اإلحصــاءات الخاصــة بالتعليــم )EdStats(431 مصــدرًا شــاماًل للبيانــات والتحليــالت الخاصــة بموضوعــات التعليــم مثــل االلتحــاق واإلكمــال 
والتعلــم والنفقــات والمســاواة. وتتحصــل هــذه البوابــة علــى البيانــات مــن 30 مســحً عنقوديــً متعــدد األغــراض وأكثــر مــن 200 مســح ديموغرافــي 
وصحــي )DHS( التــي يمكــن أن توّضــح الصــورة المتعلقــة بالنــوع والدخــل وعــدم المســاواة فــي االلتحــاق بالتعليــم وتطويــره وتحصيلــه فــي 90 دولــة. وعنــد 
الضغــط علــى التطبيــق الخــاص بهــذه البوابــة يمكنــك الدخــول إلــى أكثــر مــن قواعــد بيانــات أساســية يوجــد فيهــا أكثــر مــن 1000 مؤشــر دولــي مقــارن 
للمســتويات التعليميــة كافــة. كمــا يقــوم البنــك الدولــي أيضــً بنشــر مطبوعــة تحليــل متسلســلة »وضــع التعليــم« توضــح الرؤيــة العالميــة للتعليــم مــن 

خــالل الرســومات البيانيــة والخرائــط والجــداول والتحليــالت المرفقــة وكانــت آخــر نســخة تــّم نشــرها فــي نوفمبــر 2012 432.

ــي لتقييــم المنجــزات التعليميــة )IEA( 433 ويدخــل  ــّم تطبيقهــا مؤخــرًا مــن قبــل االتحــاد الدول وهنــاك دراســات جديــدة حــول اإلنجــازات التعليميــة ت
فــي هــذه الدراســات دراســة محــو األمّيــة الحاســوبية والمعلوماتيــة )ICILS( التــي تــّم إجراؤهــا فــي عــام 2013 التــي تقــوم بفحــص مخرجــات محــو األمّيــة 
ــة المبكــرة )ECES( عــن  ــك الدراســة المســّماة دراســة تعليــم للطفول ــى ذل ــدول. أضــف إل ــد مــن ال ــة بيــن الطــالب فــي العدي الحاســوبية والمعلوماتي
طريــق دراســة وطنيــة تهــدف إلــى اكتشــاف وتوصيــف وتحليــل توفيــر التعليــم للطفولــة المبكــرة فــي هــذه الــدول وكيفيــة تأثيرهــا فــي التحصيــل 
العلمــي لــدى األطفــال وقــد تــّم التخطيــط لهــذه الدراســة فــي 2016-2018، أضــف إلــى ذلــك الدراســة المســماة الدراســة العالميــة للتعليــم المدنــي 
والمواطنيــن )ICILS( التــي تــّم إجراؤهــا فــي عــام 2009 والتخطيــط لهــا فــي عــام 2016 والتــي تهــدف إلــى فحــص الطــرق التــي يتــم مــن خاللهــا 

إعــداد الشــباب للقيــام بأدوارهــم كمواطنيــن. 

4-4-2-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي 

4-4-2-3-1 إحصاءات أبوظبي - المحتويات والمصادر واألساليب

يتــم تعريــف المفاهيــم واألســاليب التــي يســتخدمها مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي434 لجمــع إحصــاءات التعليــم الوطنــي وتحليلهــا وتوزيعهــا وفقــً للســياق 
الوطنــي والثقافــي بالتــزام تــام بالمعاييــر والتعاريــف الدوليــة. ويتضّمــن هــذا القســم اإلجــراءات والعمليــات التــي يســتخدمها مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 

والــوزارات المعنيــة إلنتــاج إحصــاءات التعليــم ونشــرها. 

اإلطار رقم )1(: تعاريف بعض المؤشرات التعليمية التي نشرها مركز اإلحصاء - أبوظبي435

نسبة االلتحاق اإلجمالي:	 

عدد الطالب بصرف النظر عن عمر الملتحقين في مرحلة تعليمية معّينة / عدد السكان في الفئة العمرية الرئيسية لتلك الفئة × 100

نسبة االلتحاق الصافي:	 

ــى مــن 6 – 10  هــي عــدد الطــالب المســجلين حســب العمــر لمرحلــة تعليميــة معّينــة )الروضــة مــن ســن 4 – 5 ســنوات والحلقــة األول
ــة × 100 ــة الرســمية لتلــك المرحل ــة العمري ــة مــن 15 – 17 ســنة( / عــدد الســكان فــي الفئ ــة الثانوي ــة 11 – 14 ســنة والمرحل والحلقــة الثاني

السنة الدراسية: 	 

هــي الفتــرة الزمنيــة التــي يكمــل فيهــا الطالــب مرحلــة تعليميــة واحــدة. تبــدأ الســنة الدراســية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــادة 
فــي شــهر ســبتمبر مــن الســنة وتنتهــي فــي يونيــو مــن الســنة التاليــة. علــى ســبيل المثــال بــدأت الســنة الدراســية 2013 - 2014 فــي 

ســبتمبر 2013 وانتهــت فــي يونيــو 2014.

430  http://www.lasportal.org

431  http://datatopics.worldbank.org/education

432  http://datatopics.worldbank.org/education/wStateEdu/StateEducation.aspx

433  http://www.iea.nl/

434  T37.4.Education Statistics Methodology

435  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=2&SubTopicID=75&PublicationID=587
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اإلطار رقم )2(: إحصاءات ومؤشرات التعليم التي نشرها مركز اإلحصاء - أبوظبي 

عدد المدارس الحكومية والخاصة حسب الفصول الدراسية والمدّرسين واإلداريين.	 

عــدد المــدارس الحكوميــة والخاصــة حســب المراحــل التعليميــة والفصــول الدراســية. الروضــة والحلقــة األولــى والحلقــة الثانيــة والمرحلــة الثانويــة 	 
والمراحــل المتعــددة. 

عــدد الطــالب فــي المراحــل التعليميــة والفصــول الدراســية فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة: الروضــة والحلقــة األولــى والحلقــة الثانيــة والمرحلــة 	 
الثانويــة والمراحــل المتعــددة.

عدد الطالب والمدرسين واإلداريين في التعليم الحكومي والخاص حسب المنطقة والنوع االجتماعي.	 

نسبة الطالب إلى المدرسين وإلى الفصول الدراسية حسب المنطقة والمرحلة التعليمية والنوع االجتماعي في التعليم الحكومي والخاص.	 

عدد معاهد التعليم العالي حسب النوع االجتماعي والقطاع: الجامعات والكليات والمعاهد.	 

الطالب في المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة التعليمية والنوع االجتماعي.	 

نسبة الطالب إلى المدرسين والفصول الدراسية حسب المنطقة والجنسية والنوع االجتماعي والمرحلة التعليمية.	 

النسبة المئوية للتالميذ في المدارس الخاصة حسب المنطقة والجنسية والنوع االجتماعي والمرحلة التعليمية.	 

نسبة الطالب المواطنين إلى عدد الطالب غير المواطنين حسب القطاع والمنطقة.	 

عدد الطالب من ذوي اإلحتياجات الخاصة في التعليم الحكومي حسب نوع اإلعاقة والمنطقة.	 

عدد المدرسين حسب المرحلة التعليمية والنوع االجتماعي في التعليم الحكومي.	 

عدد أعضاء هيئة التدريس في المدارس الحكومية حسب المنطقة والجنسية والنوع االجتماعي والمرحلة التعليمية.	 

عدد المدرسين حسب المنطقة والجنسية والنوع االجتماعي في التعليم الخاص.	 

عدد الطالب والخريجين في معهد التكنولوجيا التطبيقية حسب المنطقة والنوع االجتماعي.	 

نسبة االلتحاق اإلجمالية والصافية حسب المرحلة التعليمية والنوع االجتماعي.	 

نسبة الطالب الملتحقين في التعليم الخاص إلى جميع الطالب حسب المنطقة.	 

نسبة االنتقال إلى المدرسة الثانوية حسب النوع االجتماعي.	 

نسبة سن المشاركة حسب النوع االجتماعي.	 

معّدالت اإلعادة حسب المنطقة والجنسية والنوع االجتماعي والمرحلة.	 

نسبة التسرب من المدرسة حسب المنطقة والجنسية والنوع االجتماعي والمرحلة.	 

نسبة التحصيل التعليمي حسب السنة والجنسية والنوع االجتماعي.	 

عدد مراكز محو األمّية وتعليم الكبار والتعليم المنزلي حسب النوع االجتماعي والمنطقة.	 

عدد الطالب في مراكز محو األمّية وتعليم الكبار حسب المنطقة والجنسية والنوع االجتماعي والمرحلة.	 

عدد الطالب في التعليم المنزلي حسب المنطقة والجنسية والنوع االجتماعي والمرحلة.	 

عدد المدرسين في مراكز محو األمّية وتعليم الكبار حسب المنطقة والجنسية والنوع االجتماعي.	 

عدد طالب التعليم العالي والخريجين حسب الجنسية والقطاع والنوع االجتماعي.	 

معّدالت التعليم واألمّية بين السكان )10 سنوات فما فوق( حسب الجنسية والنوع االجتماعي.	 

توزيع العدد المقّدر للسكان غير المواطنين )10 سنوات فما فوق( حسب التحصيل التعليمي والنوع االجتماعي.	 

إجمالي النفقات العامة على المؤسسات التعليمية كنسبة مئوية من إجمالي المصاريف العامة للمراحل التعليمية كافة مجتمعة.	 

اإلطار رقم )3(: اإلحصاءات والمؤشرات التعليمية التي نشرها مجلس أبوظبي للتعليم 

إجمالــي التعليــم العــام موزعــً حســب المناطــق التعليميــة )المــدارس والفصــول والطلبــة والجهــاز الوظيفــي للخدمــات اإلداريــة والفنيــة 	 
والتعليمية( 

توزيع المدارس حسب المرحلة والمناطق التعليمية.	 

عدد المدارس والفصول والطلبة والجهاز اإلداري موزعين حسب المراحل والحلقات والمناطق التعليمية.	 

عدد الطلبة وفقً للمراحل والمناطق التعليمية.	 

توزيــع الفصــول والطلبــة )مواطنيــن ووافديــن( حســب المناطــق التعليميــة والمرحلــة التعليميــة )التعليــم العــام والدراســات اإلســالمية 	 
والتعليــم الفنــي(.

توزيع الطلبة في التعليم الخاص حسب النوع االجتماعي والمناطق التعليمية والفصول.	 
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هناك نوعًن من إحصاءات التعليم في إمارة أبوظبي تقوم جهتان رئيسيتان بإنتاجهما:

يتــم إصــدار الســجالت اإلداريــة وتوزيعهــا بوســاطة مجلــس أبوظبــي للتعليــم وتغطــي المؤسســات التعليميــة والطلبــة والفصــول والمدرســين 	 
ــات وفقــً لتصنيــف منظمــة اليونســكو  ــة والريفيــة بمعــّدل ســنوي436. ويتــم تنظيــم البيان كافــة حســب المنطقــة وحســب المناطــق الحضري
ISCD2011. كمــا يتــم جمــع البيانــات مــن مجلــس أبوظبــي للتعليــم ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وجامعــة اإلمــارات ومعهــد الكليــات 

التكنولوجيــة وجامعــة زايــد وكليــة التكنولوجيــا التطبيقيــة ومركــز اإلحصــاء -  أبوظبــي. إال أنــه ال توجــد نمــاذج محــددة لجمــع البيانــات مــن 
المؤسســات التــي تقــوم بإصدارهــا ويتــم اســتخراج البيانــات مــن الجــداول التــي يضعهــا منتجــو البيانــات وفقــً إلرشــادات مجلــس أبوظبــي 
ــّم توقيــع اتفاقيــات محــددة  ــات مجلــس أبوظبــي للتعليــم فــي النمــوذج المناســب. وقــد ت للتعليــم ومــن ثــم يتــم تحميلهــا علــى قاعــدة بيان
بيــن مجلــس أبوظبــي للتعليــم وكل مؤسســة منتجــة للبيانــات لالطــالع علــى قاعــدة البيانــات المعنيــة ويقــوم كل مــن معهــد التعليــم العالــي 
 EMIS ومعهــد التكنولوجيــا التطبيقيــة بتزويــد مجلــس أبوظبــي للتعليــم بالبيانــات متــى توافــرت. وال يقــوم نظــام معلومــات إدارة التعليــم

بتقديــم أي معلومــات حــول خصائــص األســرة واألطفــال غيــر المســجلين فــي المــدارس. 

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإجــراء مســوح أســرية )تعــدادات ســكانية ومســوح أســرية محــددة( تغطــي الخصائــص التعليميــة للســكان 	 
المقيميــن  الســكان  الســكاني  التعــداد  ويغطــي  الدولــة.  فــي  التعليميــة  المخرجــات  جميــع  عــن  فكــرة  المســوح  هــذه  توفــر  المقيميــن. 
بالكامــل بينمــا تغطــي المســوح األســرية عّينــة مــن الســكان التــي يجــب أن تعكــس خصائــص جميــع الســكان. ويعمــل التعــداد الســكاني 
فــي  الســتخدامها  الســنة،  منتصــف  فــي  الســكانية  للتقديــرات  وفقــً  الســكانية  بالتوقعــات  للتعليــم  أبوظبــي  مجلــس  لتزويــد  كقاعــدة 

التعليميــة. المؤشــرات  احتســاب 

يبــدو أن هذيــن المصدريــن مســتقالن بعضهمــا عــن بعضــا، ولكنهمــا مرتبطــان ومكمــالن لبعضهمــا عنــد اســتخدام وســائل ومفاهيــم وتعاريــف 
منســقة لإلحصــاءات. وتتعــاون فــي إمــارة أبوظبــي الجهتــان المنتجتــان للمعلومــات )مجلــس أبوظبــي للتعليــم ومركــز اإلحصــاء - أبوظبــي( عــن كثــب 
لضمــان تغطيــة المعلومــات وجودتهــا. ولكــن إذا أخفــق هــذا التنســيق بيــن المؤسســتين مــع عــدم تناســق محتمــل ووجــود ثغــرات أو عــدم تطابــق بيــن 
اإلحصــاءات المقّدمــة مــن الجهتيــن فــإن ذلــك ســيقّلل مــن احتمــال إجــراء تحليــل متبــادل. ولتوضيــح مــا يترتــب علــى هــذه المخاطــرة، ســوف نقــّدم معــدالت 

تســجيل صافيــة كمثــال افتراضــي حــول كيفيــة حــدوث عــدم التطابــق.

يقــوم مجلــس أبوظبــي للتعليــم بتدقيــق البيانــات لضمــان معقوليتهــا والتجانــس فيمــا بينهــا. هــذا إضافــة إلــى إجــراء مقارنــات مــع السلســلة الزمنيــة 
األخــرى المتاحــة للتأكــد مــن التطابــق مــع المصــادر الخارجيــة األخــرى.

اإلطار رقم )4(: مثال افتراضي للمخاطر المحتملة لوجود عدم تطابق في معّدل االلتحاق الصافي 

يعــرف معــّدل االلتحــاق الصافــي بأنــه عــدد الطــالب المســجلين فــي فئــة عمريــة لمرحلــة تعليميــة معّينــة )الروضــة مــن ســن 4 - 5 ســنوات 
والحلقــة األولــى مــن ســن 6 - 10 ســنوات والحلقــة الثانيــة مــن ســن 11 - 14 ســنة والمرحلــة الثانويــة مــن ســن 14 - 17 ســنة(، مقســومً 
علــى عــدد الســكان فــي تلــك الفئــة العمريــة معّبــرًا عنهــا بنســبة مئويــة. وقــد تكــون هنــاك صعوبتــان فــي تحديــد عمــر الطفــل، قــد تنشــأ 
الصعوبــة األولــى عــن وضــوح تعريــف العمــر المســتخدم فــي وزارة التربيــة والتعليــم لــدى الشــخص الــذي يقــوم بجمــع البيانــات اإلحصائيــة 
ــى األطفــال  ــى الطــالب المســجلين أي 4 ســنوات فــي الروضــة، وبالنســبة إل ــف الخــاص بالنســبة إل ــً، ويجــب أيضــً أن يكــون التعري ميداني
البالغيــن مــن العمــر 4 ســنوات، وذلــك حســب مــا يتــم تعريفــه مــن قبــل الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء. تتعلــق الصعوبــة الثانيــة 
بفتــرة اإلســناد الزمنــي التــي تســتخدمها إدارة مــن اإلدارات التــي لديهــا ســجالت للطــالب عنــد تحديــد عــدد الســكان المعنييــن: بدأيــة 

الســنة الدراســة / األكاديميــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم ونصــف الســنة للمركــز الوطنــي لإلحصــاء. 

قــد تكــون القيمــة الناتجــة مــن المؤشــر فــي بعــض الحــاالت خطــأ وقــد تضلــل المحلليــن. لــذا مــن األهميــة بمــكان أن ينّســق الشــركاء الذيــن 
يتعاملــون مــع البيانــات مســاعيهم ويضعــوا أساســً مشــتركً لتنســيق منهجياتهــم ومفاهيمهــم وتعاريفهــم.

ــد مــن المســوح األســرية ويغطــي نطــاق هــذه المســوح مجــاالت  ــق إجــراء العدي يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بجمــع اإلحصــاءات التعليميــة عــن طري
اهتمــام عامــة مثــل الخصائــص األســرية والســكانية. وترّكــز بعــض المســوح علــى موضوعــات محــّددة مثــل قيــاس المســتويات المعيشــية للســكان أو 
خصائــص القــوى العاملــة إال أن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ال يقــوم بإجــراء مســح أســري مخصــص حــول الخصائــص التعليميــة للســكان. ومــع ذلــك يتــم 

قيــاس الخصائــص التعليميــة فــي المســوح األســرية الرئيســية كافــة التــي تتــم فــي اإلمــارة.

التعــداد الســكاني: تــّم إجــراء أول تعــداد ســكاني رســمي فــي عــام 1968 437 وتــاله تعــداد آخــر فــي عــام 1975 كجــزء مــن التعــداد األول بدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. وتــّم إجــراء تعــدادات ســكانية اتحاديــة فــي األعــوام 1980 و1985 و1995 و2001 و2005. كان تعــداد أبوظبــي فــي عــام 2011 أول تعــداد 
ســكاني يقــوم بــه مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، وقــد تــّم عــن طريــق هــذا التعــداد جمــع معلومــات عــن أي فــرد موجــود أو يقيــم بصــورة اعتياديــة فــي اإلمــارة 
فــي 3 و4 أكتوبــر 2011. وتضــم هــذه النتائــج بيانــات حــول مؤشــرات التعليــم مثــل المشــاركة فــي التعليــم والتحصيــل التعليمــي. تــّم تخطيــط سلســلة 

مــن التقاريــر حــول الموضــوع اشــتملت علــى تقريــر عــن التعليــم إضافــة إلــى دراســة عــن التعليــم والقــوى العاملــة.

436  Methodology of Education Statistics by ADEC, in Arabic

437  Ministry of Overseas Development – report on the first population census conducted in the Abu Dhabi Emirate March/April 1968
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بإجــراء مســوح حــول دخــل األســرة  أبوظبــي  يقــوم مركــز اإلحصــاء -  الدخــل  اإلنفــاق واالســتهالك وأنمــاط  المســتمرة فــي  التغيــرات  إلــى  ونظــرًا 
2013 قاعــدة متكاملــة ومهمــة للظــروف الحاليــة  وإنفاقهــا بصفــة دوريــة ومنتظمــة كل خمــس ســنوات. وقــد قــّدم المســح الــذي تــّم فــي عــام 
ــة النشــاط االقتصــادي والتوزيــع  ــرات االجتماعيــة والديموغرافيــة المختلفــة األخــرى مثــل المســتوى التعليمــي وحال لإلنفــاق والدخــل وربطهــا بالمتغّي
الجغرافــي والنــوع االجتماعــي وغيرهــا. كمــا تــم توجيــه أســئلة إلــى أفــراد األســرة فــي ســن الخامســة فمــا فــوق حــول وضعهــم التعليمــي الحالــي 

التعليمــي(.  والمســتوى  الحالــي  )االلتحــاق 

قــام مجلــس أبوظبــي للتعليــم ووزارة التعليــم العالــي بتصميــم وحفــظ ســجالت إداريــة، ويتــم تغذيــة هــذه الســجالت ســنويً بمعلومــات كميــة عــن طريــق 
نظــام معلومــات إدارة التعليــم الــذي يقــوم بجمــع البيانــات مــن المؤسســات التــي تقــدم الخدمــات التعليميــة فــي الدولــة. وتــم تعميــم اســتمارات مدرســية 
علــى المؤسســات التعليميــة كافــة التــي تعمــل فــي الدولــة عنــد بدأيــة الســنة الدراســية، وتــم جمعهــا باســتخدام الهيــكل اإلداري للــوزارة. وبالتــوازي مــع 
ذلــك تــّم جمــع المعلومــات الكمّيــة مــن المــدارس الخاصــة والمعاهــد العليــا والجامعــات باســتخدام اســتمارات مدرســية محــددة. يتــم فحــص البيانــات عنــد 
اســتالمها وتوحيدهــا فــي قاعــدة بيانــات تقــوم بإصــدار جــداول نهائيــة يتــم تقاســمها مــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بغــرض توزيعهــا. كمــا يتــم أيضــً 
تقديــم البيانــات إلــى المنظمــات الدوليــة مثــل اليونســكو واليونيســيف واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا التابعــة لألمــم المتحــدة والبنــك 

الدولــي الذيــن يتقّدمــون بطلبهــا ســنويً. 

هــذا وتســتند التصنيفــات التعليميــة التــي يســتخدمها مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ومجلــس أبوظبــي للتعليــم إلــى النظــام ISCED2011.  وبــذات الوقــت، 
تشــارك إمــارة أبوظبــي فــي دراســة االتجاهــات الدوليــة للرياضيــات والعلــوم TIMSS وفــي الدراســة الدوليــة ألمّيــة القــراءة PIRLS وكذلــك فــي برنامــج التقييــم 

الطالبــي الدولــي كجــزء مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )انظــر الوصــف تحــت: قســم إطــار العمــل الدولــي(.

لتحســين جــودة اإلحصــاءات قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتطويــر إطــار عمــل لتقييــم الجــودة بنــاًء علــى كل مــن أفضــل الممارســات للــدول األوروبيــة فــي 
عــام 2013 وعلــى إطــار عمــل الجــودة الخــاص بصنــدوق النقــد الدولــي. إن تقييــم الجــودة ســاعد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى فهــم القضايــا الرئيســية 

للجــودة الخاصــة بمجموعــة البيانــات اإلداريــة التــي تشــمل البيانــات التعليميــة إضافــة إلــى معالجــة الثغــرات بنــاًء علــى ذلــك فــي المســتقبل.

إن الغــرض مــن الخطــة االســتراتيجية الحاليــة لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي،438 فيمــا يتعلــق باإلحصــاءات االجتماعيــة، هــو تعزيــز اإلحصــاءات لدعــم األجنــدة 
االجتماعيــة ألبوظبــي. ومــن ضمــن أكثــر األهــداف االجتماعيــة أهميــة تحقيــق التعليــم األساســي وبالتالــي يأتــي دور مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بهــدف توحيــد 
المؤشــرات الحاليــة والتركيــز علــى موثوقيــة البيانــات حــول التعليــم. ويعــّد تعزيــز جمــع البيانــات وعمليــة التخزيــن وتحليــل البيانــات وعمليــة النشــر أيضــً 

مــن األهــداف الرئيســية التــي عمــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي لتحقيقهــا.

4-4-2-3-2 إحصاءات أبوظبي - المنتجات 

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإنتــاج إحصــاءات التعليــم ونشــرها بنــاًء علــى المعلومــات التــي يتــم جمعهــا مباشــرة مــن األفــراد واألســر مــن مصدريــن 
رئيســيين: التعــدادات الســكانية والمســوح األســرية. يتــم نشــر مخرجــات هــذه اإلحصــاءات مــن هذيــن المصدريــن ضمــن مطبوعــات وعلــى اإلنترنــت بشــكل 
ســنوي. يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــر منتجاتــه فــي نشــرات متعــددة حــول التعليــم التــي إمــا أن تكــون مســتقلة وإمــا تتضّمــن أبوابــً عــن 
التعليــم كمــا هــو مــدرج فــي اإلطــار رقــم 3. بــدأت السلســلة الزمنيــة إلحصــاءات التعليــم فــي إمــارة أبوظبــي اعتبــارًا مــن تعــداد عــام 1975 وهــي متاحــة عــن 

الســنوات 1975 و1980 و1985 و1995 و2001 و2005. 

ــة.  ــات المهّم تقــدم نشــرة إحصــاءات التعليــم إحصــاءات ومؤشــرات تعليــم ســنوية تفصيليــة عــن العقــد الماضــي بتســليط الضــوء علــى بعــض البيان
وتشــكل الموضوعــات التــي تّمــت تغطيتهــا المــدارس والفصــول والمدّرســين والطــالب ونســب االلتحــاق اإلجماليــة والصافيــة والتســّرب مــن المــدارس 

ــة. ــة والمعاهــد العليــا ومحــو األمّي ــى المــدارس الثانوي والترفيــع إل

ــاءات: هــو عبــارة عــن تقريــر إحصائــي ســنوي مختصــر يضــم معلومــات وإحصــاءات وتحليــالت ألهــم المؤشــرات  ــالل اإلحص ــن خ ــي م ــف أبوظب استكش
فــي مجــاالت االقتصــاد والصناعــة واألعمــال والســكان والديموغرافيــا والخدمــات االجتماعيــة والقــوى العاملــة والصحــة والتعليــم والزراعــة والبيئــة، ويتــم 
إصــدار هــذا التقريــر ســنويً إلعطــاء فكــرة عامــة عــن هــذه المجــاالت الســتة الرئيســية فــي جــداول ونمــاذج بيانيــة ونصيــة للســنوات 2005 و2006 و2008 
و2009 و2009 و2010 كمــا أنــه يقــّدم مؤشــرات تعليميــة رئيســية لعــدد مــن المــدارس والفصــول والطــالب والمدّرســين واإلدارييــن فــي التعليــم الحكومــي 

والخــاص وعــدد الجامعــات ومعــّدل محــو األمّيــة ونســب الطــالب مقابــل كل مــدرس وفصــل.

الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلمــارة أبوظبــي: تعــد مؤشــرات التعليــم جــزءًا مــن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي العــام إلمــارة أبوظبــي. إن هــذا الكتــاب هــو 
بمنزلــة خالصــة وافيــة ســنوية ألحــدث البيانــات حــول التعليــم ولســنوات عــّدة. وتشــّكل البيانــات المضّمنــة فــي هــذا الكتــاب ملخصــً إلحصــاءات التعليــم 
التــي قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــرها والتــي يتــم جمعهــا مــن المؤسســات الحكوميــة المحليــة والــوزارات اإلتحاديــة والمؤسســات الخاصــة والعامــة، 

إضافــة إلــى النتائــج المتحصــل عليهــا مــن المســوح اإلحصائيــة التــي يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتنفيذهــا بصفــة منتظمــة.

438  http://www.scad.ae/Shared%20Documents/SCAD%20Strategic%20Plan.pdf
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المؤشــرات الديموغرافيــة واالجتماعيــة: هــو عبــارة عــن نشــرة إحصائيــة تقــدم بيانــات عــن عــدد المــدارس والفصــول والطــالب والمدرســين واإلدارييــن 
ــة ومعــّدالت  ــل كل مــدرس وفصــل ومعــدالت االلتحــاق اإلجمالي ــة ونســب الطــالب مقاب فــي التعليــم الحكومــي والخــاص وعــدد الجامعــات ومعــّدل األمّي

التســّرب مــن المــدارس.

اإلطار رقم )5(: النشرات التي تغطي إحصاءات التعليم التي يصدرها مركز اإلحصاء - أبوظبي 

التعليم في إمارة أبوظبي439.	 

إحصاءات التعليم440.	 

سلسلة المؤشرات االجتماعية: التعليم441.	 

المؤشرات الديموغرافية واالجتماعية442.	 

الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي -التعليم.	 

إحصاءات التنمية في أبوظبي.	 

استكشف أبوظبي من خالل اإلحصاءات.	 

أبوظبي في نصف قرن443.	 

تســتند إحصــاءات التعليــم المســتخرجة مــن الســجالت اإلداريــة إلــى المعلومــات التــي تصدرهــا وزارة التربيــة والتعليــم، وعلــى وجــه الخصــوص مجلــس 
ــك عــدد  ــات الديموغرافيــة عــن الطلبــة )بمــا فــي ذل ــذي يقــوم بإجــراء تعــداد ســنوي للمــدارس الحكوميــة. كمــا يقــوم بجمــع البيان أبوظبــي للتعليــم ال
الطلبــة حســب النــوع والدرجــة ووضعيــة التعليــم الخــاص أصــل المواطنــة واللغــة األولــى وطريقــة التنقــل( وخصائــص الجهــاز الوظيفــي )بمــا فــي ذلــك 
جــدول الجهــاز الوظيفــي والمؤهــالت وعــدد ســنوات الخبــرة وعــدد الســنوات فــي الوظيفــة الحاليــة وأصــل المواطنــة والنــوع االجتماعــي(، نســبة الطلبــة إلــى 

المدّرســين ومتوســط عــدد الطــالب فــي الفصــل والبيانــات األخــرى المطلوبــة كمــا هــي واردة فــي دليــل سياســة المــدارس العامــة عــام 2014444.

المــدارس الخاصــة  الخــاص بقطــاع  المــدارس الخاصــة بالتقريــر الســنوي  كمــا يقــوم مجلــس أبوظبــي للتعليــم بنشــر إحصــاءات للتعليــم عــن 
وضمــان الجــودة445. 

تقــوم وزارة التربيــة والتعليــم بجمــع إحصــاءات عــن المــدارس الحكوميــة ونشــرها علــى اإلنترنــت، التــي تشــمل عــدد المــدارس والطلبــة والمدرســين حســب 
المنطقــة التعليميــة والحلقــة والنــوع االجتماعــي وذلــك للتعليــم العــام والخــاص446. كمــا وتقــوم وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بجمــع إحصــاءات 
ونشــرها علــى اإلنترنــت حــول االلتحــاق فــي المؤسســات التعليميــة الخاصــة والعــدد الســنوي للطــالب الذيــن يتقدمــون بطلباتهــم لاللتحــاق فــي مؤسســات 

التعليــم العالــي والطــالب المبتعثيــن للدراســة فــي الخــارج حســب التخصصــات والــدول، باإلضافــة إلــى إحصــاءات عــن معادلــة الشــهادات447.

إضافــة إلــى ذلــك، تقــوم مؤسســات التعليــم العالــي الخــاص والجامعــات )جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجامعــة زايــد وكليــات التقنيــة العليــا وغيرهــا( 
بنشــر إحصــاءات عــن االلتحــاق الســنوي فــي مواقعهــا علــى الشــبكة.

4-4-2-3-3 العالقة بإحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية

ــد  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بجمــع إحصــاءات التعليــم مــن المصــادر الوطنيــة وعلــى وجــه التحدي ــة للتنافســية واإلحصــاء بدول تقــوم الهيئــة اإلتحادي
مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ووزارة التربيــة والتعليــم ســنويً، ويغطــي ذلــك الســنوات األكاديميــة. وقــد تــّم البــدء بإصــدار البيانــات الســابقة فــي عــام 1978، 
ــة باســتخدام نمــوذج موحــد ويتــم جمــع بيانــات  أمــا البيانــات األخيــرة فكانــت فــي العــام األكاديمــي 2012 - 2013. ويتــم جمــع البيانــات مــن إمــارات الدول
حــول المــدارس والجامعــات الحكوميــة والخاصــة مــن كل إمــارة. كمــا يتــم نشــر البيانــات فــي جــداول إحصائيــة، وهــي تغطــي الفصــول الدراســية والتعليــم 
والجهــاز اإلداري والفنــي والطلبــة الملتحقيــن حســب المرحلــة والجنســية والنــوع االجتماعــي والطلبــة الذيــن يتخطــون الســن القانونيــة وخريجــي المــدارس 
الثانويــة حســب الفئــة والقســم والجنســية والنــوع والطــالب الذيــن يدرســون فــي مراكــز تعليــم الكبــار والطــالب الدارســين مــن المنــازل حســب المرحلــة.

439  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=2&SubTopicID=74

440  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=2&SubTopicID=75

441  http://www.scad.ae/SCADDocuments/Education%20Statistics,%202011-12%20English.pdf

442  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=2&SubTopicID=73

443  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=162

444  https://www.adec.ac.ae/en/MediaCenter/Publications/p-12%20Policy%20manual%202014-15%20-%20ENG/HTML/index.html#1/z

445  https://www.adec.ac.ae/en/MediaCenter/Publications/annual%20pvt%202014-15%20eng/index.html

446  https://www.moe.gov.ae/English/Pages/opendata.aspx

447  http://www.mohesr.gov.ae/En/MediaCenter/Pages/ReportsAndStatistics.aspx 
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تقــوم الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بنشــر سلســلة مــن التقاريــر والمؤشــرات المرتبطــة بالتعليــم. وتعــّد التقاريــر الصــادرة حــول مختلــف 
الموضوعــات -مثــل اإلرشــادات الخاصــة بإنتــاج المؤشــرات المســتخدمة )باللغــة العربيــة( والتقريــر حــول أهــداف التنميــة األلفيــة الثالثة ومعجــم المصطلحات 
والتعاريــف اإلحصائيــة )باللغــة العربيــة( واألطلــس اإلحصائــي448 -بمنزلــة مرجعيــات قّيمــة لمنتجــي البيانــات وأيضــً لمســتخدمي البيانــات. ويقــدم موقــع 

المرصــد اإلحصائــي نشــرة إلكترونيــة يوميــة خاصــة بجميــع أنــواع األخبــار واألحــداث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة449. 

على الصعيد الدولي يمكن اإلطالع على إحصاءات التعليم في إمارة أبوظبي من خالل قاعدة بيانات معهد اإلحصاء التابع لليونسكو450.

4-4-2-4 استخدام البيانات

قراءة اإلحصاءات

تهتــم مجموعــة كبيــرة مــن المســتخدمين بإحصــاءات التعليــم ســواء مــن المســؤولين الحكومييــن الذيــن يقومــون بتصميــم سياســات تطويــر 
التعليــم وإتخــاذ القــرارات العامــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التعليميــة أو المشــغلين وأصحــاب العمــل الذيــن يهتمــون بالمســتوى التعليمــي للقــوى 
العاملــة، عــالوة علــى الشــباب الذيــن يتخرجــون فــي النظــام التعليمــي واألكاديمييــن والباحثيــن الذيــن يهتمــون بتحليــل توفيــر رأس المــال البشــري 
وتدفقــه، بمــا فــي ذلــك المؤسســات الدوليــة والشــركاء وأجهــزة اإلعــالم وأخيــرًا مجتمــع المواطنيــن. فــي حالــة إمــارة أبوظبــي تعــّد الــدول المجــاورة 
والمنظمــات اإلقليميــة مــن بيــن المســتخدمين األساســيين إلحصــاءات التعليــم بســبب اإلهتمــام المشــترك برفاهيــة الســكان وفــي ســوق العمــل 

ــدول.  ــذي تتشــارك فيــه هــذه ال المفتــوح ال

اإلحصاءات الرسمية الرئيسية حول التعليم إلمارة أبوظبي451 والموضحة في اإلطار رقم 6.

اإلطار رقم )6(: اإلحصاءات الرسمية األساسية حول التعليم في أبوظبي

المدارس: إجمالي المدارس وحسب المستوى التعليمي والقطاع التعليمي والمنطقة.	 

المدارس الخاصة: حسب المنطقة والمنهج.	 

عدد الفصول الدراسية حسب المنطقة والقطاع والمرحلة التعليمية والنوع االجتماعي )الحكومية فقط(.	 

متوسط عدد الطالب في الفصل حسب المرحلة التعليمية والدرجة والنوع االجتماعي )الحكومية فقط( وحسب القطاع والمنطقة.	 

مراكز تعليم الكبار.	 

المؤسسات ما بعد الثانوي: حسب النوع االجتماعي والقطاع.	 

الطالب: عدد الطالب حسب المرحلة التعليمية والنوع والجنسية والدرجة والقطاع والمنطقة.	 

نسبة نوع الطالب: حسب المرحلة التعليمية والقطاع والمنطقة والجنسية.	 

النسبة المئوية للتالميذ في المدارس الخاصة حسب المنطقة.	 

الطالب في المدارس الخاصة حسب المنهج.	 

الطالب - نسبة الطالب المواطنين إلى غير المواطنين: حسب المنطقة والمرحلة التعليمية.	 

الطالب من ذوي اإلحتياجات الخاصة: حسب المنطقة وحسب نوع اإلعاقة.	 

نسبة االلتحاق اإلجمالي: حسب المرحلة التعليمية والنوع االجتماعي.	 

نسبة االلتحاق الصافي: حسب المرحلة التعليمية والنوع.	 

معّدل المشاركة حسب العمر: حسب المنطقة والنوع االجتماعي.	 

معّدل االنتقال - مرحلة التعليم الثانوي: حسب النوع االجتماعي.	 

المشاركون في مراكز تعليم الكبار.	 

الطالب - التعليم العالي: اإلجمالي حسب المستوى والتخصص والقطاع والنوع االجتماعي والجنسية.	 

نسبة االلتحاق اإلجمالي - التعليم العالي: حسب النوع االجتماعي والجنسية.	 

نسبة االلتحاق الصافي - التعليم العالي: حسب النوع االجتماعي.	 

الطالب في معهد التكنولوجيا التطبيقية: اإلجمالي وحسب المنطقة والنوع االجتماعي. 	 

448  http://atlas.uaestatistics.gov.ae:801/Forms/Atlas/Atlas.aspx?ig=mi4_2_2 

449  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/MediaCenterEn/StatisticalObservatoryEn/tabid/260/Default.aspx

450  http://www.uis.unesco.org/pages/default.aspx

451  Filename: POP dept. KOS 2014 with updated codes (Ref. Doc. 62), Sheet: Social update, Topic: Education.
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معّدل اإلعادة في الصف: اإلجمالي وحسب النوع االجتماعي والقطاع والجنسية والمنطقة.	 

معّدل االنتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي: اإلجمالي وحسب النوع االجتماعي.	 

معّدل التسّرب من المدارس: اإلجمالي وحسب المرحلة التعليمية والنوع االجتماعي والقطاع والجنسية والمنطقة.	 

المدرسون: اإلجمالي وحسب المرحلة التعليمية والنوع االجتماعي والقطاع والجنسية والمنطقة.	 

عدد الطلبة لكل مدرس: اإلجمالي وحسب المرحلة التعليمية والنوع االجتماعي والقطاع والمنطقة.	 

المدرسون في مراكز تعليم الكبار.	 

المحاضرون - التعليم العالي: اإلجمالي وحسب النوع االجتماعي والتحصيل والرتبة األكاديمية.	 

المدرسون في معهد التكنولوجيا التطبيقية: العدد حسب المنطقة والجنسية.	 

الخريجون: اإلجمالي وحسب النوع االجتماعي والقطاع والجنسية.	 

طالب الدراسات العليا: اإلجمالي وحسب النوع االجتماعي ومجال الدراسة.	 

طالب درجة الدكتوراه: اإلجمالي وحسب النوع االجتماعي ومجال الدراسة.	 

التحصيل العلمي. 	 

التحصيل العلمي حسب العمر.	 

التحصيل العلمي حسب النوع االجتماعي.	 

التحصيل العلمي حسب الجنسية.	 

معّدل األمّية: اإلجمالي وحسب الفئة العمرية والنوع االجتماعي والجنسية والمنطقة.	 

معّدل اإللمام بالقراءة والكتابة: اإلجمالي وحسب الفئة العمرية والنوع االجتماعي والجنسية.	 

الخريجون في معهد التكنولوجيا التطبيقية: اإلجمالي وحسب المنطقة والنوع االجتماعي.	 

* مؤشر إحصاءات رسمية أساسية جديد 

أخيــرًا، أصبــح نشــر إحصــاءات التعليــم المناســبة الموثــوق بهــا وذات الصلــة والقابلــة للمقارنــة مــن حيــث الزمــان والمــكان ذات أولويــة أولــى للشــركاء فــي 
الدولــة والشــركاء اإلقليمييــن والدولييــن، وهــذا هــو الســبب فــي أن تــّم تفويــض مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والمؤسســات الحكوميــة والــوزارات المعنيــة 

والهيئــات المتخّصصــة فــي مجــال التعليــم ذات أهميــة كبــرى لتلبيــة احتياجــات المســتخدمين.

4-4-3  الصحة

4-4-3-1 مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها 

ــاع  تعــّد اإلحصــاءات الصحيــة فــي أي دولــة ذات أهميــة قصــوى؛ ألنهــا تتيــح إمكانيــة توصيــف الوضــع الصحــي للســكان وتحليلــه.  مــن المهــم تزويــد صّن
القــرار باإلحصــاءات ذات الصلــة فــي الوقــت المناســب لتمكينهــم مــن وضــع إجــراءات السياســة الصحيــة واالجتماعيــة المناســبة وتطبيقهــا ومتابعتهــا، 

هــذا وتتيــح بصفــة أساســية مــا يلــي: 

تحليل الصحة العامة.	 

تحديد أنشطة الرعاية الصحية ومواردها وتقييمها وأسباب الوفيات التي تستهدفها السياسات.	 

تقييم نتائج السياسات الصحية.	 

تقييم النفقات الصحية الواجب توزيعها بين المناطق وتقييم النتائج.	 

دور السياسات االجتماعية في الربط بين الرعاية الصحية والهياكل االجتماعية.	 

دور التعليم الصحي العام في سلوك الفرد لمواجهة بعض األمراض.	 

توفير أنظمة استشعار باكر ودعم القدرة على االستجابة للطوارئ عند انتشار األوبئة.	 

توفير معلومات حول أنظمة اإلحصاءات الحيوية )بيانات المواليد والوفيات(. 	 

إجراء مقارنات دولية عبر مؤشرات أهداف التنمية األلفية الثالثة.	 

تطوير برامج القطاع الصحي ومتابعتها.	 
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يعــّد تطويــر القطــاع الصحــي إحــدى أولويــات إمــارة أبوظبــي التــي تســعى إلــى تبنــي أفضــل الممارســات فــي مجــاالت الطــب العالجــي والوقائــي وبنــاء بنيــة 
تحتيــة ومنشــآت صحيــة متقدمــة452. 

يعــّد التعليــم المتميــز والرعايــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة أحــد األســس التســعة التــي حددتهــا حكومــة أبوظبــي فــي رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030453 
التــي تهــدف إلــى وضــع رؤيــة للمســتقبل االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي لإلمــارة، إضافــة إلــى ذلــك تعتبــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة ذات الجــودة 

العاليــة األولويــة األولــى فــي أجنــدة السياســة. 

وضعــت إمــارة أبوظبــي اســتراتيجيتها لوضــع خدمــات الرعايــة الصحيــة ضمــن أجنــدة السياســة 2007 - 2008 454. وقــد تــّم تحديــد أربعــة أهــداف أساســية 
علــى النحــو التالــي: 

تحسين جودة الرعاية.. 1

القدرة على الحصول على المزيد من الخدمات.. 2

االنتقال بطريقة آمنة وفعالة من مقّدمي الخدمات في القطاع العام إلى مقّدمي الخدمات في القطاع الخاص.. 3

تطبيق نموذج تمويل جديد عبر نظام إلزامي للضمان الصحي. . 4

ــات الرئيســية  ــة الصحيــة ومتابعتهــا، وعليــه قــررت أن أحــد المكون تفّهمــت الحكومــة الحاجــة إلــى وضــع قاعــدة راســخة لتصميــم سياســة وبرامــج الرعاي
للخدمــات الصحيــة التــي تمــت صياغتهــا فــي أجنــدة السياســة 2007 - 2008 هــو: )العمــل مــع الشــريك الفنــي إليجــاد نظــام معلومــات صحيــة متكامــل 

مــن الطــراز األول(. 

أّدت اإلحصــاءات االجتماعيــة والصحيــة الدقيقــة وذات الصلــة إلــى تمكيــن الحكومــة مــن المتابعــة الدقيقــة للتعقيــدات االجتماعيــة لعمليــات التنميــة وعلــى 
وجــه الخصــوص الزيــادة الملحوظــة فــي عــدد الســكان فــي أبوظبــي خــالل العقديــن الماضييــن والتــي اقترنــت بالمعــّدالت المرتفعــة للمواليــد والتحّســن 

فــي مســتوى الصحــة وعوامــل الهجــرة.

4-4-3-2 أطر العمل الدولية

4-4-3-2-1 أطر العمل الدولية

ــد نظــم ومعاييــر اإلحصــاءات  ــي، قامــت منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة واالتحــاد األوروبــي بتحدي علــى الصعيــد الدول
ــى الهيئــات اإلقليميــة المتخصصــة مثــل اليونيســيف ومفوضيــة االقتصــاد األوروبــي التابعــة لألمــم المتحــدة  الصحيــة. تقــوم هــذه المنظمــات إضافــة إل
والمفوضيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لــدول غــرب آســيا التابعــة لألمــم المتحــدة بجمــع اإلحصــاءات ســنويً مــن الهيئــات المحليــة وفقــً لإلرشــادات الدوليــة 

المتفــق عليهــا فــي نظامهــم القياســي.

علــى الصعيــد الدولــي، تــّم تخصيــص األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة الثالثــة )الرابعــة والخامســة والسادســة( للقضايــا الصحيــة. ويوّضــح الجــدول التالــي أهــداف 
التنميــة لأللفيــة الثالثــة ذات الصلــة بالصحــة لعــام 2008 إضافــة إلــى الغايــات والمؤشــرات المتصلــة بهــا: 

 )MDGs( أهداف األلفية المتصلة بتطوير الصحة

األهداف والغايات 
)من إعالن األلفية(

مؤشرات مراقبة األداء

الهدف )4(: تخفيض وفيات األطفال

الهدف 4 - أ:   تخفيض معّدل وفيات من هم أقل من خمس سنوات 
بمعّدل الثلثين بين عامي 1990 و2015. 

1.4   معّدل الوفيات في سن أقل من خمس سنوات.

2.4   معّدل وفيات المواليد.

 3.4     معّدل األطفال الذين يبلغون من العمر عامً واحدًا 

المطعمين ضد الحصبة. 

452  http://www.scad.ae/SCADDocuments/Abu%20Dhabi%20in%20Figures%202011%20Eng.pdf

453  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf

454  https://www.abudhabi.ae/pdfdirectview/en/146150/blaetterkatalog/blaetterkatalog/pdf/complete.pdf
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الهدف )5(: تحصين صحة األمومة

الهدف 5 - أ:  تخفيض معّدل وفيات األمهات بمعّدل ثالثة أرباع بين 
عامي 1990 و2015.

1.5   معّدل وفيات األمهات.

2.5   معّدل الوالدة بحضور طاقم طبي مؤهل.

الهدف 5 - ب: تحقيق معّدل النجاح العالمي في الصحة بحلول عام 2015. 

3.5   معّدل انتشار موانع الحمل.

4.5   معّدل المراهقين.

 5.5     العنأية بالحامل قبل الوالدة 

)بحد أدنى زيارة واحدة وبحد أقصى أربع زيارات(.

6.5   الحاجة إلى تنظيم األسرة. 

الهدف )6(: مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة / اإليدز والمالريا واألمراض األخرى

الهدف 6 - أ:  معالجة فيروس نقص المناعة المكتسبة / اإليدز بحلول 
عام 2015 ومكافحة انتشاره. 

1.6    السيطرة على انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة بمن 

تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامً. 

2.6   استخدام الواقي الذكري في الجماع في الحاالت عالية الخطورة.

3.6    معّدل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامً الحاصلين 

على معلومات شاملة صحيحة عن فيروس نقص المناعة 
المكتسبة / اإليدز.

4.6    نسبة األطفال األيتام الملتحقين بالمدارس إلى غير الملتحقين 

بالمدارس ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامً.

الهدف 6 - ب:  تحقيق نسبة النجاح العالمية في توفير عالج فيروس 
نقص المناعة المكتسبة / اإليدز لكل من يحتاج إليه 

بحلول عام 2010. 

5.6    معّدل السكان المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة في 

مراحل متقدمة الذين يمكنهم الحصول على عقاقير معالجة 
الفيروسات بالمضادات

الهدف 6 - ج:  معالجة حاالت المالريا واألمراض الرئيسية األخرى والبدء 
بمعالجة الفيروسات بالمضادات بحلول عام 2015. 

6.6   معّدل حاالت اإلصابة والوفاة المتصلة بالمالريا.

ــن ينامــون  ــن تقــل أعمارهــم عــن 5 أعــوام الذي 7.6    معــّدل األطفــال الذي

تحــت ناموســيات مشــبعة واقيــة مــن البعــوض.

8.6    معّدل األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام الذين تمت 

معالجتهم من الحمى بالعقاقير المناسبة المضادة للمالريا.

9.6   معّدل حاالت انتشار واإلصابة والوفاة المتصلة بمرض السل.

 10.6  معّدل حاالت اإلصابة بمرض السل التي تم اكتشافها وعالجها 

في أماكن العزل في وقت قصير.

ملحوظة: تّم استخراجها من الموقع الرسمي لألمم المتحدة ألهداف األلفية المتصلة بتطوير الصحة455.

يوصــف ســجل المؤشــرات والقياســات الخــاص بمنظمــة الصحــة العالميــة بأنــه مصــدر مركــزي للبيانــات الوصفيــة للمؤشــرات456 المرتبطــة بالصحــة التــي 
تســتخدمها منظمــة الصحــة العالميــة والمؤسســات األخــرى ويتضّمــن تعريفــات المؤشــر ومصــادر البيانــات وأســاليب التقديــر والمعلومــات األخــرى التــي 
تســمح للمســتخدمين بالوصــول إلــى فهــم أفضــل للمؤشــرات التــي يهتمــون بهــا. كمــا يوضــح هــذا الســجل البيانــات الوصفيــة المتكاملــة والمنظمــة 
للمؤشــر، إضافــة إلــى تنســيق المؤشــر وإدارة تعريفاتــه وقوائــم الترميــز والوصــول إلــى تعريفــات المؤشــر علــى اإلنترنــت، واالتســاق والتوافــق مــع المجــاالت 

اإلحصائيــة األخــرى. 

أدركــت منظمــة الصحــة العالميــة مــدى الحاجــة إلــى تحديــد مدخــالت المؤشــرات وإجراءاتهــا ومخرجاتهــا ونتائجهــا وإيجاد عالقة بين هذه المؤشــرات األساســية 
حتــى يتــم إجــراء تقييــم منســق ألداء أنظمــة الرعايــة الصحيــة المتوقــع تطبيقــه والنتائــج المرتبطــة تحديــدًا بتطويــر االســتراتيجيات وتطبيقهــا للحصــول 

علــى البيانــات المطلوبــة457. إن كتيــب المؤشــرات واســتراتيجيات قياســها، كنتيجــة لذلــك، هــو بمنزلــة رصــد وتقييــم إلطــار عمــل األنظمــة الصحيــة.

455  http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=indicators/officiallist.htm

456  http://www.who.int/gho/indicator_registry/en/

457  http://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf?ua=1
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4-4-3-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية

تقــوم منظمــة الصحــة العالميــة حاليــً بتصميــم وإدامــة عــدد مــن التصنيفــات الدوليــة458 لتصبــح أدوات توجيهيــة ليــس لتقديــم الخدمــات الصحيــة فقــط 
ولكــن إلنتــاج اإلحصــاءات الصحيــة ونشــرها أيضــً. 

تتمثل التصنيفات الرئيسية في اآلتي: 

التصنيــف الدولــي لألمــراض459: ويعكــس صــورة للوضــع الصحــي العــام فــي الــدول والمجتمعــات مــن خــالل رصــد تفشــي األمــراض واإلصابــة بهــا 
والمشــاكل الصحيــة األخــرى. إن التصنيــف الدولــي لألمــراض ICD-10 هــو النســخة الحاليــة ألداة التشــخيص الموحــدة وهنــاك نســخة معّدلــة ســيتم 

إصدارهــا فــي عــام 2017. 

التصنيــف الدولــي للعمــل واإلعاقــة والصحــة460: هــو إطــار عمــل لمنظمــة الصحــة العالميــة يســمح بإعــداد التقارير حــول الصحــة واإلعاقة على المســتوى 
الفــردي والوطنــي واإلقليمــي والدولــي. وقــد تــّم اعتمــاد التصنيــف الدولــي للعمــل واإلعاقــة والصحــة رســميً فــي عــام 2001 مــن كل الــدول األعضــاء 
كمعيــار دولــي لوصــف الصحــة واإلعاقــة وقياســهما، ويتــم بنــاًء عليــه تصنيــف الصحــة والمجــاالت المرتبطــة بهــا ويشــمل أيضــً قائمــة مــن العوامــل البيئيــة.

ــر وتحليــل  ــة الصحيــة ومنظميهــا والباحثيــن فيهــا أداة مشــتركة إلعــداد التقاري ــة: يوفــر لمقّدمــي خدمــات الرعاي ــة الصحي ــي للرعاي ــف الدول التصني
عمليــة توزيــع الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة وتطويرهــا )ويمكــن أن تكــون خدمــات طبيــة أو جراحيــة أو خدمــات أخــرى ذات صلــة بالرعايــة الصحيــة( 
ألغــراض إحصائيــة461. مــن خــالل اســتخدام مصطلحــات عامــة ومقبولــة، تــّم إجــراء مقارنــة للبيانــات بيــن الــدول والخدمــات. إضافــة إلى ذلك، يمكن اســتخدام 
تلــك البيانــات فــي مختلــف مســتويات األنظمــة الصحيــة مــن خــالل مختلــف درجــات التشــخيص. وتقــوم منظمــة الصحــة العالميــة حاليــً بصياغــة التعديــالت 

المطلوبــة فــي التصنيــف الدولــي للرعايــة الصحيــة بهــدف أخــذ أحــدث التغييــرات فــي العلــوم والتكنولوجيــا فــي االعتبــار.

إضافــة إلــى ذلــك قامــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بتطويــر التصنيــف الدولــي للمشــاريع الصحيــة462 الــذي يغطــي األبعــاد الثالثــة للرعايــة 
الصحيــة وهــي وظائــف الرعايــة الصحيــة وقطاعــات مقّدمــي خدمــة الرعايــة الصحيــة ومصــادر تمويــل الرعايــة الصحيــة.

كذلــك يســتخدم مكتــب اإلحصــاء فــي االتحــاد األوروبــي EUROSTAT سلســلة مــن التصنيفــات التــي تحكــم إدارة اإلحصــاءات الصحيــة فــي الــدول األعضــاء 
فــي االتحــاد األوروبــي. إن أكثــر التصنيفــات المســتخدمة هــي القائمــة األوروبيــة القصيــرة ألســباب الوفــاة 2012 463 والقائمــة الدوليــة القصيــرة لمعــّدالت 

الوفيــات فــي المستشــفى 2005 464 والتصنيــف الدولــي للعمــل واإلعاقــة والصحــة 2001 465. 

وبصــورة أكثــر عموميــة، إن المفاهيــم والتعاريــف الرئيســية المرتبطــة باإلحصــاءات الصحيــة مدرجــة فــي اإلحصــاءات الصحيــة الدوليــة لــدى منظمــة الصحــة 
العالميــة - هيــكل المؤشــرات466 ومصنفــة ضمــن خمــس فئــات معياريــة.

الوضع الصحي:

ــات الخــام )لــكل 100,000 نســمة( الــذي يتطابــق مــع القيمــة التقديريــة نصــف الســنوية التــي تــّم الحصــول عليهــا مــن االســتيفاء 	  ــّدل الوفي مع
الخطــي المســتمد مــن معــّدل الخصوبــة والتوقعــات الســكانية خــالل خمــس ســنوات لــدى األمــم المتحــدة.

ــع هــو عــدد الوفيــات بيــن األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســنة خــالل ســنة معنيــة لــكل 1000 مــن المواليــد 	  ض ــال الرُّ ــات األطف ــّدل وفي مع
األحيــاء فــي نفــس الســنة.

معــّدل وفيــات األطفــال دون الخامســة وهــو عــدد األطفــال الذيــن يموتــون قبــل أن يبلغــوا الخامســة مــن العمــر خــالل الســنة المعنيــة مقســومً 	 
علــى عــدد المواليــد األحيــاء فــي نفــس الســنة، إن »معــّدل وفيــات األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن خمــس ســنوات« هــو عبــارة عــن احتمــال وفــاة 
األطفــال الذيــن يولــدون أحيــاًء فــي ســنة معّينــة ويموتــون قبــل أن يبلغــوا الخامســة مــن العمــر لــكل 1000 مولــود يولــد حيــً، وذلــك طبقــً لمعــّدالت 

الوفيــات حســب العمــر فــي تلــك الســنة.

معــّدل وفيــات البالغيــن وهــو عبــارة عــن احتمــال الوفــاة بيــن ســن 15 و60 )لــكل 1000 نســمة( ســنويً بيــن مجموعــة افتراضيــة تضــم 100000 	 
شــخص قــد يموتــون قبــل أن يبلغــوا الســن المحــدد فــي التقريــر الســنوي.

معــّدل الوفيــات المعايــر بالعمــر وهــو عبــارة عــن متوســط الوفــاة فــي ســن محــددة جــرى قياســه لــكل 100000 شــخص وتكــون القياســات عبــارة 	 
عــن عــدد األشــخاص فــي فئــات عمريــة تتوافــق مــع المجموعــة اإلحصائيــة المعياريــة لمنظمــة الصحــة العالميــة.

458  http://www.who.int/classifications/en/

459  http://www.who.int/classifications/icd/en/

460  http://www.who.int/classifications/icf/en/

461  http://www.who.int/classifications/ichi/en/

462  http://www.oecd.org/health/health-systems/21160591.pdf 

463  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=COD_2012&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

464  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=ISHMT_2005&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

465  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GEN_DESC_VIEW_NOHDR&StrNom=ICF_2001&StrLanguageCode=EN

466  http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/whs2014_indicatorcompendium.pdf?ua=1

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

172

http://www.who.int/classifications/en/
http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://www.who.int/classifications/icf/en/
http://www.who.int/classifications/ichi/en/
http://www.oecd.org/health/health-systems/21160591.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=COD_2012&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=ISHMT_2005&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GEN_DESC_VIEW_NOHDR&StrNom=ICF_2001&StrLanguageCode=EN
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/whs2014_indicatorcompendium.pdf?ua=1


احتمــال البقــاء علــى قيــد الحيــاة عنــد الــوالدة وهــي عبــارة عــن متوســط الســنوات التــي يتوقــع أن يعيشــها الطفــل المولــود حديثــً إذا عــاش 	 
فــي ظــروف الوفــاة الحاليــة طــوال حياتــه. 

ــود حديثــً إذا عــاش فــي 	  ــوالدة وهــي عبــارة عــن متوســط الســنوات التــي يتوقــع أن يعيشــها الطفــل المول ــد ال ــة عن ــاة الصحي ــنوات الحي س
ــه. ــل طــوال حيات ــد للنشــاط علــى المــدى الطوي ــاة الحاليــة دون تحدي ظــروف الوف

معــّدل حــاالت نقــص المناعــة المكتســبة )اإليــدز( وهــو عبــارة عــن العــدد التقديــري لحــاالت اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة المكتســبة خــالل 	 
فتــرة زمنيــة محــددة ومعّبــر عنهــا بنســبة مئويــة مــن عــدد األفــراد فــي نفــس الفئــة العمريــة.

المواليــد الجــدد ناقصــو الــوزن عنــد الــوالدة وهــم نســبة المواليــد الذيــن ولــدوا أحيــاًء ولكــن يقــّل وزنهــم عنــد الــوالدة عــن 2500 جــرام خــالل 	 
فتــرة زمنيــة محــددة.

توزيــع الوفيــات حســب األســباب الرئيســية للوفــاة وهــو يشــير إلــى الســبب الرئيســي للوفــاة لجميــع الســكان علــى النحــو الــذي تــّم تحديــده 	 
فــي التصنيــف الدولــي لألمــراض – 10. 

معــّدل انتشــار التدخيــن حاليــً بيــن الســكان وهــو مــوّزع حســب الفئــات العمريــة والنــوع االجتماعــي ويعــرف بأنــه تقديــر للمعــّدل الحالــي النتشــار 	 
التدخيــن نتيجــة ألحــدث مســح النتشــار التدخيــن بيــن الكبــار )أو مســح يتضّمــن أســئلة حــول اســتخدام منتجــات التبــغ( والــذي تــم تعديلــه وفقــً 
ألســلوب االنحــدار الخــاص بمنظمــة الصحــة العالميــة؛ ألن مفهــوم »تدخيــن التبــغ« يشــمل الســجائر والســيجار والغليــون أو أي منتجــات تبــغ آخــر 

يمكــن تدخينهــا. أمــا مفهــوم »التدخيــن حاليــً« فيشــمل التدخيــن بشــكل يومــي وغيــر يومــي عــالوة علــى التدخيــن بشــكل متقطــع. 

محّددات الصحة

األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 5 ســنوات ويعانــون إعاقــة فــي النمــو الطبيعــي هــم نســبة مــن األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 5 	 
ســنوات وتكــون أعمارهــم ضمــن أقــل مــن انحرافيــن معيارييــن عــن وســيط األرقــام المرجعيــة لــدى الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاءات 

ــع لمنظمــة الصحــة العالميــة. ــة التاب الصحي

ــون مــرض الســمنة وينتمــون إلــى فئــة عمريــة معّينــة مصنفــة علــى أنهــا تعانــي الســمنة )مؤشــر كتلــة الجســم 30.0 	  ــن يعان األشــخاص الذي
كجــم/ م2( مــن بيــن األفــراد الذيــن ينتمــون إلــى نفــس الفئــة العمريــة.

سن اإلنجاب وصحة األمومة

معــّدل موانــع الحمــل الســائد وهــو عبــارة عــن نســبة مــن النســاء المتزوجــات فــي ســن اإلنجــاب التــي تتــراوح بيــن 15 و49 ســنة الالتــي يســتخدمن 	 
أو يســتخدم )أزواجهــن( وســائل منــع الحمــل فــي فتــرة زمنيــة محــددة.

نســبة الــوالدات التــي أشــرف عليهــا طاقــم طبــي مؤهــل وتمثــل نســبة المواليــد الذيــن ولــدوا أحيــاء تحــت إشــراف طاقــم طبــي مؤهــل فــي 	 
فتــرة محــددة.

ــوالدة وهــي عــدد الوفيــات أثنــاء الــوالدة فــي كل 100000 حالــة والدة خــالل الســنة ويتــم تعريــف الوفــاة أثنــاء 	  ــاء ال ــات األمهــات أثن نســبة وفي
الــوالدة بأنهــا األم التــي تتوفــى أثنــاء الحمــل أو خــالل 42 يومــً مــن فتــرة انتهــاء الحمــل بصــرف النظــر عــن مــدة ومــكان الحمــل ألي ســبب مرتبــط 

بتدهــور الحالــة الصحيــة بســبب الحمــل أو عــدم توافــر اإلشــراف المناســب ولكــن ليــس ألســباب عارضــة.

نســبة الــوالدة بيــن المراهقــات وهــي عبــارة عــن العــدد الســنوي لحــاالت الــوالدة بيــن المراهقــات الالتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و19 ســنة لــكل 	 
1000 مراهقــة فــي نفــس الفئــة العمريــة.

الرعايــة الصحيــة مــا قبــل الــوالدة وهــي عبــارة عــن عــدد النســاء الالتــي يتلقيــن الرعايــة الصحيــة أثنــاء الــوالدة بوســاطة طاقــم طبــي متمــرس 	 
ألســباب مرتبطــة بالحمــل لمــرة واحــدة علــى األقــل خــالل فتــرة الحمــل وهــي نســبة مــن حــاالت والدة المواليــد األحيــاء خــالل فتــرة زمنيــة محــّددة.

خدمات الرعاية الصحية

األطبــاء الممارســون هــم عــدد األطبــاء الممارســين )العاميــن أو االختصاصييــن( خــالل فتــرة زمنيــة )ســنة ميالديــة( مقســومً علــى عــدد الســكان 	 
فــي منتصــف الســنة لــكل 1000 نســمة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص.

طاقــم التمريــض المؤهــل والقابــالت وهــو عــدد أفــراد طاقــم التمريــض المؤهــل والقابــالت خــالل ســنة ميالديــة مقســومً علــى عــدد الســكان فــي 	 
منتصــف الســنة لــكل 1000 نســمة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص.

عــدد أســّرة المستشــفيات وهــو عــدد األســرة المتوافــرة فــي المستشــفى شــاماًل األســرة المخّصصــة للــوالدة لــكل 10000 نســمة فــي القطاعيــن 	 
الحكومــي والخاص.

أفــراد الطاقــم الصحــي )لــكل 10000 نســمة( وهــو عــدد أفــراد الطاقــم الطبــي لــكل 10000 نســمة. يجــوز حســاب المعــّدالت بشــكل منفصل لكل 	 
فئــة مــن فئــات الطاقــم الطبــي )العامليــن فــي مجــال صحــة المجتمــع وأطبــاء األســنان والعامليــن فــي مجــال البيئــة والصحــة العامــة والتمريــض 

والقبالــة والصيدلــة والطــب ســواء فــي القطاعيــن الحكومــي أو الخــاص(. 

الرعايــة الصحيــة )عــن كل 100000 نســمة( وهــي عبــارة عــن عــدد خدمــات الرعايــة الصحيــة لــكل 100000 نســمة. يجــوز حســاب المعــّدالت بشــكل 	 
ــك فــي القطاعيــن  ــر الطبقــي، والمستشــفيات ووحــدات العــالج باألشــعة وذل ــكل فئــة مــن فئــات الخدمــات الصحيــة )وحــدات التصوي منفصــل ل

الحكومــي والخــاص(.
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عدد أسّرة المستشفيات المتوافرة لكل 10000 نسمة في القطاعين الحكومي والخاص.	 

نســبة المقيميــن فــي المستشــفى )خــالل 12 شــهرًا( وهــي عــدد األشــخاص )المســتجيبين فــي المســح( فــي فتــرة محــّددة والذيــن أقــّروا بأنــه 	 
تــّم إدخالهــم المستشــفى خــالل آخــر 12 شــهرًا مقســومً علــى عــدد المســتجيبين للمســح.

زيــارات العيــادات الداخليــة هــي العــدد اإلجمالــي للمرضــى الذيــن يتــم إدخالهــم إلــى المستشــفى أو العيــادة لتلّقــي العــالج والذيــن يحتاجــون 	 
إلــى البقــاء فــي المستشــفى لليلــة واحــدة علــى األقــل.

زيــارات العيــادات الخارجيــة وهــي عــدد المرضــى الذيــن يــزورون المستشــفى أو العيــادة أو أي منشــأة ترتبــط بهمــا لتشــخيص المــرض والعــالج 	 
وال يدخلــون إلــى المستشــفى لليلــة واحــدة.

نســبة األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســنة واحــدة وتــّم تطعيمهــم ضــد الدفتيريــا والتيتانــوس والســعال الديكــي وهــم نســبة 	 
مــن األطفــال الذيــن يبلغــون مــن العمــر ســنة واحــدة وتلقــوا الجرعــة الثالثــة مــن تطعيــم الدفتيريــا والتيتانــوس والســعال الديكــي الموحــد فــي 

ســنة معّينــة.

نســبة األطفــال الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن ســنة واحــدة وتــّم تطعيمهــم ضــد مــرض الكبــد الوبائــي )HepB3( هــي نســبة األطفــال الذيــن 	 
تقــّل أعمارهــم عــن ســنة واحــدة وتلقــوا الجرعــات الثالثــة مــن تطعيــم الكبــد الوبائــي ب 3 فــي ســنة معّينــة. 

نســبة األطفــال الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن ســنة واحــدة وتــّم تطعيمهــم ضــد الحصبــة هــي نســبة مــن األطفــال الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن 	 
ســنة واحــدة وتلقــوا جرعــة واحــدة علــى األقــل مــن تطعيــم الحصبــة فــي ســنة معّينــة.

األفــراد المشــمولون بالضمــان الصحــي وهــم األفــراد الذيــن يقــّرون بأنهــم يخضعــون لخطــة الضمــان الصحــي مقســومً علــى العــدد اإلجمالــي 	 
للمســتجيبين للمســح.

النفقات الصحية 

متوســط حصــة الفــرد مــن النفقــات الحكوميــة العامــة علــى الصحــة وهــي عبــارة عــن مجمــوع النفقــات التــي تصرفهــا كل هيئــة حكوميــة 	 
لشــراء خدمــات ومســتلزمات الرعايــة الصحيــة مقســومً علــى متوســط عــدد األفــراد فــي نفــس الســنة. ويتكــون مــن النفقــات الصحيــة لمســتويات 
الحكومــة وهيئــات الضمــان االجتماعــي والمصروفــات المباشــرة للمنشــآت العامــة وشــبه العامــة كافــة. يشــمل اإلنفــاق الصحــي االســتهالك النهائــي 
ودعــم المنتجيــن والتحويــالت التــي تتــم إلــى األســر )ســداد الفواتيــر الطبيــة والصيدالنيــة(، كمــا يشــمل أيضــً النفقــات المتكــررة واالســتثمارية )بمــا 
فــي ذلــك التحويــالت الرأســمالية( التــي تتــم خــالل الســنة. كمــا تشــمل أيضــً، إلــى جانــب التمويــل المحلــي، مــوارد خارجيــة )تتمثــل بشــكل أساســي 

فــي المنــح الحكوميــة أو قــروض عبــر موازنــة الدولــة(.

النفقــات الصحيــة الحكوميــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وهــي عبــارة عــن مصروفــات الهيئــات الحكوميــة لتوفيــر خدمــات 	 
ومســتلزمات الرعايــة الصحيــة مقســومة علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لنفــس الســنة المعنيــة.

النفقــات الحكوميــة علــى الصحــة العامــة كنســبة مــن إجمالــي النفقــات الحكوميــة وهــي النفقــات الحكوميــة العامــة علــى الصحــة وتشــمل 	 
مجموعــة مــن النفقــات التــي تتحملهــا الهيئــات الحكوميــة لتوفيــر خدمــات ومســتلزمات الخدمــات الصحيــة مقســومة علــى عــدد األفــراد فــي نفــس 

الســنة ومعّبــر عنهــا بنســبة مــن النفقــات العامــة للحكومــة لنفــس الســنة.

المصروفــات النثريــة علــى الصحــة كنســبة مــن إجمالــي نفقــات األســرة وهــي النفقــات المباشــرة التــي تدفعهــا األســر وتشــمل المكافــآت 	 
واالمتيــازات العينيــة التــي تدفــع إلــى العامليــن فــي مجــال الخدمــات الصحيــة ولشــراء المــواد الصيدالنيــة والعــالج والمســتلزمات والخدمــات 
ــة الصحيــة  ــغ التــي تدفعهــا األســر مباشــرة إلــى مقّدمــي خدمــات الرعاي ــر عنهــا بنســبة مــن إجمالــي نفقــات األســرة. وتشــمل المبال األخــرى ويعّب
فــي القطاعيــن العــام والخــاص والمؤسســات غيــر الربحيــة وحصتهــا مــن النفقــات غيــر القابلــة لالســترداد مثــل نســبة المشــاركة فــي الرســوم 

والمســاهمة ونســبة التحّمــل فــي التكاليــف ورســوم الخدمــات.

4-4-3-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات 

يوفــر النظــام العــام لنشــر البيانــات467 الــذي قــام صنــدوق النقــد الدولــي بتطويــره إطــارًا لتقييــم اإلحتياجــات الخاصــة بتحســين البيانــات بشــكل يمّكــن 
الــدول األعضــاء مــن تعزيــز جــودة البيانــات وتســاعدها فــي عمليــة نشــر إحصــاءات شــاملة وفــي الوقــت المناســب ويمكــن الوصــول إليهــا بمــا فيهــا 

إحصــاءات الصحــة.

ــات468 الســتخدامه فــي أنظمــة المعلومــات الصحيــة الوطنيــة بهــدف إجــراء  ــر نظــام لتقييــم جــودة البيان كمــا وقامــت منظمــة الصحــة العالميــة بتطوي
التقييــم عــن طريــق أداة تــدار ذاتيــً أو عــن طريــق خبــراء مســتقلين. وعمومــً، يكــون التقييــم الذاتــي أقــل تكلفــة مــن التقييــم المســتقل، ومــع ذلــك، قــد 

تكــون المقارنــة مــع مــرور الوقــت أو بيــن الــدول صعبــة جــدًا.

 

467  http://dsbb.imf.org/Pages/GDDS/Home.aspx

468  http://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_section3_web.pdf
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4-4-3-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية

هنــاك عــدد مــن المنهجيــات الدوليــة إلجــراء مســوح العّينــة فــي مجــال الصحــة. مــن حيــث المبــدأ، يجــب أن تتوافــق منهجيــة هــذه المســوح مــع الممارســات 
الصحيــة الحاليــة بحيــث يتــم االسترشــاد بهــذه المنهجيــات عنــد إجــراء المســح. وينصــح بإجــراء مســح صحــي رئيســي مــرة واحــدة كل 5 ســنوات. ويمكــن 

أن يتــم فــي بعــض األحيــان إجــراء مســح إضافــي لدراســة موضــوع محــدد أو لتقديــم بيانــات حديثــة. 

يقــّدم المســح الصحــي العالمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة نظامــً عالميــً للمســوح الصحيــة469 يهــدف إلــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة لمتابعــة المخرجــات 
واألنظمــة الصحيــة. وقــد قامــت منظمــة الصحــة العالميــة بإجــراء هــذا المســح فــي الفتــرة بيــن عامــي 2002 و2004 بالشــراكة مــع 70 دولــة للحصــول علــى 

بيانــات قابلــة للمقارنــة حــول: 

بيانات األسر وتشمل قائمة أفراد األسرة وتغطية الضمان الصحي والمصروفات الصحية ومؤشرات عن الدخل الدائم أو الثروة.

بيانــات علــى مســتوى الفــرد وتشــمل المعلومــات االجتماعيــة والديموغرافيــة وتوصيــف الحالــة الصحيــة وتقييمهــا وعوامــل المخاطــرة والحــاالت المزمنــة 
والوفيــات واإلســتفادة مــن الرعايــة الصحيــة والنفــاذ لألنظمــة الصحيــة ورأس المــال االجتماعــي.

يوفــر المرصــد الصحــي العالمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة بيانــات حــول األولويــات الصحيــة فــي العالــم وتحليالتهــا، وفــي كل موضــوع رئيســي يتــم 
توفيــر معلومــات عــن الوضــع الدولــي ويســّلط الضــوء علــى اتجاهاتهــا باســتخدام المؤشــرات األساســية وقواعــد البيانــات والنشــرات الرئيســية، باإلضافــة 
ــط المفيــدة مــن خــالل الموقــع علــى شــبكة اإلنترنــت470. وتتمثــل المخرجــات األساســية للمرصــد الصحــي العالمــي فــي نشــرة  ــى مجموعــة مــن الرواب إل
ســنوية تحمــل عنــوان »إحصــاءات الصحــة العالميــة«471 تتضمــن إحصــاءات حــول المؤشــرات الصحيــة الســنوية الرئيســية للــدول األعضــاء كافــة. كمــا تقــّدم 

ملخصــً للتقــّدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف األلفيــة المرتبطــة بالصحــة.

ــدول فــي الصفحــة اإللكترونيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، وهــي تضــّم مجموعــة مــن اإلحصــاءات الصحيــة للــدول األعضــاء فــي األمــم  ــة ال إحصائي
المتحــدة. وتتضّمــن ملخصــً وصفيــً وتحليــاًل لمؤشــرات الصحــة للموضوعــات الصحيــة الرئيســية كافــة472، باإلضافــة إلــى البيانــات والمؤشــرات ذات الصلــة. 

ــة )DHS( 473 إلــى جمــع بيانــات دقيقــة حــول الخصوبــة وتنظيــم األســرة وصحــة األم والطفــل والنــوع ومــرض  ــة والديموغرافي ــوح الصحي تهــدف المس
نقــص المناعــة المكتســبة والمالريــا والتغذيــة ونشــرها. لقــد تــّم جمــع بيانــات حــول الســكان والصحــة ومــرض نقــص المناعــة المكتســبة والتغذيــة مــن 
أكثــر مــن 300 مســح فــي 90 دولــة وتــّم تحليلهــا ونشــرها. إلــى جانــب ذلــك، يهــدف مشــروع المســوح الصحيــة والديموغرافيــة إلــى التنســيق مــع الشــركاء 
الرئيســيين حــول جمــع البيانــات ونشــرها باســتخدام أنســب منهجيــات جمــع البيانــات بهــدف تعزيــز قــدرات الدولــة علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا وعرضهــا 

واســتخدام بيانــات عاليــة الجــودة ألغــراض البرامــج والسياســات المختلفــة.

المســوح العنقوديــة متعــّددة المؤشــرات )MICS( 474 والممّولــة مــن قبــل اليونيســيف تهــدف إلــى توفيــر المؤشــرات الرئيســية حــول مســتوى عيــش 
)رفاهيــة( األطفــال واألمهــات. إن الغــرض مــن المســوح متعــّددة المؤشــرات هــو إتاحــة الفرصــة للــدول إلنتــاج إحصــاءات موثــوق بهــا وقابلــة للمقارنــة دوليــً 
فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم وحمأيــة الطفــل ومــرض نقــص المناعــة المكتســبة، كمــا تهــدف إلــى رصــد التقــّدم المحــرز تجــاه األهــداف الوطنيــة واإللتزامــات 
الدوليــة. ويشــمل ذلــك أكثــر مــن 20 هدفــً تنمويــً فــي األلفيــة الثالثــة ويتوقــع أن تســتمر كمصــدر رئيســي لهــذه البيانــات فــي الفتــرة مــا بعــد عــام 2015. 
قامــت اليونيســيف قبــل فتــرة قصيــرة بتنفيــذ العديــد مــن المســوح متعــّددة المؤشــرات فــي أكثــر مــن 30 دولــة. تــّم تطويــر منهجيــة المســح مــع مــرور 
الوقــت ويتــم حاليــً التوفيــق والتنســيق بيــن الجولــة الخامســة للمســح مــع المســوح الديموغرافيــة والصحيــة )المذكــورة أعــاله( لضمــان االتســاق والقابليــة 

للمقارنــة لجميــع المســوح ولتفــادي االزدواجيــة فــي العمــل.

ــي يحتــوي علــى عــدد محــدود مــن  ــة )CWIQ(، هــي عبــارة عــن مســح اســتطالعي مــن قبــل البنــك الدول ــرات الرفاهي ــية لمؤش ــتبيانات األساس االس
األســئلة الصحيــة، والســبب الرئيســي وراء أهميــة هــذه المســح االســتطالعي هــو كثــرة تواتــر تطبيقــه؛ فهــو معــّد لتنفيــذه ســنويً علــى عينــة كبيــرة 
الحجــم، وتكمــن ميــزة هــذا المســح فــي انخفــاض تكلفتــه نســبيً بالمقارنــة مــع عمليــات المســح األســرية األخــرى المتعلقــة بالفقــر ومســتوى المعيشــة، 

وهــو يغطــي موضوعــات مثــل إتاحــة الخدمــات االجتماعيــة، والرضــى عنهــا، ومؤشــرات الرفاهيــة االجتماعيــة.

ــب  ــى مســاعدة المكات ــي نحــو عــام 1980، وهــي ترمــي إل ــم تطويرهــا مــن قبــل البنــك الدول ــة )LSMS(، ت ــتوى المعيش ــر مس ــاس معايي ــة قي دراس
ــذي يتــم إحــرازه فــي تحســين مســتويات المعيشــة  ــات أســرية متعــددة الموضوعــات وعاليــة الجــودة عــن التقــدم ال اإلحصائيــة الوطنيــة علــى جمــع بيان
ومســتوى الفقــر باســتخدام منهجيــة مســح محّســنة وبنــاء قــدرات فنيــة. ويحــدد المســح االنعكاســات علــى األســر جــّراء السياســات الحكوميــة الســابقة 

469  http://www.who.int/healthinfo/survey/en/ 

470  http://www.who.int/gho/en/

471  http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/

472  http://www.who.int/gho/countries/en/

473  http://www.dhsprogram.com/

474  http://www.childinfo.org/mics.html
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والمقترحــة، وتــزود المحلليــن وأربــاب السياســات بمعلومــات مالئمــة لتصميــم سياســات تخفيــف حــدة الفقــر، وهنــاك نمــوذج صحــي موجــود ضمــن دراســة 
.)LSMS( قيــاس معاييــر مســتوى المعيشــة

ــدول  ــدول العربيــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي فــي ال ــل )PAPCHILD(، وهــي مســوحات أجرتهــا جامعــة ال ــة الطف ــروع الدول العربية لتنمي مش
العربيــة بالشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وتــم فيهــا تكييــف أدوات المســح بحيــث تلبــي اإلحتياجــات والبيئــة المحــددة فــي المجتمعــات والثقافــة العربيــة، 
ويهــدف برنامــج هــذه المســوحات إلــى جمــع بيانــات عــن صحــة اإلنجــاب والطفــل باســتخدام أســلوب منهجــي مماثــل لـــ DHS يجــري تنفيــذه علــى الصعيــد 
الدولــي. ويتمثــل الهــدف منــه فــي تحســين قــدرات المنظمــات المعنيــة بصحــة الســكان واألســرة، وزيــادة الوعــي بقضايــا صحــة الطفــل ونمــوه. وقــد تــم 

تنفيــذ المســح فــي 9 دول عربيــة هــي: الجزائــر ومصــر ولبنــان وليبيــا وموريتانيــا والمغــرب وتونــس والســودان وســوريا.

مشــروع الــدول العربيــة لصحــة األســرة )PAPFAM(، وهــو برنامــج مســحي تــم تطويــره بعــد تنفيــذ برنامــج مســح مشــروع الدول العربية لتنميــة 
الطفــل )PAPCHILD( فــي الــدول العربيــة. ويتلخــص الهــدف منــه فــي تمكيــن الــدول مــن جمــع وتحليــل تدفــق متكامــل فــي الوقــت المناســب لمعلومــات 
موثوقــة عــن صحــة األســرة والصحــة اإلنجابيــة، بحيــث تكــون مناســبة لتصميــم وتطبيــق وتقييــم السياســات والبرامــج بطريقــة اقتصاديــة وفعالــة ومرنــة 
ومتشــابهة. وقــد تــم تنفيــذ المســوحات بيــن عامــي 2000 و2009 فــي 10 دول عربيــة هــي: الجزائــر وجيبوتــي ولبنــان وليبيــا والمغــرب وفلســطين 

وتونــس والســودان وســوريا واليمــن، وقــد أجــرت بعــض الــدول المســوحات فــي أكثــر مــن جولــة.

يمكــن اســتخدام التعــداد الســكاني لتحليــل بعــض األســئلة المتعلقــة بالصحــة وعلــى وجــه الخصــوص معــّدالت المواليــد والوفيــات وأســباب الوفــاة. 
وعلــى الرغــم مــن أن التعــداد الســكاني مصــدر مفيــد لهــذه المعلومــات فــإن تنفيــذه يتــم علــى فتــرات متباعــدة )عــادة يتــم مــرة واحــدة كل 10 ســنوات( 
ــة التــي  إضافــة إلــى أن تكلفتــه المرتفعــة نســبيً. إن محــّددات االعتمــاد علــى التعــداد الســكاني ناشــئة عــن العــدد المحــدود لألســئلة المرتبطــة بالصحــ

يمكـــــن تضمينهــا فــي اســتمارة التعــداد )وذلــك بســبب التكلفــة( والصعوبــات الكامنــة فــي عــدم إمكانيــة تذّكــر تواريــخ الــوالدة والوفــاة.

ــة بقاعــدة بيانــات صحيــة تعطــي أشــمل مصــدر لإلحصــاءات المقارنــة حــول الصحــة واألنظمــة الصحيــة  ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع تحتفــظ منظم
للــدول األعضــاء فــي المنظمــة، وهــي تضــم أكثــر مــن 1200 مؤشــر تغطــي كافــة جوانــب األنظمــة الصحيــة. وهــي أداة ضروريــة تســمح بإجــراء تحليــل مقــارن 
بيــن دولتيــن مــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة، أو بيــن دولــة معينــة وبيانــات المنظمــة، كمــا تــم توفيــر مجموعــات بيانــات ســنوية تبــدأ مــن عــام 475.2000 
ويعتبــر »لمحــة عــن الصحــة« إصــدارًا ســنويً آخــر يغطــي سلســلة مــن اإلصــدارات اإلحصائيــة حــول أحــدث البيانــات المقارنــة حــول أداء األنظمــة الصحيــة فــي 

دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.

4-4-3-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي 

إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب 

يعتمــد جمــع اإلحصــاءات الصحيــة علــى مصــادر البيانــات اإلداريــة، وهــي تتكــّون مــن ســجالت يتــم إنشــاؤها أثنــاء إجــراءات إدخــال المرضــى ومعالجتهــم 
وخروجهــم مــن المستشــفيات والمراكــز الصحيــة األخــرى، باإلضافــة إلــى الســجالت التــي يتــم تقديمهــا فــي ســياق إدارة المؤسســات الصحيــة. ويتــم جمــع 

البيانــات ومعالجتهــا عــن طريــق نظــام المعلومــات الصحيــة بهــدف إنتــاج وتقديــم صــورة شــاملة وطنيــة ومحليــة للوضــع الصحــي الحالــي وتطــوره.

تعــّد اإلحصــاءات حــول الصحــة فــي إمــارة أبوظبــي ذات أهميــة حيويــة. لقــد جــاء فــي الرؤيــة االقتصاديــة ألبوظبــي 2030 أن »الرعايــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة 
األساســية« هــي أحــد األعمــدة التســعة لتطــّور الدولــة. إن التــزام متابعــة نتائــج تطبيــق هــذه السياســة ذات األولويــة علــى أســاس اإلحصــاءات يتطلــب إنتــاج 
مؤشــرات حــول أداء نظــام الرعايــة الصحيــة الوطنــي ورفاهيــة األفــراد عــن طريــق الســجالت اإلداريــة الوطنيــة ومســوح أســرية متخّصصــة للخــروج بنظــرة 

واضحــة للوضــع الصحــي لجميــع فئــات الســكان.

فــي إمــارة أبوظبــي، يتولـّـى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مهّمــة إجــراء مســوح إحصائيــة فــي جميــع أنحــاء اإلمــارة ويتحّمــل مســؤولية جمــع اإلحصــاءات الرســمية 
وتصنيفهــا وحفظهــا وتحليلهــا ونشــرها وإصــدار نتائــج المســوح االجتماعيــة والديموغرافيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والثقافيــة476. مــن ناحيــة أخــرى، تعــّد 
هيئــة الصحــة - أبوظبــي المصــدر الرئيســي للبيانــات حــول األمــراض وأســباب الوفــاة بنــاًء علــى الســجالت اإلداريــة477. فــي هــذا الســياق المؤسســي، تقــوم 
هيئــة الصحــة - أبوظبــي بإطــالع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى المخرجــات والمؤشــرات اإلحصائيــة ذات الصلــة التــي تقــوم بإنتاجهــا للتأكــد مــن توافقهــا 

مــع المعاييــر األساســية ولنشــرها فــي الوقــت المناســب. 

ــات ومؤشــرات حــول صحــة الســكان ومســتوى  ــر معلومــات وبيان ــة، إذ إنهــا توف ــة أحــد أهــم المجــاالت فــي اإلحصــاءات االجتماعي تعــّد اإلحصــاءات الصحي
الوفيــات ومداهــا ومعّدلهــا حســب الفئــات العمريــة والنــوع االجتماعــي واإلقليــم الجغرافــي والخصائــص االقتصاديــة األخــرى. إضافــة إلــى المعلومــات حــول 

حــاالت اإلصابــة باألمــراض المعديــة وغيــر المعديــة ونســبة األطفــال الذيــن تــّم تطعيمهــم مــن مختلــف الفئــات العمريــة. 

475  http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT

476  http://www.scad.ae/en/aboutus/Pages/Overview.aspx

477  SCAD methodology for Health statistics: T36.3.Health statistics methodology (Ref. Doc. 278)
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تقــوم هيئــة الصحــة - أبوظبــي بإصــدار اإلحصــاءات الصحيــة وفقــً للنســخة التاســعة )ICD-9( للتصنيــف الدولــي لألمــراض، علمــً بــأن الهيئــة بصــدد 
.ICD10 االعتمــاد النهائــي للنســخة العاشــرة الحديثــة مــن هــذا التصنيــف

إطار رقم )1(: التعاريف الرئيسية المستخدمة -مركز اإلحصاء - أبوظبي478

العيــادة: هــي عبــارة عــن منشــأة للرعايــة الصحيــة تتضّمــن عيــادة واحــدة أو أكثــر وتضــم ممارســً عامــً )واحــدًا أو أكثــر( أو اختصاصيــً 	 
)واحــدًا أو أكثــر(. تســتخدم العيــادة بصفــة رئيســية لتقديــم المشــورة الطبيــة والعــالج البســيط وهــي ال توفــر خدمــات الطــوارئ ولكنهــا 

بالتأكيــد توفــر خدمــات اإلســعافات األوليــة.

المركــز الصحــي: هــو منشــأة رعايــة صحيــة علــى شــكل عيــادة متعــددة التخصصــات. يوفــر المركــز الصحــي أيضــً خدمــات الدعــم مثــل 	 
المختبــرات وقســم التصويــر باألشــعة وغيرهــا. كمــا أنــه ال يوفــر خدمــات الطــوارئ. 

المستشــفى: هــي منشــأة صحيــة فــي مبنــى مســتقل تقــدم خدمــات العيــادات الداخليــة علــى مــدار الســاعة أو لفتــرات طويلــة لمرضــى 	 
تتــم معالجتهــم مــن أمــراض أو إصابــات أو عيــوب خلقيــة أو وضــع جســماني أو ذهنــي غيــر عــادي، إضافــة إلــى حــاالت الــوالدة مــع توفيــر 

خدمــات التمريــض والصيدليــات.

إدخال المريض: هو إدخال المريض رسميً لتلقي العالج داخل المستشفى.	 

العيادة الخارجية: تلقي المريض للعالج من غير إدخاله إلى المستشفى.	 

الحلقــة: العــالج فــي العيــادة الداخليــة أو مجموعــة مــن العالجــات فــي العيــادات الخارجيــة تكــون مرتبطــة بنفــس الحالــة الســريرية حســب 	 
حالــة المريــض )يتــم تعريفهــا برقــم بطاقــة التأميــن الصحي(. 

معّدل الحوادث: عدد من الحاالت المرضية الجديدة التي تصيب مجموعة محّددة من األفراد خالل فترة معّينة. 	 

معّدل االنتشار: عدد من حاالت اإلصابة بمرض معّين منتشر بين مجموعة محّددة من األفراد في فترة معّينة.	 

إطار رقم )2(: المؤشرات الصحية األساسية التي تصدرها هيئة الصحة - أبوظبي وينشرها مركز اإلحصاء - أبوظبي

عدد المستشفيات حسب اإلقليم والقطاع )حكومية، خاصة، عسكرية وغيرها(.	 

عدد األسرة في المستشفى والمرضى الذين تّم إدخالهم المستشفى حسب المنطقة.	 

عدد المراكز الصحية حسب اإلقليم.	 

عدد العيادات حسب اإلقليم.	 

عدد العاملين في العيادات )األطباء وأطباء األسنان وطاقم التمريض وغيرهم( لكل 100000 نسمة حسب اإلقليم.	 

عدد الصيدليات حسب اإلقليم.	 

نسبة طاقم التمريض لكل طبيب.	 

حاالت إدخال المرضى إلى المستشفى والمرضى في العيادات الخارجية.	 

معّدل الوفيات حسب سبب الوفاة لكل 100000 نسمة.	 

اإلبالغ عن األمراض المعدية.	 

عدد األشخاص المؤّمن عليهم بوساطة شركات الضمان الصحي.	 

ــر لألفــراد المقيميــن فــي منتصــف الســنة موّزعيــن علــى  ــر عــدد الســكان مــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي هــو عبــارة عــن تقدي ملحوظــة: إن تقدي
األقاليــم الجغرافيــة والفئــات العمريــة وحســب النــوع االجتماعــي والجنســية. تســتند هيئــة الصحــة - أبوظبــي إلــى تقديــرات الســكان المتلقيــن 
للخدمــة إلصــدار المؤشــرات الصحيــة. وقــد تــؤدي هــذه االختالفــات إلــى إيجــاد بعــض الفروقــات فــي قيــم المؤشــر التــي تحتســبها كال الجهتيــن.

إطار رقم )3(: إحصاءات الصحة التي تجمع من قبل هيئة الصحة - أبوظبي 

علــى مســتوى 	  التغطيــة  وتتــم  الغربيــة  والمنطقــة  والعيــن  أبوظبــي  اإلمــارة:  فــي  الثالثــة  الجغرافيــة  األقاليــم  تغطــي  إحصــاءات صحيــة 
والريــف. الحضــر  مناطــق 

اإلحصــاءات الصحيــة كافــة ذات الصلــة بمنشــآت الرعايــة الصحيــة ومقّدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة واألفــراد المتخّصصيــن موزعــة علــى مســتوى 	 
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

توزيع الوفيات حسب الفئات العمرية والجنسية وأسباب الوفاة.	 

توزيع األمراض المعدية حسب الفئات العمرية والنوع والجنسية.	 

478  Extracted from: Health Statistics 2012
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توزيع تطعيم األطفال حسب الفئات العمرية والنوع والجنسية ونوع التطعيم.	 

فــي 	  الجغرافيــة،  المناطــق  التوزيــع حســب  إلــى  إضافــة  الخارجيــة،  العيــادات  الداخليــة،  العيــادات  مراجعــة  المرضــى حســب  مراجعــات  توزيــع 
والخــاص. الحكومــي  القطاعيــن 

ملحوظــة: تســتند هيئــة الصحــة - أبوظبــي إلــى »شــريحة الســكان المســتفيدين مــن الخدمــة« بــدالً مــن »شــريحة الســكان المقيميــن« التــي 
يســتخدمها مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي.

تقــوم هيئــة الصحــة - أبوظبــي479 بتطويــر إطــار جــودة جديــد موثــوق بــه وشــامل للقطــاع الصحــي فــي إمــارة أبوظبــي وكجــزء مــن ذلــك قامــت هيئــة 
الصحــة - أبوظبــي بوضــع مؤشــرات أساســية يتــم إعــداد تقريــر حولهــا بنــاًء علــى مؤشــرات الرعايــة الصحيــة لــدى منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة. 

فيمــا يلــي أهــم المؤشــرات ذات الصلــة:

المعّدل المعياري العام للوفيات في المستشفى خالل 30 يومً من الخروج من المستشفى.	 

المعّدل المعياري للوفيات خالل 30 يومً من اإلدخال إلى المستشفى بسبب نوبة.	 

المعّدل المعياري للوفيات أثناء الوالدة.	 

المعّدل المعياري للوفيات خالل 30 يومً من اإلدخال إلى المستشفى بسبب الربو.	 

معّدل الوفاة في أثناء الرعاية الحرجة.	 

إحصاءات أبوظبي: المخرجات 

فــي أبوظبــي، يعــّد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مصــدر إحصــاءات الصحــة المتاحــة لالســتخدام. ويقــوم بنشــر سلســلة مــن المخرجــات اإلحصائيــة الســنوية 
والشــاملة التــي توفــر عــددًا كبيــرًا مــن اإلحصــاءات والمؤشــرات األساســية حــول الصحــة. ويتــم جمــع معظــم اإلحصــاءات الصحيــة مــن الســجالت اإلداريــة 
التــي تجمعهــا هيئــة الصحــة - أبوظبــي مــن خــالل نظامهــا الداخلــي للمعلومــات الصحيــة. يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــر اإلحصــاءات الصحيــة إمــا 
فــي وثائــق مســتقلة متخصصــة فــي الصحــة وإمــا فــي الكتــب اإلحصائيــة الســنوية التــي يوجــد بهــا بــاب مخّصــص لإلحصــاءات الصحيــة. هــذا ويتــم إعــداد 

تحليــل وصفــي ملخــص بنــاًء علــى البيانــات المنشــورة. 

إحصــاءات الصحــة480: تقــّدم هــذه النشــرة الســنوية إحصــاءات صحيــة تفصيليــة حــول الوفيــات ومعــّدالت الوفيــات حســب ســبب الوفــاة والنــوع االجتماعــي 
والجنســية والفئــات العمريــة والعــدوى مــن األمــراض الســارية حســب الجنســية والفئــات العمريــة ومعــّدالت اإلصابــة باألمــراض الســارية حســب الجنســية 
والفئــات العمريــة والمتبرعيــن لبنــك الــدم والوحــدات المتبــرع بهــا. وتنقســم هــذه النشــرة إلــى قســمين: يوفــر القســم األول إحصــاءات حــول المنشــآت 
الصحيــة وأعــداد المرضــى والعامليــن فــي العيــادات والوقأيــة الصحيــة ومعــّدالت الوفــاة وأســباب الوفــاة بمــا فــي ذلــك المؤشــرات حــول الوفيــات بســبب 
الســرطان، ويقــدم القســم الثانــي مجموعــة مــن الجــداول التفصيليــة ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى أعــداد تفصيليــة ذات صلــة بــكل موضــوع. 
ــً إدراج سلســلة زمنيــة أطــول مــن  ويتــّم أحيانــً إدراج سلســلة زمنيــة قصيــرة إلعطــاء القــارئ فكــرة عــن التقــّدم المحــرز مــع مــرور الوقــت. كمــا يتــم أحيان

اإلحصــاءات الرئيســية. هنــاك سلســلة زمنيــة مكّونــة مــن 19 جــدوالً إحصائيــً تعــرض إحصــاءات تفصيليــة لــكل موضــوع مــن موضوعــات النشــرة.

الكتــاب اإلحصائــي الســنوي لهيئــة الصحــة - أبوظبــي481: إن هــذا التقريــر الســنوي الشــامل هــو عبــارة عــن مجموعــة شــاملة مــن المعلومــات الحديثــة 
حــول االقتصــاد والصناعــة واألعمــال والســكان والديموغرافيــة والخدمــات االجتماعيــة والقــوى العاملــة والزراعــة والبيئــة لســنوات عديــدة. ويقــّدم الجــزء 

الصحــي ملخصــً لإلحصــاءات والمؤشــرات الصحيــة الرئيســية التــي تــّم إعدادهــا بنــاًء علــى البيانــات التــي قامــت هيئــة الصحــة - أبوظبــي بجمعهــا.

المؤشــرات الديموغرافيــة واالجتماعيــة لعــام 2008 482: تقــّدم هــذه النشــرة الصــادرة فــي 2010 مؤشــرات وإحصــاءات رئيســية مرتبطــة بالصحــة موّزعــة إلــى 
مواطنيــن وغيــر مواطنيــن وعــدد وحــدات الرعايــة الصحيــة وعــدد العامليــن فــي مجــال الصحــة لــكل 1000 شــخص. 

أبوظبي باألرقام483: يتضمن قسمً حول اإلحصاءات الصحية التي تقدم ملخصً لنفس اإلحصاءات والمؤشرات المنشورة في النشرة المذكورة أعاله. 

مــن جانــب أخــر، فــي عــام 2013، قامــت هيئــة الصحــة - أبوظبــي بإصــدار نشــرة لإلحصــاءات الصحيــة تضّمنــت رؤيــة هيئــة الصحــة - أبوظبــي حــول اإلحصاءات 
الصحيــة التــي تّمــت صياغتهــا فــي 2006 484. وقدمــت هيئــة الصحــة - أبوظبــي فــي هــذه النشــرة بيانــات صحيــة حــول الســكان األفــراد الذيــن يدفعــون 
مــاال مقابــل تلقــي الخدمــات الصحيــة ومقّدمــي الخدمــات الصحيــة. وتغطــي المعلومــات الصحيــة البيانــات والتحليــل المرتبــط بالصحــة العامــة )الســكان 
ــادة الداخليــة  ــر الســارية( والمســتثمرين )الطلــب والعــرض والفجــوات فــي القــدرات وقــدرات العي ــات واألمــراض الســارية وغي والمواليــد والوفيــات واإلصاب

والســداد وســوق مقدمــي الخدمــة واألفــراد الذيــن يدفعــون مقابــل الخدمــة(.

479  http://www.haad.ae/haad/tabid/1450/Default.aspx

480  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=3&SubTopicID=141

481  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=3&SubTopicID=79

482  http://www.scad.ae/SCADDocuments/Demographic%20and%20Social%20Indicators.pdf

483  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=3&SubTopicID=81

484  http://www.haad.ae/HAAD/LinkClick.aspx?fileticket=LrAOka_Zx3Q%3d&tabid=349
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العالقة مع إحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية 

تقــوم الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بنشــر اإلحصــاءات الصحيــة منــذ عــام 1981 علــى موقعــه اإللكترونــي مــن الجهــات والهيئــات فــي مختلــف 
اإلمــارات485. يتــم منــذ عــام 2007 نشــر سالســل زمنيــة ســنويً لبيانــات تغطــي إجمالــي عــدد المستشــفيات واألســرة والعيــادات والمراكــز واألطبــاء وأطبــاء 

األســنان وكادر التمريــض ويتــم تقســيم اإلحصــاءات إلــى قطاعيــن حكومــي وخــاص.

يتــم جمــع إحصــاءات الصحــة الخاصــة بالــدول ســنويً مــن قبــل هيئــة الصحــة العالميــة والمكتــب اإلقليمــي لــدول الشــرق األوســط ومقــره فــي القاهــرة، 
مصــر. كمــا يتــم تقييــم الوضــع الصحــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام486 مقارنــة بمتوســط المعــّدالت اإلقليميــة والعالميــة487. تشــمل 
البيانــات الصحيــة مؤشــرات حــول الوفيــات واألمــراض وتوزيــع ســنوات الوفــاة حســب ســبب الوفــاة، وتوزيــع وفيــات األطفــال دون الخامســة حســب ســبب 

الوفــاة، واإلســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة ونســبة القــوى العاملــة فــي الصحــة لــكل 10.000 نســمة والنســب المئويــة لعوامــل المخاطــرة للبالغيــن.

ــع لهــا488. يوفــر هــذا  ــة الشــامل )NLiS( التاب ــة عبــر نظــام معلومــات التغذي ــة بالدول ــك توفــر منظمــة الصحــة العالميــة فكــرة عــن التغذي ــى ذل إضافــة إل
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا  ــات الصحــة والتنميــة بدول ــة لغاي النظــام فكــرة عــن وضــع المؤشــرات التــي تســهم فــي إعطــاء صــورة شــاملة للتغذي
ــدى النســاء والخدمــات  ــة ل ــوزن للمواليــد والنقــص فــي الفيتامينــات والمعــادن وســوء التغذي ــة بمــا فــي ذلــك نقــص ال يعــرض النظــام مؤشــرات التغذي

ــّم توفيــر معلومــات وصفيــة لهــذه المؤشــرات. ــة الصحيــة مــن حيــث االلتــزام والقــدرة وت ــي وممارســات الرعاي الصحيــة واألمــن الغذائ

تقــوم اليونيســيف بجمــع إحصــاءات حــول الصحــة لكافــة الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة. وعلــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تتوفــر 
بيانــات489 علــى اإلنترنــت وتشــمل المؤشــرات اإلحصائيــة حــول الصحــة بيانــات حســب المناطــق الحضريــة والريفيــة ومؤشــرات عــن اســتخدام مصــادر ميــاه 
الشــرب واســتخدام المرافــق الصحيــة وتمويــل الحكومــة للتطعيــم الروتينــي EBI )%( وتغطيــة التحصيــن كنســبة مئويــة للــدرن، الثالثــي البكتيــري 1، 
الثالثــي البكتيــري 3، شــلل األطفــال 3، التهــاب الســحايا، فيــروس الكبــد الوبائــي مــن النــوع بــي 3، النزلــة المســتديمة 3، حمأيــة المواليــد الجــدد مــن الكــزاز 
وااللتهــاب الرئــوي )%(، وأولئــك الذيــن يبحثــون عــن الرعايــة لحــاالت االشــتباه فــي االلتهــاب الرئــوي، والعــالج بالمضــادات الحيويــة لوجــود التهــاب رئــوي، 
ــا )%(  ــون الحمــى والمالري ــن يعان ــا بيــن األطفــال الذي ــا )%( والعــالج ضــد المالري ــق الفــم والمالري واإلســهال )%( والعــالج بأمــالح لمعالجــة الجفــاف عــن طري

واألطفــال الذيــن ينامــون تحــت الناموســية ITN )%( واألســر التــي لديهــا ناموســية ITN1 واحــدة علــى األقــل. 

4-4-3-4 استخدام البيانات

يمكــن للجمهــور الحصــول علــى اإلحصــاءات الصحيــة مــن الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ضمــن اإلحصــاءات االجتماعيــة. هــذا ويمكــن 
اســتخدام اإلحصــاءات الصحيــة مــن قبــل مختلــف المســتخدمين ألغــراض مختلفــة وفــي عــدة مجــاالت. وفيمــا يلــي المؤشــرات الصحيــة الرئيســية المنشــورة 

مــن قبــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي اإلطــار رقــم 2، باإلضافــة للبيانــات الصحيــة المنشــورة مــن قبــل هيئــة الصحــة - أبوظبــي فــي اإلطــار رقــم 3.

إطار رقم )3(: المؤشرات الصحية الرئيسية المنتجة من قبل هيئة الصحة - أبوظبي والمنشورة من قبل مركز اإلحصاء - أبوظبي

عدد المستشفيات حسب اإلقليم والقطاع )حكومي، خاص، عسكري وغيرها(.	 

عدد األسرة في المستشفيات وحاالت الدخول حسب اإلقليم.	 

عدد المراكز الصحية حسب اإلقليم.	 

عدد العيادات حسب اإلقليم.	 

عدد العاملين في العيادات )األطباء، أطباء األسنان، طاقم التمريض وغيرهم( لكل 100.000 نسمة حسب اإلقليم على أساس	 

عدد السكان حسب بيانات مركز اإلحصاء - أبوظبي.	 

عدد الصيدليات حسب اإلقليم.	 

نسبة طاقم التمريض لكل طبيب	 

حاالت قبول المرضى والعيادات الخارجية.	 

معدل الوفيات حسب سبب الوفاة لكل 100,000 نسمة من السكان.	 

إشعارات األمراض المعدية.	 

عدد األشخاص المؤمنين من قبل شركات التأمين الصحي.	 

485  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportsByDepartmentEnglish/tabid/104/Default.aspx?MenuId=1&NDId=444

486  http://www.who.int/countries/are/en/

487  http://www.who.int/gho/countries/are.pdf?ua=1

488  http://apps.who.int/nutrition/landscape/report.aspx?iso=ARE&rid=1620&goButton=Go

489  http://www.unicef.org/infobycountry/uae_statistics.html

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

179

http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportsByDepartmentEnglish/tabid/104/Default.aspx?MenuId=1&NDId=444
http://www.who.int/countries/are/en/
http://www.who.int/gho/countries/are.pdf?ua=1
http://apps.who.int/nutrition/landscape/report.aspx?iso=ARE&rid=1620&goButton=Go
http://www.unicef.org/infobycountry/uae_statistics.html


ومــن الجديــر مالحظتــه بخصــوص المؤشــرات أعــاله، إن عــدد الســكان بحســب مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي هــو تقديــر »لعــدد الســكان المقيميــن« فــي 
منتصــف العــام وتــّم توزيعــه حســب المناطــق الجغرافيــة والفئــات العمريــة والنــوع االجتماعــي والجنســية.

بينمــا تعتمــد هيئــة الصحــة - أبوظبــي علــى »الســكان المســتفيدين مــن الخدمــات« لوضــع المؤشــرات الصحيــة. إن هــذا االختــالف قــد يــؤدي إلــى عــدم 
االتســاق فــي قيــم المؤشــر التــي يتــم حســابها مــن قبــل الهيئتيــن.

قراءة اإلحصاءات

ــات والمؤشــرات الصحيــة يعتبــر مهامــا لمختلــف المســتخدمين فــي إمــارة أبوظبــي بالقطاعيــن العــام والخــاص. وســوف تســتفيد كل  إن تحليــل البيان
الــوزارات والمؤسســات والمنظمــات الدوليــة والجامعــات والباحثيــن والمســتثمرين فــي القطــاع الخــاص والعــام مــن التنــوع الكبيــر فــي المؤشــرات 
اإلحصائيــة الصحيــة مــع المؤشــرات فــي القطاعــات األخــرى )الســكان، الهجــرة، مســتويات المعيشــة، العمــل، الضمــان االجتماعــي(. وســوف يــؤدي ذلــك إلــى 

ــدى الســكان فــي إمــارة أبوظبــي وإتخــاذ القــرار بشــأن اإلجــراءات المســتقبلية. ــة الرفــاه ل فهــم الوضــع وتحديــد حال

يشــمل المســتخدمون الرئيســيون لإلحصــاءات الصحيــة المنشــورة مــن قبــل كل مــن هيئــة الصحــة - أبوظبــي ومركــز اإلحصــاء - أبوظبــي كاًل مــن 
حكومــة إمــارة أبوظبــي، والدوائــر المحليــة والهيئــات المتخصصــة. وهــذه اإلحصــاءات مطلوبــة لدعــم سياســات وبرامــج الصحــة الوطنيــة وتصميمهــا 
ومراقبتهــا وتقييمهــا. كمــا يشــمل مســتخدمو اإلحصــاءات الصحيــة المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ووســائل اإلعــالم والباحثيــن والمســتخدمين فــي 
مختلــف القطاعــات. هــذا ويهتــم المشــتغلون فــي القطــاع الخــاص بمؤشــرات الصحــة، وذلــك علــى ضــوء اســتراتيجية الحكومــة فــي زيــادة مشــاركة القطــاع 

الخــاص بتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي الدولــة. 

هذا ويقوم مركز اإلحصاء - أبوظبي بنشر تحليال مختصرا يوضح النتائج الرئيسية في الجداول واإلحصاءات المنشورة. 

4-4-4  الرعاية االجتماعية

4-4-4-1 مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها 

بدأيــة فــإن »السياســة االجتماعيــة« و«سياســة الرعايــة االجتماعيــة« هــي مصطلحــات ذات معــاٍن متداخلــة. ولعــدم وجــود تعريــف متعــارف عليــه، فــإن تفســير 
كال المفهوميــن يعتمــد علــى وجهــة النظــر.

وبــأي حــال، ينبغــي النظــر إلــى سياســة الرعايــة االجتماعيــة علــى أنهــا فــرع مــن السياســة االجتماعيــة. أمــا فــي معناهــا الموّســع، فالرعايــة االجتماعيــة تشــير 
إلــى رفاهيــة ســائر المجتمــع، فهــي تهتــّم بجــودة الحيــاة، وهــذا يشــمل عوامــل مثــل جــودة البيئــة ومســتوى األمــن وتوافــر الخدمــات االجتماعيــة األساســية 

لدعــم حيــاة األفــراد داخــل المجتمــع.

كمــا تهتــم الرعايــة االجتماعيــة أيضــً بتحويــل الســلع والخدمــات إلــى األفــراد واأُلســر، وبشــكل رئيســي من خــالل المســاهمات الحكومية. ولكن المســاهمات 
قــد تســتلزم أيضــً وجــود مؤسســات عمــل تطوعــي غيــر ربحيــة وكذلــك شــركات ربحيــة خاصــة )مثــاًل، قــد يتــم تقديــم أنشــطة رعايــة الطفــل مــن قبــل 

الدولــة أو البلديــات المحليــة أو الجمعيــات الخيريــة أو شــركات خاصــة لتحقيــق مكاســب ربحيــة(.

وفــي ســياق هــذا الدليــل، يتــم التركيــز علــى تنــّوع المســاهمات الحكوميــة الموضوعــة لحمأيــة المواطنيــن المحروميــن مــن األخطــار االقتصاديــة وانعــدام 
األمــن فــي حياتهــم، وكذلــك علــى الخدمــات الثقافيــة واإلنســانية التــي تقّدمهــا المؤسســات غيــر الحكوميــة. كمــا أن نطــاق المنتجــات المشــمولة ضمــن 
ــة االجتماعيــة فإنهــا توفــر  حــدود هــذا التعريــف هــو نطــاق واســع، علــى الرغــم مــن كــون معظــم تلــك المدرجــة هــي األكثــر شــيوعً ضمــن برامــج الرعاي
الخدمــات إلــى كبــار الســن أو المتقاعديــن أو المرضــى وغيــر األصّحــاء أو المعاليــن واألمهــات واألطفــال أو العاطليــن عــن العمــل ومــن لديهــم إصابــات عمــل 
والعائــالت. إن كيفّيــة تطبيــق الحكومــات لبرامــج الرعايــة االجتماعيــة الخاصــة بهــا، ومســتوى التغطيــة لهــذه المنافــع، يتنــّوع بشــكل واســع بيــن الــدول 

وهــو يعكــس الطبيعــة الفريــدة للدولــة، وعلــى وجــه الخصــوص كل مــن االقتصــاد، الثقافــة، واألولويــات السياســية والدينيــة.

وفــي إمــارة أبوظبــي، يعتبــر ضمــان رفاهيــة كل فــرد مــن الســكان أولويــة حكوميــة كمــا جــاء فــي رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030490. وفــي هــذا المجال فإن 
إحــدى السياســتين ذات األولويــة مفادهــا الحرفــي: »ســتضمن إمــارة أبوظبــي تــوازن التنميــة االجتماعيــة واإلقليميــة بحيــث تعــود فوائــد النمــو االقتصــادي 

والرفــاه علــى ســكان اإلمــارة كافــة«.

490  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf
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فــي ســياق إمــارة أبوظبــي تحديــدًا، تعتبــر وزارة الشــؤون االجتماعيــة هــي الكيــان الحكومــي المســؤول، حيــث تقــوم هــذه الــوزارة بالّســعي نحــو تنفيــذ 
األهــداف االســتراتيجية اآلتيــة:

تطوير سياسة الضمان والنفع االجتماعي.	 

تمكين العاجزين من االندماج والمشاركة / النشيطة في المجتمع.	 

تعزيز االستقرار في األسر اإلماراتية وتقوية التواصل االجتماعي.	 

تشجيع المشاركة االجتماعية وتحّمل المسؤولية بطريقة تعّزز الشراكة الفاعلة فيما بين الحكومة والقطاع المدني والخاص.	 

ومــن أجــل تحقيــق األهــداف االســتراتيجية، فهنــاك عــدد مــن المبــادرات ذات الصلــة لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة، تتركــز خــالل الفتــرة مــا بيــن عامــي 2014-
2016 491. هــذا إضافــة إلــى دورهــا الــذي تقــوم بــه والمتمثــل فــي جمــع البيانــات المتعلقــة بنشــاطات الرعايــة االجتماعيــة وعرضهــا.

ُتســتخدم إحصائيــات الرعايــة االجتماعيــة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي تخطيــط االســتراتيجيات والبرامــج المقــّررة مــن قبــل الهيئــات 
الحكوميــة والجهــات األخــرى فــي مجــاالت عديــدة للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ورصدهــا وتقييمهــا. باإلضافــة إلــى مــا ســبق، تفيــد 

إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة فــي عــدد مــن الموضوعــات األساســية الخاصــة بالسياســات، التــي تشــمل:

التقاعد والرعاية للكبار والمتقاعدين.	 

العمالة والبطالة.	 

التربية والتعليم وإمكانية الوصول إلى التعّلم.	 

صحة المرضى والمعوقين ورعايتهم واألحكام الخاصة بدعمهم.	 

رعاية األطفال والشباب وحمايتهم.	 

العدالة االجتماعية.	 

المساكن واأُلسر واألفراد من حيث الدخل والرعاية.	 

وعلــى الرغــم مــن الحاجــة إلــى السياســات التــي تبّنتهــا الحكومــات لتلبيــة احتياجــات المواطــن واألخــذ فــي الحســبان العوامــل المحليــة المذكــورة أعــاله، 
فإنــه ال بــّد دائمــً مــن المقارنــة ضمــن المناطــق الجغرافيــة فــي الدولــة الواحــدة مــن جهــة، وبيــن الــدول ضمــن اإلقليــم الواحــد وعلــى المســتوى الدولــي مــن 
جهــة أخــرى، حيــث أنــه ومــن خــالل إجــراء المقارنــات فــي السياســة ومراقبــة أثــر السياســات الموضوعــة، تتمّكــن الحكومــات مــن الوصــول إلــى فعاليــة تحديــد 

كل مــا يتعلــق باإلحتياجــات المحليــة. 

4-4-4-2 أطر العمل الدولية

يعــّد مســتوى العمــل والتنســيق الدولييــن فــي مجــال إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة واســع النطــاق، وذلــك التســاع نطــاق طبيعــة الموضــوع، ولعــّل مصــادر 
البيانــات التــي تبنــى عليهــا مؤشــرات الرعايــة االجتماعيــة ُتســتمد مــن مجــاالت اإلحصــاء كافــة، االقتصاديــة منهــا أو االجتماعيــة أو التعليميــة أو الصحيــة. إلــخ.

4-4-4-2-1 أطر العمل الدولية

مــن أجــل صياغــة السياســات المرتكــزة علــى األدلــة، ومــن أجــل قيــاس أثرهــا وتقييمــه، وطنيــً ودوليــً، ال بــّد مــن توافــر معلومــات موثــوق بهــا. ثّمــة عــدد 
مــن الــوكاالت الدوليــة التــي تهتــّم بتطويــر األســاليب اإلحصائيــة وأطــر العمــل، وكذلــك فــي جمــع إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة ونشــرها. وهنــاك منظمــات 
حكوميــة دوليــة مثــل منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( وشــعبة األمــم المتحــدة لإلحصــاء )UNSD( ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( ُتْصــدر 
البيانــات ومنهجيــات رصــد االتجاهــات الســائدة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. وتقــوم هــذه المنظمــات بتزويــد الــدول بالبيانــات المقارنــة، وعلــى 
مختلــف مراحــل التنميــة فيهــا، مــن أجــل توفيــر تصــّور دولــي لمختلــف المجــاالت مثــل: التعليــم والعلــوم والتقنيــة والثقافــة واإلتصــاالت. إلــخ. إن هــذا االلتــزام 

الدولــي ال يدعــم جــودة البيانــات فقــط، إنمــا يضمــن أيضــً قابليــة المقارنــة بيــن الــدول.

وبالرغــم مــن أن البنــك الدولــي وشــعبة األمــم المتحــدة لإلحصــاء ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، وعــدد مــن المنظمــات األخــرى تشــارك فــي 
موضــوع الرعايــة االجتماعيــة بشــكل فّعــال، فــإن منظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، وعلــى وجــه الخصــوص، إدارة الحمأيــة االجتماعيــة492 يمكــن وصفهــا بأنهــا 
ــة الدوليــة الرائــدة فــي هــذا الموضــوع. وحســب منظمــة العمــل الدوليــة: »علــى الضمــان االجتماعــي التــزام تحقيــق الرعايــة الصحيــة وتأميــن  هــي الوكال

ــات العمــل أو األمومــة أو فقــدان المعيــل الرئيســي«. ــة أو المــرض أو العجــز أو إصاب الدخــل، وال ســّيما فــي حــاالت الشــيخوخة أو البطال

491  Ministry of Social Affairs; http://www.msa.gov.ae/MSA/EN/Pages/initiatives20142016.aspx?eqs=vuDaVZRpwRO7ElPUaRhsDw==

492  http://www.ilo.org/secsoc/lang--en/index.htm
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هــذا ويعــود عمــل منظمــة العمــل الدوليــة فــي إحصــاءات الحمأيــة االجتماعيــة إلــى األربعينيــات، حيــث كان هنــاك »قــرار بخصــوص تطويــر إحصــاءات الضمــان 
االجتماعــي« قــد تــّم تبنيــه مــن قبــل المؤتمــر الدولــي التاســع إلحصائــي العمــل فــي مايــو مــن عــام 1957493. وحســب هــذا القــرار الــذي مــا زال مفعولــه ســاريً 

إلــى اليــوم، ينبغــي إلحصــاءات الضمــان االجتماعــي لبلــد مــا، وبالحــّد األدنــى، أن تغطــي الحــاالت الطارئــة وأنــواع الخطــط التاليــة: 

الحاالت الطارئة المتعلقة باآلتي:	 

الرعاية الطبية.– 

المعونة المرضّية.– 

معونة البطالة.– 

معونة الشيخوخة.– 

معونة إصابات العمل.– 

المعونة األسرية.– 

معونة األمومة.– 

معونة العجز.– 

معونة الناجين.– 

الخطط المرسومة أو التي تحت إشراف القوانين واألنظمة الوطنية بالتوافق مع المبادئ التالية:	 

التأمين االجتماعي والخطط اإللزامية إضافة إلى الخطط غير اإللزامية.– 

الخدمات العامة.– 

المساعدة االجتماعية.– 

هــذا وينبغــي إلحصــاءات هــذه الخطــط أن ُتســتكمل بإحصــاءات للخطــط التــي تغطــي الحــاالت الطارئــة المدرجــة آنفــً، وأن تنظــم التأمينــات االجتماعيــة 
والتقاعديــة ضمــن خطــط خاصــة.

وفــي الــدول التــي يكــون فيهــا المفهــوم الوطنــي للضمــان االجتماعــي أكثــر اّتســاعً، ويغطــي حــاالت طارئــة غيــر متوخــاة أعــاله، يتعّيــن 
ــا الحــرب، والمســاعدات  أن يتــم تجميــع اإلحصــاءات لخطــط أو حــاالت طارئــة إضافيــة، كالخطــط الخاصــة مثــال بالمعونــات الممنوحــة لضحاي
فــي حــاالت الكــوارث الطبيعيــة؛ والمســاعدة المحليــة فــي حالــة المــرض أو الشــيخوخة؛ واإلســكان للمعوقيــن ولكبــار الســن. هــذا وينبغــي 

تجميــع المعلومــات اإلحصائيــة الخاصــة بالرعايــة االجتماعيــة عــن المصــادر الرئيســية اآلتيــة: 

المشاركين.	 

المستفيدين.	 

المعونات.	 

اإلنفاق والدخل. 	 

ــة االجتماعيــة« تعتبــر هدفــا اســتراتيجي494ً ضمــن منظمــة العمــل الدوليــة، فإنهــا تركــز علــى العمــل علــى توفيــر اإلحصــاءات القابلــة  وبينمــا إن »الحمأي
للمقارنــة والتــي تشــمل نفقــات الضمــان االجتماعــي، وتغطيــة الحمأيــة االجتماعيــة وتغطيــة الخطــط التقاعديــة ونفقــات الضمــان االجتماعــي العــام، مــن 

بيــن اإلحصــاءات األخــرى.

باشــرت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( ببرنامــج إحصائــي للعمــل495 مــن أجــل تطويــر اإلحصــاءات، متضّمنــً تلــك المســتخدمة فــي الجانــب 
ــر قواعــد البيانــات ومجموعــات الخبــراء وجمــع البيانــات  االجتماعــي والرفــاه. كمــا أن هــذا البرنامــج يتعلــق بإحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة ويتضّمــن تطوي
وأطــر جمــع البيانــات والنشــرات والوصــول إلــى البيانــات ومراجعــة القطاعــات، مثــل مؤشــرات الرعايــة االجتماعيــة ونواتــج مخرجــات سياســة المبــادرات. 

والمزيــد مــن المعلومــات حــول بعــض مــن مبــادرات هــذا البرنامــج متوافــرة فــي هــذا الفصــل ضمــن أجــزاء الحقــة “مصــادر وقواعــد بيانــات دوليــة«.

إن هــذا النــوع مــن العمــل الدولــي الــذي تــّم االضطــالع بــه فــي إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة بوجــه عــام يشــّكل مســاهمة مهّمــة فــي خلــق مؤشــرات 
مناســبة وقابلــة للمقارنــة لقيــاس الرفــاه االجتماعــي وتقييــم معاييــر تقديــم هــذا النــوع مــن البيانــات. وبالرغــم مــن أن هنالــك إجماعــً عامــً حــول مكّونــات 
إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة، إال أنــه ليــس هنالــك اتفــاق حــول مــا يجــب أن تتضّمنــه التقاريــر اإلحصائيــة. وهــذا يعنــي علــى األرجــح أن حجــم اإلحصــاءات التــي 

تفيــد بهــا تقاريــر الــدول تختلــف بشــكل ملحــوظ. وهــذا بحــّد ذاتــه قــد يحــّد مــن إمكانيــة المقارنــة. 

493  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_087550.pdf

494  The International Labour Organisation (ILO); http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm

495  OECD Statistical Programme of Work; http://www.oecd.org/std/OECD-statistical-programme-of-work-2014.pdf
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4-4-4-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسـية 

إن نمــو المســاهمات الحكوميــة والتمويــل فــي مجــال سياســة الرعايــة االجتماعيــة تقتــرن بوجــه عــام مــع مفهــوم »دولــة الرفاهيــة«. ومــن المهــم للــدول 
واألقاليــم أن تحــاول وصــف التغّيــرات فــي حجــم اإلنفــاق وتوفيــر الرعايــة االجتماعيــة. وتبــدأ الخطــوة األولــى فــي هــذا الســياق بتعريــف المقصــود بالرعايــة 
االجتماعيــة. وكمــا ســلف ذكــره، ليــس هنالــك ثّمــة تعريــف واضــح لمــا تتضّمنــه الرعايــة االجتماعيــة، وتلــك التــي تقترحهــا المنظمــات المختلفــة مــن عامــة 
وخاصــة فــي الــدول المختلفــة حيــث تتنــوع بشــكل كبيــر فيمــا تتضّمنــه. وعليــه فثّمــة مفهــوم واضــح لمــا ينبغــي أن يتضّمنــه تعريــف أنشــطة الرعايــة 
االجتماعيــة وبرامجهــا. وحتــى بوجــود تعريــف دقيــق، قــد ال يكــون مــن الممكــن الحصــول علــى بيانــات عــن كل شــيء يقــع ضمــن مجــال اإلطــار المفاهيــم 

الــذي يشــير إليــه التعريــف. 

ــه،  وبخــالف التعريــف الفضفــاض المذكــور فــي مســتهل هــذا الفصــل، فالتعريــف المســتخدم مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة يبقــى أضيــق فــي مجال
بمعنــى، أنــه يرّكــز علــى التنــوع فــي المســاهمات الحكوميــة المخصصــة لحمأيــة المواطنيــن المحروميــن واألقــل حظــً مــن المخاطــر االقتصاديــة وانعــدام 

األمــن فــي الحيــاة. وهــو ال يشــمل العوامــل البيئيــة األكثــر اتســاعً أو إعــادة البنــاء والبرامــج األخــرى.

ضمــن “مدخــل إلــى الضمــان االجتماعــي«496 الــذي نشــرته منظمــة العمــل الدوليــة عــام 1984، كان التعريــف الــذي أطلــق علــى الحمايــة االجتماعيــة هــو: 
»الحمايــة التــي يقّدمهــا المجتمــع ألعضائــه، مــن خــال سلســلة مــن اإلجــراءات العامــة، ضــد المخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة، التــي خــاف ذلــك، يتســبب 
بهــا االنقطــاع أو االنخفــاض الكبيــر فــي المكتســبات الناجــم عــن المــرض واألمومــة وإصابــة العمــل والبطالــة والعجــز والشــيخوخة والمــوت؛ وتوفيــر الرعايــة 

الطبيــة وتوفيــر اإلعانــات لألســر واألطفــال«.

ضمــن »توصيــة ألرضيــات الحمأيــة االجتماعيــة 2012«497 )رقــم 202( الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة، الــذي تــم تبّنيــه مــن قبــل المؤتمــر 
الدولــي للعمــل الواحــد بعــد المئــة بجلســته المنعقــدة فــي يونيو/حزيــران مــن عــام 2012، تــم التركيــز علــى أن أرضيــة الحمأيــة االجتماعيــة 

يجــب أن تتضّمــن علــى األقــل ضمانــات الضمــان االجتماعــي األساســية التاليــة:

الوصــول إلــى مجموعــة مــن الســلع والخدمــات، التــي تشــّكل الرعايــة الصحيــة األساســية، وتشــمل رعايــة األمومــة، التــي تلّبــي معاييــر 	 
توفرهــا والوصــول إليهــا وقبولهــا وجودتهــا.

ضمان دخل أساسي لألطفال، وتأمين الوصول للغذاء والتعليم والرعاية وأي خدمات أو سلع ضرورية.	 

ضمــان دخــل أساســي ألشــخاص فــي عمــر حيــوي غيــر قادريــن علــى كســب دخــل كاٍف، وال ســّيما فــي حــاالت كالمــرض والبطالــة 	 
واألمومــة واإلعاقــة...

ضمان دخل أساسي لكبار السن.	 

هــذا ويتــم اإلفصــاح بشــكل واضــح فــي هــذه التوصيــة، أنــه لغــرض رصــد التقــّدم فــي تنفيــذ أرضيــات الحمأيــة االجتماعيــة، علــى الــدول، وبشــكل منتظــم جمــع 
جمــع مجموعــات البيانــات الخاصــة بالضمــان االجتماعــي واإلحصــاءات والمؤشــرات وتصنيفهــا وبناءهــا وتحليلهــا ونشــرها، وال ســيما حســب النــوع االجتماعــي.

إضافــة لمــا ســبق، البــد عنــد تطويــر المفاهيــم والتعاريــف والمنهجيــة المســتخدمة فــي إنتــاج بيانــات الضمــان االجتماعــي واإلحصــاءات والمؤشــرات أو 
مراجعتهــا، يجــب علــى الــدول أن تأخــذ فــي اإلعتبــار اإلرشــادات ذات الصلــة التــي توفرهــا منظمــة العمــل الدوليــة، وتحديــدًا بمــا يتناســب مــع القــرار المتعلــق 

بتطويــر إحصــاءات الضمــان االجتماعــي التــي تبناهــا المؤتمــر الدولــي التاســع إلحصائــي العمــل.

إن التعريــف المعتمــد مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة ال يتضمــن مدخــالت خاصــة )أو تطوعيــة( إلــى الرعايــة االجتماعيــة. ولكــن فــي الحقيقــة ُيؤخــذ 
مصطلــح الضمــان االجتماعــي ويســتخدم أحيانــً ليعنــي أن نشــاطات كهــذه تكــون جماعيــة بطبيعتهــا ويتــم تمويلهــا بشــكل غيــر تطوعــي مــن خــالل 
نظــام ضريبــي. وتســهم خطــط اإلنفــاق الخــاص علــى الرفاهيــة الفرديــة فعــاًل فــي أهــداف الضمــان االجتماعــي، ولكنهــا، إلــى حــّد كبيــر، فردّيــة بطبيعتهــا 

أو تســتلزم مجموعــات مــن المســاهمين والمســتفيدين أصغــر بكثيــر مــن تلــك البرامــج التــي تديرهــا الحكومــة.

ــة تدفعهــا الحكومــة )أو  ــا يأخــذ شــكل دفعــات نقدي ــرًا م ــذي كثي ــة االجتماعيــة شــكاًل مــن أشــكال الدخــل التكميلــي ال ــً مــا يســتلزم دعــم الرعاي وغالب
المؤسســات ذات الصلــة( مباشــرة لألفــراد أو األســر. هــذا ويمكــن أن تصنــف هــذه الدفعــات فــي فئتيــن رئيســيتين: تأميــن الدخــل وضمــان الدخــل. أمــا 
برامــج تأميــن الدخــل فهــي تــدار مــن قبــل القطــاع العــام وتمــّول بشــكل كبيــر مــن المســاهمات المطلوبــة مــن أربــاب العمــل والموظفيــن. أمــا فئــة الدعــم 
ــً مــا يشــار إليهــا  ــى للمتطلبــات مــن المســتفيد )المســتفيدين( وال ترتكــز علــى المســاهمات، وغالب ــة للدخــل فترتكــز علــى الحــّد األدن الرئيســية الثاني
بعبــارة »شــبكات األمــان«. هــذه البرامــج مصّممــة لحمأيــة األفــراد واألســر مــن فقــدان الدخــل الناجــم عــن البطالــة الالإراديــة والحــوادث التــي لهــا صلــة بالعمــل 

والرواتــب التقاعديــة غيــر الكافيــة.

496  http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=13931

497  http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524
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ــة، أكثــر مــن كونهــا  ــة االجتماعيــة يشــمل برامــج توفــر خدمــات ملموســة وغيــر ملموســة، أو تحويــالت عينّي إن المكــّون الرئيســي الثانــي لخدمــات الرعاي
دفعــات نقديــة مباشــرة. أمــا الخدمــات الملموســة فتتضّمــن، علــى ســبيل المثــال، الطعــام والملجــأ والملبــس ومســتلزمات المــدارس واحتياجــات أساســية 
أخــرى عوضــً عــن الدفــع النقــدي. وأمــا الخدمــات غيــر الملموســة فتتضّمــن، علــى ســبيل المثــال، خدمــات االستشــارات مــن األخصائييــن االجتماعييــن، وبرامــج 

إعــادة التأهيــل المهنــي وخدمــات التبّنــي.

أمــا المكــّون الرئيســي الثالــث فهــو خدمــات الرعايــة الصحيــة، ويشــمل برامــج تقــّدم الرعايــة الطبيــة والمستشــفيات إضافــة إلــى عيــادات الصحــة العامــة 
واإلجــراءات الصحيــة الوقائيــة األخــرى. مــن الناحيــة النظريــة، يمكــن إجمــال تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة ضمــن تعريــف شــامل للرفــاه االجتماعــي. وكمــا 
ذكــر ســابقً، يكــون ذلــك بالتوافــق مــع ممارســات العديــد مــن المنظمــات الدوليــة. والبيانــات عــن خدمــات الرعايــة الصحيــة يمكــن الحصــول عليهــا ضمــن 

إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة.

يبــدو واضحــً، مــن خــالل تعاريــف عديــدة للرفــاه االجتماعــي أن مؤشــرات الرعايــة االجتماعيــة ضروريــة لتأميــن فهــم واضــح وذي صلــة بالظــروف االجتماعيــة 
الراهنــة. باإلضافــة إلــى إلــى ذلــك، هنــاك أيضــً حاجــة إلــى تقييــم هــذه الظــروف وكيفّيــة تطّورهــا وإمكانيــة اســتمرار هــذا التطــور. إن المشــكالت االجتماعيــة 
تقتضــي إتخــاذ إجــراءات، وعليــه فــإن مؤشــرات الرعايــة االجتماعيــة ضروريــة أيضــً لمســاعدة واضعــي السياســات فــي اســتهداف األولويــات واألهــداف مــن 

أجــل العمــل واإلنفــاق، وتقييــم فعاليــة البرامــج والسياســات القائمــة أصــاًل.

إن هــذا التفســير لمفهــوم المؤشــرات االجتماعيــة يركــز علــى ظــروف المعيشــة فــي المناطــق ذات اإلهتمــام االجتماعــي، وكذلــك مهّمــة رصــد هــذه الظــروف 
مــع مــرور الوقــت. وهــذه مســألة طموحــة، إذ إنهــا تتطّلــب اســتخدام المؤشــرات االجتماعيــة ليــس لمجــرد الوصــف ورصــد االتجاهــات، ولكــن أيضــً فــي تحديــد 
المشــاكل ووضــع األولويــات والوقــت الحقيقــي المطلــوب لتقييــم البرامــج والسياســات. وإلــى أي درجــة تفــي تلــك المؤشــرات االجتماعيــة بهــذه المتطلبــات 

وهــذا يشــّكل التحــدي المســتمر لصانعــي السياســات واإلحصائييــن علــى حــّد ســواء.

يتنــّوع هيــكل النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة، ولكنهــا عــادة تقــّدم البيانــات بالشــكل النموذجــي فــي إطــار مجموعــة مــن العناويــن المتعلقــة بالرعايــة 
االجتماعيــة، مثــل:

تفاصيل اإلنفاق، والمتلّقين لمدفوعات الرعاية االجتماعية، والمؤّمن عليهم ومعّدالت الدفع.	 

تفاصيل اإلنفاق ومتلّقي الدفعات من كبار السن والمتقاعدين.	 

تفاصيل اإلنفاق وفئات متلّقي الدخل في سن العمل.	 

تفاصيــل اإلنفــاق ومتلّقــي المعونــة المرضيــة وتقاعــد العجــز، وبــدل اإلعاقــة والرواتــب التقاعديــة للكفيفيــن، وبــدل مقّدمــي الرعايــة ومعّونــات 	 
اإلصابــة المهنيــة.

تفاصيــل اإلنفــاق ومتلّقــي الدفعــات المتعلقــة باألطفــال بمــا فــي ذلــك إعانــة الطفــل، ودفعــة ولــي األمــر وبــدالت العــودة للمــدارس واألحذيــة 	 
والمالبــس.

تفاصيل اإلنفاق ومتلّقي بدل اإليجار والرهن العقاري وملحقات السلطة المحلية للرهن العقاري والدفعات المتنوعة األخرى.	 

هنــاك عــدد مــن التصنيفــات اإلحصائيــة المســتخدمة لتصنيــف موضوعــات مختلفــة، وتشــمل كل مــا يتعلــق بهــذا الموضــوع وغيــره مــن التطبيقــات علــى 
نطــاق واســع، علــى ســبيل المثــال:

 	 .)COFOG( تصنيفات القطاع العام مثل تصنيف وظائف الحكومة

 	.)ISCED( التصنيف الموحد للتعليم

 	.)FIC( أنظمة التصنيفات الدولية

 	.498 )COICOP( تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض

والتصنيفات األخرى التي تدعم اإلحصاءات في شتى الموضوعات والتخّصصات، على سبيل المثال:	 

 – .499 )ISIC( التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية

 –.500 )ISCO( التصنيف الدولي المعياري الموّحد للمهن

4-4-4-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات

مــن الممكــن وصــف مؤشــرات الرعايــة االجتماعيــة كمؤشــرات مركبــة حيــث يتــم الحصــول عليهــا مــن عــدد مــن القطاعــات، كالصحــة والتعليــم والعمــل 
مثــاًل. وكلٌّ مــن هــذه القطاعــات يســهم فــي توفيــر المعلومــات عــن تأثيــر أحــكام الرعايــة االجتماعيــة فــي كل منهــا والتــي توفــر مجتمعــة مؤشــرًا إلــى 
جــودة تقديــم الرعايــة االجتماعيــة. وهــذا يعنــي أن كل جزئيــة مســاِهمة مــن البيانــات أو المؤشــر، تخضــع لتقييــم الجــودة واإلدارة داخــل القطــاع الــذي 

498  http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?id=145

499  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27

500  http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm
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تخدمــه فــي المقــام األول، مثــاًل، مقاييــس الجــودة المطبقــة علــى مســح القــوى العاملــة، والتعــداد الســكاني، ومســح دخــل األســرة وإنفاقهــا وغيرهــا، التــي 
قــد تــّم عرضهــا فــي الفصــول ذات الصلــة مــن هــذا المنشــور.

بمــا أن مؤشــرات الرعايــة االجتماعيــة تعتمــد علــى البيانــات اإلداريــة بشــكل رئيســي، فمــن المهــم أيضــً ضمــان كــون البيانــات ذات نوعيــة جيــدة، وأن عمليــة 
نقلهــا ُتــدار بشــكل فّعــال. فالعديــد مــن المؤسســات اإلحصائيــة الوطنيــة تقــوم بذلــك عــن طريــق وضــع اتفاقــات رســمية مــع مــزّودي البيانــات )داخليــً أو 

خارجيــً( بشــأن توفيــر البيانــات المطلوبــة، باإلضافــة إلــى وقــت الحصــول عليهــا وكيفيتــه والجــودة المتوقــع توافرهــا فــي البيانــات.

4 -4-4-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية 

ــة  ــر البيانــات والبيانــات الوصفيــة المتعلقــة بإحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة الدوليــة وتوفيرهــا هــي وكال المنظمــة الدوليــة الرئيســية التــي تقــوم بتطوي
األمــم المتحــدة مــن خــالل منظمــة العمــل الدوليــة. ووظيفتهــا األساســية هــي وضــع المعاييــر االجتماعيــة ومعاييــر العمــل ومتابعتهــا والحفــاظ عليهــا. 

هنــاك مجموعــة منظمــات رئيســية أخــرى تمــارس دورًا كبيــرًا فــي تطويــر المعاييــر واألطــر، وفــي الغالــب فــإن تركيــز هــذه المنظمــات أكثــر مــا يكــون علــى 
المســتفيدين. وتشــمل هــذه المجموعــة منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( وصنــدوق النقــد الدولــي )IMF( و«أســرة« األمــم المتحــدة مــن 
منظمــات اإلغاثــة. علــى ســبيل المثــال يهــدف المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي )ECOSOC( إلــى معالجــة مشــاكل الفقــر والتنميــة، بينمــا يهتــم صنــدوق 
رعايــة الطفولــة التابــع للــــيونيسيف )UNICEF( بصحــة األطفــال وتعليمهــم والتنميــة فــي وقــت مبكــر؛ هــذا إضافــة إلــى االتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي 
ومنظمــة الصحــة العالميــة )WHO(. كذلــك هنــاك مجموعــة ثالثــة مــن المســتخدمين، وتتألــف مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة )NGOs(، حيــث تهتــم 

بالبيانــات المنتجــة التــي علــى اعتبــار أنهــا قــد تؤثــر بشــكل مباشــر فــي المســاعدات اإلنســانية.

يتــم توفيــر اإلحصــاءات الوطنيــة الخاصــة بالرعايــة االجتماعيــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي بطــرق مختلفــة: مــن خــالل الكتــب الســنوية أو النشــرات 
الخاصــة أو سلســلة مــن النشــرات ومطبوعــات أخــرى وقواعــد البيانــات علــى اإلنترنــت، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وال ســّيما مــن خــالل »إدارة الحمأيــة 
ــات المتاحــة عــن الضمــان االجتماعــي فــي المنظمــات الدوليــة  ــات والمؤشــرات«502، وضعــت مســردًا بقواعــد البيان االجتماعيــة«501، وضمــن عنــوان »البيان
واإلقليميــة، وبالتالــي يشــّكل مصــدرًا ممتــازًا مــن البيانــات، فضــاًل عــن كونــه مصــدرًا قّيمــً ألي شــخص يرغــب فــي إجــراء دراســات فــي هــذا الميــدان أو فــي 

ــة ارتبــاط هــذه القضايــا بالعمــل. فهــم المســائل المتعلقــة بالرعايــة االجتماعيــة بشــكل أفضــل وكيفّي

لعــّل قاعــدة البيانــات األكثــر أهميــة هــي »قاعــدة بيانــات الضمــان االجتماعــي«503 الخاصــة بمنظمــة العمــل الدوليــة )ILO( التــي تحــّدد المعلومــات اإلحصائيــة 
حــول الضمــان االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك خطــط الضمــان االجتماعــي المتعلقــة بالتوظيــف، والصحــة العامــة، وبرامــج الرفاهيــة االجتماعيــة ومكافحــة الفقــر 

والخطــط الخاصــة المتعلقــة بتحويــل الســلع أو الخدمــات أو المــال لألســر الفقيــرة والضعيفــة.

يشــّكل جوهــر المعلومــات فــي قاعــدة بيانــات استفســارات الضمــان االجتماعــي لمنظمــة العمــل الدوليــة )ILO( مخزونــً مــن الخطــط ولــكل واحــدة 	 
منهــا هنــاك بيانــات تتوافــر علــى المســتوى الكّلــي وعلــى مســتوى كل واحــدة مــن المعونــات المقّدمــة.

وعلــى هــذا األســاس، يتــم حســاب مجموعــة مــن المؤشــرات الوطنيــة الكّليــة لــكل دولــة. مــن الناحيــة النظريــة، هنالــك أكثــر مــن خمســين مؤشــرًا 	 
متاحــً )حــول اإلنفــاق والتغطيــة(. وعمليــً، هــذا الرقــم يعتمــد علــى توافــر البيانــات وعلــى الحالــة الراهنــة فــي عمليــة جمــع البيانــات لدولــة مــا.

لــدى قاعــدة بيانــات إحصــاءات منظمــة العمــل الدوليــةILOSTAT( 504( وتحــت بنــد »المجموعــات الخاصــة« بموضــوع »الضمــان االجتماعــي« هنــاك الجــداول 
التاليــة حســب الدولــة إضافــة إلــى جــداول عــن النفقــات الصحيــة.

اإلنفاق العام على الحمأية االجتماعية:

 	 .)GDP( الرعاية الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

على المعونات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي حسب العمر.	 

على المعونات لألفراد في سن العمل كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ضمن المساعدة االجتماعية العامة.	 

نوع التقاعد:

نسبة السكان فوق سن التقاعد القانونية الذين يستلمون رواتب الشيخوخة التقاعدي حسب النوع االجتماعي والمساهمة.	 

المساهمون النشيطون في خطة المساهمة للشيخوخة كنسبة مئوية من القوة العاملة حسب النوع.	 

المساهمون النشيطون في خطة المساهمة للشيخوخة كنسبة مئوية من السكان في سن العمل حسب النوع االجتماعي.	 

501  http://www.ilo.org/secsoc/lang--en/index.htm

502  http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.action?th.themeId=10

503  http://www.ilo.org/dyn/ilossi/ssimain.home?p_lang=en

504  http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject?_adf.ctrl-state=dfqkq65m7_4&_afrLoop=1168491448417630
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تغطية الحمأية االجتماعية:

حصة المتعطلين عن العمل ممن يتلّقون إعانات الضمان االجتماعي الدورية المنتظمة الخاصة بالمتعطلين حسب الخطة والنوع.	 

تغطية الحمأية الصحية االجتماعية كنسبة مئوية من مجموع السكان.	 

شــرعت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( ببرنامــج عمــل إحصائــي505 لالســتخدام االجتماعــي والرفــاه الــذي يتضّمــن قاعــدة 	 
التاليــة:  البيانــات 

506 )SOCX( اإلنفاق االجتماعي

ــه. يشــمل  ــرات فــي تكوين ــى التغيي ــة إل ــة إضاف ــة االجتماعي ــى الرعاي ــي عل ــات اإلنفــاق االجتماعــي لرصــد اتجاهــات اإلنفــاق الكّل ــر قاعــدة البيان ــّم تطوي ت
اإلنفــاق االجتماعــي SOCX سلســلة تاريخيــة مــن عــام 1980، إلحصــاءات موثوقــة وقابلــة للمقارنــة دوليــً بشــأن اإلنفــاق االجتماعــي فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص )اإللزامــي والطوعــي( علــى مســتوى البرامــج المصّنفــة تحــت مجــاالت السياســة االجتماعيــة الرئيســية. كمــا يشــمل أيضــً تقديــرات صافــي 
إجمالــي اإلنفــاق االجتماعــي لثــالث وثالثيــن دولــة فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(. إن مجــاالت السياســة االجتماعيــة الرئيســية التــي 
يتضّمنهــا هــي كمــا يلــي: الشــيخوخة والناجــون والمعونــات الخاصــة بالعجــز والصحــة واألســرة وبرامــج ســوق العمــل النشــطة والبطالــة واإلســكان 

ومجــاالت أخــرى مــن السياســة االجتماعيــة.

هذا وتتوافر جداول اإلحصاءات التالية التي تتعلق باإلنفاق على الرعاية االجتماعية:

اإلنفاق االجتماعي.	 

اإلنفاق االجتماعي العام والخاص حسب الدولة.	 

اإلنفاق العام على اإلعانات النقدية لكبار السن والناجين، كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.	 

اإلنفاق العام على اإلعانات النقدية في العجز والمرض، كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.	 

اإلنفاق العام على األسرة حسب نوع اإلنفاق، كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.	 

صافي إجمالي اإلنفاق االجتماعي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.	 

اإلنفاق االجتماعي -سلسلة زمنية لسنوات سابقة.	 

اإلعانات والضرائب واألجور.	 

إن مصــدر إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة التــي تســتخدمها هــذه المجموعــات مــن المنظمــات الدوليــة، الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، هــو مــن المؤسســات 
اإلحصائيــة الوطنيــة ويتــم جمعهــا وجدولتهــا بشــكل مباشــر مــن خــالل المســوح اإلحصائيــة والتعــدادات الســكانية، أو بشــكل غيــر مباشــر، مــن خــالل 

المصــادر اإلداريــة.

وتشمل مصادر البيانات اآلتي:

سجالت األعمال والسكان. 	 

معلومات عن التكاليف المالية ألنظمة تمويل المعونات.	 

أعداد المستفيدين من المساعدات. 	 

المسوح االقتصادية.	 

تعدادات السكان والمساكن.	 

المسوح الديموغرافية واالجتماعية. 	 

إن للســجالت اإلداريــة أهدافــً واســتخدامات إداريــة أساســية، وقــد توفــر مؤشــرات ومعلومــات ســريعة عــن التغّيــرات فــي النشــاط االجتماعــي )علــى ســبيل 
المثــال، عــدد األفــراد المســجلين، حســب التصنيــف الدولــي المعيــاري الموّحــد للمهــن )ISCO(، كمشــتغلين فــي »مهــن العمــل الالئقــة507«، أو المصّنفيــن 
ضمــن العمــل فــي مهــن »يجــب أن ُتلغــى«(. إن تعــداد الســكان يمكــن أن يحــدد التغّيــرات الديموغرافيــة والمناطــق ذات المســتوى المرتفــع مــن الحرمــان 
االجتماعــي. مــن ناحيــة أخــرى يتــم عــادة تنفيــذ مســوح بالعّينــة، ألغــراض إحصائيــة حيــث يعتمــد المســح علــى عّينــة مختــارة مــن الســكان. ولعــّل أحــد أكبــر 

المحــددات فــي هــذه المســوح أنهــا قــد تكــون بطيئــة فيمــا يتعلــق بالزمــن الــالزم الســتخراج النتائــج. 

505  OECD Statistical Programme of Work; http://www.oecd.org/std/OECD-main-statistical-activities-2013.pdf#158

506  http://stats.oecd.org/Index.aspx?themetreeid=-200

507   International Labour Organisation (ILO);  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
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هــذا ويجــب مالحظــة أن البيانــات اإلحصائيــة للرعايــة االجتماعيــة علــى المســتوى العالمــي تأتــي فــي أغلبيتهــا الســاحقة مــن مصــادر إداريــة. ويتــم جمــع 
البيانــات كجــزء مــن الخدمــة التــي يوفرهــا المصــدر ومــن ثــم تســتخدم ألغــراض إحصائيــة.

ــة يتــم تنفيذهــا مــن خــالل منظمــات  ــة والدولي ــات الوطني ــة التــي يتــم التعامــل معهــا فــي المنتدي ــة االجتماعي ــرة المرتبطــة بالرعاي إن األنشــطة الكبي
أكاديميــة وبحثيــة غيــر حكوميــة. وبالتالــي مــن المفيــد أيضــً التعــاون فــي الدراســة والبحــث فــي هــذا المجــال مــا بيــن منظمــات المســاعدة والدعــم 
االجتماعــي غيــر الحكوميــة الكثيــرة مثــل: منظمــة المســاعدات الدوليــة )أوكســفام( )Oxfam(، ومنظمــة »أنقــذوا األطفــال« والجمعيــات الدوليــة للصليــب 

األحمــر والهــالل األحمــر. 

4-4-4-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي

لقــد وضــع قــادة اإلمــارات بشــكل مســتمر المواطــن اإلماراتــي، الــذي يســاهم اقتصاديــً واجتماعيــً ويكــون ملتزمــً بحقــوق المواطنــة وواجباتهــا، فــي مكانــة 
ــرات  ــك بســبب التغي ــات الحكومــة. وذل ــة فــي مقّدمــة أولوي ــة البشــرية واالجتماعي ــز علــى التنمي ــر دائمــا التركي ــد. ويعتب ــر للبل »المــورد الطبيعــي« األكب

الهائلــة التــي حصلــت خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة وعلــى مــدى العقــود الماضيــة 

وبهــدف ضمــان تلبيــة أولويــات التنميــة البشــرية واالجتماعيــة، طــّورت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نظــام تأمينــات اجتماعيــة )وفــق القانــون اإلتحــادي 
رقــم 13 لعــام 1972( بحيــث يســاعد فــي الحفــاظ علــى ترابــط المجتمــع وتماســكه وعلــى الضمــان االجتماعــي ويحّســن مــن ســبل العيــش ويدعــم 

المحتاجيــن. وحــّدد القانــون الفئــات المؤّهلــة للمســاعدات إضافــة إلــى مســتوى المســاعدات.

إن نظــام المســاعدات االجتماعيــة الــذي تقــوم بــه الدولــة تتــم إدارتــه مــن خــالل وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ويقــوم علــى فلســفة رعايــة األفــراد واألســر 
أثنــاء األزمــات. وهــو يشــجع المواطنيــن علــى أن يكونــوا أعضــاء منتجيــن فــي المجتمــع حيثمــا يســتطيعوا ذلــك. هــذا وبنيــت الرعايــة االجتماعيــة علــى قيــم 

دينيــة وأخالقيــة ووطنيــة تضمــن اســتقرار كل فــرد فــي األمــة. 

بشــكل عــام، غالبــً مــا تواجــه أي مجتمــع فيمــا يتعلــق بتقديــم الدعــم لمواطنيــه مشــكلة محدوديــة المــوارد. إال أن إمــارة أبوظبــي علــى مســتوى مــن القــدرة 
علــى تقديــم مســتوى عــاٍل مــن الدعــم وإيصالــه إلــى أولئــك المواطنيــن الذيــن يجــدون أنفســهم فــي أمــّس الحاجــة إليــه. 

الرعاية االجتماعية

مــن أجــل ضمــان شــمول جميــع أبنــاء اإلمــارات مــن الفئــات واألعمــار كافــة فــي عمليــة التنميــة االجتماعيــة، تــّم تأســيس العديــد مــن الجهــات لتوفيــر الرعايــة 
االجتماعيــة للنســاء واألطفــال والشــباب وكبــار الســن وذوي اإلحتياجــات الخاصــة، علــى ســبيل المثــال، فــي إمــارة أبوظبــي، هنــاك مؤسســة التنميــة األســرية 
)FDF( ومؤسســة زايــد العليــا للرعايــة اإلنســانية واإلحتياجــات الخاصــة )ZHO(، إضافــة إلــى إلــى قطــاع رعايــة األيتــام فــي مؤسســة زايــد الــذي يهــدف إلــى 

تأميــن بيئــة تعليميــة آمنــة وداعمــة لأليتــام.

اإلسكان:

إن الحصــول علــى مســكن بنوعيــة جيــدة يعــّد موضوعــً وثيــق الصلــة بالرعايــة االجتماعيــة، فمواطنــو دولــة اإلمــارات مؤهلــون للحصــول علــى ســكن مجانــي 
أو مدعــوم وذلــك باعتبــار أن الحصــول علــى ســكن حديــث مريــح يعــّد مــن حــق كل مواطــن.  فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هنــاك ثالثــة أنــواع مــن 
برامــج اإلســكان: األول يوفــر قروضــً ســكنية وِمنحــً للمواطنيــن الذيــن يملكــون قطعــة أرض، تكــون ممنوحــة مــن قبــل الدولــة. والثانــي، قــروض تســليف 

دون فوائــد، طويلــة األجــل للمواطنيــن الذيــن يمكنهــم ســدادها. أمــا الثالــث فهــو ســكن مجانــي للمواطنيــن ذوي الدخــل المحــدود.

هــذا وتعمــل وزارة األشــغال العامــة علــى تنفيــذ برنامــج وطنــي لإلســكان منــذ عــام 2007، بمــا فــي ذلــك برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان، الــذي يمــّول مشــاريع 
اإلســكان للمواطنيــن مــن ذوي الدخــل المحــدود مــن خــالل تقديــم قــروض مــن دون فوائــد تســّدد علــى مــدى خمســة وعشــرين عامــً.

هنــاك منظمــات خاصــة ومحــّددة فــي اإلمــارة تعمــل أيضــً علــى توفيــر مســاعدات ســكنية. هــذا وقــد اتبعــت حكومــة أبوظبــي رؤيــة حديثــة لإلســكان العــام 
وتــّم بنــاء عــّدة آالف مــن الوحــدات المتكاملــة فــي إمــارة أبوظبــي. وهنــاك إمــارات أخــرى اســتفادت أيضــً مــن خطــط إمــارة أبوظبــي فــي هــذا المجــال. 

التنمية االجتماعية

تمثــل التنميــة االجتماعيــة هدفــً مهّمــً ودافعــً محــّركً للسياســات والمبــادرات التــي تتبعهــا حكومــة أبوظبــي. ولعــّل العناصــر الرئيســية لرؤيــة اإلمــارة فــي 
التنميــة االجتماعيــة بنــاء مجتمــع يتســم بتوفيــر خدمــات رعايــة صحيــة وتعليــم وغيرهــا بمســتوى عالمــي، وهــي جميعــً تــؤدي إلــى مجتمــع آمــن ومضمــون، 
إضافــة إلــى إلــى أنهــا تســهم فــي الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي إلمــارة أبوظبــي، حيــث ُتقــّدر قيمــة األفــراد وُتعــّزز مهاراتهــم ومســاهماتهم الفريــدة أخالقيــً 

مــن أجــل تحقيــق نوعيــة حيــاة أفضــل للجميــع.
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إن هــذا االلتــزام تجــاه مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يشــّكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن اإللتزامــات التــي وردت ضمــن رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030508. 
وضمــن هــذا الســياق، ســيكون مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أمــام تحــّدي تزايــد الطلــب المســتقبلي علــى المعلومــات وعلــى اإلحصــاءات عاليــة الجــودة.

4-4-4-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب

يلتــزم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي509 بتلبيــة احتياجــات عمالئــه مــن البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة المختلفــة، باالســتناد إلــى منهجيــات وتصنيفــات 
إحصائيــة متطــّورة دوليــً وباســتخدام أفضــل الممارســات الدوليــة.

إن المصــدر الرئيســي لبيانــات الرعايــة االجتماعيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــو وزارة الشــؤون االجتماعيــة، وهــي وزارة حكوميــة فــي الدولــة تعــّد 
المــزّود الرئيســي لخدمــة الرعايــة االجتماعيــة والمســؤولة عــن المتطلبــات والشــؤون ذات الصلــة لعامــة الســكان ومــن جميــع الفئــات.

مؤشرات الرعاية االجتماعية

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــر اإلحصــاءات التــي تتعلــق بالفئــات المســتهدفة ضمــن خدمــات الرعايــة االجتماعيــة والموضحــة أدنــاه. وذلــك بمــا يفــي 
بمتطلبــات المســتخدمين وبمــا يتوافــق مــع القانــون اإلتحــادي رقــم 2 لعــام 2001 الــذي نــّص علــى أن يتــم تقديــم مســاعدة شــهرية إلــى الفئــات التاليــة مــن 

مواطنــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة المقيميــن داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة:

األرامل. 	 

المطلقات. 	 

المعوقين.	 

كبار السن. 	 

األيتام. 	 

األطفال مجهولو األبوين.	 

المصابون بعجز مرضي.	 

الطالب المتزوجون. 	 

أسر المسجونين. 	 

العاجزون ماديً.	 

النساء من غير معيل. 	 

المواطنات المتزوجات من أجانب وال يستطعن توفير متطلبات الحياة ألسباب خارجة عن إرادتهن. 	 

يقوم مركز اإلحصاء - أبوظبي بنشر الجداول التالية تحت عنوان الرعاية االجتماعية:

المنظمات غير الحكومية حسب النشاط.	 

المنظمات غير الحكومية )NGO( واألعضاء )الفاعلين والمشاركين( حسب النشاط.	 

الحاالت والمستفيدون من المساعدة االجتماعية التي تقدم للمواطنين حسب النوع.	 

االمتيازات المدفوعة حسب الشهر الذي قّدمت فيه المساعدة.	 

الحضانات والموظفون واألطفال المسجلون في الحضانات.	 

األطفال المسجلون في الحضانات حسب الجنسية والنوع والعمر.	 

الطالب المعوقون الموجودون في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة حسب الجنسية والنوع االجتماعي.	 

كمــا ســبق ذكــره، يمكــن تقســيم إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة حســب الخصائــص االجتماعيــة - االقتصاديــة لــكل مجموعــة باســتخدام التصنيفــات ذات 
الصلــة وقــد اعتمــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي آخــر إصــدارات التصنيفــات المعتمــدة دوليــً.

يســتخدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي منهجيــة وبرامــج حاســب آلــي ســهلة ومناســبة )مثــل برنامــج التحليــل اإلحصائــي )SAS( والترميــز وقواعــد بيانــات 
أوراكل( لتجميــع وتحليــل ونشــر إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة التــي توفرهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة. وتتماشــى هــذه اإلحصــاءات واألدوات والمنهجيــات 
المتناســقة التــي يســتخدمها مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــع أفضــل الممارســات الدوليــة. إن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي هــو رائــد فــي مجــاالت التنميــة 
الحديثــة مثــل اســتخدام التقنيــات الجديــدة لجمــع البيانــات والترميــز اإللكترونــي للمســح االجتماعــي والتعــدادات، كمــا يســتخدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 

ــه وإنتاجهــا. أيضــً نظــام IBM/SPSS لمعالجــة المســوح الخاصــة ب

508  http://www.upc.gov.ae/abu-dhabi-2030.aspx?lang=en-US

509  http://www.scad.ae/Shared%20Documents/SCAD%20Strategic%20Plan.pdf
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إضافــة لمــا ســبق، يقــّدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي معلومــات عــن المســوح التــي أجراهــا واألســاليب التــي اســتخدمها والبيانــات التــي قــام بنشــرها 
)البيانــات الوصفيــة( شــاملة المصــادر اإلداريــة، وذلــك تماشــيً مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، مــا يــؤدي إلــى فهــم المســتخدمين للبيانــات بشــكل أفضــل 

وأن تكــون لديهــم ثقــة عاليــة بدقــة البيانــات فــي المجــاالت التــي تســتخدم مــن أجلهــا.

4-4-4-3-2 إحصاءات أبوظبي: المخرجات

إن وزارة الشــؤون االجتماعيــة هــي الجهــة الرئيســية التــي تــزّود مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بالبيانــات. وذلــك مــن خــالل البيانــات اإلداريــة المتوافــرة لديهــا، 
ــي الســنوي  ــاء المؤشــرات اإلحصائيــة والجــداول التــي يتــم نشــرها ســنويً فــي الكتــاب اإلحصائ ــك لبن هــذا ويقــوم المركــز بتجميعهــا وتحليلهــا، وذل

إلمــارة أبوظبــي510.

هذا وتعّد وزارة الشؤون االجتماعية الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية االجتماعية، وهي غير مختصة بجمع اإلحصاءات. 

فــي إطــار تبــادل البيانــات، تقــوم وزارة الشــؤون االجتماعيــة بعــرض بعــض المعلومــات اإلحصائيــة علــى موقعهــا اإللكترونــي تماشــيً مــع سياســة »البيانــات 
المفتوحة«.

اإلطار رقم )1(: اإلصدارات الرئيسية حول إحصاءات الرعاية االجتماعية الصادرة عن مركز اإلحصاء - أبوظبي

الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي511. 	 

الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية512.	 

إحصاءات تنمية أبوظبي من 1960 إلى 2010 )ألغراض محّددة(513.	 

إن جميــع اإلحصــاءات التــي تنشــر مــن قبــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي تتضّمن التعاريــف والتوضيحات ذات الصلة بالمصادر وحســاب التقديرات والمؤشــرات. 
وإضافــة إلــى ذلــك، تتوافــر الوثائــق التــي توّضــح المنهجيــات الكاملــة المعتمــدة للعمليــات الرئيســية عنــد الطلــب. وفــي مجــال الرعايــة االجتماعيــة تتوافــر 
بيانــات وصفيــة بســيطة حــول البيانــات التــي مصدرهــا مــن األنشــطة اإلداريــة. وجديــر بالذكــر أن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي قــام ببنــاء مخــزون كبيــر مــن 

البيانــات الوصفيــة514-515 وهــو يعــّد ركيــزة أساســية لبنــاء مركــز إحصــاء حديــث ونمــوذج يحتــذى بــه.

4-4-4-3-3 العالقة ]إحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية 

يلتــزم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بالمعاييــر الدوليــة التــي تســعى إلــى تقديــم إحصــاءات ذات جــودة عاليــة. كمــا يلتــزم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
بالمســاهمة فــي تطويــر اإلحصــاءات الدوليــة القابلــة للمقارنــة ليــس فقــط علــى مســتوى الدوريــة الزمنيــة وإنمــا أيضــً علــى مســتوى المناطــق الجغرافيــة. 
وتتوافــر معظــم اإلحصــاءات فــي إمــارة أبوظبــي عــن األقاليــم الجغرافيــة الثالثــة وهــي: أبوظبــي والعيــن والغربيــة. إن اســتخدام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
المعاييــر الدوليــة يجعــل المقارنــات ذات جــدوى علــى مســتوى كل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنطقــة الخليــج وعلــى المســتوى الدولــي، كمــا تحقــق 
أيضــً طمــوح مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي العمــل ضمــن بيئــة إحصائيــة دوليــة. إضافــة لذلــك إن إحصــاءات إمــارة أبوظبــي المرتبطــة بالرعايــة االجتماعيــة 

بشــكل عــام تعــّد أدوات جيــدة لمتابعــة السياســات الوطنيــة ومراقبتهــا ومقارنــة االحــوال االجتماعيــة لمواطنــي اإلمــارة مــع مواطنــي الــدول األخــرى.

تختلــف الرعايــة االجتماعيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن بعــض الــدول األخــرى مــن حيــث نوعيــة الرعايــة االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى توفيــر احتياجــات 
نفســية وتعليميــة لــكل فئــات المجتمــع المســتفيدة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نطــاق إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة المنشــورة ليســت واســعة عنــد مقارنتهــا ببعــض مؤسســات اإلحصــاء الوطنيــة ومنهــا علــى 
ســبيل المثــال إحصــاءات كنــدا516 التــي توفــر حجــم معلومــات كبيــرًا عــن العجــز.

510  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=22&SubTopicID=84

511  http://www.scad.ae/en/statistics/pages/statistics.aspx?themeid=7&topicid=48&subtopicid=15&publicationid=539

512  http://www.scad.ae/SCADDocuments/Cultural,%20Entertainment%20and%20Social%20Welfare%20Statistics%202012-en.pdf

513  http://scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=163&PublicationID=315

514  http://www.scad.ae/Shared%20Documents/SCAD%20Strategic%20Plan.pdf

515  File name: Policies and Procedures for Metadata (Ref. Doc. 16)

516  http://www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/result-resultat.action?pid=2966&id=1963&lang=eng&type=DAILYART
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قامــت الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء517 بنشــر إحصــاءات عــن الرعايــة االجتماعيــة تــّم الحصــول عليهــا مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة. هــذا إضافــة 
إلــى قائمــة اإلحصــاءات التــي ينتجهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بهــذا الخصــوص، كمــا وقامــت الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بنشــر  إحصــاءات 
عــن: الطــالب الموجوديــن فــي مراكــز رعايــة المعوقيــن وإعــادة التأهيــل والمســجونين فــي وحــدات بيــوت التأهيــل والمقيميــن فــي بيــوت رعايــة المســنين.

يلتــزم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي باعتبــاره جهــة مــزودة للبيانــات إلــى الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء، بالمتطلبــات الالزمــة التــي تضمــن أن البيانــات 
المتبادلــة والمقّدمــة إلــى الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء تنســجم مــع مخرجــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي وتتســق معهــا. ويمكــن اســتخدام هــذه 
البيانــات ألغــراض نشــر المجاميــع الرئيســية علــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو علــى مســتوى مجاميــع فرعيــة لمناطــق وتجّمعــات. كمــا يمكــن 
اســتخدامها أيضــً للوفــاء بالمتطلبــات التــي تطلبهــا المنظمــات الدوليــة مــن خــالل الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء، مثــل صنــدوق النقــد الدولــي 

ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة وشــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة ومنظمــة العمــل الدوليــة والبنــك الدولــي واليونيســكو وغيرهــا.

4-4-4-4 استخدام البيانات

ــً فــي  ــة فــي حكومــة أبوظبــي هــي »أن إمــارة أبوظبــي ســتضمن توازن ــة هــذا الفصــل، فــإن واحــدة مــن السياســات ذات األولوي ــّم عرضــه فــي بدأي كمــا ت
التنميــة االجتماعيــة واإلقليميــة بحيــث تعــود مكاســب النمــو االقتصــادي علــى ســكان اإلمــارة كافــة«، وذلــك حســب مــا ورد فــي »رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 
2030«518. بنــاًء علــى ذلــك مــن الضــروري توفيــر بيانــات تؤكــد ضمــان اســتفادة كل الســكان مــن النمــو والرفــاه فــي إمــارة أبوظبــي وحصــول الفئــات 

الضعيفــة علــى الحــّد األدنــى مــن الرعايــة وضمــان الحصــول علــى حيــاة كريمــة.

اإلطار رقم )2(: مؤشرات اإلحصاءات الرسمية األساسية )KOS( للرعاية االجتماعية في أبوظبي

حاالت المساعدة االجتماعية. 	 

حاالت المساعدة االجتماعية حسب نوع الحالة. 	 

حاالت المساعدة االجتماعية حسب النوع االجتماعي.	 

المستفيدون من المساعدة االجتماعية. 	 

المستفيدون من المساعدة االجتماعية حسب نوع الحالة. 	 

المستفيدون من المساعدة االجتماعية حسب النوع االجتماعي.	 

االمتيازات المدفوعة.	 

االمتيازات المدفوعة حسب الشهر. 	 

الحضانات. 	 

الحضانات حسب المنطقة. 	 

الموظفون العاملون في كل حضانة. 	 

األطفال المسجلون في كل حضانة. 	 

األطفال المسجلون في كل حضانة حسب الجنسية. 	 

األطفال المسجلون في كل حضانة حسب النوع االجتماعي.	 

معّدل األطفال لكل موظف في الحضانات. 	 

السكان من ذوي اإلحتياجات الخاصة. 	 

مساهمة تعليم األطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة. 	 

تشغيل ذوي اإلحتياجات الخاصة. 	 

مالءمة المباني السكنية. 	 

المنظمات غير الحكومية. 	 

المنظمات غير الحكومية حسب النشاط.	 

المنظمات غير الحكومية حسب األعضاء.	 

517  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=2304&PTID=104&MenuId=1

518  See file: The Abu Dhabi Economic Vision 2030 (Ref. Doc 93)
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جديــر بالذكــر أن القليــل جــدًا مــن اإلحصــاءات تكــون مســتقلة وبمعــزل عــن غيرهــا، وهــذا مــا ينطبــق علــى بعــض المجــاالت مثــل الرعايــة االجتماعيــة 
التــي تتأثــر بالعديــد مــن موضوعــات السياســات التــي تغطــي التعليــم والصحــة والضريبــة والعمــل وغيرهــا. وممــا ال شــّك فيــه أن الهيئــات والمؤسســات 

ــة االجتماعيــة وذلــك ألغــراض وضــع السياســات الالزمــة.  الحكوميــة هــي المســتخدم الرئيســي لإلحصــاءات المتصلــة بالرعاي

ــأن عــددًا كبيــرًا مــن المســتخدمين اآلخريــن الحالييــن يجــب أخــذ احتياجاتهــم فــي االعتبــار، ويشــمل ذلــك الهيئــات العامــة  كذلــك مــن المهــم اإلفــادة ب
ــة االجتماعيــة والدعــم وهيئاتهــا مثــل الصحــة العقليــة والصحــة البدنيــة ودعــم  ومقّدمــي الخدمــة اآلخريــن المحلييــن والدولييــن مثــل منظمــات الرعاي

النســاء واألطفــال وغيرهــا.

إن النهضــة والتطــور فــي إمــارة أبوظبــي ينعكســان مــن خــالل اتجاهــات إحصــاءات الرعايــة االجتماعيــة. مثــال علــى ذلــك أن توفيــر الدعــم علــى مســتوى 
الحضانــات يمكــن مالحظتــه مــن خــالل الزيــادة فــي عــدد الحضانــات وعــدد األطفــال المســجلين فــي تلــك الحضانــات منــذ عــام 2005، إضافــة إلــى انخفــاض 

عــدد األطفــال لــكل مــدرس.

قراءة اإلحصاءات

إضافــة إلــى مقّدمــي الخدمــات الحكوميــة، هنــاك العديــد مــن الهيئــات األخــرى تطلــب معلومــات عــن الرعايــة االجتماعيــة للســكان الذيــن تخدمهــم. 
وتشــمل هــذه المجموعــة المنظمــات الوطنيــة والدوليــة الخاصــة وغيــر الربحيــة التــي وردت ســابقً. هــذا وتقــوم هــذه المنظمــات، علــى ســبيل المثــال، 
ــالزم لتقييــم المناطــق والمجموعــات ومــدى نجــاح المســاعدات  ــة االجتماعيــة فــي المناطــق المســتهدفة / المجموعــات والوقــت ال ــات الرعاي بتحليــل بيان

المقّدمــة. وتســتهدف أنشــطة هــذه المنظمــات جميــع الفئــات ذات الحاجــة العظمــى إلــى الرعايــة. 

4-4-5  الثقافة والتراث

4-4-5-1 مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم  هذه البيانات من أجلها 

إن تعريــف الســكان بثقافتهــم وتراثهــم فــي ســائر المجتمعــات حــول العالــم، يــؤدي دورًا أساســيً ومؤثــرًا فــي جميــع نواحــي الحيــاة ابتــداًء مــن الترفيــه 
وصــوالً إلــى النشــاطات المهنيــة. لقــد ظهــر دور الثقافــة والتــراث فــي كل مــن التطــور االجتماعــي واالقتصــادي مــن حيــث األهميــة علــى المســتوى الدولــي 
كونــه أحــد العوامــل الرئيســية فــي رســم السياســات. مــع ذلــك، وبرغــم الطلــب المتزايــد علــى إنتــاج المزيــد مــن البيانــات القابلــة للمقارنــة دوليــً بحيــث 

تحتــرم وتحافــظ علــى كل ثقافــة بمفردهــا، وعلــى الخصائــص المميــزة للثقافــات األخــرى، فــإن هــذا الهــدف لــم يتحقــق عالميــً حتــى اآلن.

توجــد العديــد مــن العناصــر التــي تؤثــر فــي الثقافــة وتشــمل التاريــخ والتعليــم والفنــون )بمــا فــي ذلــك العمــارة والموســيقى والنحــت والرســم( وإمكانيــة 
الوصــول إلــى األنشــطة ذات الصلــة بالفــن )المتاحــف والمســارح ودور الســينما ومــا شــابه( واألدب والشــعر والعــادات والتقاليــد الدينيــة والمعتقــدات 

والســياحة والترفيــه )الحدائــق والمرافــق العامــة األخــرى( والفعاليــات الرياضيــة.

ــد مــن الثقافــات والثقافــات الفرعيــة ضمــن مجموعــات  ــى وجــود العدي ــأن مفهــوم الثقافــة هــو مفهــوٌم متعــدد األوجــه نظــرًا إل مــن المهــم أن نعتــرف ب
اجتماعيــة ومهنيــة وجغرافيــة صغيــرة. وبالتالــي يمكــن للسياســات التــي تأخــذ االختالفــات اإلقليميــة فــي اإلعتبــار إلــى مــا يتجــاوز المعــدالت الوطنيــة 
بحيــث يكــون لهــا تأثيــر أكبــر فــي الحفــاظ علــى الخصوصيــات الثقافيــة وفــي تحســين رفاهيــة الدولــة بشــكل عــام. وعليــه فــإن توفيــر البيانــات التــي تؤّمــن 

معلومــات عــن الثقافــات الفرعيــة مســألة تحظــى بتقديــر كبيــر.

لقــد أدركــت منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )يونيســكو( الحاجــة إلــى معلومــات موثــوق بهــا ومتجانســة علــى المســتويين المحلــي 
والعالمــي مــن أجــل تطويــر السياســات الثقافيــة وتقييمهــا. ومــن أجــل دعــم هــذا االحتيــاج، وضعــت اليونيســكو إطــارًا لإلحصــاءات الثقافيــة )FCS(. وقــد 

أســهم عمــل اليونيســكو أيضــً بشــكل كبيــر فــي الجهــود النســبية التــي بذلــت مؤخــرًا لوضــع مؤشــرات مناســبة لقيــاس الثــروة المجتمعيــة.

يتــم تطويــر إحصــاءات الثقافــة والتــراث لدعــم واضعــي السياســات فــي إطــالق مختلــف البرامــج ومراقبتهــا وتقييمهــا، حيــث ترّكــز بشــكٍل رئيســي 
علــى تقييــم:

قدرة الوصول إلى المكتبات والمعارض والمتاحف وتوافرها وإمكانيتها.	 

أعداد المواقع التراثية والمواقع ذات األهمية التاريخية وأوضاعها.	 

أعداد الفنانين كالموسيقيين والراقصين والممثلين ونشاطاتهم.	 

زيارات المواقع وحضور الفعاليات الرياضية والثقافية.	 

إحصاءات عن النشاطات االحترافية التي يمارسها الرجال والنساء. 	 

النشاطات المرتبطة بالتصميم والهندسة المعمارية.	 

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

191



إضافــة إلــى الهيئــات العامــة، يوجــد العديــد مــن الهيئــات األخــرى التــي تحتــاج إلــى معلومــات عــن الثقافــة والتــراث فــي المجتمعــات التــي تقــدم لهــا الخدمــة. 
تشــمل هــذه المجموعــة مؤسســات القطــاع الخــاص والمؤسســات غيــر الربحيــة التــي تقــوم بتحليــل توجهــات المســتهلكين واإلحتياجــات الثقافيــة 

والمجموعــات ذات المصلحــة التــي تقــوم بتحليــل ســلوك الجمهــور ورأيهــم.

إن المحافظــة علــى قيــم إمــارة أبوظبــي وثقافتهــا وتراثهــا هــو أحــد المرتكــزات التــي حّددهــا المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي فــي أجنــدة السياســات 
لعــام 2007 - 2008. تــّم تطبيــق سياســات أبوظبــي بواســطة دائــرة التنميــة االقتصاديــة والتخطيــط بالتعــاون مــع هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث وهيئــة 

.)ADTA( أبوظبــي للســياحة

إن للمحافظــة علــى الثقافــة والتــراث تأثيــرًا مباشــرًا فــي تطــور اإلمــارة كوجهــٍة للســياحة واألعمــال. فقــد أدت ثقافــة الترحيــب فــي إمــارة أبوظبــي، إضافــة إلــى 
جملــة مــن المــوارد الطبيعيــة الخالبــة، إلــى تقويــة جــذب إمــارة أبوظبــي لالســتثمارات والســياحة علــى المســتوى العالمــي.

ســوف تــؤدي اإلحصــاءات الثقافيــة ذات الجــودة العاليــة إلــى تمكيــن واضعــي السياســات مــن قيــاس مــدى النجــاح فــي تحقيــق األهــداف الموضوعــة فــي 
أجنــدة السياســات.

4-4-5-2 أطر العمل الدولية

4-4-5-2-1 أطر العمل الدولية

إن مســتوى النشــاط والتنســيق الدولــي فــي مجــال اإلحصــاءات الثقافيــة والتراثيــة ليــس بالمســتوى المطلــوب أو بالمتطــور بشــكل جيــد كمــا هــي الحــال 
ــزال اليونيســكو تمســك بزمــام المبــادرة علــى المســتوى الدولــي فــي بيــان الحاجــة الشــديدة إلحصــاءات  فــي العديــد مــن مجــاالت اإلحصــاء األخــرى. وال ت
قابلــة للمقارنــة لمراقبــة التنــّوع الغنــي فــي المنتجــات والخدمــات والممارســات الثقافيــة. إن إطــار عمــل اليونيســكو لعــام 2009 لإلحصــاءات الثقافيــة 
ــذي يعتمــد علــى إطــار  ــم إعــداده بشــكل مشــترك بيــن معهــد اليونيســكو لإلحصــاءات )UIS( والقطــاع الثقافــي فــي اليونيســكو، ال ــذي ت )FCS( 519 ال
عمــل اليونيســكو لعــام 1986 520 يوفــر مفاهيــم أساســية ومنهجيــة محدثــة لتمكيــن إنتــاج اإلحصــاءات الثقافيــة المتجانســة دوليــً ونشــرها. وفــي اآلونــة 
األخيــرة، قــّدم معهــد اليونيســكو لإلحصــاءات الملــف الخــاص بالتجانــس الدولــي للعمــل فــي النشــاطات الثقافيــة عــن طريــق دراســات البحــث المنهجيــة 
الخاصــة بهــا التــي تــّم تطبيقهــا مــن عــام 2011 إلــى عــام 2013 واالســتطالع التجريبــي الــذي تــّم بيــن نوفمبــر 2013 وفبرايــر 2014 521. كمــا مــن المتوقــع 

أن ُيطلــق معهــد اليونيســكو لإلحصــاءات »االســتطالع الدولــي للعمــل الثقافــي« فــي عــام 2015 522.

ــرًا بالذكــر دول مثــل كنــدا ونيوزيلنــدا والمملكــة  عنــد النظــر إلــى أنشــطة معاهــد اإلحصــاء المحليــة فــي مجــال إحصــاءات الثقافــة والتــراث، يكــون جدي
المتحــدة. فإحصــاءات كنــدا، علــى وجــه الخصــوص، أجــرت عمليــات تطويــر وبحــث واســع فــي القطــاع الثقافــي فيهــا، حيــث قامــت بوضــع إطارهــا الخــاص فــي 
إنشــاء إحصــاءات الثقافــة لديهــا وتحليلهــا وتفســيرها523، باالســتناد إلــى إطــار عمــل اليونيســكو اإلحصــاءات الثقافــة )FSC(، وليــس االلتــزام الصــارم بــه. 

كمــا قامــوا بإصــدار دليــل مفاهيــم يوّصــف األســلوب الممنهــج لقيــاس الثقافــة والنشــاطات المتصلــة بهــا524. 

دور معهد اليونيسكو لإلحصاء؟

إن معهــد اليونيســكو لإلحصــاء )UIS( هــو الفــرع اإلحصائــي لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )UNESCO( ويقــع مقــره فــي مونتريــال 
)كنــدا( وتأســس فــي عــام 1999 ويتمتــع باســتقاللية وظيفيــة للوفــاء بالطلــب المتزايــد علــى البيانــات الموثــوق بهــا والمتصلــة بالسياســات ذات العالقــة. 
ويخــدم المعهــد عــددًا مــن الــدول األعضــاء، اليونيســكو وأنظمــة األمــم المتحــدة، إضافــة إلــى مجموعــة مــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

ومعاهــد األبحــاث والجامعــات.

يقــّدم معهــد اليونيســكو لإلحصــاء البيانــات والمنهجيــات لمراقبــة االتجاهــات علــى المســتويين المحلــي والدولــي، كمــا يقــّدم تعاريــف وبيانــات مقارنــة 
للــدول فــي جميــع مســتويات التطويــر لتأميــن منظــور دولــي فيمــا يخــّص التعليــم والعلــوم والتكنولوجيــا والثقافــة واإلتصــاالت.

ــّم عــرض إطــار عمــل إحصــاءات الثقافــة )FSC( لعــام 2009 لكــي يعكــس بشــكل أفضــل النطــاق الكامــل للممارســات وثقافــة المهــن الموجــودة حــول  ت
ــة  ــة لفهــم كيفّي ــة مطلوب ــات األجــداد. إن هــذه المعلومــات الحيوي ــى الطقــوس واحتفالي ــات وصانعــي الســالل وصــوالً إل ــداًء مــن عمــال الغاب ــم، ابت العال

ــدول فــي يومنــا هــذا. مســاهمة غنــى الثقافــة والتــراث وعمقهمــا فــي االقتصــاد ورفاهيــة المجتمعــات وال

519  The 2009 Framework for Cultural Statistics (FCS): http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics-culture-2009-en.pdf

520  http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/unesco-fcs-1986-en.pdf

521  http://www.uis.unesco.org/culture/Pages/employment-pilot-survey-launch.aspx

522  UNESCO-UIS 2014; Summary report of the 2013 UIS Cultural Employment Metadata Survey

523  Statistics Canada; Classification Guide for the Canadian Framework for Culture Statistics 2011: http://www.statcan.gc.ca/pub/87-542-x/87-542-x2011002-eng.htm

524  Statistics Canada; The Conceptual Framework for Culture Statistics 2011: http://www.statcan.gc.ca/pub/87-542-x/87-542-x2011001-eng.htm
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وفضــاًل عــن ذلــك، يعمــل إطــار عمــل اإلحصــاءات الثقافيــة )FCS( لعــام 2009 علــى تســهيل عمليــة المقارنــات داخل الدولة باســتخدام التعاريــف والتصنيفات 
المعياريــة التــي تســتوعب التغيــرات الدوليــة فــي مجــال التكنولوجيــا والفهــم المتطــور للمســائل الثقافيــة الجوهريــة واألســاليب المتقدمــة فــي القيــاس 

والتقــدم فــي أولويــات السياســة الثقافيــة الــذي حدثــت فــي الســنوات الفاصلــة.

نظــم معهــد اليونيســكو لإلحصــاءات )UIS( ورش عمــل مكثفــة حــول اإلحصــاءات الثقافيــة وفقــً لمتطلبــات اإلحصائييــن فــي مختلــف 
ــي: األقاليــم، وقــد ركــزت ورش التدريــب بشــكل عــام علــى اآلت

أدوات معهد اليونيسكو لإلحصاءات لجمع البيانات.	 

تجانس البيانات محليً.	 

تحليل البيانات واستخدامها لوضع السياسات.	 

تطوير المؤشرات.	 

توحيد اإلصدارات اإلحصائية.	 

ليــس الهــدف مــن ورش العمــل525 إطــالع البعثــات وتوضيــح كيفيــة جمــع اإلحصــاءات واســتخدامها فــي دولهــم فقــط وإنمــا اســتخدام خبــرة اإلحصائييــن 
فــي تطويــر منهجيــات معهــد اليونيســكو لإلحصــاءات وتصميــم المســوح.

كمــا وتمــت مراجعــة أطــر العمــل والتصنيفــات وتحديثهــا مــن خــالل اجتماعــات واستشــارات إقليميــة لمجموعــة مــن خبــراء معهــد اليونيســكو لإلحصــاءات. 
 .)FSC( وفــي الوقــت الحالــي هنــاك مجموعــة مــن ورش العمــل التدريبيــة فــي عــّدة أقاليــم مختلفــة تتعلــق بالتدريــب علــى إطــار عمــل اإلحصــاءات الثقافيــة

4-4-5-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية

أثنــاء عــرض إحصــاءات الثقافــة والتــراث التــي قّدمهــا إطــار عمــل اإلحصــاءات الثقافيــة، يالحــظ أن البيانــات فــي كثيــر مــن األحيــان تعــود إلــى مجــاالت إحصائيــة 
مختلفــة شــملت اإلحصــاءات الســكانية واإلحصــاءات الســياحية والمصــادر اإلداريــة مثــل زيــارة المتاحــف والكتــب المســتعارة مــن المكتبــات.

إن التعريــف المســتخدم فــي إطــار عمــل اإلحصــاءات الثقافيــة لتوفيــر نهــج مشــترك لقيــاس الثقافــة ورد فــي إعــالن اليونيســكو الدولــي حــول تعــدد 
الثقافــات. لقــد جــاء فيــه أنــه »يجــب اعتبــار أن الثقافــة هــي مجموعــة مــن الخصائــص الروحيــة والماديــة والفكريــة واإلبداعيــة المميــزة للمجتمــع أو فئــة 
اجتماعيــة معّينــة وأنهــا تتضّمــن الفــن واألدب وأســلوب الحيــاة وأســاليب العيــش وأنظمــة القيــم والعــادات والتقاليــد والمعتقــدات« )يونيســكو، 2001( 526.

يتطّلب تعريف الثقافة ألغراض اإلحصاء أن يقوم إطار عمل اإلحصاءات الثقافية بتوضيح مفهومين:

ــة )النشــاطات 	  ــة( أو االجتماعي ــة )المهــن أو الصناعــات الثقافي ــة ســواء االقتصادي ــي: ويشــمل كل النشــاطات ذات الصل ــار الثقاف اإلط
الثقافيــة(. بمــا أنــه تــّم تعريــف الصناعــات الثقافيــة رســميً عبــر التصنيــف الدولــي، فــإن النشــاط الثقافــي يحتــاج إلــى تطويــر منهجــي 

.)FSC( آخــر تحــت إشــراف إطــار عمــل اإلحصــاءات الثقافيــة

التحــاور حــول الثقافــة اإلبداعيــة: أدرج إطــار عمــل اإلحصــاءات الثقافيــة )FSC( موضوعــات »قطــاع اإلبــداع« على شــكل مصطلــح وتعريف 	 
ونطــاق وقيــاس مــن خــالل الســماح بإدخــال بعــد الصناعــات اإلبداعيــة المعّينــة )التصميــم واإلعالنــات( كإطار مســتقل.

يوفــر إطــار عمــل اإلحصــاءات الثقافيــة )FSC( مجموعــة مــن المجــاالت الثقافيــة التــي تشــّكل مجموعــة مشــتركة مــن الصناعــات والنشــاطات والممارســات 
الثقافيــة التــي يمكــن جمعهــا تحــت العناويــن التاليــة:

التراث الثقافي والطبيعي.	 

الفعاليات واالحتفاالت.	 

الفنون البصرية والحرف.	 

الكتب والصحف.	 

وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والتفاعلية.	 

525  http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Pages/training-expert-meetings.aspx

526   This definition is in line with the conclusions of the World Conference on Cultural Policies (MONDIACULT, Mexico City, 1982), of the World Commission on Culture and 
Development Our Creative Diversity, 1995), and of the Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development (Stockholm, 1998)  
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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خدمات التصميم واإلبداع.	 

التراث الثقافي غير المادي )مجال مستعرض(.	 

األطر ذات الصلة - السياحة والرياضة والترفيه.	 

إن هــذه المجــاالت تمثــل الحــد األدنــى مــن المجــاالت الثقافيــة الرئيســية التــي ســوف تقــوم منظمــة اليونيســكو بتشــجيع الــدول علــى جمــع بيانــات حولهــا 
لغايــات المقارنــة، حيــث يســمح هــذا األمــر بتوســيع القطــاع الثقافــي كمــا يعطــي أيضــً إحساســً بأهميتــه.

ــه يمكــن  ــار أن ــي ســبب تداخلهــا باعتب ــاج الثقافــة وتقديمهــا. ويأت ــة مجــاالت أخــرى تتداخــل أدوارهــا الرئيســية فــي دورة إنت ــاك ثالث ــك، هن ــى ذل ــة إل إضاف
تطبيقهــا فــي كل المجــاالت الثقافيــة ذات العالقــة:

التعليم والتدريب.	 

األرشيف والحفظ.	 

األجهزة ومعدات الدعم.	 

يتضّمــن إطــار عمــل اإلحصــاءات الثقافيــة )FSC( وصفــً لكيــف يمكــن لعــدد مــن األطــر واألدوات الدوليــة الحاليــة أن تســاعد فــي جمــع اإلحصــاءات الثقافيــة 
واســتخدامها. وتشــمل هــذه األدوات نظــم التصنيفــات الدوليــة التــي تتيــح إمكانيــة تعريــف النشــاط الثقافــي ومــن ثــم تخصيصــه. ومــن خــالل هــذه 
األدوات، يصبــح مــن الممكــن إنتــاج بيانــات دوليــة قابلــة للمقارنــة فــي قطــاع الثقافــة وتحليلهــا. توفــر نظــم التصنيفــات الدوليــة إطــارًا شــاماًل يمكــن مــن 

خاللــه جمــع البيانــات وتقديمهــا بمــا يتناســب مــع أغــراض الثقافــة والتحليــل المتصــل بالتــراث وإتخــاذ القــرار وواضــع السياســات.

هناك أربعة أنظمة تصانيف اقتصادية دولية توفر أرضية مشتركة لقياس تأثير األنشطة الثقافية ذات الصلة:

التصنيف الدولي المعياري الصناعي )ISIC 4(527 لتحديد األنشطة االقتصادية أو الصناعات الثقافية المنتجة.. 1

تصنيف المنتجات المركزي )CPC2(528  لتحديد المنتجات والخدمات الثقافية.. 2

نظام وصف السلع المتناسقة وترميزها )HS(529 وميزان المدفوعات الممدد )EBOPS(530 لتحديد التجارة الدولية للمنتجات والخدمات الثقافية.. 3

التصنيف الدولي المعياري للمهن )ISCO 08(531 لتحديد المهن الثقافية.. 4

التصنيف الدولي لنشاطات إحصاءات كيفية استغالل الوقت )ICATUS(532 لتصميم مسوح كيفية استغالل الوقت وتنفيذها. . 5

وبشــكل مختصــر يمكــن القــول أنــه يتــم فــي الوقــت الحالــي توفيــر البيانــات الثقافيــة فــي المؤسســات اإلحصائيــة فــي العالــم، بينمــا هنــاك قلــق بشــأن 
جــودة تلــك البيانــات بشــكل يؤثــر فــي األعمــال األساســية المتعلقــة بتطويــر أفضــل المنهجيــات والبيانــات اإلحصائيــة.

مؤشرات قياس مساهمة أنشطة الثقافة في االقتصاد533

إن اســتخدام كل المؤشــرات االقتصاديــة لتقييــم مســتوى األنشــطة الثقافيــة والتراثيــة وتأثيرهــا هــو أداة فعالــة لواضعــي السياســات. ومــن 
المؤشــرات ذات األهميــة الكبيرة:

يمكن استخدام إجمالي القيمة المضافة لقياس القيمة االقتصادية ومدى فعالية الصناعات الثقافية، شاملة:	 

تحديد أهمية الصناعات الثقافية في إجمالي االقتصاد الكّلي.– 

تحديــد نــوع العالقــة بيــن الصناعــات الثقافيــة واالقتصــاد الكّلــي ونمــوذج تطــور الصناعــات الثقافيــة )مثــل نمــوذج التطــور ونمــوذج – 
الرعايــة وخالفهــا(.

تحديد التغّير الهيكلي في االقتصاد تجاه اقتصاد أكثر ابتكارًا.– 

يمكن استخدام رأس المال لتحديد:	 

القيمة االقتصادية ومستوى النشاط في الصناعات الثقافية.– 

البيئة للصناعات الثقافية.– 

527  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp

528  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp

529  http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-online.aspx

530  http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/EBOPS-2002

531  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf

532  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=231&Lg=1

533  UNESCO: http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/FCS-handbook-1-economic-contribution-culture-en-web.pdf
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حركة سوق الصناعات الثقافية والقوة االقتصادية للصناعات الثقافية.– 

تقييم المساهمة االقتصادية للصناعات الثقافية في التطور.– 

يمكــن قيــاس أهميــة العمالــة فــي أنشــطة الثقافــة بالنســبة إلــى إجمالــي العمالــة وتوقعــات إيجــاد فــرص عمــل... إلــخ. بينمــا مــن الناحيــة 	 
التاريخيــة هنــاك نظــرة إلــى أن مســتوى العمالــة فــي النشــاطات الثقافيــة أكبــر فــي االقتصــادات األقــل تطــورًا، إال أن عــدد العامليــن فــي 
مجــال النشــاطات الثقافيــة فــي الــدول األكثــر تطــورًا يشــّكل مســاهمة كبيــرة فــي االقتصــاد. إن زيــادة عــدد العامليــن فــي األنشــطة 
الثقافيــة فــي بعــض الــدول المتقّدمــة. يعــزى جزئيــً إلــى األزمــات االقتصاديــة أو نتيجــة للتطــور فــي اإلجــراءات وتغّيــر فــي التعريــف. 

بالمقابــل، قــد يكــون بــكل بســاطة ناتجــً مــن إختيــار المزيــد مــن األشــخاص العمــل فــي هــذا القطــاع.

يمكن استخدام ديموغرافيا األعمال كمؤشر إلى:	 

التغير الثقافي ومدى توافر المنتجات والخدمات الثقافية.– 

مؤشرات بدء وانتهاء لقياس التقلبات في دورة الحياة العملية.– 

نضج القطاعات الفرعية.– 

نجاح برامج دعم الصناعات الثقافية النموذجية.– 

بنية األعمال التجارية وتركيزها ومتغيراتها.– 

التشابه واالختالف بين الصناعات الثقافية ومجاالت االقتصاد األخرى. إلخ.– 

أدت الزيــادة فــي توفيــر اإلحصــاءات الثقافيــة فــي عــدد مــن الــدول إلــى جعــل التوقعــات بشــأن المقارنــة اإلحصائيــة الدوليــة أكثــر جاذبيــة وأكثــر جــدوى وإلــى 
إيجــاد عــدد كبيــر مــن الدراســات المقارنــة. اســتندت بعــض اســتدالالت وتوصيــات السياســة إلــى اإلحصــاءات أو المؤشــرات الثقافيــة المقارنــة. ومــع ذلــك وعلى 

الرغــم مــن التقــدم الكبيــر فــي توفيــر اإلحصــاءات الثقافيــة فــإن إجــراء مقارنــات للبيانــات الثقافيــة داخــل الدولــة تحتــاج إلــى المزيــد مــن التحســين.

ــة )ESSnet- Culture( ومجموعــة العمــل التابعــة لهــا،  ــة عــن الثقاف ــي مــن خــالل شــبكة نظــام اإلحصــاءات األوروبي اســتخدم مكتــب اإلحصــاء األوروب
مبــادئ عمليــة وتوافقيــة لنشــر تقريــر يهــدف إلــى تحديــث تعريــف القطــاع الثقافــي وتطويــر إطــار جديــد متوافــق مــع إطــار عمــل اإلحصــاءات الثقافيــة 
الثقافيــة الجديــدة والتحــوالت فــي االقتصــاد  2009. هــذا اإلطــار األوروبــي ســيأخذ فــي اإلعتبــار الصناعــات اإلبداعيــة والعــادات والممارســات  لعــام 

الثقافــي بســبب الرقميــة534. 

تقّدم شبكة نظام اإلحصاءات األوروبية عن الثقافة )ESSnet-Culture( المجاالت الثقافية العشرة التالية:

التراث.. 1

األرشيف. . 2

المكتبات. . 3

الكتب والصحف. . 4

المرئية. . 5

الفنون اإلستعراضية. . 6

الصوتيات والبصريات والوسائط المتعددة. . 7

المعمار. . 8

اإلعالنات. . 9

الفنون الحرفية.. 10

هذا باإلضافة إلى األدوار الستة التالية:

االبتكار. . 1

اإلنتاج / النشر. . 2

النشر / التجارة. . 3

الحفظ. . 4

534  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf/a6518128-69b3-4d89-82b8-060a3ad0d1d5
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التعليم. . 5

اإلدارة / التنظيم. . 6

تم تعريف األدوار الثالثة األولى بأنها أدوار رئيسية. وفي ظل التغيرات التكنولوجية، فإنه ليس من الضروري أن تكون مستقلة عن بعضها بعضً.

4-4-5-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات

إن إحصــاءات الصناعــات الثقافيــة غيــر متجانســة فــي أســلوب منظــم بالوقــت الحالــي. وتوجــد منهجيــات إحصائيــة مختلفــة، وحتــى المســوحات الخاصــة 
بالصناعــات المشــابهة تســتخدم أســاليبً مختلفــة لتحديــد االســتجابة وتقنيــات معاينــة مختلفــة: فتــرات إســناد زمنــي، ونمــاذج واســتبيانات. وهــذه 
الظــروف والمنهجيــات المســتخدمة لقيــاس بعــض المؤشــرات، مثــل المســاهمة االقتصاديــة للصناعــات الثقافيــة، ال يمكــن فهمهــا وتفســيرها فــي 

ســياقها المحلــي أو اإلقليمــي أو الوطنــي.

بمــا أن اإلحصــاءات الثقافيــة تعتمــد بكثافــة علــى البيانــات اإلداريــة مثــل البيانــات المجّمعــة ألغــراض أخــرى فإنــه مــن المهــم إدارة هــذه المعلومــات بفعاليــة 
وأن تكــون ذات جــودة عاليــة.

تبــدأ الجــودة بفهــم متطلبــات المســتخدم، لذلــك، يجــب أن تتضّمــن اســتراتيجيات التطويــر الموصــى بهــا التشــاور مــع الشــركاء ومــن خــالل 
اإلجــراءات التالية:

إجراء مشاورات على أعلى المستويات على النطاق اإلقليمي والمحلي والدولي.	 

وآراء 	  العمــل  وورش  التدريــب  خــالل  مــن  المختصيــن  الموظفيــن  لــدى  التنســيق  علــى  والمقــدرة  والكفــاءات  المعرفــة  تحســين 
العمــل. وخطــط  الفنيــة  واللجــان  ومالحظاتهــم  المســتخدمين 

الثقافــة والتــراث وتأثيرهــا فــي 	  نشــر المعرفــة بيــن الجمهــور وتوفيــر المعلومــات والتواصــل لترســيخ الفهــم الفعــال ألهميــة 
الجنســيات. كل  حيــاة 

إجراء تقييم داخلي وخارجي ودراسات تجريبية.	 

االرتقاء باستخدام تقنية المعلومات واألتمتة.	 

هذا ويمكن القول أن هناك عقبتان كبيرتان تواجهان مشاريع إحصاءات الثقافة قيد التنفيذ وهما:

القلق من جودة البيانات الثقافية - يجب مراجعة اإلحصاءات الثقافية في سياق اإلحصاءات »التجريبية« أو »التطويرية«.	 

لم يتم بعد االنتهاء من تحديد المعايير - وبناء على ذلك إن مقارنة البيانات الثقافية بين الدول محدودة جدًا.	 

4-4-5-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية

ــك، نجــد أن  ــراث هــو منظمــة اليونيســكو. ومــع ذل ــة بالثقافــة والت ــة المتصل ــات الوصفي ــات والبيان ــي الرئيســي للبيان ــه أن المصــدر الدول ممــا ال شــك في
نشــاطات القطاعــات األكاديميــة وغيــر الربحيــة لهــا مشــاركة كبيــرة فــي فهــم وتطــور الثقافــة والتــراث والــدور االقتصــادي والمجتمعــي الــذي تلعبــه. إضافــة 
ــر المتطلبــات  ــب الديموغرافيــة وتوف ــد مــن المنظمــات الدوليــة مجموعــة واســعة مــن اإلحصــاءات التــي تســتخدم لرصــد الجوان ــك، تنشــر العدي ــى ذل إل
الالزمــة إلعــداد السياســات. وتشــمل هــذه المنظمــات قســم اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة، ومفوضيــة األمــم المتحــدة اإلقليميــة والــوكاالت المتخصصــة، 
وإحصــاءات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وجامعــة الــدول العربيــة )LAS(، وإحصــاءات الــدول األوروبيــة. وتســتند هــذه اإلحصــاءات بشــكل أساســي إلــى 
البيانــات التــي تجمعهــا الــدول مــن خــالل االســتبيانات الدوليــة المشــتركة وبشــكل عــام إلــى االتفاقيــات الودّيــة. وفــي حــاالت أخــرى، يتــم الحصــول عليهــا 
مــن النشــاطات التــي تقــوم بهــا تلــك المنظمــات بشــكل مباشــر، مثــل حســاب االســقاطات الديموغرافيــة بوســاطة قســم اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة 

وقطــاع الثقافــة والتــراث بوســاطة اليونيســكو، ومعهــد اليونيســكو لإلحصــاءات.

أما على المستوى الوطني، فيتم الحصول على اإلحصاءات الثقافية التي تنتجها المؤسسات الوطنية من المصادر التالية:

سجالت األعمال. 	 

سجالت السكان. 	 

المصادر اإلدارية. 	 

المسوح االقتصادية. 	 

المسوح السياحية. 	 
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إحصاء السكان والمنازل. 	 

المسوح االجتماعية والديموغرافية.	 

تعتبــر البيانــات اإلداريــة علــى وجــه التحديــد مصــدرًا مفيــدًا للبيانــات عــن الثقافــة والتــراث. ومــع أن هــذه المصــادر ليســت متخصصــة بالجانــب الثقافــي علــى 
وجــه التحديــد، إال أنهــا توفــر المعلومــات المتصلــة باإلحصــاءات الثقافيــة مثــل مســاهمة الثقافــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي والعمــل فــي مجــال الثقافــة. 
ويتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل إعــادة تجميــع اإلحصــاءات االقتصاديــة باســتخدام التصنيفــات المعياريــة الدوليــة لإلحصــاء. إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن دمــج 

البيانــات الثقافيــة مــع المؤشــرات األخــرى مــن أجــل التحليــل علــى مســتوى القطــاع كلــه.

هنــاك عــدد قليــل مــن الــدول تســتخدم اســتبيانات ونمــاذج موحــدة عنــد جمــع بيانــات الثقافــة )ويســتثنى مــن ذلــك الدراســات والمســوح التــي تجريهــا 
الهيئــات مثــل اليونيســكو واإلحصــاءات األوروبيــة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة وتلــك التــي يتــم تصميمهــا ألغــراض البحــث(، إذ تقــوم الــدول 

بشــكل عــام بتصميــم أدوات المســح الخاصــة بهــا بشــكل مســتقل ويعنــي هــذا وجــود اختــالف فــي المنهجيــات.

 إن للســجالت اإلداريــة والتعــدادات هدفــً مشــتركً هــو تغطيــة كل الســكان الخاضعيــن لعمليــة التســجيل )كل المبانــي أو األعمــال التجاريــة أو األشــخاص(. 
ــة فــي األســاس وقــد توفــر معلومــات ســريعة عــن التغيــرات التــي تحــدث فــي النشــاط الثقافــي )عــدد األشــخاص  ــة أهدافــً إداري كمــا أن للســجالت اإلداري
المســجلين الذيــن يســتخدمون التصنيــف الدولــي المعيــاري للمهــن بصفتهــم عامليــن فــي النشــاطات المتصلــة بالثقافــة(. كمــا يمكــن أن يحــدد التعــداد 
الســكاني االنتقــال الديموغرافــي والمناطــق ذات النشــاطات الثقافيــة الكثيفــة. ومــن ناحيــة أخــرى يتــم إجــراء المســوح فــي العــادة ألغــراض اإلحصــاء علــى 

أســاس عّينــة مــن الســكان. 

يتــم إجــراء اإلحصــاءات الوطنيــة عــن الثقافــة والتــراث بأســاليب مختلفــة: بوســاطة مركــز اإلحصــاء الوطنــي علــى المســتوى المحلــي وكذلــك عــن طريــق 
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة مثــل اإلحصــاء األوروبــي535 واليونيســكو وخالفهــا عــن طريــق الســجالت الســنوية والمطبوعــات والنشــرات األخــرى537,536 
وقواعــد البيانــات علــى شــبكة اإلنترنــت538 واألســاليب اإللكترونيــة األخــرى. إن موقــع اليونيســكو / معهــد اليونيســكو لإلحصــاءات هــو مصــدر ممتــاز 
للبيانــات وألي شــخص يســعى إلــى فهــم أفضــل للثقافــة والتــراث أو يرغــب فــي إجــراء دراســات فــي هــذا المجــال لتوفيــر قاعــدة لجمــع اإلحصــاءات الثقافيــة 

ومقارنتهــا دوليــ539ً.

فــي العديــد مــن موضوعــات اإلحصــاء األخــرى، توجــد نشــاطات كبيــرة تتصــل بالثقافــة والتــراث فــي الملتقيــات المحليــة والدوليــة التــي تنظمهــا المنظمــات 
غيــر الحكوميــة واألكاديميــة والبحثيــة. لذلــك، مــن المفيــد أيضــً إجــراء أبحــاث مــع العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المهتمــة بالثقافــة والتــراث.

4-4-5-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي

4-4-5-3-1 إحصاء أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب

السياق ضمن أبوظبي

تقــع المســؤولية األساســية عــن الثقافــة والتــراث فــي إمــارة أبوظبــي علــى هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة )ADTCA(. »إن رســالة الهيئــة هــي المحافظــة 
علــى تــراث إمــارة أبوظبــي وثقافتهــا وتقاليدهــا وإعالئهــا وترســيخها علــى المســتوى العالمــي. وتتولـّـى الهيئــة إدارة قطــاع الســياحة فــي اإلمــارة وتســويقه 
عالميــً مــن خــالل مجموعــة واســعة مــن األنشــطة والفعاليــات الرئيســية التــي تهــدف إلــى اســتقطاب الــزوار وتعزيــز تدفــق االســتثمارات. مــن هنــا إن األولويــة 
واضحــة، وهــي الحــرص علــى المحافظــة علــى التــراث الثقافــي ووضعــه علــى رأس أولوياتهــا بمــا فــي ذلــك حمأيــة المواقــع األثريــة والتاريخيــة، كمــا أن الهيئــة 
مســؤولة أيضــً عــن اإلشــراف علــى تطويــر مجموعــة مــن المتاحــف والمواقــع الجديــدة المتميــزة فــي المنطقــة الثقافيــة فــي جزيــرة الســعديات، بمــا فــي ذلــك 

اللوفر-أبوظبــي ومتحــف زايــد الوطنــي وجوجنهايــم -أبوظبــي. كمــا تدعــم أيضــً برنامجــً مســتمرًا مــن األنشــطة الفكريــة والفنيــة )...(540.

فــي فــي ضــوء االلتــزام بالمحافظــة علــى المصــادر الثقافيــة والتراثيــة الغنيــة الموجــودة فــي إمــارة أبوظبــي، فــإن التركيــز والتنســيق اإلحصائــي كان ضئيــاًل 
قبــل إنشــاء مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي.

تقــع مســؤولية المحافظــة علــى الثقافــة والتــراث فــي إمــارة أبوظبــي والترويــج لهــا علــى هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث )ADACH(. وهــذا يعنــي أن كل 
اإلحصــاءات التــي تّمــت قبــل إنشــاء مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي قــد تــّم جمعهــا ونشــرها بوســاطة هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث. ومــع ذلــك، لــم يتــم 

535  EUROSTAT cultural statistics: http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture

536  http://www.uis.unesco.org/Library/Pages/default.aspx?tab=culture

537  http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/publications

538   UNESCO database:  
http://www.uis.unesco.org/datacentre/pages/default.aspx?SPSLanguage=EN; specifically: http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/BrowseCulture.aspx

539  http://www.uis.unesco.org/Culture/Pages/default.aspx

540  http://tcaabudhabi.ae/en/about/Pages/about-us.aspx
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التركيــز علــى اإلحصــاءات أو علــى التنســيق اإلحصائــي خــالل الفتــرة القصيــرة التــي كانــت فــي هــذه الهيئــة التــي امتــدت بيــن عــام 2006 وعــام 2011 ومــن 
.)ADTCA( ثــم تــم دمجهــا فــي هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة

ســاهمت المواقــع الطبيعيــة واألثريــة بشــكل كبيــر فــي إثــراء ثقافــة اإلمــارة وتراثهــا عالميــً، وتحتــاج هــذه المواقــع إلــى إجــراءات خاصــة لضمــان الحفــاظ 
عليهــا. ويــؤدي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي حاليــً دورًا قويــً فــي تنســيق اإلحصــاءات عــن الثقافــة والتــراث كمــا يــؤدي مــن خــالل طبيعتــه الفريــدة وحوكمتــه 
للثقافــة والتــراث دورًا تنســيقيً وتوجيهيــً فــي هــذا القطــاع. وإضافــة إلــى ذلــك، يتطلــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي إلــى تطويــر هــذا المجــال مــن مجــاالت 

اإلحصــاء وتقويتــه بســبب زيــادة اإلهتمــام الدولــي منــذ النصــف األول مــن عــام 2000 باألمــور الثقافيــة شــاملة التنــوع الثقافــي وزيــارة المواقــع الثقافيــة.

ــى اســتخدام أســاليب متطــورة علــى مســتوى الثقافــة  ــّم إنشــاؤه مؤخــرًا إل ــذي ت ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ال ــع أيضــً مركــز اإلحصــاء ل كمــا يتطّل
والتــراث. وقــد تــّم تكويــن لجنــة اإلحصــاءات الثقافيــة وعقــدت اجتماعهــا األول فــي إبريــل 2015، وهــو يعــد وقتــً مناســبً لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي لالبتــكار 

فــي تطويــر اإلحصــاءات الثقافيــة والتراثيــة فــي المنطقــة.

مصادر البيانات:

يتلقــى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي البيانــات الخاصــة بالثقافــة والتــراث ويدققهــا ويجمعهــا مــن عــدد مــن المصــادر اإلداريــة 541: هيئــة أبوظبــي للســياحة 
والثقافــة، وزارة الشــؤون االجتماعيــة، المجلــس الوطنــي لإلعــالم، شــركة أبوظبــي لإلعــالم، بلديــة مدينــة أبوظبــي، بلديــة مدينــة العيــن، بلديــة المنطقــة 

الغربيــة، حديقــة ومنتجــع الحيــاة البريــة فــي العيــن، مدينــة ألعــاب الهيلــي، الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســالمية واألوقــاف.

إن مــا ســبق يشــير إلــى أنــه يتــم توفيــر البيانــات حــول الثقافــة والتــراث فــي إمــارة أبوظبــي فــي الوقــت الراهــن فــي أغلــب األحيــان مــن مصــادر إداريــة. ومــن 
ــً.  المعــروف أن البيانــات اإلداريــة تجمــع ألغــراض تختلــف عــن أغــراض اإلحصــاء ولكنهــا تكــون مفيــدة للتحليــل والتفســير اإلحصائــي باعتبــاره غرضــً ثانوي
ــة والكفــؤة، التــي تتوافــر لديهــا  ــة باعتبارهــا أكثــر المصــادر الفعال ــات اإلداري ــادة اســتخدامها للبيان ــد مــن معاهــد اإلحصــاء المحليــة عــن زي تبحــث العدي

معلومــات إحصائيــة أكثــر دقــة. كمــا أنهــا ذات تكلفــة بســيطة مقارنــة بالمســوحات اإلحصائيــة والتعــدادات.

إن البيانــات الثقافيــة التــي يتــم جمعهــا وتفســيرها بوســاطة مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي تغطــي إمــارة أبوظبــي وأقاليمهــا الثالثــة )أبوظبــي والعيــن 
ــة  ــادرات الحكومي ــارة أبوظبــي، كمــا تعكــس المب ــة فــي إم ــة والســياحية أهمي ــة والتراثي ــر النشــاطات الثقافي ــد أكث ــى تحدي ــة(. إنهــا تســاعد عل والغربي

لتقديــم الدعــم المالــي للنشــاطات الثقافيــة.

يتضمــن المحتــوى األساســي لبيانــات الثقافــة معلومــات عــن: عــدد المواقــع المدرجــة فــي قائمــة التــراث العالمــي الصــادرة عــن اليونيســكو، وعــدد الــزوار 
للفعاليــات والمكتبــات، وعــدد الكتــب المتوافــرة فــي المكتبــة الوطنيــة، وعــدد المحاضــرات التــي تلقــى خــالل المواســم الثقافيــة، وعــدد النــوادي الرياضيــة 
المحترفــة، وأعضــاء النــوادي الرياضيــة المحترفــة، وعــدد المرافــق اإلســالمية وتوزيعهــا، وتوزيــع المنظمــات الثقافيــة غيــر الحكوميــة علــى أســاس نــوع 

النشــاط واألعضــاء.

يتم إنتاج اإلحصاءات والمؤشرات الثقافية سنويً ونشرها عبر التقارير اإلحصائية والكتب اإلحصائية السنوية والمطبوعات األخرى.

يســتخدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي التصنيفــات والمفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة المســتخدمة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لعــام 2013. إن 
المنهجيــة542 التــي يعتمدهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ال تشــير إلــى اإلطــار الدولــي الرئيســي أو إلــى أي تعريــف أو تصنيــف دولــي معتمــد.

4-4-5-3-2 إحصاءات أبوظبي: المخرجات

بغــض النظــر عــن غيــاب التنســيق واإلهتمــام اإلحصائــي بالثقافــة والتــراث قبــل إنشــاء مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، كانــت هنــاك بعــض البيانــات 
الزمنيــة. والسالســل 

وقد اهتمت بعض التحليالت الرئيسية بما يلي:

زوار حدائق الحيوانات والمتاحف والحدائق العامة.	 

الزوار والمستعيرين من المكتبة الوطنية حسب النوع االجتماعي.	 

عدد المحاضرات على حسب النوع مثل المحاضرات العلمية والدينية والفنية واالقتصادية والسياسية والتقنية والفكرية.	 

عدد المطابع والمكتبات والناشرين والمعلنين ودور السينما حسب المناطق.	 

عدد البرامج المباشرة التي تبث على إذاعة أبوظبي.	 

541   See”Explanatory Notes”from Cultural, Entertainment and Social Welfare Statistics:  
http://scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=25&SubTopicID=153

542  Filename: T38.5.Culture, Entertainment and Social Care Methodology (Ref. Doc. 280)
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تصنيف المستعيرين من المكتبة الوطنية حسب الجنسية.	 

عدد المرافق اإلسالمية حسب المناطق.	 

عدد األئمة والواعظين والمؤذنين.	 

الكتب المتوافرة في المكتبة الوطنية حسب الموضوعات.	 

إطار رقم )1(: المطبوعات حول اإلحصاءات المتعلقة بالثقافة والتراث الصادرة عن مركز اإلحصاء - أبوظبي:

أبوظبي باألرقام543.	 

الكتاب اإلحصائي السنوي - أبوظبي544. - الثقافة والتراث 27.	 

الثقافة، الترفيه، والرفاه االجتماعي545.	 

إحصاءات التنمية في أبوظبي 2010-1960 546.	 

لقــد تضّمنــت المطبوعــات الصــادرة عــن مركــز إحصــاء -أبوظبــي التعاريــف األساســية باإلضافــة إلــى شــرح الكيفّيــة التــي مــن خاللهــا تحديــد مصــادر البيانــات 
واحتســاب التقديــرات والمؤشــرات. باإلضافــة إلــى توفيــر المســتندات التــي تبّيــن المنهجيــات كافــة التــي تــم إتباعهــا فــي العمليات الرئيســية.

4-4-5-3-3 العالقة بإحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية

يعــّد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مؤسســة اإلحصــاء الرســمي إلمــارة أبوظبــي. كمــا يتعــاون المركــز مــع مركــز اإلحصــاء الوطنــي ويــزّوده بالبيانــات بشــكل 
منتظــم وفقــً لقانــون اإلحصــاء فــي إمــارة أبوظبــي.

وعلــى الرغــم مــن أن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ليــس المركــز اإلحصائــي الرســمي الــذي يمثــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فإنــه يضــع إمكانياتــه مــن أجــل 
تنميــة عالقاتــه مــع مراكــز اإلحصــاء األخــرى فــي داخــل الدولــة وخارجهــا.

ــة البيانــات التــي يوفرهــا المركــز  وعلــى الرغــم مــن أن اإلحصــاءات الثقافيــة والتراثيــة لــم تــدرج بعــد ضمــن أولويــات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، فــإن كمّي
وتفاصيلهــا تفــوق تلــك المطروحــة فــي الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء الوطنــي. مــن جانــب أخــر، ال يوجــد حاليــً فــي مخرجــات المركــز مــا يشــير إلــى 

 .)FCS( اســتخدام المركــز أو التزامــه إطــار عمــل اإلحصــاءات الثقافيــة

4-4-5-4 استخدام البيانات

قراءة اإلحصاءات

تغطي البيانات األساسية الخاصة بالثقافة والتراث المتوافرة في مركز اإلحصاء - أبوظبي الموضوعات التالية:

تصنيف الكتب المتوافرة في المكتبة الوطنية حسب الموضوعات.	 

تصنيف الكتب المقروءة حسب المكان واللغة المنشورة بها.	 

نسبة زّوار المكتبة الوطنية ومن يستعيرون كتبً منها.	 

نسبة زّوار المكتبة الوطنية ومن يستعيرون كتبً منها حسب الجنسية.	 

توزيع محاضرات الموسم الثقافي حسب الموضوعات المتناولة.	 

توزيع المطابع الجديدة والمكتبات والناشرين والمعلنين ودور السينما حسب المناطق.	 

توزيع البرامج التي تبثها إذاعة أبوظبي على حسب نوعية البرامج.	 

عدد زوار حدائق الحيوانات والمتاحف والحدائق العامة )لكل 1000 نسمة(.	 

توزيع زوار المتاحف حسب الفئة والنوع.	 

توزيع زوار المتاحف حسب الشهر.	 

توزيع زوار المتاحف حسب الشهر والمتحف.	 

543  http://scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=4&TopicID=27&SubTopicID=51

544  http://scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=25&SubTopicID=104

545  http://scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=1&TopicID=25&SubTopicID=153

546  http://scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=163&PublicationID=315
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يتضّمن اإلطار رقم 2 اإلحصاءات األساسية الرسمية حول الثقافة والتراث547. وتّم بناء هذه المؤشرات ونشرها على أساس سنوي.

إطار  رقم )2(: مؤشرات اإلحصاءات األساسية الرسمية حول الثقافة والتراث الصادرة عن مركز اإلحصاء - أبوظبي:

زّوار مواقع الفعاليات والمواقع الثقافية.	 

المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي المؤقتة.	 

المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي.	 

زوار الفعاليات لكل 1000 شخص.	 

زّوار الحدائق العامة وحدائق الحيوانات لكل 1000 شخص.	 

إن هــذه اإلحصــاءات ســتمّكن المســتخدمين مــن تقييــم الجهــود المبذولــة لصــون قيــم الثقافــة والتــراث فــي إمــارة أبوظبــي علــى الوجــه المطلــوب ضمــن 
أجنــدة سياســة إمــارة أبوظبــي.

547  Filename: POP dept. KOS 2014 with updated codes, Sheet: Social update, Topic: Culture and heritage & entertainment (Ref. Doc. 62
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5.4 |  القوى العاملة
4-5-1  مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها 

تتضّمــن إحصــاءات القــوى العاملــة وصفــً لحجــم الفئــة الســكانية النشــيطة اقتصاديــً وتركيبتهــا وخصائصهــا وكيــف تتغّيــر هــذه الفئــة عبــر الزمــن، مــن 
وجهــة النظــر االقتصاديــة تعــّد هــذه اإلحصــاءات ذات أهميــة قصــوى فــي تحليــل تطــور االقتصــاد ومتابعتــه ومــدى فعاليــة السياســات االقتصاديــة الحاليــة 

علــى المــدى الطويــل والتعــّرف إلــى األنشــطة االقتصاديــة األكثــر توظيفــً للعمالــة مــع مــرور الوقــت.

مــن وجهــة النظــر االجتماعيــة فــإن إحصــاءات العمالــة والبطالــة وتوزيعاتهــا حســب العمــر والنــوع والمســتوى التعليمــي والمهنــة والنشــاط االقتصــادي 
ــة االجتماعيــة. تتيــح إحصــاءات القــوى العاملــة عــددًا مــن األفــكار حــول  ــة لتصميــم مختلــف السياســات المتعلقــة بالتعليــم والهجــرة والحمأي تعــّد حيوي

التحّديــات االجتماعيــة المحتملــة وعلــى ســبيل المثــال ارتفــاع معــّدالت البطالــة التــي تتزامــن مــع الظــروف االجتماعيــة المختلفــة.

إن تأميــن »عمــل الئــق للجميــع« هــو مــن األولويــات علــى أجنــدات المجتمــع الدولــي، لهــذا الســبب فــإن األمــم المتحــدة وفــي جلســتها الســتين فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة فــي عــام 2005 قــّررت أن تجعــل إحــدى غاياتهــا فــي األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة الثالثــة 548تتمثــل فــي »تحقيــق فــرص 
عمــل الئقــة للجميــع بمــن فيهــم النســاء والشــباب«، بحيــث تســتخدم مؤشــرات إحصــاءات القــوى العاملــة لرصــد التقــدم المحــرز فــي مختلــف الــدول 

تجــاه هــذا الهــدف ومتابعتــه.

إن إحصــاءات القــوى العاملــة فــي إمــارة أبوظبــي تحظــى بأهميــة كبيــرة، إذ إن القــوى العاملــة تقــع ضمــن أهــداف حكومــة أبوظبــي لتحقيــق التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى المــدى الطويــل كمــا ورد فــي اجنــدة السياســة 2007-2008 إلمــارة أبوظبــي549. إن إيجــاد وظائــف لمواطنــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة خاصــة الشــباب وتحســين مســتوى مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل والتأكــد مــن مالءمــة القــوى العاملــة هــي إحــدى الغايــات التــي 
تســعى حكومــة أبوظبــي إلــى تحقيقهــا. ومــن بيــن ســبعة مجــاالت مذكــورة فــي محــور السياســة االقتصاديــة فــي الرؤيــة االقتصاديــة ألبوظبــي 2030550 
هنــاك مجــاألن مرتبطــان بســوق العمــل والقــوى العاملــة. فمــا دام هنــاك التــزام بمتابعــة تحقيــق هــذه األهــداف مــن خــالل اإلحصــاءات فســوف يكــون هنــاك 

طلــب متزايــد علــى إحصــاءات القــوى العاملــة فــي الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل.

لذلــك يعــّد تحليــل إحصــاءات القــوى العاملــة ذا أهميــة قصــوى بالنســبة إلــى مختلــف المســتخدمين فــي القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث تقــوم العديــد 
مــن الــوزارات باســتخدام إحصــاءات القــوى العاملــة وتحليلهــا لتوجيــه اإلجــراءات نحــو إيجــاد فــرص العمــل ودعــم بعــض األنشــطة االقتصاديــة وإعــداد 
سياســات العمالــة الوافــدة، عــالوة علــى إعــداد سياســات التعليــم وإيجــاد تخّصصــات جديــدة فــي الجامعــات وتحديــد اإلحتياجــات التدريبيــة للتأكــد مــن أن 
هــذه السياســات تســاهم فــي تحقيــق الرؤيــة االقتصاديــة لإلمــارة. هــذا ويقــوم المســتثمرون فــي القطــاع الخــاص والشــركات العالميــة بتحليــل تركيبــة 

القــوى العاملــة وإحصــاءات العمــل، باإلضافــة إلــى تحليــل مؤشــرات اقتصاديــة أخــرى قبــل إتخــاذ قــرار باالســتثمار فــي الدولــة. 

مــن جانــب أخــر، عــادة مــا تكتســب إحصــاءات القــوى العاملــة وديناميكيتهــا أهميــة لــدى الســكان، ألنهــا تعــّد مؤشــرًا لــألداء االقتصــادي لدولتهــم 
اجتماعيــً. واســتقرارها 

وتتركــز معظــم اإلحتياجــات مــن إحصــاءات القــوى العاملــة مــن قبــل المســتخدمين فــي الجوانــب اآلتيــة: القــوى العاملــة، العمالــة ومعــّدالت البطالــة موزعــة 
وفقــً لمختلــف الخصائــص االجتماعيــة واالقتصاديــة. 

4-5-2  أطر العمل الدولية

كمــا هــو واضــح فــي الموقــع اإللكترونــي لمنظمــة العمــل الدوليــة - قســم اإلحصــاءات551 فــإن إحصــاءات العمــل تغطــي بصــورة تقليديــة مجــاال واســعً مــن 
الموضوعــات المرتبطــة بمجــال العمــل فهــي تتضّمــن إحصــاءات حــول حجــم فئــة الســكان النشــيطين وتركيبتهــم، وتتضّمــن: 

فئة السكان العاملين وتتضّمن العمالة الناقصة: أولئك الذين يعملون في القطاع غير المنظم وعمالة األطفال والمهاجرين. إلخ.	 

فئة السكان المتعطلين.	 

إن هاتيــن الفئتيــن مــن الســكان تضّمــان فئــة الســكان النشــيطين اقتصاديــً وفئــة الســكان غيــر النشــيطين اقتصاديــً واللتيــن تشــكالن إجمالــي عــدد 
الســكان فــي الدولــة.

548  http://www.un.org/millenniumgoals

549  https://eaa.abudhabi.ae/Sites/EAA/Content/EN/PDF/policy-agenda-2007-08,property%3Dpdf.pdf

550  https://www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf

551  http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/lang--en/index.htm
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إضافة إلى ذلك فإن إحصاءات القوى العاملة تغطي معلومات عن خصائص فئات السكان العاملة وغير العاملة ويشمل ذلك:

المهن التي يمارسها المشتغلون. 	 

النشاط االقتصادي للمؤسسات التي يعملون فيها.	 

الحالة العملية.	 

قطاع العمل )سواء مؤسسة أو منزلي أو عام(.	 

الدخل من العمل لألشخاص الذين يتقاضون رواتب أو يعملون لحسابهم الخاص خالل فترة محّددة.	 

الفترة الزمنية لعملهم.	 

اإلصابات المهنية واألمراض التي تلحق بهم والناشئة عن التعّرض لعوامل المخاطرة في العمل.	 

مدى تأميناتهم االجتماعية وخصائصها.	 

الخبرات والتدريب. 	 

إن القائمة أعاله ليست تفصيلية فهناك موضوعات أخرى يتم أيضً تغطيتها تحت بند إحصاءات القوى العاملة.

هذا ويمكن إصدار إحصاءات القوى العاملة على الشكل التالي:

جــداول مبســطة لفئــة القــوى العاملــة أو مجموعــة محــّددة منهــا كفئــة العامليــن وفئــة المتعطليــن، ويمكــن تصنيــف هــذه المجموعــات حســب العمــر 
والنــوع االجتماعــي والمنطقــة الجغرافيــة والمهنــة والنشــاط االقتصــادي.

نسب ومعّدالت عامة، حيث إن أكثر مؤشرات القوى العاملة تكون على شكل نسب ومعّدالت كالتالي:

معّدل مشاركة القوى العاملة: نسبة عدد األفراد ضمن فئة القوى العاملة من مجموع األفراد في سن العمل )عادة 15 سنة فما فوق(.	 

نسبة العمالة إلى عدد السكان التي يتم احتسابها كنسبة مئوية من العاملين إلى عدد السكان في سن العمل. 	 

معّدل البطالة وهو نسبة عدد المتعطلين إلى مجموع القوى العاملة. 	 

نســب محــّددة بفئــات العمــر مثــل معــّدل البطالــة لــدى الشــباب )15 - 24 ســنة( محســوبً كنســبة عــدد المتعطليــن فــي تلــك الفئــة العمريــة إلــى مجمــوع 
األفــراد ضمــن القــوى العاملــة الشــابة فــي تلــك الفئــة. 

ابتــداًء مــن عــام 1999 قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتطويــر قائمــة للمؤشــرات الرئيســية لســوق العمــل بهــدف إبــراز مجموعــة أساســية مــن مؤشــرات 
ســوق العمــل552. هــذه المؤشــرات فــي الطبعــة الثامنــة التــي صــدرت فــي عــام 2014، تضّمنــت نحــو 18 مؤشــرًا )انظــر إطــار رقــم 1(. 

إطار رقم )1(: المؤشرات الرئيسية لسوق العمل - الطبعة الثامنة: 

معّدل المشاركة في القوى العاملة . 1

نسبة العمالة إلى السكان.. 2

الحالة العملية.. 3

العمالة حسب القطاع.. 4

العمالة حسب المهنة . 5

العاملون بنظام الدوام الجزئي.. 6

ساعات العمل. . 7

العمالة في القطاع غير المنظم.. 8

البطالة.. 9

البطالة لدى الشباب.. 10

البطالة لمدة طويلة.. 11

الزمن المرتبط بالعمالة الناقصة.. 12

غير النشيطين.. 13

التحصيل التعليمي واألمّية.. 14

552  http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/index.htm
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عدم توافق المهارات.. 15

األجور وتعويضات العاملين.. 16

إنتاجية العمالة.. 17

الفقر وتوزيع الدخل والعمل حسب المستوى االقتصادي.. 18

4-5-2-1 أطر العمل الدولية

علــى الصعيــد الدولــي يتــم جمــع إحصــاءات العمالــة وتبويبهــا وفقــً إلطــار العمــل الــذي وضعتــه معاهــدة منظمــة العمــل الدولية )رقــم 160(553 واإلرشــادات 
العامــة الدوليــة حــول قياســها القائــم علــى شــكل قــرارات554 وإرشــادات555 دوليــة عامــة تبّناهــا المؤتمــر الدولــي إلحصــاءات العمل.

إن القــرار بشــأن إحصــاءات الشــريحة الســكانية النشــيطة اقتصاديــً، العمالــة، البطالــة، والعمالــة الناقصــة التــي تبّنتهــا معاهــدة منظمــة العمــل الدوليــة 
فــي اجتماعهــا رقــم 13 فــي عــام 1982556 ظّلــت مســتخدمة حتــى األن فــي تعريــف المفاهيــم الرئيســية المســتخدمة فــي إحصــاءات العمالــة.

تــّم تعديــل مفاهيــم العمالــة والبطالــة وتوضيحهــا فــي القــرار الخــاص بإحصــاءات العمــل والتشــغيل واإلســتفادة مــن القــرار الــذي تبّنتــه منظمــة العمــل 
الدوليــة فــي اجتماعهــا رقــم 19 المنعقــد فــي أكتوبــر 2013557. تــّم تحديــد المؤشــرات والمفاهيــم الجديــدة المرتبطــة بإحصــاءات العمالــة بصــورة كافيــة 

مثــل القــوى العاملــة المحتملــة والقــوى العاملــة المســتخدمة، كمــا جــرى تشــجيع الــدول للبــدء فــي إصــدار هــذه اإلحصــاءات والمؤشــرات.

4-5-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية

القوى العاملة والعمالة والبطالة

ــً وفقــً للتعريفــات التــي  ــر النشــيطين اقتصادي ــون عــن العمــل، أو غي ــً، وهــم المشــتغلون والمتعطل ــى نشــيطين اقتصادي يتــم تصنيــف الســكان إل
ــة. أصدرتهــا منظمــة العمــل الدولي

تضــّم الشــريحة الســكانية النشــيطة اقتصاديــً )أو القــوى العاملــة( أفــرادًا مشــتغلين وعاطليــن عــن العمــل وتقــاس هــذه الشــريحة ضمــن فتــرة إســناد 
زمنــي مّدتهــا أســبوع لتشــير إلــى القــوى العاملــة حاليــً.

معــّدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة )المعــّدل المنقــح( هــو عبــارة عــن مجمــوع الســكان النشــيطين اقتصاديــً )أي القــوى العاملــة( كنســبة مئويــة مــن 
مجمــوع الســكان فــي ســن العمــل. وغالبــً مــا يتــم توزيــع هــذا المعــّدل حســب النــوع االجتماعــي وفئــات العمــر.

يعــرف المشــتغلون بأنهــم جميــع األفــراد فــي ســن العمــل الذيــن كانــوا خــالل أســبوع اإلســناد مشــاركين فــي أي نشــاط إلنتــاج بضائــع أو تقديــم خدمــات 
مقابــل أجــر أو ربــح وتشــمل مــا يلــي:

أفرادًا عاملين »على رأس عملهم« أي الذين عملوا في الوظيفة لمدة ساعة واحدة على األقل.	 

أفرادًا عاملين وليسوا على رأس عملهم خالل فترة اإلسناد بسبب الغياب المؤقت عن العمل.	 

إن العمل مقابل أجر أو ربح يعني: الحصول مقابل العمل على مكافأة نقدّية أو عينّية مستحقة.

المتغّيبــون عــن العمــل »التغّيــب بشــكل مؤقــت« خــالل األســبوع المعنــي وهــم أولئــك الذيــن يعملــون فــي وظيفتهــم الحاليــة ولكنهــم غيــر موجوديــن 
فــي مــكان العمــل »لفتــرة قصيــرة« ويحتفظــون بوظيفتهــم خــالل فتــرة غيابهــم. إن أي فــرد يحصــل علــى أجــر أثنــاء فتــرة التدريــب علــى العمــل الــذي 
يتضّمــن إنتــاج بضائــع أو خدمــات يعــّد ملتحقــً وعلــى رأس عملــه، وينطبــق ذلــك أيضــً علــى الــذي يعمــل لحســابه الخــاص أو أفــراد األســرة العامليــن لديهــا.

نســبة العمالــة للســكان: يتــم احتســابها كنســبة األشــخاص العامليــن إلــى إجمالــي عــدد الســكان فــي ســن عمــل محــّددة. فــي الغالــب يتــم احتســاب هــذه 
النســبة حســب النــوع االجتماعــي وفئــات األعمــار.

553  http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C160

554  http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/lang--en/index.htm

555  http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guidelines-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/lang--en/index.htm

556  http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087481/lang--en/index.htm

557  http://ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
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البطالة:

يتــم تعريــف األشــخاص المتعطليــن عــن العمــل بأنهــم أولئــك األشــخاص فــي ســن العمــل ولكنهــم ال يشــغلون وظائــف وقامــوا بأنشــطة للبحــث عــن 
وظائــف خــالل الفتــرة الزمنيــة األخيــرة وكانــوا آنــذاك متاحيــن للعمــل إذا توافــرت لهــم فرصــة العمــل، حيــث إن المتعطــل: 

)ليس على رأس عمل( ويتم تقييم ذلك على أساس أسبوع اإلسناد الزمني لقياس العمالة.	 

»البحــث عــن عمــل« تشــير إلــى النشــاط الــذي قــام بــه الفــرد خــالل فتــرة اإلســناد الزمنــي والتــي تضــّم آخــر أربعــة أســابيع أو شــهر واحــد بغــرض العثــور 	 
علــى فرصــة عمــل أو إقامــة نشــاط تجــاري أو مشــروع تجــاري. مثــال لهــذه األنشــطة: تدبيــر المــوارد الماليــة، تقديــم طلــب للحصــول علــى التراخيــص 
والتصاريــح والبحــث عــن قطعــة أرض أو مقــر أو آلــة أو توريــدات أو مدخــالت زراعيــة والســعي إلــى الحصــول علــى مســاعدة مــن األصدقــاء أو األقــارب أو 
أي نــوع آخــر مــن الوســطاء، التســجيل مــع أو التعاقــد مــع خدمــات توظيــف عامــة أو خاصــة والتقــّدم بطلــب مباشــرة إلــى أصحــاب العمــل والدخــول 
ــف فــي  ــات الوظائ ــم طلــب أو االســتجابة إلعالن ــع األخــرى، وتقدي ــع واألســواق أو أماكــن التجّم ــات المصان ــت والمــزارع وبواب ــى المواقــع علــى اإلنترن إل

الصحــف أو علــى اإلنترنــت وتحميــل أو تحديــث الســير الذاتيــة علــى شــبكة مواقــع التواصــل االجتماعــي أو المهنــي. 

ــي عمــل فــي الوقــت الحالــي ويتــم تقييــم ذلــك علــى أســاس فتــرة إســناد زمنــي )ال تتجــاوز 	  ــة لتولّ »متــاح حاليــً للعمــل« وتعنــي اختبــارًا للجاهزي
ــة.  ــة المــدة المحــددة لقيــاس العمال أســبوعين( متضّمن

هذا وتشتمل البطالة على ما يلي:

األفــراد الذيــن ســيبدؤون بالعمــل مســتقباًل ويتــم تعريفهــم علــى أنهــم أشــخاص )ليــس لديهــم عمــل حاليــً( ومتاحــون حاليــً للعمــل، 	 
والذيــن لــم يبحثــوا عــن فرصــة عمــل ألنهــم قــد قامــوا ســلفً بعمــل ترتيبــات للبــدء فــي عمــل خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة فــي المســتقبل، 

وبشــكل عــام ال تكــون هــذه الفتــرة أكثــر مــن ثالثــة أشــهر. 

األشــخاص »غيــر العامليــن« الذيــن قامــوا بإجــراءات للهجــرة إلــى الخــارج للعمــل مقابــل أجــر أو ربــح ولكنهــم ال يزالــون ينتظــرون 	 
للمغــادرة. الفرصــة 

ــة الشــباب فهــو معــّدل 	  ــة. أمــا معــّدل بطال ــة مــن مجمــوع القــوى العامل ــراد المتعطليــن كنســبة مئوي ــة هــو عــدد األف معــّدل البطال
البطالــة بيــن األفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة.

فئــة الســكان غيــر النشــيطين اقتصاديــً: وتتضّمــن األفــراد كافــة الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن العمــر المحــّدد لقيــاس فئــة الســكان 	 
النشــيطين اقتصاديــً، إضافــة إلــى األفــراد الذيــن لــم يكونــوا ضمــن القــوى العاملــة أثنــاء فتــرة اإلســناد الزمنــي. وتضّم أولئــك الملتحقين 
بمؤسســات تعليميــة أو يمارســون واجبــات منزليــة أو متقاعديــن أو كبــار الســن أو لديهــم أســباب أخــرى مثــل عــدم الجدّيــة فــي العمــل 

أو العجــز عــن العمــل.

األفــراد غيــر الحاصليــن علــى عمــل مناســب فــي فتــرة زمنيــة محــّددة: يتــم تعريفهــم علــى أنهــم جميــع األفــراد المشــتغلين وتكــون 	 
ســاعات عملهــم أقــل مــن الســاعات المحــّددة ولديهــم الرغبــة وجاهزيــن للعمــل لســاعات إضافيــة لفتــرة زمنيــة قصيــرة إذا أتيحــت لهــم 

الفرصــة للمزيــد مــن العمــل. يجــوز أن تكــون »الســاعات اإلضافيــة« فــي نفــس الوظيفــة أو فــي وظيفــة إضافيــة أو فــي وظيفــة بديلــة. 

ســاعات العمــل العاديــة التــي تــّم العمــل فيهــا: هــي قيمــة نموذجيــة للســاعات التــي تــّم العمــل فيهــا بالفعــل فــي كل أســبوع خــالل 	 
الفتــرة المعنيــة باســتثناء األســابيع التــي حــدث فيهــا غيــاب عــن العمــل )مثــال: العطــالت واإلجــازات واإلضرابــات وغيرهــا(.

ســاعات العمــل الفعليــة خــالل أســبوع اإلســناد الزمنــي هــي الســاعات التــي يقضيهــا الشــخص فــي تنفيــذ األعمــال خــالل األســبوع. 	 
يجــب أن يشــتمل العمــل علــى األنشــطة اإلنتاجيــة واألنشــطة المســاعدة والتوقفــات القصيــرة، إضافــة إلــى التعليــم والتدريــب الالزميــن 
لتنفيــذ أعمــال اإلنتــاج أو األنشــطة المســاعدة بنجــاح. يجــب أن تشــمل ســاعات العمــل الفعلــي زمــن التنقــل مــا بيــن ســكن الشــخص 
المعنــي ومــكان عملــه وفتــرات تنــاول الوجبــات الرئيســية والتغّيــب عــن العمــل خــالل فتــرة العمــل ألســباب شــخصية وســاعات التعليــم 

والتدريــب التــي ال تعــّد ضروريــة لتنفيــذ اإلنتــاج واألنشــطة المســاعدة.

التصنيفات: هناك العديد من التصنيفات التي لها صلة مباشرة بإحصاءات سوق العمل.

تتولـّـى منظمــة العمــل الدوليــة مســؤولية تصنيفيــن محّدديــن رئيســيين وتحديثهمــا وتعديلهمــا واللــذان يســتخدمان فــي ســوق العمــل وهمــا 	 
.559)ICSE( 558 والتصنيــف الدولــي للحالــة العمليــة)ISCO( التصنيــف الدولــي المعيــاري الموّحــد للمهــن

يتــم مــن التصنيــف الدولــي المعيــاري الموحــد للمهــن تصنيــف األفــراد الذيــن يزاولــون نوعــً مماثــاًل مــن األعمــال أو الوظائــف فــي مجموعــات محــّددة 	 
 .ISCO-08 بوضــوح وفقــً للمهــام والواجبــات التــي تتضّمنهــا الوظيفــة، وإن أحــدث نســخة هــي

إن التصنيــف الدولــي للحالــة العمليــة يتــم اســتخدامه فــي تصنيــف نــوع العمــل عنــد تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة أو عنــد اســتخدام الســجالت 	 
اإلداريــة، وهــو عبــارة عــن قيــم يمكــن إعطاؤهــا إلــى متغّيــر »نــوع العمــل أو العقــد الــذي تــّم االتفــاق عليــه بيــن الفــرد وأفــراد آخريــن أو مؤسســات 

أخــرى عنــد أداء وظيفــة محــّددة«. 

558  http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm

559  http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/status-in-employment/current-guidelines/lang--en/index.htm
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وهنالك تصانيف أخرى مرتبطة بسوق العمل وهي تحديدًا:

 	.560)ISIC( التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية في األمم المتحدة

حيث إن التنقيح الرابع هو النسخة المتداولة حاليً.

 	 .ISCED2011 561 وأحدث نسخة هي)ISCED( التصنيف الدولي الموّحد للتعليم التابع لمنظمة اليونسكو

4-5-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات

تــّم تطويــر أطــر دوليــة لجــودة البيانــات مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، هــذه األطــر ذات صلــة بــأي إنتــاج إحصائــي، ومــن هــذه األطــر مثــاًل )إطــار عمــل تقييــم 
جــودة البيانــات( الــذي قــام صنــدوق النقــد الدولــي بتطويــره، حيــث يمكــن اســتخدامه لتقييــم جــودة إحصــاءات القــوى العاملــة.

ينطــوي إطــار عمــل تقييــم جــودة البيانــاتDQAF( 562( علــى خمســة أبعــاد: ضمــان النزاهــة وســالمة المنهــج والدقــة والموثوقيــة والنفــع واإلتاحــة أو 
إمكانيــة اإلطــالع وجــودة البيانــات، مــع مجموعــة مــن الشــروط المســبقة لجــودة البيانــات. إن هــذا اإلطــار يغطــي البيئــات المؤسســية واإلجــراءات اإلحصائيــة 

وخصائــص المنتجــات اإلحصائيــة.

إن قائمــة مراجعــة التقييــم الذاتــي األوروبــي لمديــري المســح563 هــي عبــارة عــن أداة قامــت الــدول األوروبيــة بتطويرهــا لمديــري المســح لدعمهــا فــي 
جــودة إحصاءاتهــم والنظــر فــي أي إجــراءات تحســينية. كمــا أن قائمــة مراجعــة التقييــم الذاتــي األوروبيــة لمديــري المســح هــي عبــارة عــن قائمــة مراجعــة 
ــي  ــي وهــي أداة مفيــدة جــدًا ويمكــن اســتخدامها فــي التقييــم الذات ــي األوروب شــاملة لتوفيــر تقييــم منتظــم لجــودة المســوح فــي النظــام اإلحصائ

إلحصــاءات القــوى العاملــة.

إن التوصيــات الــواردة فــي المجــال المحــدد إلحصــاءات العمالــة تتمثــل فــي تطويــر أدوات لجمــع البيانــات تســمح بإنتــاج إحصــاءات عمالــة تواكــب المعاييــر 
واإلرشــادات العامــة لمنظمــة العمــل الدوليــة لكــي تتســق مــع الــدول األخــرى ومــع اســتخدام أحــدث التصنيفــات.

إطــار رقــم )2(: »القــرار الخــاص بإحصــاءات العمــل والعمالــة غيــر المســتخدمة بالقــدر الكافــي« التــي تبّنتهــا الــدورة التاســعة عشــرة ICLS فــي أكتوبــر 2013، 
يشــير إلــى اآلتــي فيمــا يتعلــق بالجــودة )الفقرتــان 88 و89(:

»لتســهيل وتعزيــز تفســير دقيــق للنتائــج اإلحصائيــة التــي صــدرت كجــزء مــن البرنامــج الوطنــي لإلحصــاءات واإلجــراءات التــي يجــب أن يتــم وضعهــا 	 
لمتابعــة جــودة عمليــات اإلنتــاج اإلحصائــي ابتــداًء مــن التخطيــط والتصميــم إلــى مرحلــة جمــع البيانــات ومعالجاتهــا وتقديرهــا وتوزيعهــا مــع 

اإلشــارة إلــى متــى تكــون التغييــرات فــي السلســلة الزمنيــة ذات معنويــة إحصائيــة«.

»لتعزيــز الشــفافية فــي اإلحصــاءات التــي صــدرت بمعــّدل نصــف ســنوي أو ســنوي أو بصــورة غيــر متكــررة فــإن الــدول مطالبــة بأطــالق هــذه 	 
اإلحصــاءات مصحوبــة بالمنهجيــة المناســبة مــع اهتمــام خــاص بالمجــال والتغطيــة والمفاهيــم والتعاريــف وطــرق جمــع المعلومــات المســتخدمة 
وحجــم العّينــة وتصميمهــا أينمــا يكــون ذلــك مناســبً، وأي تقديــرات وطــرق تعديــل بمــا فــي ذلــك التعديــالت الموســمية أو إجــراءات اإلحصــاء أو أينمــا 
يكــون ذلــك ممكنــً، وقيــاس مــدى جــودة البيانــات ودقتهــا، بمــا فــي ذلــك معــّدالت االســتجابة واألخطــاء العاديــة التــي يجــب اإلهتمــام بهــا بالنســبة 

إلــى تصاميــم المســح المعقــدة أينمــا يكــون ذلــك مناســبً مــع عــدم وجــود أي أخطــاء فــي العّينــات المأخــوذة.

تقــوم العديــد مــن المؤسســات الدوليــة بنشــر مجموعــة مــن إحصــاءات القــوى العاملــة المســتخدمة فــي مراقبــة أســواق العمــل فــي الــدول كافــة. كمــا 
ــى قيــام منظمــات أخــرى مثــل إدارة اإلحصــاء باألمــم  وتقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بنشــر إحصــاءات القــوى العاملــة علــى نطــاق واســع. هــذا إضافــة إل
المتحــدة واللجــان اإلقليميــة التابعــة لألمــم المتحــدة والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وجامعــة الــدول العربيــة ومكتــب اإلحصــاء األوروبــي أيضــً 

بنشــر سلســلة إحصــاءات العمــل. 

ــدول المعنيــة وفــي بعــض  ــّم جمعهــا مــن مكاتــب إحصائيــة وطنيــة ومؤسســات وطنيــة أخــرى فــي ال ــات ت ــى بيان ــً مــا تســتند هــذه اإلحصــاءات إل غالب
ــات بصــورة واضحــة. ــاًء علــى نمــاذج وفــي كل الحــاالت يتــم ذكــر مصــدر البيان ــرات بن الحــاالت تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بعمــل تقدي

مــن جانــب أخــر، مــن الممكــن االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للبيانــات أو مجموعــة مصــادر لغايــات جمــع اإلحصــاءات الخاصــة بالعمــل فــي أي دولــة.إن اإلحصــاءات 
ــة. وتغطــي الشــريحة الســكانية المقيمــة ومشــاركتها فــي  القائمــة علــى أســاس المســوح األســرية هــي األنســب لجمــع اإلحصــاءات حــول القــوى العامل
جميــع الوظائــف. وتعــّد مســوح القــوى العاملــة هــي المصــدر الرئيســي لإلحصــاءات المســتخدمة فــي مراقبــة أســواق العمــل والعمالــة غيــر المســتخدمة 
بصــورة كافيــة بمــا فــي ذلــك البطالــة ونوعيــة الوظائــف وظــروف العمــل لألشــخاص العامليــن. كمــا يمكــن أن تكــون المســوح األســرية العامــة التــي تغطــي 
الموضوعــات ذات الصلــة مثــل مســتويات المعيشــة ودخــل األســرة وإنفاقهــا عندمــا يكــون لديهــا نمــوذج قــوى عاملــة، بمنزلــة مصــدر بيانــات بديــل فــي 

حــال عــدم إجــراء مســح متخّصــص للقــوى العاملــة فــي الدولــة.

560  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27

561  http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx?SPSLanguage=EN

562  http://dsbb.imf.org/pages/dqrs/DQAF.aspx

563  http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/G0-LEG-20031010
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يعــّد التعــداد الســكاني المصــدر الرئيســي لإلحصــاءات المســتخدمة بغــرض المقارنــة المعياريــة وللخــروج بتقديــرات للمناطــق الجغرافيــة الصغيــرة 
والمجموعــات الصغيــرة. ويرتبــط ذلــك بصفــة خاصــة باألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مجّمعــات مشــتركة أو أشــخاص ليــس لديهــم أماكــن إقامــة محــّددة، 

عــالوة علــى مجموعــات المهــن التفصيليــة. 

الســجالت اإلداريــة مثــل القائمــة علــى خدمــات التوظيــف وخطــط المعاشــات والضمــان االجتماعــي واألنظمــة الضريبيــة توفــر إحصــاءات لألشــخاص 
المدرجيــن فــي الســجالت المعنيــة وعلــى ســبيل المثــال اإلحصــاءات حــول العمــال المهاجريــن الذيــن يحملــون تصاريــح عمــل التــي يمكــن الحصــول 

عليهــا مــن مكاتــب العمــل.

ــرات  تعــّد مســوح المنشــآت مصــدرًا مالئمــً إلحصــاءات العمــل خاصــة حــول العامليــن وتعــّد هــذه المســوح ذات أهميــة كبيــرة فــي الحصــول علــى تقدي
ــة. ــف الشــاغرة للموظفيــن العامليــن وتكاليــف العمال ــة والوظائ ــف المتاحــة حســب األنشــطة الموجــودة فــي الدول ــي الوظائ إلجمال

ــى التأكــد مــن  ــة إل ــة لبعضهــا بعضــً ويجــب أن تســعى المؤسســة اإلحصائيــة الوطني يجــب أن تعامــل المصــادر اإلحصائيــة المختلفــة علــى أنهــا مكّمل
اســتخدام المفاهيــم والتعاريــف والتصنيفــات المشــتركة ويجــب أن تقــوم بتقييــم مــدى ترابــط النتائــج واتســاقها. هــذا وتتــاح إحصــاءات العمالــة علــى 

ــات علــى الشــبكة والوســائل اإللكترونيــة األخــرى. ــي عبــر الكتــب الســنوية والنشــرات المطبوعــة األخــرى وقواعــد البيان المســتوى المحلــي والدول

ــات  ــة وحســب الموضــوع علــى قاعــدة بيان ــة مــع تعاريفهــا حســب الدول ــع قائمــة شــاملة لموضــوع إحصــاءات العمال تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بتوزي
ليبروســتا564:   LABORSTA

يتضّمــن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلحصــاءات العمالــة565 الخــاص بمنظمــة العمــل الدوليــة بيانــات ســنوية مــن عــام 1969 حــول الفئــة الســكانية 	 
النشــيطة اقتصاديــً والعمالــة والبطالــة وســاعات العمــل والرواتــب وتكلفــة العمالــة ومؤشــرات أســعار المســتهلك وإصابــات العمــل واإلضرابــات 

وتوقــف العمــل.

تتضّمن نشرة إحصاءات العمالة الخاصة بمنظمة العمل الدولية566 بيانات شهرية منذ عام 1967 حول العمالة والبطالة وساعات العمل واألجور.	 

تحتــوي قاعــدة بيانــات ليبروســتا علــى بيانــات حتــى عــام 2008 ولــم يتــم تحديثهــا بعــد ذلــك ولكــن جــرى اســتبدال قاعــدة بيانــات إحصــاءات 	 
منظمــة العمــل الدوليــة ILOSTAT 567 بهــا، حيــث تغطــي هــذه القاعــدة معظــم الموضوعــات حــول إحصــاءات العمالــة حيــث تشــمل مــا يلــي: القــوى 
ــة، األفــراد مــن خــارج القــوى العاملــة، الشــباب، مــدة العمــل والرواتــب والدخــل المرتبــط بالعمــل وغيرهــا. يمكــن أن يتــم  ــة، البطال العاملــة، العمال

البحــث فــي قاعــدة البيانــات هــذه حســب الدولــة أو الموضــوع أو حســب متغّيــرات أخــرى.

إضافــة لمــا ســبق، قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتطويــر قاعــدة بيانــات شــاملة علــى مســتوى الدولــة الواحــدة تضــّم 18 مؤشــرًا رئيســيً لســوق العمــل 
)مدرجــة فــي إطــار رقــم 1( مــن عــام 1980 حتــى آخــر ســنة: ويطلــق عليهــا مســّمى مؤشــرات ســوق العمــل )KILM(568. وتعــّد هــذه بمثابــة أداة بحــث خاصــة 
بمنظمــة العمــل الدوليــة )برمجيــة( لبيانــات ســوق العمــل، كمــا أنهــا تعــّد أيضــً مصــدرًا ألحــدث التقديــرات الدوليــة واإلقليميــة لمنظمــة العمــل الدوليــة 

حــول مؤشــرات العمــل والبطالــة. 

تقــوم منظمــة األمــم المتحــدة - قســم اإلحصــاء - بنشــر بيانــات حــول مجموعــات العامليــن والشــريحة الســكانية غيــر العاملــة التــي يتــّم فرزهــا مــن خــالل 
خصائــص اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة عبــر الكتيــب الديموغرافــي الســنوي569 ومــن خــالل موقــع المؤشــرات االجتماعيــة علــى الموقــع اإللكترونــي 

للمؤشــرات االجتماعيــة570.

كمــا يقــوم كل مــن البنــك الدولــي571 وصنــدوق النقــد الدولــي572 بنشــر إحصــاءات علــى المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بهــم حســب الدولــة حــول كل 
مــن العمــل والبطالــة.

ومــن جهتهــا تقــوم منظمــة األمــم المتحــدة للثقافــة والعلــوم ESCWA وضمــن )المدخــالت اإلحصائيــة للمنطقــة العربيــة573( بنشــر إحصــاءات القــوى 
العاملــة حســب الدولــة والنــوع االجتماعــي والمهنــة )فــي نشــرة الــدول واألرقــام والمؤشــرات العربيــة574( التــي، إضافــة إلــى نشــر معــّدالت البطالــة.

564  http://laborsta.ilo.org

565  http://laborsta.ilo.org/data_group_E.html

566  http://laborsta.ilo.org/data_group_E.html

567  http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata?_afrLoop=2024578352288737#%40%3F_afrLoop%3D2024578352288737%26_adf.ctrl-state%3D1345ozq1hk_307

568  http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/index.htm

569  http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb_Eco/dyb_eco.htm

570  http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/default.htm

571  http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=jobs

572  http://data.imf.org/?sk=6AC22EA7-E792-4687-B7F8-C2DF114D9FDC

573  http://www.escwa.un.org/information/pubaction.asp?PubID=1514

574   http://www.lasportal.org/wps/portal/las_en/inner/!ut/p/c5/vY7LDsFAFIafxQPIOTPj0i4xHQad6pXORioR0YtKiEufXptY2GAjzr_885_vAw11Dsllv0vO-_KQ5LAC3Vtz0_WijsfQ8C0T-
JeXSsWeUosPqPn7fG_0v6yWssLP20_tRVlnlpXglKt3eFJdXm1vETmNUlcNsHrIgzG5-sCTKOlFViQUaJomEaw3GeW8-ylowBb3Ly03jLOrH-hO6EWt6fHMDhBh0_2XfFQSl6xvucDy-
iMqIQ_FD9I0uQP7LY_1gR_pSlJmWxhWMRXgpTtpNnHi3o3qI!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=e3749200452317678575dd4e596c747f
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4-5-3  مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي 

4-5-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب

إن المصــدر الرئيســي للبيانــات حــول إحصــاءات العمالــة فــي إمــارة أبوظبــي يتركــز فــي التعــداد الســكاني الــذي تــّم إجــراؤه ابتــداًء مــن عــام 1975 وتلتــه 
تعــدادات ســكانية فــي عــام 1980 و1985 و1995 و2001 و2005 حيــث تــّم آخــر تعــداد ســكاني فـــــــي عــام 2011 575، هــذا إضافــة إلــى مســوح القــوى 
العاملــة التــي تّمــت فــي عامــي 2008 576 و2009 والتــي قامــت بهــا الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء علــى المســتوى الوطنــي وغطــت جميــع اإلمــارات 
بمــا فيهــا إمــارة أبوظبــي. بــدأ مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي إجــراء مســح ســنوي للقــوى العاملــة فــي عــام 2012 577 وقــام بتنفيــذ جولتيــن إضافيتيــن 
إلحصــاءات القــوى العاملــة فــي عامــي 2013 578 و2014 579. لقــد كان للتعــدادات الســكانية أهميــة كبيــرة فــي المقارنــة المعياريــة إال أن مســح القــوى 

العاملــة يتيــح إجــراء تحليــل أعمــق لخصائــص القــوى العاملــة.

تــّم توفيــر السالســل الزمنيــة إلحصــاءات القــوى العاملــة مــن التعــدادات الســكانية منــذ عــام 1980 حتــى عــام 2005 مثــل معــّدالت النشــاط )الخــام 
ــة  ــة فــي مجموعتيــن رئيســيتين همــا: المواطنــون وغيــر المواطنيــن، مصنفيــن حســب الحال والمنقحــة( ومعــّدالت المشــتغلين والمتعطليــن، والبطال
التعليميــة والنــوع االجتماعــي، وذلــك فــي نشــرة »إحصــاءات التنميــة إلمــارة أبوظبــي 1960 - 2010«580 كمــا تــم توفيــر مجموعــة مختــارة مــن إحصــاءات 

القــوى العاملــة فــي نشــرة »أبوظبــي فــي نصــف قــرن«581. 

ــة للتنافســية واإلحصــاء فــي عامــي 2008 582 و2009 583 كل علــى حــدة علــى  ــّم إتاحــة نتائــج مســوح القــوى العاملــة التــي قامــت بهــا الهيئــة اإلتحادي ت
الموقــع اإللكترونــي للمركــز الوطنــي لإلحصــاء باإلضافــة إلــى نشــرة بأهــم مؤشــرات القــوى العاملــة 2008 - 2009 584. يمكــن الحصــول علــى االســتمارة 
والدليــل المســتخدم فــي مســح القــوى العاملــة لعــام 2009 مــن الموقــع اإللكترونــي للمركــز الوطنــي لإلحصــاء585. ويحتــوي الدليــل علــى تعاريــف لمفهــوم 

المشــتغلين والمتعطليــن وغيــر النشــيطين إضافــة إلــى جميــع التعاريــف األخــرى المســتخدمة فــي المســح.

إطار رقم )3(: معلومات عن مسح القوى العاملة الذي أجراه مركز اإلحصاء - أبوظبي: 

كانــت نســب االســتجابة فــي مســوح القــوى العاملــة لعامــي 2013 و2014 مرتفعــة حيــث تجــاوزت %90 )ضمــن منهجيــة العّينــة تــّم إتبــاع 	 
أســلوب إختيــار األســر البديلــة خاصــة فــي عّينــة األســر المواطنــة(. 

امتدت فترة العمل الميداني إلى 4 أسابيع كما تّم جمع بيانات مسح القوى العاملة لعام 2014 في شهر نوفمبر.	 

فــي عــام 2013 بــدأ جمــع المعلومــات علــى األجهــزة اللوحيــة )اآليبــاد( وقــد لوحــظ تحّســن كبيــر فــي جــودة البيانــات حيــث تــّم تحميــل 	 
قواعــد المطابقــة فــي برنامــج إدخــال البيانــات. أّدى ذلــك أيضــً إلــى تقليــل أعبــاء تدقيــق البيانــات الــذي يتــم علــى االســتمارات الورقيــة 

باإلضافــة إلــى تقليــل الوقــت المطلــوب لتدقيــق البيانــات.

الرابــع 	  التنقيــح  االقتصاديــة  األنشــطة  لجميــع  الموّحــد  الدولــي  الصناعــي  التصنيــف  باســتخدام  االقتصاديــة  األنشــطة  ترميــز   تــّم 
)ISIC-rev-4( وتــّم ترميــز المهــن باســتخدام التصنيــف الدولــي المعيــاري الموّحــد للمهــن )ISCO-08(، وقــد تمــت عمليــة الترميــز 
مكتبيــً وليــس ميدانيــً بوســاطة فريــق متخّصــص. فــي عــام 2014 تــّم تحميــل التصنيفــات لألجهــزة اللوحيــة )اآليبــاد( التــي ســمحت 

للفــرق الميدانيــة بإختيــار النشــاط االقتصــادي والمهنــة مباشــرة فــي الميــدان.

تــم نشــر نتائــج مســَحي القــوى العاملــة لعامــي 2012 و2013 فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ألبوظبــي 2013 للفتــرة المرجعيــة عــام 2012 وكذلــك فــي 
الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ألبوظبــي 2014 للفتــرة المرجعيــة عــام 2013 وتــّم توفيــر معظــم اإلحصــاءات لألقاليــم للثالثــة المكونــة لإلمــارة، وهــي: أبوظبــي 

والعيــن والغربيــة، عــالوة علــى توفيــر هــذه اإلحصــاءات لمجموعتيــن رئيســيتين، همــا: المواطنــون وغيــر المواطنيــن. 

إن المفاهيــم والتعاريــف واألســاليب المســتخدمة فــي مســوح القــوى العاملــة التــي نفذهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي تتســق مــع تعاريــف منظمــة العمــل 
الدوليــة التــي تــّم ذكرهــا فــي الجــزء الســابق مــن الدليــل، كمــا أن التصنيفــات المســتخدمة فــي المســح هــي التصنيفــات األحــدث الصــادرة عــن المنظمــات 

الدوليــة التــي ســبق ســردها فــي هــذا الفصــل. 

575  See chapter: Population & Demography

576  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=2052&PTID=104&MenuId=1

577  http://www.scad.ae/en/projects/Pages/ProjectPages/Labour-Force-Survey-2012.aspx And see file: Labour Force Survey 2012 (Ref. Doc. 47)

578  See file: Copy of FINAL English-Arabic  LFS Q 2 2013 v17 (Ref. Doc 361)

579  File name: LFS questionnaire V13  30-9-2014- Final Version (Ref. Doc. 362)

580  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=163&PublicationID=318

581  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=162&PublicationID=311

582  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=2052&PTID=104&MenuId=1

583  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=1850&PTID=104&MenuId=1

584  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=1851&PTID=104&MenuId=1

585  http://uaestatistics.gov.ae:803/Forms/SurveyQuestMeth/SurveyQuest.aspx
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ــات القــوى العاملــة ومعالجتهــا وفقــً لألســاليب المّتبعــة دوليــً مــع مراعــاة اهتمــام خــاص باإلحتياجــات المحليــة، باســتثناء اختــالف واحــد  يتــم جمــع بيان
بســيط عــن توصيــات منظمــة العمــل الدوليــة فيمــا يختــص »بمــدة الجاهزيــة للبــدء بالعمــل فــي حــال أتيحــت فرصــة عمــل للمتعطــل«، حيــث إن الموصــى 

بــه هــو اســتخدام فتــرة أســبوعين بينمــا يســتخدم مركــز اإلحصــاء فتــرة 4 أســابيع لمواءمــة الســياق الوطنــي. 

أمــا المنهجيــة الشــاملة الخاصــة بمســح القــوى العاملــة 588,587,586 عــالوة علــى التعاريــف والمفاهيــم المســتخدمة والتصنيفــات فهــي متوافــرة فــي وثائــق 
خاصــة لــدى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 

تتوافــر نتائــج مســوح القــوى العاملــة فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي ضمــن فصــل تحــت عنــوان القــوى العاملــة الــذي يضــّم األقســام األربعــة التاليــة: تركيبــة 
القــوى العاملــة والمشــتغلون والمتعّطلــون والســكان غيــر النشــيطين اقتصاديــً ومعــّدل اإلعالــة. علــى الرغــم مــن أن الكتابيــن الســنويين لعامــي 2013 
و2014 يتضّمنــان نفــس األقســام فإنــه تــّم نشــر المزيــد مــن الجــداول فــي الكتــاب الســنوي لعــام 2014 مقارنــة بعــام 2013. فــي الفقــرات التاليــة ســيتم 

الرجــوع إلــى اإلحصــاءات والجــداول المنشــورة فــي الكتــاب الســنوي 2014 بحيــث يعــّد أكثــر شــمولية: 

إطار رقم )4(: تعاريف بعض مؤشرات القوى العاملة التي نشرها مركز اإلحصاء - أبوظبي. 

معّدل المشاركة الخام: وهو عبارة عن نسبة عدد األفراد في القوى العاملة إلى إجمالي عدد السكان.	 

معــّدل المشــاركة المنّقحــة أو معــّدل مشــاركة القــوى العاملــة: وهــو عبــارة عــن نســبة عــدد األفــراد فــي القــوى العاملــة إلــى عــدد الســكان 	 
البالغيــن مــن العمــر 15 فمــا فــوق.

معّدل البطالة وهو عبارة عن نسبة األفراد المتعطلين عن العمل إلى عدد السكان في القوى العاملة.	 

معّدل اإلعالة االقتصادية وهو عبارة عن نسبة عدد السكان غير النشيطين اقتصاديً إلى عدد السكان في القوى العاملة.	 

هيكل بناء القوى العاملة589

كمــا ســبق ذكــره فــي الفقــرة الســابقة فــإن القــوى العاملــة تضــّم العامليــن والمتعطليــن عــن العمــل. وضمــن هــذا اإلطــار يقــوم مركــز اإلحصاء-أبوظبــي 
بنشــر المؤشــرات التاليــة: 

نسبة العاملين مقابل إجمالي السكان البالغين من العمر 15 سنة فما فوق )نسبة المتعطلين عن العمل بالنسبة إلى السكان(. 	 

نسبة المشاركة في القوى العاملة الخام.	 

نسبة المشاركة المنّقحة في القوى العاملة. 	 

توزيع القوى العاملة حسب اإلقليم.	 

توزيع السكان )15 سنة فما فوق( حسب حالة النشاط االقتصادي: نشطين اقتصاديً وغير نشطين اقتصاديً.	 

القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي وفئة الجنسية وسنة التعداد.	 

متوسط معّدالت النمو السنوي في القوى العاملة خالل الفترات ما بين التعدادات السكانية حسب نسبة فئة الجنسية والنوع.	 

التوزيع النسبي للقوى العاملة المقدر )15 سنة فما فوق(: 	 

حسب فئة الجنسية والنوع االجتماعي واإلقليم.– 

حسب اإلقليم والنوع االجتماعي.– 

حسب الفئة العمرية واإلقليم والنوع االجتماعي.– 

نسبة المشاركة المنّقحة حسب الفئة العمرية واإلقليم والنوع االجتماعي للمقيمين كافة وحسب فئة الجنسية.	 

العمالة590

ضمن هذا الجزء، يقوم مركز اإلحصاء-أبوظبي بنشر ما يلي: 

التوزيع النسبي للعاملين من السكان )15 سنة فما فوق( حسب:	 

الفئة العمرية واإلقليم والنوع االجتماعي.	 

الحالة العملية وفئة الجنسية والنوع االجتماعي.	 

التحصيل العلمي وفئة الجنسية والنوع االجتماعي.	 

586  See file: T34.1.Labour Force Survey Methodology (Ref. Doc. 276)

587  File name: Labour Force Survey 2013 (Ref. Doc. 22)

588  See also file: Population and Social and Labor Classifications التصنيفات السكانية واالجتماعية والقوى العاملة (Ref. Doc 13).

589  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=5&TopicID=7&SubTopicID=110

590  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=5&TopicID=21&SubTopicID=122
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المهنة الرئيسية وفئة الجنسية والنوع االجتماعي على مستوى إمارة أبوظبي وعلى مستوى األقاليم الثالثة.	 

النشاط االقتصادي والنوع للمقيمين كافة وحسب فئة الجنسية.	 

قطاع العمل وفئة الجنسية والنوع االجتماعي على مستوى إمارة أبوظبي وعلى مستوى األقاليم الثالثة.	 

الحالة الزواجية وفئة الجنسية والنوع االجتماعي.	 

ساعات العمل الفعلية وفئة الجنسية والنوع االجتماعي.	 

البطالة591

يقوم مركز اإلحصاء - أبوظبي بنشر المؤشرات والتوزيعات التالية:

معّدل البطالة حسب النوع االجتماعي.	 

التوزيع النسبي للمتعطلين من السكان )15 إلى 64 سنة( حسب:

الفئة العمرية والنوع االجتماعي.– 

التحصيل العلمي والنوع االجتماعي.– 

الحالة الزواجية والنوع االجتماعي.– 

السكان غير النشيطين اقتصاديً ونسبة اإلعالة592	 

كما ويقوم مركز اإلحصاء بنشر المؤشرات والتوزيعات التالية:

نسبة اإلعالة االقتصادية حسب فئة الجنسية والنوع االجتماعي واإلقليم.– 

التوزيع النسبي للسكان غير النشيطين اقتصاديً )15 سنة فما فوق( حسب:

سبب عدم المشاركة في النشاط االقتصادي والنوع االجتماعي.– 

فئة العمر والنوع االجتماعي.– 

ــى موقــع مركــز اإلحصــاء وإصــدار جــداول مــن  ــى هــذه الجــداول المتوفــرة ضمــن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي يمكــن للمســتخدمين الدخــول إل إضافــة إل
ــات القــوى العاملــة بطريقــة تفاعليــة.  بيان

4-5-3-2 إحصاءات أبوظبي 

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإتاحــة إحصــاءات القــوى العاملــة بشــكل ســنوي إلكترونيــً ومــن خــالل النشــرات الورقيــة. هنــاك العديــد مــن النشــرات 
ــارة أبوظبــي مــن التعــداد  ــة إلم ــات القــوى العامل ــة لبيان ــة كمــا هــو مــدرج فــي اإلطــار رقــم 5. تبــدأ السلســلة الزمني ــن فصــوالً حــول القــوى العامل تتضّم
الســكاني عــام 1975 وهــي متوافــرة للســنوات 1975 و1980 و1985 و1995 و2000 و2005. وهنالــك أيضــً تقديــرات لعــام 2008 صــدرت فــي نشــرتين، 
وفــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي يتــم نشــر نتائــج مســح القــوى العاملــة، كمــا وهنــاك أيضــً نشــرة متخّصصــة حــول القــوى العاملــة تــّم إعدادهــا وإتاحتهــا 

لصّنــاع القــرار.

إطار رقم )5(: النشرات التي أصدرها مركز اإلحصاء والتي تتضّمن إحصاءات القوى العاملة: 

الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي593.	 

إحصاءات التنمية في أبوظبي 1960 - 2010 594	 

أبوظبي في أرقام595. 	 

المؤشرات الديموغرافية واالجتماعية596 )2008(. 	 

أبوظبي في نصف قرن597.	 

591  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=5&TopicID=29&SubTopicID=116

592  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=5&TopicID=43&SubTopicID=173

593    a) Labour Force structure http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=5&TopicID=7&SubTopicID=110  
b) Employment http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=5&TopicID=21&SubTopicID=122 
c) Unemployment http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=5&TopicID=29&SubTopicID=116 
d) Inactive Population and Dependency Ratio http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=5&TopicID=43&SubTopicID=173

594  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=163&PublicationID=318

595  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=5&TopicID=7&SubTopicID=108&PublicationID=58

596  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=5&TopicID=7&SubTopicID=109&PublicationID=445

597  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=162&PublicationID=311
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4-5-3-3 العالقة باإلحصاءات في دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية 

قامــت الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بإجــراء مســح للقــوى العاملــة مرتيــن متتاليــن علــى المســتوى الوطنــي فــي عامــي 2008 و2009، ومنــذ ذلــك 
الوقــت لــم يتــم إجــراء المســح علــى المســتوى الوطنــي.

ــة للتنافســية واإلحصــاء أيضــً بالتنســيق علــى المســتوى الوطنــي، ومــن المفتــرض أن تقــوم جميــع اإلمــارات بإجــراء مســح  كمــا وتقــوم الهيئــة اإلتحادي
ــج علــى الصعيــد الوطنــي، وباســتخدام نفــس االســتمارة اإلحصائيــة مــن قبــل مراكــز  للقــوى العاملــة باســتخدام نفــس المنهجيــة للحصــول علــى نتائ
ــة للتنافســية واإلحصــاء بعقــد اجتماعــات تنســيقية متعــددة لالتفــاق علــى اســتمارة  ــة. هــذا وقــد قامــت الهيئــة اإلتحادي اإلحصــاء المحليــة كافــة بالدول

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. موحــدة علــى المســتوى الوطنــي، وتعــّد هــذه خطــوة كبيــرة فــي اتجــاه توحيــد إحصــاءات القــوى العاملــة داخــل دول

فــي عــام 2014 قــام كل مــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ومركــز دبــي لإلحصــاء بتنفيــذ المســح فــي نفــس الوقــت باســتخدام نفــس االســتمارة، هــذا ويتوقــع 
الحقــً أن تقــوم مراكــز اإلحصــاء المحليــة األخــرى بتنفيــذ هــذا المســح.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تــم إدخــال بعــض التغييــرات علــى اســتمارة مســح القــوى العاملــة بيــن عامــي 2013 و2014 حيــث جــرى إضافــة أســئلة جديــدة 
جــاءت بشــكل أساســي اســتجابة للمالحظــات التــي أوردهــا خبــراء منظمــة العمــل الدوليــة فــي عــام 2013 والنقاشــات التــي دارت فــي الهيئــة اإلتحاديــة 

للتنافســية واإلحصــاء للوصــول إلــى توافــق حــول النمــوذج النهائــي لالســتمارة المزمــع اســتخدامها فــي جميــع اإلمــارات.

ــة للتنافســية واإلحصــاء،  فيمــا يختــص بالتعــاون مــع مركــز اإلحصــاء الخليجــي، حضــر مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي اجتماعــً عقــد فــي مقــر الهيئــة اإلتحادي
وخــالل هــذا االجتمــاع قــّدم مركــز اإلحصــاء الخليجــي مســودة الســتراتيجيته. ووفقــً لهــذه االســتراتيجية ســتقوم دول المجلــس بتنظيــم مســح للقــوى 

ــرة 2017 - 2018.  ــع ســنوي ابتــداًء مــن الفت ــة بشــكل رب ــة فــي عــام 2016 وستشــرع فــي تنظيــم مســح القــوى العامل العامل

علــى الصعيــد الدولــي وضمــن قاعــدة بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة تتوافــر إحصــاءات القــوى العاملــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي قامــت الهيئــة 
اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بتوفيرهــا عن عــام 2008598.

4-5-4  استخدام البيانات 

4-5-4-1 الخصائص الرئيسية للقوى العاملة في إمارة أبوظبي 

بهــدف فهــم مــدى أهميــة إحصــاءات القــوى العاملــة وفائدتهــا لمّتخــذي القــرار فــي إمــارة أبوظبــي وللقطاعيــن العــام والخــاص ال بــّد مــن الرجــوع إلــى الرؤيــة 
االقتصاديــة ألبوظبــي 2030 حيــث تــّم تحديــد أولويتيــن ضمــن سياســة اإلمــارة، إحــدى هاتيــن األولويتيــن تنــّص علــى التالــي:

»بنــاء تنميــة اقتصاديــة متوازنــة إقليميــً واجتماعيــً تعــود بالفوائــد علــى الجميــع وفــي ســبيل ضمــان اســتفادة المجتمــع بصــورة متوازنــة مــن التنميــة 
االجتماعيــة واإلقليميــة، تقــوم إمــارة أبوظبــي بإعــداد الشــباب للدخــول فــي القــوى العاملــة، إضافــة إلــى مضاعفــة مشــاركة اإلنــاث، وتحديــدًا المواطنــات، مــن 

مختلــف مناطــق اإلمــارة. كمــا ســتواصل إمــارة أبوظبــي اســتقطاب األيــدي العاملــة الماهــرة مــن الخــارج، وتحفيــز نمــو اقتصــادي أســرع فــي عمــوم اإلمــارة«.

مــن الواضــح مــن هــذه األولويــة أن القــوى العاملــة تحتــل مكانهــا فــي صميــم سياســة التنميــة فــي اإلمــارة وتضــّم هــذه الوثيقــة المزيــد مــن التفاصيــل 
والتوضيــح لمجــاالت المحــور االقتصــادي. وهنــاك مجــاألن مــن المجــاالت الســبعة ضمــن محــور السياســة االقتصاديــة مرتبطــة بســوق العمــل والقــوى العاملــة: 
فالمجــال الرابــع ينــص علــى »إحــداث تحســينات ملموســة« علــى كفــاءة ســوق العمــل وفعاليتــه وينــص المجــال الســادس علــى »تطويــر قــوة عمــل تتميــز 

بالمهــارات الفائقــة واإلنتاجيــة العاليــة«. هــذه المجــاالت ســيتم عرضهــا فــي اإلطــار رقــم 7 أدنــاه إلــى جانــب األهــداف الواجــب تحقيقهــا فــي كل مجــال.

لقــد تــّم تحديــد األهــداف التاليــة ضمــن رؤيــة 2030 وهــي خفــض معــّدالت البطالــة فــي أوســاط مواطنــي الدولــة إلــى %5 مــع زيــادة معــّدل الســكان 
النشــيطين اقتصاديــً مــن المواطنيــن إلــى %51 وخفــض نســبة اإلعالــة للمواطنيــن إلــى 1.1.

ــة للحكومــة تتمثــل فــي الجهــود التــي يبذلهــا مركــز اإلحصــاء فــي تنفيــذ  ــة االقتصادي ــة فــي أجنــدة سياســة التنمي ــة للقــوى العامل ــة الحيوي إن األهمي
مســح القــوى العاملــة، باســتخدام أحــدث التعاريــف والمفاهيــم والتصنيفــات الدوليــة بهــدف إنتــاج إحصــاءات ومؤشــرات القــوى العاملــة المطلوبــة لمراقبــة 

التقــّدم المحــرز والتأكــد مــن الوصــول إلــى األهــداف.

إن المؤشــرات والتوزيعــات كافــة التــي تّمــت اإلشــارة إليهــا ســابقً، والتــي تتضّمــن توزيــع الســكان النشــيطين وغيــر النشــيطين اقتصاديــً والقــوى العاملــة 
فــي إمــارة أبوظبــي، حســب النــوع وفئــة الجنســية والمنطقــة والمســتوى التعليمــي والمهنــة والنشــاط االقتصــادي ومعــّدالت المشــاركة فــي قــوة العمــل، 

598   http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_country/country-details?_afrLoop=330495082461975&country=ARE&_ 
adf.ctrl-state=11jy4hqzi8_323
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عــالوة علــى معــّدل البطالــة ونســبة اإلعالــة )انظــر إلــى اإلطــار رقــم )6( المؤشــرات الرســمية الرئيســية إلحصــاءات القــوى العاملــة فــي أبوظبــي599(، حيــث أن 
هــذه المؤشــرات تعتبــر مطلوبــة لمّتخــذي القــرار  لمراقبــة عمليــة تطبيــق األهــداف. 

إطار رقم )6(: المؤشرات الرسمية األساسية إلحصاءات القوى العاملة ألبوظبي: 

تقديرات القوى العاملة حسب الفئة العمرية والنوع االجتماعي واإلقليم وغيرها.	 

إجمالي تقديرات العاملين.	 

معّدل العمالة.	 

إجمالي تقديرات المتعطلين. 	 

معّدل البطالة.	 

تضاعــف حجــم القــوة العاملــة أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف خــالل أقــل مــن ثالثيــن عامــً، وتجــاوزت معــدالت متوســط النمــو الســنوي للقــوى العاملــة %10 منــذ 
عــام 2005. وتعــد هــذه الزيــادة الهائلــة عالمــة علــى الزيــادة الكبيــرة فــي النشــاط االقتصــادي فــي أبوظبــي، ممــا يــؤدي إلــى اســتحداث مزيــد مــن فــرص 

العمــل للمواطنيــن والوافديــن. 

وبالنظــر إلــى توزيــع الموظفيــن مــن الســكان حســب التحصيــل الدراســي، فــإن %80 يحملــون الشــهادة الثانويــة العليــا. أمــا بالنســبة إلــى التوزيــع حســب 
المهنــة )ISCO-08(، فــإن معظــم المواطنيــن العامليــن إمــا مديــرون أو مهنيــون أو فنيــون أو مهنيــون مســاعدون، أو مســتخدمون فــي وظائــف مكتبيــة 

أو موظفــو خدمــات أو مبيعــات. 

قراءة اإلحصاءات

تشــمل قائمــة مســتخدمي إحصــاءات القــوى العاملــة لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي الدوائــر والهيئــات الحكوميــة فــي أبوظبــي، باإلضافــة إلــى وزارات مثــل وزارة 
العمــل ووزارة التربيــة والتعليــم. وتعتبــر هــذه اإلحصــاءات ضروريــة لتصميــم سياســات عمــل وتعليــم مناســبة ووضعهــا لتحقيــق أهــداف إمــارة أبوظبــي. 

وتشــمل القائمــة األخــرى لمســتخدمي إحصــاءات القــوى العاملــة المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة وأجهــزة اإلعــالم والباحثيــن والمســتخدمين مــن القطــاع 
الخــاص فــي مختلــف المجــاالت. 

هــذا وتتضّمــن إحصــاءات القــوى العاملــة المنشــورة مــن قبــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي نصوصــً توضيحيــة تســّلط الضــوء علــى النتائــج الرئيســية 
المســتمّدة مــن الجــداول المنشــورة. 

599  See File: POP dept. KOS 2014 with updated codes (Ref. Doc. 62)
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6.4 |  الزراعة والبيئة
4–6–1  الزراعـة

4-6-1-1 مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها 

تســتخدم البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة عــن الزراعــة أساســً لالرتقــاء بقطــاع زراعــي مســتدام يحافــظ علــى البيئــة ويســاعد فــي تعزيــز األمــن 
الغذائــي600. وعلــى الرغــم مــن التحديــات الصعبــة التــي يواجههــا هــذا القطــاع مثــل شــح الميــاه ودرجــة الملوحــة العاليــة فــي التربــة وارتفــاع درجــات 
ــى  ــج االقتصــادي للقطــاع ولكــن بطــرق أخــرى، هــذا إضافــة إل ــد كبيــرة ليــس فقــط مــن حيــث النات ــة فقــد حقــق القطــاع الزراعــي فوائ الحــرارة والرطوب

والتحســين الــذي حــدث فــي البيئــة. 

لقــد تــم تصميــم اإلحصــاءات الزراعيــة مبدئيــً لمراقبــة اإلنتــاج والتوريــد فــي المنتجــات الزراعيــة والدخــل المحقــق فــي القطــاع الزراعــي، وعلــى مــر 
الســنين توســع قطــاع اإلحصــاءات الزراعيــة ليغطــي المعلومــات عــن حجــم الممتلــكات الزراعيــة وريــع األرض واســتخدامها ومجــال المحاصيــل والــري 
ــة وأســعار المنتجــات الزراعيــة واألســمدة الزراعيــة وأمــن الغــذاء وســالمته عــالوة علــى صحــة الحيوانــات واســتخدام المبيــدات  وأعــداد الماشــية والعمال

الزراعيــة والمدخــالت الزراعيــة األخــرى.

ــات اإلحصائيــة التــي تشــخص الوضــع الحــال الحالــي والتطــور فــي مجــال الزراعــة، إضافــة  تتضمــن المهــام الرئيســية فــي اإلحصــاءات الزراعيــة جمــع البيان
إلــى معالجــة وتحليــل هــذه البيانــات. عــالوة علــى مــا ســبق تســتخدم هــذه البيانــات فــي وضــع خطــط ســنوية طويلــة المــدى لإلنتــاج الزراعــي. إن مصــادر 
المعلومــات المســتخدمة فــي اإلحصــاءات الزراعيــة تتمثــل فــي التعــداد الســكاني والمســوح بالعّينــة والبيانــات اإلداريــة التــي تقــوم مختلــف الهيئــات 

والجهــات بجمعهــا. 

تشتمل اإلحصاءات الزراعية على ما يلي:

إحصاءات اإلنتاج النباتي.	 

إحصاءات الثروة الحيوانية. 	 

إحصاءات االقتصاد الزراعي.	 

إحصاءات الموارد الطبيعية )الغابات(. 	 

إحصاءات الثروة السمكية. 	 

تعّد الزراعة أحد القطاعات االستراتيجية المهّمة لإلمارة وهي ضرورية لألسباب التالية: 

دورهــا األساســي الخــاص بتوريــد الغــذاء وأمنــه وإتبــاع معاييــر ســالمة الغــذاء الدوليــة، إضافــة إلــى تشــجيع تبنــي ممارســات زراعيــة جديــدة وتعزيــز 	 
الفــرص فــي الســوق وتقليــل نفقــات إنتــاج الغــذاء. 

تعّد مدخاًل أساسيً للعديد من الصناعات الغذائية. 	 

مساهمتها في زيادة اإلهتمام بالعوامل البيئية مثل استخدام المياه والّري واستخدام األرض وتأثيرات النفايات والمناخ. 	 

يمكن استخدام إحصاءات الزراعة والغابات والثروة السمكية في مجاالت واسعة تشمل: 

تقديــم المعلومــات فــي الوقــت المناســب عــن الزراعــة والغابــات والثــروة الســمكية التــي تعــّد قطاعــات رئيســية للدخــل والعمــل وتوفيــر الغــذاء 	 
والمــواد األساســية. 

تحليل عمليات اإلنتاج في الزراعة والغابات والصناعات السمكية والدخل والعمل واألعمال األساسية المتحقق منها. 	 

سياســة الدعــم التجــاري للزراعــة والغابــات والمنتجــات الســمكية وتقــّدم المعلومــات حــول المســائل التجاريــة الثنائيــة والمتعّددة وتأثير السياســات 	 
الفردية. 

رصــد ومتابعــة االســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعيــة مثــل الثــروة الســمكية والغابــات وحمأيــة البيئــة. مثــال لذلــك الزراعــة العضويــة وتدهــور 	 
حالــة التربــة وغيرهــا. 

تعكــس سياســات أبوظبــي الخاصــة بالزراعــة مــا تقــوم بــه هيئــة جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة )ADFCA( منــذ عــام 2011 601، مــن سياســات عامــة تعــّد 
أساســية لتنظيــم النظــام الخــاص بقطــاع كل مــن الزراعــة واألغذيــة وتطبيقــه. 

600  An international guide to food security statistics is provided at the link http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/.

601  https://www.adfca.ae/English/PolicyAndLegislations/Policies/Pages/FoodSafetyPolicy.aspx
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وتركــز السياســة فــي قطــاع الزراعــة علــى التطويــر المســتدام البيئــي للقطــاع حيــث تســتند التنميــة المســتدامة إلــى إطــار عمــل متــوازن 
لتطويــر معاييــر ولوائــح كافيــة تغطــي اإلنتــاج والحمأيــة الزراعيــة وتعزيزهــا وتطبيــق ممارســات زراعيــة جيــدة )GAP( وزيــادة فعاليــة اإلنتــاج. 
إن إطــار السياســة هــو عبــارة عــن مخــزون للسياســات الالزمــة لتطويــر قطــاع زراعــي فعــال والمحافظــة عليــه فــي إمــارة أبوظبــي وتمثــل هــذه 

السياســات منصــة متكاملــة وتغطــي اآلتــي: 

إنتاج زراعي )استخدام األرض الزراعية واستخدام المياه الزراعية وخيارات اإلنتاج واالستدامة االقتصادية(. 	 

حمأيــة الزراعــة )إتخــاذ تدابيــر الحمأيــة فــي المزرعــة ومكافحــة اآلفــات والتحكــم فــي األمــراض وإدارة المجــاالت التنظيميــة لآلفــات والتعامــل 	 
مــع األمــراض. والمحافظــة علــى عّينــات زراعيــة ذات قيمــة(.

السياســات الزراعيــة العامــة )البحــث والتطويــر والدعــم االجتماعــي ومكّونــات القطــاع الزراعــي وصحــة الحيــوان والكفــاءات والقــدرات فــي 	 
المزرعــة وااللتــزام والمخالفــات والعقوبــات والتنفيــذ(. 

ــً. هــذا وقــد تــم وضــع مبــادرة  ــة ومســتدامة اقتصادي أكــدت حكومــة أبوظبــي حرصهــا علــى االســتمرار فــي دعــم الزراعــة ومطالبــة المــزارع لتكــون فعال
رئيســية لمركــز خدمــات المزارعيــن بهــدف تحســين المحاصيــل والنوعيــة والدخــل مــع التحكــم واالســتخدام المحســن للمياه602.هــذا وينصــّب جهــد 

المركــز علــى األنشــطة التاليــة: 

وضع أنظمة تخطيط وإنتاج حديثة. تشمل اإلنتاج واستخدام أساليب الزراعة الحديثة والتسويق واإلنتاج.	 

المساعدة على وضع إدارة مزارع سليمة تشمل وضع الموازنات. 	 

تســهيل عمليــة تســويق المنتجــات الزراعيــة المحليــة، وإتبــاع نظــام تســجيل الحيوانــات وتعريفــه يمّكــن مــن متابعــة تنقــل الثــروة الحيوانيــة فــي 	 
جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات. 

يســعى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي إلــى تقديــم إحصــاءات زراعيــة ترصــد الوضــع الحقيقــي، عــالوة علــى التوجهــات التنمويــة فــي القطــاع ويعــّد دوره 	 
مهمــً لألســباب التاليــة: 

يعمــل علــى تنســيق إنتــاج إحصــاءات زراعيــة للقطــاع الزراعــي بأبوظبــي مــع دمــج البيانــات الــواردة مــن مختلــف المصــادر وتقديــم تفاصيــل منهجيــة 	 
لضمــان جــودة البيانــات وإصــدار العديــد مــن نشــرات القطــاع علــى موقعــه اإللكترونــي. 

يقدم بيانات تستخدم في تطوير القطاع الزراعي واستدامته لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية. 	 

يقدم إحصاءات حول القطاع الزراعي ودعم االستراتيجية الزراعية في اإلمارة لالستثمار ولزيادة اإلنتاج الزراعي. 	 

يقدم إحصاءات لتمكين الصيادين والعمال في صناعة الثروة السمكية وتشجيعهم لالستمرار في العمل والبقاء في مهنة صيد السمك. 	 

4-6-1-2 ُأطر العمل الدولية

4-6-1-2-1 ُأطر العمل الدولية

ــي هــو تقييــم اســتراتيجية عالميــة لإلحصــاءات  ــذي يشــكل محــركً لإلحصــاءات الزراعيــة الحديثــة علــى المســتوى الدول إن المفهــوم العــام الرئيســي ال
الزراعيــة. ويتمثــل الهــدف الرئيســي بتقديــم رؤيــة لألنظمــة اإلحصائيــة المحليــة والدوليــة إلنتــاج بيانــات ومعلومــات أساســية لتوجيــه عمليــة صنــع القــرار 
الالزمــة لالســتدامة. لقــد جــاءت مبــادرة تطويــر االســتراتيجية العالميــة كــرّد علــى الكميــة والنوعيــة المتدنيــة لإلحصــاءات الزراعيــة، هــذا وتســتند اإلحصــاءات 

العالميــة إلــى التقييــم الدقيــق لحاجــات مســتخدمي البيانــات ومــا هــو متــاح اآلن. 

ضمــن هــذا الســياق تعــّد منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة )FAO( 603 أهــم مرجعيــة عالميــة فيمــا يختــص بالزراعــة وتتمثــل أهدافهــا 
الرئيســية فــي اآلتــي: )1( محاربــة الجــوع وعــدم األمــن الغذائــي وســوء التغذيــة. )2( القضــاء علــى الفقــر واالتجــاه نحــو التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي للجميــع. 

)3( اإلدارة واالســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعيــة التــي تشــمل األرض والهــواء والميــاه والمنــاخ والمــوارد الوراثيــة لفائــدة األجيــال الحاليــة والقادمــة. 

قامــت منظمــة الزراعــة واألغذيــة بإنتــاج بعــض الوثائــق واألدلــة المرجعيــة. مــن بينهــا مــا يجــدر ذكــره: البنــود المتعلقــة بالتعــداد الزراعــي وهــي - المفاهيــم 
والتعاريــف والتبويبــات )2011(604 التــي تشــمل بعضــً مــن التعاريــف األساســية المتعلقــة بالحيــازات الزراعيــة والخدمــات الزراعيــة وفئــات األنشــطة المصنفــة 
حســب التصنيــف الصناعــي الدولــي الموّحــد )تعديــل 3-1(. والتعــداد العالمــي للزراعــة عــام 2000 - المراجعــة المنهجيــة )2014( 605، والرؤيــة المشــتركة 

602  Policy for the Abu Dhabi Animal Identification and Registration System: https://www.adfca.ae/English/PolicyAndLegislations/Policies/Pages/PolicyAnimalIdentification.aspx

603  http://www.fao.org/home/en/. A specific webpage concerning the global strategy for agriculture statistics is available at the address http://www.gsars.org/

604  http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/world_census_of_agriculture/chapter11_r7.pdf

605  http://www.fao.org/publications/card/en/c/bee03701-10d1-40da-bcb8-633c94446922/
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)1996 - 2005( لألغذيــة والزراعــة المســتدامة )2014(606، واالســتراتيجية العالميــة لتحســين اإلحصــاءات الزراعيــة والريفيــة )2010(607، ونظــام التعــدادات 
والمســوح الزراعيــة المتكاملــة )2010(608.

ــة والزراعــة الدوليــة، فــإن المرتكــزات األساســية للنظــام اإلحصائــي الزراعــي الحديــث هــي: التصنيفــات، المعاييــر، التعــداد الزراعــي،  وفقــً لمنظمــة األغذي
ــة.  ــي، الميزانيــة الغذائيــة، ومؤشــرات اإلنتــاج الزراعــي ومؤشــرات الزراعــة والبيئــة والمؤشــرات االقتصادي مؤشــرات األمــن الغذائ

وبهــدف تعزيــز توافــق وقابليــة مقارنــة البيانــات علــى المســتوى العالمــي تقــدم منظمــة األغذيــة والزراعــة لمكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة مفاهيــم وتصانيــف 
ومعاييــر معترفــً بهــا عالميــً، ضمــن إحصــاءات منظمــة األغذيــة والزراعــة الدوليــة )FAO-STAT(609، يســتند نظــام المفاهيــم والتعاريــف إلــى تعريــف الســلع 
وتصنيفهــا )قائمــة الســلع FAO-STAT( وتعريــف المدخــالت الزراعيــة وتصنيفهــا )اآلالت والمعــدات والمبيــدات الحشــرية واألســمدة( واســتخدام األرض 

)تعاريــف اســتخدام األرض والــري وتصنيفهــا(. 

منــذ عــام 1950 ظــل البرنامــج العالمــي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة الخــاص بالتعــداد الزراعــي يســاعد الــدول علــى إجــراء التعــداد الزراعــي الخــاص بهــا كل 
10 ســنوات علــى أقــل تقديــر باســتخدام مفاهيــم وتعاريــف ومنهجيــات دوليــة موحــدة، هــذا ويســاعد البرنامــج الــدول مــن خاللهــا بتزويدهــا بدراســات 

عامــة الســتحداث أرقــام قابلــة للمقارنــة عالميــً والتــي تحــدد الهيــكل الزراعــي مثــل عــدد المــزارع ومســاحتها حســب فئــة المســاحة، وعــدد الماشــية حســب 
تصنيــف النــوع والعمــر والجنــس، ونظــام حيــازة األرض والمحاصيــل التــي تتــم زراعتهــا والمدخــالت الزراعيــة. 

فيمــا يختــص باألمــن الغذائــي قامــت منظمــة األغذيــة والزراعــة بتصميــم منهجيــة لتقديــر النقــص الغذائــي الســائد وتحديثهــا، وقــد تــم تعريفــه بوســاطة 
منظمــة األغذيــة والزراعــة علــى النحــو التالــي: يوجــد األمــن الغذائــي عندمــا يكــون لجميــع الســكان وفــي جميــع األوقــات إمكانيــة الحصــول الفعليــة 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة علــى غــذاء كاٍف وآمــن ومفيــد والــذي يلّبــي احتياجاتهــا الغذائيــة مــع أفضليــات غذائيــة لضمــان حيــاة نشــطة وصحيــة610. 
ويتكــون المفهــوم األساســي مــن تحديــد أكثــر النمــاذج مالءمــة لوصــف اســتهالك الطاقــة اإلســتهالكية العاديــة لــدى الســكان وتحســين تقديــرات 
مقاييســها. ويتــم األن اســتخدام البيانــات الجزئيــة المتاحــة مــن المســوحات األن فــي تعريــف أكثــر األشــكال العمليــة المالئمــة الســتهالك الطاقــة العاديــة. 

ــات مســوح.  ــرات فــي الطاقــة اإلســتهالكية للــدول حيــث ال توجــد بيان ــر المتغّي ــر الســتخدامه فــي تقدي وقــد تــم طــرح أســلوب تقدي

الميزانيــة الغذائيــة: تتيــح معلومــات مهّمــة حــول األنمــاط الغذائيــة عــن طريــق ثالثــة عناصــر: مــوارد الغــذاء المحليــة للســلع الغذائيــة مــن حيــث اإلنتــاج 
واإلســتيراد والتصديــر والتغّيــر فــي المخــزون واســتخدام الغــذاء المحلــي الــذي يشــمل العلــف الحيوانــي والبــذور ومعالجــة النفايــات والغذاء واالســتخدامات 
األخــرى وقيــم توريــد الســلع الغذائيــة كافــة )بالكيلوجرامــات لــكل فــرد فــي كل ســنة( والســعرات الحراريــة )الســعرات الحراريــة للفــرد الواحــد فــي اليــوم 

الواحــد( والبروتيــن )بالجرامــات للشــخص الواحــد فــي اليــوم الواحــد( والمحتــوى الدهنــي )بالجرامــات للشــخص الواحــد فــي اليــوم الواحــد(. 

إحصــاءات اإلنتــاج والتجــارة، ال يمكــن االســتغناء عنهــا فــي متابعــة التقــدم باتجــاه األهــداف الدوليــة المتطــورة، وتعــّد التجــارة العالميــة فــي الزراعــة ذات 
أهميــة قصــوى فــي التنميــة االقتصاديــة ومكونــً حيويــً لألمــن الغذائــي. كمــا أن اإلحصــاءات حــول األمــن الغذائــي هــي أكثــر المرتكــزات أهميــة لصياغــة 
الخطــط والسياســات التنمويــة. إال أن التغطيــة العالميــة ومســتوى التفاصيــل فــي جمــع اإلحصــاءات ونشــرها مــن جانــب منظمــة األغذيــة والزراعــة ليســت 
ــب النشــاط اإلنتاجــي مثــل مســاحة الحصــاد  ــت أساســية أو معالجــة تغطــي جوان ــة ســواء كان ــً وســلعة حيواني موحــدة. يوجــد نحــو 633 محصــوالً زراعي

وأعــداد الحيوانــات والمخرجــات والمحاصيــل، جميعهــا متوافــرة فــي قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة لــدى القســم. 

المؤشــرات الزراعيــة البيئيــة )AEI( تعــّد األدوات الرئيســية لرصــد األداء البيئــي للزراعــة ومتابعتــه وتتبــع اتجاهــات التأثيــرات البيئيــة وتوفيــر المعلومــات 
لتقييــم اآلثــار واالعتبــارات الزراعيــة البيئيــة علــى السياســات، لقــد جــرى تطويــر مقاييــس فــأو ســتات بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة. 
تشــمل البيانــات الوصفيــة الزراعيــة والبيئيــة لمنظمــة األغذيــة والزراعــة 24 مؤشــرًا مقســمة إلــى ثمانيــة مجــاالت: الهــواء والتغيــر المناخــي، الطاقــة 
)االســتخدام فــي الزراعــة وإنتــاج الطاقــة الحيويــة(، اســتهالك األســمدة واألرض )المســاحة وتغّيــر االســتخدام والــري وأنمــاط المحاصيــل المزروعــة والحمأيــة 

ــة، واســتخدام الميــاه.  ــة( كثافــة الثــروة الحيوانيــة واســتخدام المبيــدات الحشــرية والترب العضوي

تغطــي البيانــات االقتصاديــة التــي تقــوم منظمــة األغذيــة والزراعــة بنشــرها المجــاالت ذات الصلــة، ومــن بينهــا بيانــات ســعر المنتــج وقيمــة اإلنتــاج الزراعــي 
والناتــج المحلــي اإلجمالــي الزراعــي ومختلــف عناصــر االســتثمار المرتبــط باآلتــي: التكويــن الرأســمالي والمســاعدات الخارجيــة للزراعــة والنفقــات الحكوميــة 

فــي الزراعــة والتنميــة الريفيــة. يتــم جمــع معلومــات الدولــة مــن البيانــات االقتصاديــة عــن طريــق االســتمارات وإجــراءات إعــداد التقاريــر األخــرى.

إن المنظمــات الدوليــة األخــرى المهتمــة بالمســائل الزراعيــة هــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة والبنــك الدولــي واليونيســيف ومنظمــة األخشــاب 
االســتوائية الدوليــة )ITTO( ومفوضيــة االتحــاد األوروبــي واليوروســتات، وعلــى وجــه التحديــد تــم وصــف المنهجيات الخاصة بجمــع البيانات في االتحــاد األوروبي 

606  http://www.fao.org/publications/card/en/c/bee03701-10d1-40da-bcb8-633c94446922/

607  http://www.fao.org/docrep/015/am082e/am082e00.pdf

608  http://www.fao.org/docrep/009/a0135e/A0135E00.htm

609  http://faostat.fao.org/

610  http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/
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علــى ســبيل المثــال فــي إنتــاج المحاصيــل / دليــل اإلحصــاءات الحاليــة )طبعــة 2001( 611منهجيــة اإلحصــاءات الحيوانيــة )2003(612 المختصــة بالمنهجيــة 
التــي تطّبقهــا الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي والــدول المرشــحة للمســوح الحيوانيــة وإحصــاءات الذبــح وتوقعــات اإلنتــاج وإحصــاءات تربيــة الدواجــن. 

تقــدم وثيقــة البنــك الدولــي الخاصــة باالســتراتيجية العالميــة لتحســين اإلحصــاءات الزراعيــة والريفيــة613 إطــارًا لتحقيــق التكامــل بنــاًء علــى تطويــر إطــار 
رئيســي للزراعــة واســتخدامه فــي أنظمــة المســوحات المتكاملــة وتطبيــق نظــام إدارة البيانــات بنــاًء علــى تقييــم كامــل الحتياجــات المســتخدمين مــن 
البيانــات. ولقــد أشــارت إلــى العديــد مــن المتطلبــات الناشــئة عــن مشــاكل مرتبطــة ارتباطــً وثيقــً بالزراعــة مثــل الفقــر والجــوع والبيئــة والتغّيــر المناخــي 

واســتخدام األرض والميــاه واالســتخدام المتزايــد للســلع الغذائيــة والغــذاء إلنتــاج الوقــود الحيــوي. 

تعنــي المبــادرات واألنشــطة الحاليــة نشــاط معهــد اإلحصــاءات الدوليــة )ISI( المتعلــق باالجتمــاع الشــامل الســتراتيجية تحســين اإلحصــاءات الزراعيــة 
والبيئيــة )2009(، عــالوة علــى المؤتمــر الدولــي الســادس حــول اإلحصــاءات الزراعيــة )ICAS-4( فــي ريــو دي جانيــرو واإلحصــاءات الزراعيــة المدمجــة فــي 

األنظمــة اإلحصائيــة الوطنيــة614. وقــد تــم تخطيــط الطبعــات الســبع المرتقبــة فــي رومــا )أكتوبــر 2016(. 

4-6-1-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية 

هناك مجموعة واسعة من اإلحصاءات المتعلقة بالزراعة والغابات والثروة السمكية التي تشمل: 

اإلحصاءات الزراعية النقدية )الحسابات االقتصادية للزراعة والقيمة المضافة واألسعار الزراعية(. . 1

الهياكل الزراعية )هيكل المزرعة واستخدام األرض ومدخالت العمالة(. . 2

إحصاءات اإلنتاج الزراعي )المحاصيل والذبائح والحليب والمنتجات ذات الصلة والبيض والدواجن(. . 3

المؤشرات الزراعية البيئية )المبيدات واألسمدة والبذور ومؤشرات التنمية المستدامة(. . 4

موارد الغابات )األخشاب والمنتجات الخشبية واألسعار(. . 5

الثروة السمكية )الصيد ومواقع الصيد والمزارع السمكية(. . 6

هذا ويجب دراسة الوحدات كافة التي تقوم باإلنتاج لألسواق الزراعية في مجال اإلحصاءات الزراعية. 

يتــم جمــع اإلحصــاءات الدوليــة حــول الهيــاكل الزراعيــة باســتخدام التعــدادات والمســوح القائمــة علــى الحيــازات الزراعيــة615. إن الحيــازات الزراعيــة هــي عبــارة 
عــن وحــدات إنتــاج زراعيــة لمالــك واحــد )إمــا فــرد وإمــا مجموعــة مــن األفــراد(. هــذا وتخضــع الحيــازات الزراعيــة لوحــدة إداريــة واحــدة وتضــم جميعهــا أو جــزء 
منهــا األراضــي المســتخدمة ألغــراض اإلنتــاج الزراعيــة بصــرف النظــر عــن الملكيــة أو الشــكل القانونــي أو المســاحة. يمكــن أن تكــون الوحــدة المنفــردة فــردًا 
واحــدًا أو أســرة أو يمكــن اقتســامها بيــن شــخصين أو أســرتين أو أكثــر. ويمكــن أن تكــون أيضــً تحــت تصــرف عشــيرة أو قبيلــة أو جهــة قانونيــة مثــل 
الشــركة أو الجمعيــة التعاونيــة أو وكالــة حكوميــة. وقــد تتكــون الحيــازة الواحــدة مــن قطعــة واحــدة )حيــازة جزئيــة( أو أكثــر تقــع فــي منطقــة مســتقلة 
واحــدة أو أكثــر ضمــن نطــاق إقليمــي أو إداري بشــرط أن جميــع الحيــازات تتبــادل نفــس األســاليب اإلنتاجيــة التــي تســتخدمها الحيــازة الواحــدة مثــل العمــال 

والمبانــي واآلالت أو الحيوانــات. 

إضافــة لذلــك، تعــد البيانــات حــول األســر التــي تنتــج المحاصيــل والمواشــي الســتخدامها الخــاص ولألســواق المحليــة ضروريــة ويجــب علــى األقــل 
جمعهــا فــي التعــدادات. 

التعــداد الزراعــي616 يتــم تنفيــذ التعــداد الزراعــي مــن خــالل جمــع البيانــات حــول هيــكل القطــاع الزراعــي التــي تغطــي الدولــة بالكامــل أو أي جــزء مهــم 
منهــا. يتــم جمــع البيانــات الهيكليــة فــي التعــداد الزراعــي الــذي يتضمــن مســاحة الحيــازات الزراعيــة، ملكيــة األرض، اســتخدام األرض، ومســاحة المحاصيــل 

التــي تــم حصدهــا، الــري، أعــداد الماشــية، العمالــة، المدخــالت الزراعيــة األخــرى. 

يقــدم البرنامــج العالمــي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة والخــاص بالتعــداد الزراعــي لعــام 2010 فــي »نظــام التعــداد الزراعــي والمســوح المتكامــل - البرنامــج 
العالمــي للتعــداد الزراعــي 2010«، نشــرة تتضّمــن اإلرشــادات العامــة حــول التعــدادات الواجــب علــى الــدول أن تقــوم بإجرائهــا بيــن عامــي 2006 و2015. لقــد 
قامــت منظمــة األغذيــة والزراعــة بتشــجيع الــدول علــى تطويــر تعــدادات زراعيــة وتطبيقهــا مصممــة خصيصــً حســب احتياجاتهــا، ولكــي تكــون ملّمــة تمامــً 

بالحاجــة إلــى جمــع الحــد األدنــى مــن البيانــات ألغــراض المقارنــة الدوليــة، يجــب إجــراء تعــداد زراعــي كل 10 ســنوات. 

611  http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-41-01-680-3A.

612  4afb3580-695d-4ebc-9ac1-e93ce7e1bc1f?version=1.0

613  Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics - Report of the Friends of the Chair on Agricultural Statistics, Statistical Commission, Forty-first session, 23-26 February 2010.

614  http://eventos.ibge.gov.br/en/icas2013.

615   FAO document Agricultural Census Items – Concepts, Definitions and Tabulations, 2011  
(http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/world_census_of_agriculture/chapter11_r7.pdf )

616  Guidelines from the FAO are provided in http://www.fao.org/economic/ess/world-census-of-agriculture/en/
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يجــب جمــع البيانــات األساســية حــول الحيــازات الزراعيــة فــي ســجل المزرعــة حيــث يشــمل قائمــة كاملــة للحيــازات النشــطة وبعــض مــن المعلومــات الرئيســية 
مثــل البيانــات التعريفيــة، اســم المزرعــة، عنوانهــا وبيانــات التواصــل، مؤشــرات الحجــم الهيكلــي مثــل الســطح و/أو العمــل، والتفاصيــل الخاصــة حــول 
األنشــطة الزراعيــة الرئيســية المنفــذة. يجــب تحديــث ســجل المزرعــة ســنويً علــى األقــل بنــاًء علــى مســوح و/أو مصــادر إداريــة ويعــّد أساســً إلختيــار عّينــات 

وجمــع عّينــات لبيانــات المســح. 

تتيــح توفــر المســوح الزراعيــة بيانــات جزئيــة حــول القــوى العاملــة الزراعيــة واســتخدام األرض وإعــداد الماشــية والمعــدات واألنشــطة غيــر الزراعيــة والدخــل 
الزراعــي، إن إطــار العمــل فــي هــذا النــوع مــن المســوحات يجــب أن يتــم وفقــً للظــروف المحليــة فــي الــدول الناميــة والــذي قــد يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى. 
وعلــى وجــه الخصــوص فــإن حجــم المســاحة الزراعيــة المســتغلة التــي تســتخدم لتعريــف الحيــازات يجــب تبنيــه علــى المســتوى الوطنــي، وتســتند عمليــة 

جمــع البيانــات فــي المســوح الزراعيــة إلــى اســتخدام أســاليب المعاينــة اإلحصائيــة.

إحصــاءات اإلنتــاج الزراعــي والتــي تغطــي ثــالث فئــات مــن المدخــالت الرئيســية: إنتــاج المحاصيــل وأعــداد المواشــي وكميــات المحاصيــل الزراعيــة والمســاحات 
ــؤدي دورًا رئيســيً فــي تصميــم السياســة الزراعيــة وتطبيقهــا ومتابعتهــا كمــا أنهــا تســهم فــي ضمــان  المحصــودة والمزروعــة. إن إحصــاءات اإلنتــاج ت
األمــن الغذائــي617. تغطــي إحصــاءات إنتــاج المحاصيــل مجــال إنتــاج الحبــوب والمحاصيــل الحقليــة األخــرى والفواكــه والخضــراوات. كمــا أنهــا تغطــي أيضــً 
بيانــات العــرض والطلــب التــي تركــز علــى المــوارد واســتخدامات الســلعة المحــددة )أي التغّيــرات فــي المخزونــات والمنتجــات المســتخدمة فــي المعالجــة 
والمنتجــات المســتخدمة مــن جانــب المنتجيــن وغيرهــا( أمــا اإلحصــاءات حــول اإلنتــاج الحيوانــي فهدفهــا هــو تقديــم بيانــات حــول إنتــاج المواشــي واللحــوم 
واأللبــان ويضــم ذلــك علــى ســبيل المثــال: مســوح الثــروة الحيوانيــة وإنتــاج اللحــوم والتجــارة فــي الحيوانــات وتوقعــات اإلنتــاج والعــرض والطلــب إضافــة إلــى 

التجــارة وهيــكل الفقاســات618.

تختــص إحصــاءات الثــروة الحيوانيــة بالحيوانــات المنتجــة محليــً التــي تعــّد ذات أهميــة كبــرى بالنســبة إلــى الســكان؛ فهــي تزودهــم بمنتجــات غذائيــة 
ــود والفــراء والشــمع والريــش وغيرهــا(  ــر والجل ــة القيمــة )الصــوف والشــعر والحري ــر الغذائي ــة غي ــان والعســل( والمنتجــات الصناعي قيمــة )اللحــوم واأللب

ــة / الطبيعيــة والوقــود.  وتســتخدم بعضهــا أيضــً لألغــراض الترفيهيــة )ركــوب الخيــل( ومعظمهــا يعــّد مصــدرًا لألســمدة العضوي

فيمــا يختــص بالتعاريــف األساســية فــإن مصطلحــات مثــل »الثــروة الحيوانيــة« و«تربيــة الدواجــن« تســتخدم علــى نطــاق واســع وتغطــي الحيوانــات المنتجــة 
كافــة محليــً بغــّض النظــر عــن العمــر والمــكان أو الغــرض مــن تربيتهــا. تســتثنى الحيوانــات غيــر المحليــة مــن هذيــن المصطلحيــن إال إذا كان حفظهــا 
أو تربيتهــا فــي األســر، فــي خــارج الحيــازات الزراعيــة بمــا فــي ذلــك الحيــازات دون األرض. تتــم تربيــة األبقــار والجمــال والخــراف والماعــز والخيــول والحميــر 
والدواجــن ويتــم تربيتهــا وإكثارهــا فــي العديــد مــن الــدول. تقــوم بعــض الــدول بتربيــة البــط واألوز والديــوك الحبشــية والنحــل وإكثارهــا، حيــث تقتصــر 
األرانــب والدواجــن الغينيــة والحمــام ودودة القــز والحيوانــات ذات الفــراء والغــزالن ومختلــف أنــواع الجمــال علــى قّلــة مــن الــدول. هنــاك العديــد مــن العوامــل 
مــن المعــروف أنهــا تؤثــر فــي قابليــة مقارنــة اإلحصــاءات الخاصــة بأعــداد المواشــي بيــن الــدول وتتعلــق الرئيســية منهــا بتغطيــة البيانــات وتاريــخ إكثارهــا 

وتصنيفاتهــا ودوريتهــا. 

يتــم تصنيــف الثــروة الحيوانيــة عمومــً بوســاطة الــدول وفقــً ألجناســها وتقســيمها بنــاًء علــى أنواعهــا، ويتــم وبصــورة متكــررة تجميــع األفــراد مــن 
ــوك  ــذي يغطــي الطيــور المنزليــة والدجــاج الغينــي واألوز والبــط والدي ــل المختلفــة فــي مجموعــة واحــدة مثــل مصطلــح الدواجــن ال األجنــاس أو الفصائ

الحبشــية )نظــام التعــداد والمســوح الزراعيــة المتكامــل 2010(619. 

إن أحــد أهــم المدخــالت لصياغــة السياســة الزراعيــة هــي المعلومــات حــول األســعار الزراعيــة. يتمثــل االســتخدام الرئيســي لألســعار فــي مقارنــة مســتويات 
األســعار بيــن األقاليــم أو الــدول ودراســة اتجاهــات البيــع وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــإن الغــرض مــن األرقــام القياســية لألســعار هــو توفيــر معلومــات عــن 
توجهــات أســعار المنتجيــن لمنتجــات الزراعــة وأســعار الشــراء لوســائل اإلنتــاج الزراعــي. تتكــّون األرقــام القياســية لألســعار الزراعيــة )المنتجــات والمخرجــات: 

رقــم قياســي ألســعار المنتجيــن للمنتجــات الزراعيــة ورقــم قياســي ألســعار الشــراء لوســائل اإلنتــاج الزراعــي(. 

إن المعلومــات حــول العديــد مــن مدخــالت اإلنتــاج المســتخدمة فــي قيــاس اإلنتاجيــة هــي معلومــات زراعيــة بيئيــة. فــي معظــم الــدول فــإن القطــاع الزراعــي 
هــو أكبــر مســتخدم للميــاه ومســبب للتلــوث الكيميائــي والتدنــي فــي مســتوى التربــة ومســاهم فــي التغّيــر المناخــي بيــد أن الزراعــة تلعــب دورًا إيجابيــً 
فــي احتــواء الكربــون وإدارة الميــاه المهــدرة وحفــظ التنــوع الحيــوي وتوفــر مخزونــً زراعيــً إلنتــاج الوقــود الحيــوي. وهكــذا فــإن اإلحصــاءات الزراعيــة البيئيــة 
مرتبطــة بصــورة وثيقــة مــع مؤشــرات التنميــة المســتدامة، إن المؤشــرات األساســية هــي عبــارة عــن بيانــات حــول المدخــالت الزراعيــة مثــل كميــة الميــاه 
المســتخدمة فــي الــري الزراعــي وكميــة األســمدة وقيمتهــا )حســب أنــواع المحاصيــل األساســية( والمبيــدات )حســب الفئــة مثــل مبيــدات الفطريــات( 

المســتخدمة إضافــة إلــى البــذور. 

تعــّد المعلومــات عــن حالــة الثــروة الســمكية والمــوارد الســمكية واتجاهاتهــا هــي المفتــاح الرئيســي لعمليــة إتخــاذ القــرار الســليم ومســؤولة عــن إدارة 
ــد فــي المناطــق  ــد الســمك فــي البحــار المفتوحــة والصي ــك صي ــروة الســمكية. تعــّد األســماك المصــدر الرئيســي للغــذاء ودخــل األســرة ويشــمل ذل الث
ــة بإدارتهــا، باإلضافــة إلــى مصــادر الميــاه العذبــة وعــالوة علــى مــزارع تربيــة األســماك. تســتخدم الثــروة الســمكية بصــورة  الســاحلية التــي تقــوم كل دول

617  Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics, World Bank, UN Statistical Commission, 2010, http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/BG-AgriStats.pdf.

618   An example of a comprehensive methodology concerning livestock and meat statistics is the Regulation (EC) No 1165/2008 concerning livestock and meat statistics, 
Official Journal of the European Union, 19 November 2008 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:321:0001:0013:en:PDF).

619  http://www.fao.org/docrep/009/a0135e/A0135E00.htm
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ــر فــي المــوارد والبيئــات الوطنيــة. هــذا وتتحّمــل الــدول المســؤولية عــن توفيــر إحصــاءات حــول الثــروة الســمكية وتربيــة األســماك ضمــن  مباشــرة وتؤث
ســلطاتها الوطنيــة بمــا فــي ذلــك المناطــق االقتصاديــة الخاصــة باإلضافــة إلــى تلــك التــي تتــم بوســاطة الســفن المبحــرة تحــت علمهــا. هــذا وتقــوم منظمــة 

األغذيــة والزراعــة بجمــع إحصــاءات ذات صلــة بمختلــف جوانــب الثــروات الســمكية فــي العالــم وتحليلهــا وتفســيرها ونشــرها. 

ــة للزراعــة )EAA( والتــي تلعــب دورًا رئيســيً فــي تصميــم السياســة الزراعيــة وتطبيقهــا ومتابعتهــا، وعلــى الرغــم مــن أن هيــكل  الحســابات االقتصادي
الحســابات االقتصاديــة الزراعيــة يطابــق تمامــً هيــكل الحســابات القوميــة فــإن جمعهــا وتبويبهــا يحتــاج إلــى صياغــة نظــم وأســاليب مالئمــة. تتكــون 
الحســابات االقتصاديــة للزراعــة مــن سلســلة مــن حســابات مترابطــة فيمــا بينهــا: حســابات اإلنتــاج وحســابات تحقيــق الدخــل وبنــود الموازنــة »القيمــة 
المضافــة« و«الفائــض التشــغيلي«. تغطــي الحســابات االقتصاديــة للزراعــة المنتجــات والخدمــات الزراعيــة التــي يتــم إنتاجهــا خــالل الفتــرة المحاســبية. 
وتتمثــل المؤشــرات الرئيســية فــي مدخــالت القــوى العاملــة والمخرجــات واالســتهالك الوســيط والقيمــة المضافــة اإلضافيــة والصافيــة وتعويضــات العامليــن 
والضرائــب والمســاعدات األخــرى فــي اإلنتــاج والفائــض التشــغيلي الصافــي والدخــل المختلــط الصافــي والدخل العقــاري والدخل التجاري والصافي باألســعار 
الجاريــة والثابتــة. وهنــاك قيــد مهــم علــى إطــار الحســابات االقتصاديــة الزراعيــة فــي الــدول الناميــة ويتمثــل فــي أنــه يغطــي فقــط األعمــال المســجلة إال 
أنــه وفــي العديــد مــن الــدول الناميــة هنالــك حصــة كبيــرة لإلنتــاج والعمــل الزراعــي فــي إنتــاج المحاصيــل والماشــية المنزليــة لالســتخدام الخــاص )الفالحــة 

لإلعاشــة( ال تتــم تغطيــة هــذا اإلنتــاج بالمســوح العاديــة، وال يغطــى ضمــن الحســابات القوميــة. 

تغطية األرض واستخدامها

تعــّد معلومــات تغطيــة األرض / اســتخدام األرض أساســية فــي العديــد مــن المجــاالت اإلحصائيــة التــي مــن ضمنهــا اإلحصــاءات الزراعيــة والتغّيــر المناخــي 
وبنــاًء علــى التطبيــق فــإن مســتوى تفاصيــل تصنيــف تغطيــة األرض / اســتخدام األرض يتغّيــر مــن تصنيفــات مبســطة )مثــال نحــو 10 فئــات لتقاريــر 
اســتخدام األرض والتغّيــر فــي اســتخدام األرض والغابــات لبروتوكــول كيوتــو( وإلــى أكثــر مــن 80 نوعــً مــن اســتخدامات تغطيــة األرض واســتخدام األرض 
لوضــع الخارطــة الحيويــة / موائــل، تتطابــق تغطيــة األرض مــع الوصــف الفعلــي للمســاحة والتغطيــة المالحظــة لســطح األرض. إن هــذا الوصــف يتيــح 
ــة الخاليــة )حتــى إن كان هنــاك نقــص فــي وجــود  ــة: المناطــق الخضــراء )األشــجار والشــجيرات والحقــول والعشــب( والترب التصنيــف وفــق الفئــات الحيوي
غطــاء( واألســطح الصلبــة )الصخــور والمبانــي( والمســاحات الرطبــة ومصــادر الميــاه )جــداول الميــاه ومجــاري الميــاه واألراضــي المبتلــة(، تخضــع تغطيــة األرض 
للمالحظــة مــن مختلــف المصــادر وعلــى مختلــف المســافات بيــن المصــدر وســطح األرض. يتطابــق اســتخدام األرض مــع وصــف المناطــق مــن حيــث غرضهــا 
االجتماعــي واالقتصــادي. فهنــاك المناطــق المســتخدمة لألغــراض الســكنية أو الصناعيــة أو التجاريــة، أو للمــزارع أو الغابــات، أو ألغــراض الترفيــه وغيرهــا. إن 

ربــط اســتخدام األرض بالتغطيــة ممكــن إال أنــه غالبــً مــا يكــون صعبــً. وخالفــً لتغطيــة األرض فــإن مــن األصعــب مالحظــة موضــوع اســتخدام األرض.

4-6-1-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات 

تشــمل األدلــة الدوليــة مقترحــات لتوفيــر إحصــاءات زراعيــة ذات موثوقيــة ودقيقــة. عندمــا يســتند جمــع البيانــات إلــى مرجعيــات قانونيــة أو اتفاقيــات دوليــة 
ــات الزراعيــة  ــر إجــراءات التدقيــق واالعتمــاد وتقييمهــا، تعتمــد جــودة البيان ــات التــي تمثــل نقطــة بــدء لتطوي فإنهــا غالبــً مــا تحــدد أســاليب جمــع البيان
والغابــات والثــروة الســمكية علــى تغطيــة البيانــات والوقــت المحــدد لنشــر األرقــام وااللتــزام بالمنهجيــة المتفــق عليهــا، إلجــراء المقارنــات والتحليــالت يجــب 
ــت اإلحصــاءات مالئمــة لالســتخدام أي إذا مــا كانــت ســتلّبي  احتــرام المعاييــر والتصنيفــات الدوليــة، وتكــون المعاييــر األساســية للجــودة هــي إذا مــا كان
اإلحتياجــات مــن المعلومــات للمســتخدمين، إن التقاطعــات المختلفــة فــي اإلجــراءات تســتطيع أن تحــدد النقــاط الحرجــة فــي سلســلة البيانــات مــن جمــع 

البيانــات ومعالجتهــا حتــى نشــر اإلحصــاءات. 

تتكــون الممارســة الجيــدة دائمــً مــن اطــالع مســتخدمي البيانــات علــى المفاهيــم والتعاريــف والتصنيفــات المســتخدمة وارتباطهــا بالمعاييــر الدوليــة. 
ــر(.  وحيثمــا أمكــن يوصــى بحســاب أخطــاء المعاينــة لمختلــف التقديــرات ونشــرها )علــى ســبيل المثــال حســاب معامــل التغّي

ــات حــول الحصــاد تتضمــن فقــط  يعتبــر الموعــد المحــدد لنشــر البيانــات مهمــً بصفــة خاصــة إلحصــاءات اإلنتــاج الزراعــي علــى ســبيل المثــال فــإن البيان
معلومــات ليســت ذات قيمــة إذا توافــرت فقــط بعــد ســنة مــن الحصــاد، حيــث إن البيانــات تســتخدم لتقديــر االتجاهــات الحاليــة والمســتقبلية فــي اإلنتــاج 

الزراعــي وجــودة التربــة والتصحــر ومخــزون األســماك وغيرهــا. 

إن أكثــر األدوات أهميــة العتمــاد النتائــج هــي اســتخدام أســاليب المطابقــة. علــى ســبيل المثــال يمكــن اعتمــاد بيانــات اإلنتــاج لمحصــول معّيــن مــن خــالل 
مطابقــة النتائــج مــع بيانــات مــن األســواق والجمعيــات التعاونيــة وتجــارة الجملــة بهــدف تقييــم االختالفــات فــي البيانــات بيــن جانبيــن فــي ســوق المحصــول. 
إن تحليــل االختالفــات بيــن مصــادر البيانــات يــؤدي إلــى الوصــول إلــى اســتراتيجية لتحســين المنهجيــات واألســاليب التــي تقــود فــي النهأيــة إلــى الحصــول 

علــى بيانــات وتقديــرات أفضــل. 

غالبــً مــا يتــم جمــع البيانــات الزراعيــة والغابــات والثــروة الســمكية مــن مؤسســات اإلحصــاءات الوطنيــة NSI ووزارات الزراعــة والتنميــة الريفيــة ومؤسســات 
البيئــة وغيرهــا باإلضافــة إلــى اإلدارات المرتبطــة بهــا، يتطلــب االســتخدام الفعــال للمــوارد تفــادي االزدواجيــة فــي جمــع البيانــات وعليــه مــن األهميــة بمــكان 
إقامــة تعــاون وثيــق بيــن المؤسســات المعنيــة. وســواء أكان الزمــً علــى مؤسســة اإلحصــاءات الوطنيــة أن تقــوم بنشــر إحصــاءات قائمــة علــى الســجالت 
اإلداريــة أم كان يجــب علــى اإلدارة المنتجــة للبيانــات أن تنشــر البيانــات بنــاًء علــى هيــكل نظــام اإلحصــاءات الوطنيــة، فإنــه غالبــً مــا يكــون إبــرام اتفاقيــة 
 مســتوى خدمــة رســمية أو مذكــرة تفاهــم خاصــة لألنشــطة اإلحصائيــة ال تغطــى ضمــن التشــريعات إال أنهــا أمــر ضــروري لضبــط مصالح الطرفيــن. إن تنظيم 

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

217



مجموعــات عمــل وورش للمســتخدمين الرئيســيين ومقّدمــي البيانــات مفيــدة جــدًا. تتمثــل المشــكلة الرئيســية فــي توضيــح احتيــاج المســتخدمين 
لإلحصــاءات حــول الزراعــة والغابــات والثــروة الســمكية ويمكــن أن تســتخدم هــذه االجتماعــات لتحديــد خطــة عمــل ووضــع جــداول زمنيــة وإعــداد توصيــات 
بالمنهجيــات الواجــب تطبيقهــا، يجــب علــى مجموعــة المســتخدمين إال تضــم فقــط مؤسســات دوليــة وســلطات وطنيــة مســؤولة عــن ســالمة الغــذاء 
ــر الزراعــي والمــوارد الطبيعيــة ولكــن يجــب أن تشــمل أيضــً المؤسســات غيــر الحكوميــة المشــاركة فــي هــذه المجــاالت عــالوة علــى الباحثيــن  والتطوي

والمحلليــن المســتقلين. 

يضــم مــزودو البيانــات هيئــات خاصــة وعامــة إضافــة إلــى صغــار المزارعيــن وصيــادي األســماك، إضافــة لذلــك فــإن التقنيــات الجديــدة ســوف تثبــت قيمتهــا 
ــات األقمــار االصطناعيــة فــي رصــد المناطــق ومتابعتهــا التــي تقــل  ــد المواقــع وبيان ــك اســتخدام نظــام تحدي ــز المســوح القائمــة، وكمثــال لذل فــي تعزي
 )CAPI( فيهــا األشــجار والتصحــر وهنــاك مثــال آخــر هــو اســتخدام أجهــزة الحاســب اآللــي المحمولــة والمقابــالت الشــخصية مــن خــالل األجهــزة اللوحيــة
والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تحســين تغطيــة المســوح ومالئمتهــا وجودتهــا إال أن التكنولوجيــات الجديــدة عــادة مــا تكــون مكلفــة. فيجــب تقييــم الفوائــد 
المتوقعــة مقابــل التكاليــف واحتياجــات المســتخدمين مــن المعلومــات وبالتحديــد مقابــل أولويــات االســتراتيجية اإلحصائيــة الوطنيــة. إن مســألة الجــودة 
الرئيســية هــي أن تقــوم مؤسســات اإلحصــاءات الوطنيــة علــى األقــل بتطبيــق مراجعــات أساســية للمصداقيــة والتجانــس فــي البيانــات وتعــّد هــذه 
المراجعــات مهّمــة بصــورة خاصــة لإلحصــاءات الزراعيــة، والغابــات والثــروة الســمكية التــي عــادة مــا تســتند إلــى العديــد مــن المصــادر المختلفــة. وعلــى وجــه 

التحديــد يجــب أن تكــون المنهجيــات واألســاليب والتغطيــة متســقة بيــن مــزودي البيانــات الذيــن يقومــون بجمــع هــذه البيانــات. 

4-6-1-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية 

تقــوم المؤسســات الدوليــة بنشــر إحصــاءات الزراعــة والغابــات والثــروة الســمكية لجميــع الــدول فــي العالــم أو للــدول األعضــاء فيهــا، فمنظمــة األغذيــة 
والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة تنشــر إحصــاءات جميــع الــدول، بينمــا المفوضيــة االقتصاديــة األوروبيــة التابعــة لألمــم المتحــدة )UNASE( ومنظمــة التعــاون 

االقتصــادي والتنميــة تنشــران للــدول األعضــاء. 

إن منظمــة األغذيــة والزراعــة هــي أهــم مصــادر البيانــات للزراعــة والغابــات والثــروة الســمكية حيــث تقــوم بنشــر إحصــاءات فــي قائمــة بياناتهــا اإلحصائيــة620. 
تتضمــن قاعــدة بيانــات منظمــة األغذيــة والزراعــة سلســلة زمنيــة مــن بيانــات الــدول واألقاليــم التــي تغطــي اإلحصــاءات حــول الزراعــة والتغذيــة والثــروة 
الســمكية والغابــات والغــذاء واســتخدام األرض والســكان، هنالــك بيانــات وصفيــة مســتقلة متاحــة لــكل مــن هــذه المجــاالت وأهّمهــا »إحصــاءات الفــاو - 
الزراعــة« التــي توفــر بيانــات عــن المحاصيــل والمواشــي والــّري واســتخدام األرض والســماد واســتهالك المبيــدات واآلالت الزراعيــة »فإحصــاءات الفــاو - الثــروة 
الســمكية« التــي تقــّدم إحصــاءات عــن إنتــاج األســماك والمنتجــات األساســية و«إحصــاءات الفــاو - الغابــات« التــي تقــدم إحصــاءات عــن صــادرات األخشــاب 

والــورق ووارداتهــا، إضافــة إلــى هــذه البيانــات الوصفيــة الرئيســية هنــاك بعــض مــن البيانــات الوصفيــة التفصيليــة حــول موضوعــات أخــرى محــددة. 

وعلــى وجــه الخصــوص فــإن قاعــدة بيانــات إحصــاءات الفــاو تتيــح الوصــول بحرّيــة وســهولة إلــى البيانــات لعــدد 245 دولــة و35 منطقــة إقليميــة مــن عــام 
1961 إلــى أقــرب ســنة متاحــة وتشــمل البيانــات الرئيســية ذات اإلهتمــام مــا يلــي: اإلنتــاج واألســعار واالنبعاثــات واالســتثمارات واســتخدام األرض والتــوازن 

الغذائــي واألمــن الغذائــي والغابــات والمؤشــرات الزراعيــة البيئيــة. 

قامــت منظمــة األغذيــة والزراعــة بإطــالق برنامــج يطلــق عليــه اســم »إحصــاءات الدولــة« وهــو عبــارة عــن نظــام تقنيــة معلومــات قائمــة علــى ربــط إلحصــاءات 
األغذيــة والزراعــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. ويتيــح هــذا البرنامــج إمكانيــة الوصــول إلــى صنــاع القــرار واألطــراف المهتمــة باإلحصــاءات حــول اإلنتــاج 
واألســعار والتجــارة واالســتهالك. يســتخدم برنامــج »إحصــاءات الدولــة« فــي جمــع المعلومــات وتنســيقها بحيــث تصبــح متوافقــة داخــل الدولــة ومّتســقة 
مــع البيانــات علــى الصعيــد الدولــي. إن أطلــس اإلنتــاج الحيوانــي والصحــة هــو عبــارة عــن أطلــس صديــق للمســتخدم اإللكترونــي وبقــدرة تفاعليــة عاليــة 
ويســتخدم فيــه نظــام عــرض المؤشــر الرئيســي )KIDS( الــذي قامــت بتطويــره منظمــة األغذيــة والزراعــة. يقــوم األطلــس علــى فكــرة قابلــة لقيــاس التغيرات 
المكانيــة والمؤقتــة للمعلومــات الكميــة ذات الصلــة باإلنتــاج الحيوانــي وصحــة الحيــوان عــن طريــق مجموعــة مــن الخرائــط والجــداول والمخططــات. أمــا 
معلومــات الغابــات فتتضمــن إحصــاءات عــن مشــاكل الغابــات والتشــجير علــى أســاس الدولــة، بمــا فــي ذلــك غطــاء الغابــات والتشــجير والحجــم والكتلــة 

الحيويــة عــالوة علــى الحرائــق. 

إضافــة لمــا ســبق، هنــاك نظــام أكواســتات وهــو نظــام المعلومــات العالمــي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة الخــاص بالميــاه والزراعــة الــذي قــام بتطويــره قســم 
تنميــة الميــاه واألرض فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة. يوفــر نظــام أكواســتات للمســتخدمين إحصــاءات شــاملة حــول وضــع إدارة الميــاه الزراعيــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم مــع التشــديد علــى الــدول الناميــة والــدول التــي تمــر بمرحلــة تحوليــة. يقــوم قســم الثــروة الســمكية والتوزيــع المائــي فــي منظمــة األغذيــة 
والزراعــة بجمــع بيانــات حــول التوزيــع المائــي والثــروة الســمكية وتحليلهــا وإصدارهــا. مــن خــالل مشــاريع اإلحصــاءات الوطنيــة واإلقليميــة تقــوم منظمــة 
األغذيــة والزراعــة بتكويــن شــراكات مــع المكاتــب اإلحصائيــة ووزارات الزراعــة والثــروة الســمكية لطــرح نظــام وبنــاء قــدرات وطنيــة الســتخدامه. حيــث 

تســاهم الحكومــة فــي كل دولــة بالعمــل علــى ضمــان االســتخدام والتدريــب المســتمرين. 

فيمــا يختــص بالمعلومــات التلخيصيــة عــن الدولــة، تتوافــر بيانــات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى موقــع منظمــة األغذيــة والزراعــة علــى اإلنترنــت621 
)الكتــاب اإلحصائــي الســنوي لمنظمــة األغذيــة والزراعــة 2014: األغذيــة والزراعــة فــي الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا(. مــا بعــد مؤشــرات أبعــاد الجــوع فــإن 

620  http://www.fao.org/statistics/en/

621  http://www.fao.org/docrep/019/i3591e/i3591e.pdf
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البيانــات الزراعيــة الرئيســية المتوافــرة علــى هــذا الموقــع تهتــم باآلتــي: التوجهــات فــي إنتــاج المحاصيــل والثــروة الحيوانيــة والثــروة الســمكية والغابــات 
والمؤشــرات الزراعيــة -البيئيــة. 

وهنــاك بعــض مــن المؤسســات الدوليــة تقــوم بجمــع بيانــات إحصائيــة ووثائــق فنيــة حــول الزراعــة. ويكــون دورهــا مهمــً فــي توفيــر مجموعــة كبيــرة مــن 
األرقــام والمؤشــرات علــى المواقــع اإللكترونيــة قابلــة للمقارنــة دوليــً.

تقــوم لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة ألوروبــا )UNECE(622 بنشــر إحصــاءات للغابــات وبعــض البيانــات حــول الزراعــة لنحــو 50 دولــة. يوجــد العديــد مــن 
المؤشــرات إلحصــاءات الغابــات، إضافــة إلــى صحــة الغابــة وحيويتهــا والمهــام اإلنتاجيــة والتنــوع الحيــوي والمهــام الوقائيــة والمهــام االجتماعيــة والثقافيــة. 

تقــوم منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(623 بجمــع بيانــات حــول السياســات والتجــارة الزراعيــة والزراعــة المســتدامة والمبيــدات والثــروة 
الســمكية ونشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت. إال أن معظــم البيانــات ال يتــم نشــرها فــي شــكل جــداول إحصائيــة ولكــن يتــم عرضهــا مــن خــالل نشــرات ورقيــة. 

منــذ أكتوبــر 2004 أتاحــت قاعــدة بيانــات إحصــاءات االتحــاد األوروبــي EUROBASE حريــة الحصــول علــى البيانــات للجميــع624. وهــي تقــدم معلومــات غنيــة 
وعاليــة الجــودة عــن الزراعــة والغابــات والثــروة الســمكية فــي أوروبــا، عــالوة علــى مجموعــة مــن المنهجيــات واإلرشــادات العامــة المنهجيــة. 

4-6-1-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي

4-6-1-3-1 محتوى إحصاءات أبوظبي ومصادرها ومنهجيتها

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإعــداد اإلحصــاءات الزراعيــة المســتمدة مــن مصــادر الســجالت اإلداريــة التــي تقــوم مؤسســات أخــرى وإدارات عامــة بإدارتهــا. 
وإجمــإال توجــد تعاريــف محــددة لغالبيــة المؤشــرات الموجــودة وهــي متماشــية مــع المعاييــر الدوليــة لمنظمــة األغذيــة والزراعــة625. هــذا وقــام مركــز اإلحصــاء 

- أبوظبــي بتطويــر اإلحصــاءات الزراعيــة الحاليــة مّتبعــً توصيــات منظمــة األغذيــة والزراعــة. 

يمكن تلخيص النظام الحالي لإلحصاءات الزراعية في إمارة أبوظبي في الجدول التالي: 

الجدول )1(: الخصائص الرئيسية للموضوعات الزراعية التي يغطيها مركز اإلحصاء - أبوظبي 

النشرإصدار البياناتمصادر البياناتالتصنيفاتفكرة عامةالموضوع

الزراعة / اإلنتاج 
النباتي

اإلحصاءات المتعلقة بالحيازات 
النباتية، وكمية إنتاج المحاصيل 
وقيمها، واستخدامات األراضي 
الزراعية واإلحصاءات النباتية 

األخرى المرسلة بشكل رئيسي 
من خالل جهاز أبوظبي للرقابة 

الغذائية

المعايير الدولية 
الخاصة بمنظمة 
األغذية والزراعة

جهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية ومركز 

اإلحصاء - أبوظبي 
والبلديات وهيئة 
البيئة -أبوظبي، 

شركة الفوعة

اإلصدارات. 
إصدارت سنوية. 

واإلصدارات 
النصف سنوية 

ألسعار المنتجين 
الزراعيين.

اإلحصاءات الزراعية. 

استخدامات األراضي الزراعية.

الرقم القياسي ألسعار 
المنتجين الزراعيين. 

الكتاب اإلحصائي السنوي.

الموقع اإللكتروني.

الثروة الحيوانية 
/ المزارع التجارية

اإلحصاءات المتعلقة بالمزارع 
التجارية حسب النوع مثل 

األعداد واإلنتاج واإلنفاق والعمالة 
حسب نوع المزرعة وغير ذلك

المعايير الدولية 
الخاصة بمنظمة 
األغذية والزراعة

مركز اإلحصاء - 
أبوظبي وجهاز 
أبوظبي للرقابة 

الغذائية

سنويً

إحصاءات الثروة الحيوانية.

الكتاب اإلحصائي السنوي.

الحسابات القومية السنوية.

الموقع اإللكتروني.

الثروة الحيوانية 
/ المواشي

اإلحصاءات المتعلقة بأعداد 
المواشي حسب النوع والجنس 
والعمر والمجموعة وإحصاءات 

صحة الحيوانات

المعايير الدولية 
الخاصة بمنظمة 
األغذية والزراعة 

مركز اإلحصاء - 
أبوظبي وجهاز 
أبوظبي للرقابة 

الغذائية والبلديات

سنويً

الكتاب اإلحصائي السنوي.

إحصاءات الثروة الحيوانية.

الموقع اإللكتروني.

622  http://www.unece.org/trade/agr/welcome.html

623  http://www.oecd.org/agriculture/

624  http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website

625  http://faostat3.fao.org/mes/methodology_list/E 
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الزراعة / التجارة 
الخارجية للسلع 

الزراعية

اإلحصاءات المتعلقة بالبضائع 
الزراعية والمنتجات الغذائية 

واألسمدة المستوردة والمصدرة 
والمعاد تصديرها

المعايير الدولية 
الخاصة بمنظمة 
األغذية والزراعة

مركز اإلحصاء - 
أبوظبي

سنويً

اإلحصاءات الزراعية. 

الكتاب اإلحصائي السنوي.

الموقع اإللكتروني.

الثروة السمكية

اإلحصاءات المتعلقة بكمّية 
صيد األسماك وقيمتها حسب 
الشهر وعائالت األسماك وموقع 

اإلنزال، وغيرها

المعايير الدولية 
الخاصة بمنظمة 
األغذية والزراعة

هيئة البيئة - 
أبوظبي

سنويً

إحصاءات الثروة الحيوانية.

الكتاب اإلحصائي السنوي.

الموقع اإللكتروني. 

األمن الغذائي 
)الميزانية 
الغذائية(

متوسط حصة الفرد السنوية 
من الغذاء والطاقة والبروتين 

والدهون

المعايير الدولية 
الخاصة بمنظمة 
األغذية والزراعة

مركز اإلحصاء - 
أبوظبي وجهاز 
أبوظبي للرقابة 

الغذائية

كل 5 سنوات
الميزانية الغذائية إلمارة 

أبوظبي 2007.

المصادر

ADFCA: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. 

AL FOAH: الفوعة: شركة خاصة تّم إنشاؤها في عام 2005 وتهدف إلى تعزيز إنتاج التمور.

EAD: هيئة البيئة - أبوظبي.

ADFSC: مركز خدمات المزارعين بأبوظبي. 

FAO: منظمة األغذية والزراعة. 

يعــّد جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة أحــد أهــم مصــادر تزويــد البيانــات. وضمــن إطــار عملــه انخــرط جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة منــذ إنشــائه فــي عــام 
2011 فــي برنامــج طمــوح لتطويــر السياســة وإقــرارًا بمســؤوليته التــي اتســعت لتشــمل السلســلة الغذائيــة الكاملــة بمــا يفــي بســالمة األغذيــة التــي يتــم 

ــر تحــت اســم سياســة الزراعــة والســالمة  اســتيرادها لإلمــارة واســتدامتها، وقــد تــم تلخيــص المبــادئ الرئيســية لهــذا التفويــض والمســؤولية فــي تقري
ــّم جمعهــا فــي  ــر، عــالوة علــى مؤشــرات ســالمة الغــذاء الفعليــة التــي ت ــن القانــون الغذائــي627 األســاس القانونــي للتقري الغذائيــة 2012626. وقــد تضّم
أبوظبــي والتــي مــا زالــت قائمــة منــذ عــام 2008. إلــى جانــب ذلــك أبــدى جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة )ADFCA( اهتمامــً بالغــً بتلــك المســائل التــي 

.628)AIRS( يصعــب حّلهــا مــن خــالل تطويــر نظــام تحديــد الحيوانــات وتســجيلها

إن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ملتــزم بتطبيــق تســجيل الحيوانــات داخــل إمــارة أبوظبــي، وتتميــز عمليــة عــّد الحيوانــات وتســجيلها بالمرونــة بحيــث 
يمكــن دمجهــا مــع أي نظــام لتعريــف الحيوانــات وتســجيلها داخــل مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. هــذا ومــن خــالل قائمــة تقييــم المخاطــر 
واألداء وتحديــد األهــداف يتــم التعــّرف بوضــوح إلــى الثــروة الحيوانيــة داخــل اإلمــارة بالتفصيــل، باإلضافــة إلــى تفاصيــل الحيــازة، وبيانــات الحائزيــن، التــي مــن 
الواجــب تســجيلها والمحافظــة عليهــا فــي قاعــدة البيانــات التــي يتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر. وســوف يســتخدم هــذا النظــام كأداة للتمّكــن مــن تتّبــع 
الحيوانــات وتســهيل برنامــج دعــم المواشــي وتحســين أســاليب مراقبــة أمــراض الحيوانــات ودعــم اإلنتــاج الحيوانــي، ويســهم كل ذلــك فــي إنتــاج إحصــاءات 

ســليمة وموثــوق بهــا تتعلــق بالثــروة الحيوانيــة. 

ــا يقــارب مــن %50 مــن المؤشــرات الزراعيــة وإصدارهــا التــي تعــّد )إحصــاءات رســمية ورئيســية( يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي  ــً احتســاب م يتــم حالي
بــإدارة عمليــة تنســيق تدفــق البيانــات اإلداريــة مــن المؤسســات والهيئــات العامــة األخــرى )وتحديــدًا جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة(، ويقــوم بالتأكــد مــن 

موثوقيتهــا ودمجهــا فــي نشــرات القطــاع المحــددة وفــي الكتــب اإلحصائيــة الســنوية. 

إن التعاريــف والتصنيفــات الرئيســية الخاصــة باإلحصــاءات الزراعيــة تتماشــى مــع المعاييــر الرئيســية لمنظمــة األغذيــة والزراعــة وتبعــً لذلــك فهــي قابلــة 
للمقارنــة مــع مفاهيــم األمــم المتحــدة وإحصــاءات االتحــاد األوروبــي. 

626  ADFCA publication number ADFCA-4954-01-2014.

627  Law No. (02) for the year 2008 with respect to Food within the Emirate of Abu Dhabi.

628   Policy for the Abu Dhabi Animal Identification and Registration System, ADFCA publication number ADFCA-033-11-2011-01:  
http://www.adfca.ae/English/PolicyAndLegislations/Guidelines/Documents/AIRS%20-%20en.pdf
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الزراعة / اإلنتاج النباتي629

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بمراجعــة البيانــات اإلحصائيــة الصــادرة عــن المؤسســات والهيئــات فــي إمــارة أبوظبــي وتجهيزهــا، فيمــا عــدا مؤشــرات 
ــر تلــك المؤشــرات وإنتاجهــا  ــر عــدد العامليــن فــي المــزارع بإمــارة أبوظبــي حيــث تتــم عمليــة تقدي الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن الزراعييــن، وتقدي
ــق  ــات عــن الحدائ ــات بيان ــة، بينمــا تقــدم البلدي ــات المؤشــرات الزراعي ــة بيان ــة غالبي ــة الغذائي ــر جهــاز أبوظبــي للرقاب فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. يوف
والمتنزهــات، وتوفــر هيئــة البيئــة - أبوظبــي بيانــات حــول الغابــات واآلبــار الزراعيــة كمــا توفــر شــركة الفوعــة بيانــات إنتــاج التمــور. يســتخدم دليــل التعــداد 
الزراعــي630 الصــادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة كمصــدر للمفاهيــم والتعاريــف وأســاليب احتســاب اإلحصــاءات الزراعيــة، ويوفــر مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
بيانــات حــول هيــكل القطــاع الزراعــي وبصفــة رئيســية مــا يتعلــق بعــدد الحيــازات الزراعيــة بحســب المناطــق فــي اإلمــارة، وكذلــك المســاحة المزروعــة وكمّيــة 
اإلنتــاج الزراعــي وقيمــه حســب نــوع المحصــول، وكذلــك بيانــات أســلوب الــري ومصــدره وبيانــات القــروض الزراعيــة. إن الوحــدة اإلحصائيــة المســتخدمة هــي 
ــة والزراعــة والموجــود فــي وثيقــة البرنامــج  ــات باســتخدام نظــام التصنيــف الصــادر عــن منظمــة األغذي ــة )المزرعــة(. يتــم تصنيــف البيان ــازات الزراعي الحي

العالمــي للتعــداد الزراعــي عــام 2010 631. 

الثروة الحيوانية632

يوفــر جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بيانــات حــول أعــداد الثــروة الحيوانيــة حســب النــوع والمنطقــة وبيانــات عــن المــزارع التجاريــة حســب النــوع. وتتولّــى 
البلديــات المســؤولية عــن توفيــر بيانــات التقديــرات اإلنتاجيــة للذبائــح مــا عــدا لحــوم الجمــال التــي يوفرهــا جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، وتوفــر إحصاءات 
الثــروة الحيوانيــة فــي إمــارة أبوظبــي بيانــات حــول: الثــروة الحيوانيــة موزعــة حســب النــوع والمناطــق فــي إمــارة أبوظبــي، كمــا توفــر بيانــات حــول كمّيــات 
اإلنتــاج الحيوانــي فــي المــزارع التجاريــة وبيانــات صحــة الحيــوان. يســتخدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي المفاهيــم والتعاريــف والتصنيفــات والمنهجيــات 
الــواردة فــي كتيــب التعــداد الصــادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة المذكــورة أعــاله. إضافــة إلــى ذلــك يتــم اســتخدام المفاهيــم والتعاريــف والتصنيفــات 
اإلحصائيــة المســتخدمة فــي إنتــاج إحصــاءات الثــروة الحيوانيــة633 الصــادرة عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة فــي عمليــة التصنيــف. ويســتخدم كل مــن حيــازات 

الثــروة الحيوانيــة والمــزارع التجاريــة كوحــدات عــّد إحصائيــة.

الثروة السمكية634

ــة والزراعــة.  ــة التــي توجــد فــي كتيــب التعــداد الزراعــي لمنظمــة األغذي ــف واألســاليب اإلحصائي يســتخدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي المفاهيــم والتعاري
ويتبنــى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي التصنيفــات الدوليــة المشــار إليهــا فــي كتيــب جمــع إحصــاءات الثــروة الســمكية الداخليــة والســاحلية 2004635. 
وتغطــي بيانــات الثــروة الســمكية التــي يتــم جمعهــا مــن الســجالت اإلداريــة، ومــن قاعــدة بيانــات هيئــة البيئــة -أبوظبــي إحصــاءات الثــروة الســمكية وفقــً 
للمواقــع البحريــة فــي إمــارة أبوظبــي، وينشــر مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي إحصــاءات الثــروة الســمكية التاليــة فــي إصــدار إحصــاءات الثــروة الحيوانيــة والكتــاب 

اإلحصائــي الســنوي بأبوظبــي: 

كمية األسماك المصطادة في إمارة أبوظبي: اإلجمالي حسب عائالت األسماك الرئيسية، وموقع اإلنزال وحسب الشهر، ونوع القارب وطريقة الصيد.	 

قيمة األسماك المصطادة في إمارة أبوظبي: اإلجمالي حسب عائالت األسماك الرئيسية وحسب موقع اإلنزال. 	 

عدد الرحالت حسب الشهر وموقع اإلنزال في إمارة أبوظبي. 	 

عدد صيادي األسماك وقوارب الصيد في إمارة أبوظبي. 	 

الميزانية الغذائية 

يســتخدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مفاهيــم وتعريفــات وتصنيفــات ومنهجيــات منظمــة األغذيــة والزراعــة فــي إنتــاج إحصــاءات الميزانيــة الغذائيــة637-636. 
ويســتخدم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي البرنامــج والمنهجيــة الخاصــة بمســح دخــل األســرة وإنفاقهــا لبنــاء نمــوذج الميزانيــة الغذائيــة ليســاهم فــي تعزيــز 

األمــن الغذائــي وتحقيقــه فــي اإلمــارة. 

توفــر دراســة الميزانيــة الغذائيــة بيانــات عــن كميــات الغــذاء المتــاح لالســتهالك، ونصيــب الفــرد اليومــي مــن الســعرات الحراريــة والبروتينــات والدهــون، 
لتقــدم صــورة واضحــة وشــاملة لواضعــي السياســات الغذائيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن سياســات زراعيــة عــن حالــة الغــذاء ونمطــه وعالقتــه باألمــن الغذائــي.

629  See file: T7.Methodology for agricultural statistics (Ref. Doc. 256)

630    A system of integrated agricultural censuses and surveys - Volume 1 World Programme for the Census of Agriculture 2010: 
http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/world-census-of-agriculture/world-programme-for-the-census-of-agriculture-2010/en/

631  http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/world-census-of-agriculture/world-programme-for-the-census-of-agriculture-2010/en/

632  See file: T5.Livestock Statistics methodology (Ref. Doc. 254)

633  http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/methodology/methodology-systems/livestock-statistics-concepts-definitions-and-classifications/ar/

634  Handbook on Collecting Fishery Statistics for Inland and Coastal Fisheries

635  See also: http://www.fao.org/fishery/cwp/search/en

636   Concepts and Definitions of Supply Utilization Accounts(SUAs):  
http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/methodology/methodology-systems/concepts-and-definitions-of-supply-utilization-accountssuas/ru/

637  Food Balance Sheets – A Handbook: http://www.fao.org/docrep/003/x9892e/X9892E00.htm#TopOfPage

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

221

http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/world-census-of-agriculture/world-programme-for-the-census-of-agriculture-2010/en/
http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/world-census-of-agriculture/world-programme-for-the-census-of-agriculture-2010/en/
http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/methodology/methodology-systems/livestock-statistics-concepts-definitions-and-classifications/ar/
http://www.fao.org/fishery/cwp/search/en
http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/methodology/methodology-systems/concepts-and-definitions-of-supply-utilization-accountssuas/ru/


4-6-1-3-2 إحصاءات أبوظبي: المنتجات

تتوافــر اإلحصــاءات الزراعيــة التــي ينتجهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى الموقــع اإللكترونــي638. ويمكــن الحصــول علــى البيانــات دون مقابــل. وتضــم 
القائمــة ملخصــً للنشــرات الرئيســية المتوافــرة مقســمة إلــى نوعيــن: النــوع األول ويتضمــن نوعيــة النشــاط الخــاص بالقطــاع بينمــا يتعلــق النــوع الثانــي 

بنشــرات أكثــر تنوعــً. 

ــات  ــة -أبوظبــي والبلدي ــة البيئ ــة وهيئ ــة الغذائي ــات أساســية يقــوم جهــاز أبوظبــي للرقاب ــة تنبثــق مــن بيان ــإن اإلحصــاءات الزراعي كمــا ســبق ذكــره ف
وشــركة الفوعــة بجمعهــا وتقــدم إلــى مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي الــذي يقــوم بــدوره بتدقيقهــا وتنســيقها بهــدف احتســاب المؤشــرات اإلحصائيــة. 
يتمثــل المفهــوم األساســي فــي اإلحصــاءات الزراعيــة فــي تعريــف الحيــازات الزراعيــة المســتخدمة فــي أبوظبــي639، التــي تعــرف بأنهــا وحــدة اقتصاديــة 
ــً ألغــراض اإلنتــاج الزراعــي، والتــي  ــً أو جزئي ــات الموجــودة وكل األراضــي المســتعملة كلي لإلنتــاج الزراعــي تخضــع إلدارة واحــدة، وتشــمل جميــع الحيوان
يديرهــا القطــاع العائلــي أو القطــاع غيــر العائلــي، وقــد تتكــون أرض الحيــازة مــن جــزء واحــد أو أكثــر، بشــرط أن يشــترك جميــع أجــزاء الحيــازة فــي 
وســائل إنتــاج واحــدة مثــل العمالــة والمبانــي الزراعيــة واآلالت الزراعيــة وحيوانــات الجــر. إن الوحــدات االقتصاديــة التــي تقتصــر أنشــطتها علــى األنشــطة 
االقتصاديــة التاليــة: الصيــد والتربيــة للتســلية، واســتغالل الغابــات أو قطــع األشــجار أو خدمــات الصيــد والزراعــة، ال تعتبــر حيــازات زراعيــة. ويتطابــق هــذا 
التعريــف مــع التعريــف الدولــي كمــا هــو مذكــور فــي القســم الســابق تحــت عنــوان المفاهيــم والتعاريــف الرئيســية )4-6–1–2–2( عــالوة علــى ذلــك هنــاك 
مــزارع تجاريــة يتــم إصــدار إحصــاءات محــددة بشــأنها، تشــمل المــزارع المتخصصــة بإنتــاج نــوع أو أكثــر مــن أنــواع الثــروة الحيوانيــة، وتتوافــر فيهــا األبنيــة 
واألدوات الالزمــة لتربيــة الحيوانــات وتعمــل بأســلوب تجــاري منظــم، ويتطلــب إنشــاؤها الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن قبــل الجهــات الرســمية وفــق 

شــروط معّينــة وتشــمل مــزارع الدواجــن واألبقــار.

تــم تخطيــط التعــداد الزراعــي فــي أبوظبــي الــذي بــدأ فــي عــام 2014 وفقــً للتوصيــات التــي قدمتهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة640، وقــام بإدارتــه مركــز 
اإلحصــاء - أبوظبــي وجهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، الــذي ســتكون بياناتــه ونتائجــه مصــدر التحديــث الرئيســي للبيانــات الزراعيــة. يعــّد التعــداد الزراعــي 
فــي إمــارة أبوظبــي بمنزلــة عمليــة إحصائيــة علــى نطــاق واســع يتــم تنفيذهــا لجمــع معلومــات كمّيــة عــن تركيبــة القطــاع الزراعــي )هيــكل القطــاع الزراعــي( 
باســتخدام الحيــازات الزراعيــة كوحــدة للعــّد. يغطــي التعــداد الزراعــي المناطــق كافــة فــي اإلمــارة خــالل الســنة الزراعيــة ويشــمل التعــداد جميــع الحيــازات 
الزراعيــة التــي تصنــف علــى أنهــا حيــازات نباتيــة أو حيــازات الثــروة الحيوانيــة أو الحيــازات المختلطــة، ويشــمل البيانــات الخاصــة بمــزارع األســماك والمناحــل.

تجمــع بيانــات التعــداد الزراعــي بأســلوب المقابــالت الشــخصية عــن طريــق زيــارة الحيــازات الزراعيــة كافــة )الحيــازات النباتيــة )المزارع( وحيــازات الثــروة الحيوانية 
والحيــازات النباتيــة والحيوانيــة المختلطــة( فــي إمــارة أبوظبي حســب اإلقليم. 

يتضّمن اإلطار )1( إصدارات مركز اإلحصاء - أبوظبي المتعلقة باإلحصاءات الزراعية المبّينة فيما يلي: 

اإلطار )1(: إصدارات اإلحصاءات الزراعية الصادرة عن مركز اإلحصاء - أبوظبي

اإلحصاءات الزراعية. 	 

إحصاءات الثروة الحيوانية. 	 

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين. 	 

استخدامات األراضي الزراعية. 	 

الميزانية الغذائية. 	 

الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي -الزراعة. 	 

أبوظبي في نصف قرن -الزراعة. 	 

إحصاءات التنمية في إمارة أبوظبي -الزراعة. 	 

استكشف أبوظبي من خالل اإلحصاءات -الزراعة. 	 

اإلحصاءات الزراعية641	 

638  www.scad.ae

639  Agriculture Statistics 2013, p.55.

640  A System of Integrated Censuses and Surveys (Agriculture Census Methodology.pdf ).

641  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=8&SubTopicID=126
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تتضّمن هذه النشرة تفصياًل دقيقً وتشمل مجموعة كبيرة من الجداول خاصة بالموضوعات التالية: 

إحصاءات اإلنتاج النباتي 

عدد الحيازات الزراعية ومساحتها حسب النوع والمنطقة.	 

عدد األشجار المثمرة ومساحتها حسب النوع والمنطقة.	 

كمية التمور المنتجة وقيمتها حسب المنطقة.	 

المساحة المحصولية وكمّية إنتاج المحاصيل الحقلية وقيمتها حسب النوع والمنطقة. 	 

المساحة المحصولية وكمّية إنتاج الخضراوات وقيمتها حسب النوع والمنطقة. 	 

عدد أشجار الغابات ومساحتها حسب المنطقة.	 

المساحة المروّية حسب نوع نظام الّري والمنطقة.	 

عدد اآلبار الزراعية حسب المنطقة.	 

قيمة القروض الممنوحة للمزارعين حسب المنطقة.	 

التجارة الخارجية للسلع الزراعية642

قيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من السلع الزراعية والغذائية عبر منافذ إمارة أبوظبي. 	 

إحصاءات الثروة الحيوانية

يشمل اإلصدار مجموعة من الجداول الخاصة بالموضوعات التالية: 

إحصاءات المواشي )أعداد الثروة الحيوانية(:

عدد حيازات الثروة الحيوانية حسب المنطقة.	 

أعداد الضأن والماعز واألبقار والجمال )حسب الجنس وفئة العمر والمنطقة(.	 

أعداد الحيوانات المعالجة والمحصنة حسب النوع والمنطقة.	 

أعداد الحيوانات المذبوحة وكمية اللحوم المنتجة وقيمتها. 	 

إحصاءات المزارع التجارية: 

عدد المزارع التجارية حسب نوع المزرعة. 	 

عدد األبقار في مزرعة األبقار التجارية حسب فئة العمر والجنس. 	 

إنتاج المزارع التجارية حسب نوع المزرعة. 	 

كمية مستلزمات اإلنتاج الحيواني وقيمتها حسب نوع المزرعة. 	 

عدد المزارع التجارية ومساحتها وسعتها حسب نوع المزرعة. 	 

إحصاءات إنتاج األسماك: 

كمّية األسماك المصطادة وقيمتها. 	 

كمّية األسماك المصطادة وقيمتها حسب العائالت الرئيسية.	 

كمّية حصيلة صيد السمك وقيمتها حسب النوع الرئيسي والشهر. 	 

كمّية األسماك المصطادة وقيمتها حسب العائالت الرئيسية وموقع الصيد. 	 

كمّية األسماك المصطادة وقيمتها حسب نوع القارب وطريقة الصيد. 	 

عدد رحالت الصيد حسب موقع الصيد ونوع القارب. 	 

عدد الصيادين وعدد قوارب الصيد.	 

642  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=8&SubTopicID=165
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مؤشر الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين - النصف سنوي643

يتــم إنتــاج مؤشــر الرقــم القياســي ألســعار المنتجيــن الزراعييــن باســتخدام بيانــات أســعار المنتجــات الزراعيــة )الخضــراوات( التــي يتــم توريدهــا إلــى مراكــز 
التســويق الزراعيــة تحــت إشــراف جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة. ويتــم إنتــاج البيانــات ونشــرها مرتيــن فــي الســنة حيــث تنشــر للنصــف األول مــن العــام 

ومــن ثــم النصــف الثانــي مــن العــام. 

فيما يلي المؤشرات الرئيسية ذات الصلة بأسعار الخضراوات: 

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين لكل من النصف األول من السنة والنصف الثاني من السنة حسب نوع المحصول. 	 

األهمية النسبية ونسب التغيير في مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضراوات. 	 

استخدام األراضي الزراعية644

تعطــي إحصــاءات اســتخدام األراضــي الزراعيــة صــورة شــاملة للمنطقــة الزراعيــة حيــث يتــم تصنيــف األرض وفقــً أو حســب األنشــطة التــي تتــم علــى جــزء 
مــن مســاحة األرض. وتشــّكل المســاحة الحقيقيــة للحيــازة الزراعيــة التــي يمكــن اســتخدامها، ويقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتقديــم بيانــات أساســية 

حــول اســتخدامات األراضــي الزراعيــة التــي يقــوم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بجمــع بياناتهــا. 

فيما يلي المؤشرات اإلحصائية الرئيسية فيما يتعلق باستخدام األراضي الزراعية: 

عدد الحيازات النباتية ومساحتها حسب المنطقة.	 

مساحة الحيازات النباتية حسب استخدامات األراضي الزراعية والمنطقة.	 

مساحة الحيازات النباتية حسب فئة المساحة والمنطقة.	 

عدد الحيازات النباتية ومساحتها حسب فئة المساحة والمنطقة.	 

عدد الحيازات النباتية العاملة ومساحتها حسب المنطقة.	 

الميزانية الغذائية645

فيما يلي المؤشرات اإلحصائية الرئيسية فيما يتعلق بالميزانية الغذائية: 

كمّية الغذاء المتاح لالستهالك حسب المجموعات الغذائية الرئيسية. 	 

كمّية الغذاء المتاح لالستهالك من اإلنتاج النباتي حسب المجموعات الغذائية الرئيسية. 	 

كمّية الغذاء المتاح لالستهالك من اإلنتاج الحيواني حسب المجموعات الغذائية الرئيسية. 	 

معّدل نصيب الفرد من السعرات الحرارية من المنتجات النباتية حسب المجموعات الغذائية الرئيسية. 	 

معّدل نصيب الفرد من البروتين من المنتجات النباتية حسب المجموعات الغذائية الرئيسية. 	 

معّدل نصيب الفرد من الدهون من المنتجات النباتية حسب المجموعات الغذائية الرئيسية. 	 

معّدل نصيب الفرد من السعرات الحرارية من المنتجات الحيوانية حسب المجموعات الغذائية الرئيسية. 	 

معّدل نصيب الفرد من البروتين من المنتجات الحيوانية حسب المجموعات الغذائية الرئيسية. 	 

معّدل نصيب الفرد من الدهون من المنتجات الحيوانية حسب المجموعات الغذائية الرئيسية. 	 

فيما يختص بالنشرات العامة يتم التعامل مع البيانات الزراعية المختلفة في اإلصدارات التالية المتوافرة على الموقع اإللكتروني: 

الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي -الزراعة646

يوفــر الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلمــارة أبوظبــي بيانــات تفصيليــة عــن إحصــاءات اإلنتــاج النباتــي، والتجــارة الخارجيــة للســلع الزراعيــة وإحصــاءات الثــروة 
الحيوانيــة وإحصــاءات الثــروة الســمكية.

643  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=8&SubTopicID=168

644  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=8&SubTopicID=164

645  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=8&SubTopicID=129

646  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=8&SubTopicID=131
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المؤشرات اإلحصائية الرئيسية هي التالية:

عدد الحيازات النباتية ومساحتها حسب فئة المساحة والمنطقة.	 

مساحة الحيازات النباتية حسب استخدامات األراضي.	 

المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والخضراوات واألشجار المثمرة.	 

كمّية المحاصيل الحقلية والخضراوات المنتجة وقيمتها.	 

كمّية التمور المنتجة وقيمتها.	 

الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين.	 

أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع )الضأن والماعز واألبقار والجمال(.	 

عدد المزارع التجارية.	 

كمّية إنتاج الحليب وإنتاج البيض وإنتاج لحوم الدواجن في المزارع التجارية.	 

كمّية األسماك المصادة وقيمتها حسب العائالت الرئيسية لألسماك. 	 

قيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من السلع الزراعية والغذائية. 	 

أبوظبي في نصف قرن647، وإحصاءات تنمية أبوظبي648 

عدد الحيازات النباتية ومساحتها حسب فئة المساحة والمنطقة.	 

إجمالي القروض الممنوحة للمزارعين في القطاع الزراعي حسب المنطقة.	 

كمّية الخضراوات الموّردة لمراكز التسويق الزراعي وقيمتها حسب المنطقة.	 

 أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع والمنطقة.	 

كمّية األسماك المصطادة وقيمتها.	 

عدد مراكب الصيد وعدد الصيادين.	 

مزارع األبقار وإنتاج الحليب.	 

إنتاج مزارع الدواجن حسب النوع.	 

قيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من السلع الزراعية والغذائية.	 

استكشف أبوظبي من خالل اإلحصاءات649

يتضمن هذا اإلصدار إحصاءات القطاعات االقتصادية الرئيسية، ومن بينها الزراعة والبيئة. ولعّل المؤشرات اإلحصائية الرئيسية محل العنأية هي: 

عدد الحيازات النباتية ومساحتها.	 

أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع.	 

كمية األسماك المصادة وقيمتها.	 

4-6-1-3-3 العالقة باإلحصاءات في دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإنتــاج العديــد مــن المؤشــرات الزراعيــة، معظمهــا مشــتق مــن بيانــات الســجالت اإلداريــة مــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة 
الدوليــة، وذات صلــة بمجموعــة  التوصيــات  مــع  بيانــات إحصائيــة موجــودة أصــاًل وتتفــق  يرتكــز األســلوب علــى مصــادر  )ADFCA(، حيــث  الغذائيــة 
المجــاالت اإلحصائيــة برّمتهــا. وبشــكل أساســي، ال ينفــذ مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مســوحات إحصائيــة حقيقيــة فيمــا يتعلــق بموضــوع الزراعــة )عــدا 

التعــدادات الزراعيــة(.

بالمجمل، ثّمة تعريفات محددة تتوافر عن غالبية المؤشرات الموجودة، وهي مّتسقة مع معظم معايير منظمة األغذية والزراعة األكثر شيوعً.

647  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=162

648  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=163

649  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=8&SubTopicID=127
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إن المقارنــات مــع النظــام اإلحصائــي الزراعــي الــذي تديــره دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــالل الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء تظهــر التنســيق 
علــى مســتوى الدولــة وعلــى مســتوى إمــارة أبوظبــي. وبحســب بيانــات زراعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتوافــرة علــى موقعهــا اإللكترونــي650 – فهــي 
تقســم إلــى محاصيــل زراعيــة وثــروة حيوانيــة وأســماك، وإحصــاءات االقتصــاد الزراعــي، فالنتيجــة العامــة هــي أن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي قــام بتطبيــق 
االســتراتيجية نفســها المعتمــدة علــى مســتوى دولــة اإلمــارات، بخصــوص الموضوعــات المغطــاة ضمــن اإلحصــاءات الزراعيــة، ومصــادر البيانــات الرئيســية 

ونــوع المخــرج المتوافــر للمســتخدمين النهائييــن. 

تقســم نشــرة اإلحصــاءات الزراعيــة الخاصــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، المتوافــرة علــى اإلنترنــت واألكثــر تحديثــً إلــى قســمين مشــابهين كثيــرًا لتلــك 
المتضمنــة فــي نشــرة مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي عــن إحصــاءات الزراعــة المذكــورة أعــاله.

وكنتيجــة، فــإن ثّمــة مســتوى كبيــرًا مــن االتســاق فيمــا بيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمعاييــر الدوليــة، باألخــذ فــي اإلعتبــار حداثــة إنشــاء مركــز اإلحصــاء - 
أبوظبــي، إال أن هنــاك المجموعــة الواســعة مــن المؤشــرات اإلحصائيــة المتوافــرة حتــى تاريخــه. تتوافــر السالســل الزمنيــة للكثيــر مــن الموضوعــات: واألطــول 
فيهــا تبــدأ عــام 1971 )عــدد الحيــازات النباتيــة ومســاحتها(، وأخــرى متوافــرة منــذ الســبعينيات )المحاصيــل والمواشــي واألســماك(، وثّمــة مجموعــة فرعيــة 

أخــرى متوافــرة منــذ الثمانينيــات )مراكــب الصيــد والماشــية والحليــب والدواجــن(، بينمــا تبــدأ األقصــر فيهــا منــذ التســعينيات )الــواردات والصــادرات(.

جميــع النشــرات تتضمــن شــرحً ألهــداف هــذه اإلحصــاءات وأغراضهــا، التــي تســترعي انتباهــً الحتياجــات المســتخدم وإمكانيــة القــارئ لفهــم اإلحصــاءات 
الرســمية واســتيعابها.

ــات  ــة. يأتــي هــذا الســيناريو قبــل إنتــاج البيان ــه تحليــل اإلحصــاءات الزراعيــة يشــّكل فرصــة إيجابيــة للغأي إن تحديــد ســيناريو اســتراتيجي يجــب مــن خالل
ويقــود األولويــات واألســاليب التــي ستســتخدم فــي جمــع البيانــات األساســية. والســيناريو مشــتق مــن تقييــم اإلحتياجــات األساســية للمســتخدمين -التــي 

مــن المحتمــل جــدًا خضوعهــا للمراجعــة الدورية-وهــذه الطريقــة متماشــية مــع المعاييــر الدوليــة األكثــر توصيــة.

كما وأن التعاريف والتصنيفات المعتمدة لإلحصاءات الزراعية في إمارة أبوظبي تتسق إلى حّد كبير مع المتطلبات الدولية الموصى بها.

يتــم جمــع إحصــاءات القطــاع وتوضيحهــا حســب أســاليب معتمــدة دوليــً وتولــي انتباهــً للمتطلبــات الدوليــة. أمــا عمليــة نشــر البيانــات فيتــم تنفيذهــا 
بشــكل رئيســي مــن خــالل نشــر النتائــج إلكترونيــً ومــن خــالل المطبوعــات، مــع توفيــر ملخصــات مــن النشــرات أو النشــرات بالكامــل علــى الموقــع 

اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي.

4-6-1-4 استخدام البيانات

تتضمــن نشــرات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي - كتلــك المدونــة فــي الجــزء الفرعــي إس 6-1-3-2 العديــد مــن البيانــات اإلحصائيــة التــي تتعلــق بالزراعــة. 
وتتوافــر المؤشــرات اإلحصائيــة الرئيســية فــي إصــدارات ســنوية لإلحصــاءات الزراعيــة، وإحصــاءات الثــروة الحيوانيــة. كمــا تتوافــر مجموعــة سالســل زمنيــة 

ذات صلــة بذلــك فــي نشــرة إحصــاءات التنميــة فــي أبوظبــي. 

قراءة اإلحصاءات

تعد اإلحصاءات الرسمية األساسية )KOS( المؤشرات األكثر أهمية لقطاع الزراعة. يمكن تقسيمها إلى موضوعين فرعيين، كما هو وارد في اإلطار )2(. 

اإلطار )2(: اإلحصاءات الرسمية األساسية لقطاع الزراعة كما حّددها مركز اإلحصاء - أبوظبي651 

اإلحصاءات الزراعية )شاملة إحصاءات استخدام األراضي الزراعية(	 

عدد الحيازات النباتية: اإلجمالي، حسب فئة المساحة. 	 

مساحة الحيازات النباتية: اإلجمالي، حسب فئة المساحة، وحسب استخدامات األراضي والمنطقة. 	 

عدد الحيازات النباتية العاملة.	 

مساحة الحيازات النباتية العاملة.	 

عدد الحيازات النباتية )المزارع( ومساحتها حسب فئات ملوحة التربة.	 

عدد األشجار المثمرة حسب النوع.	 

مساحة األشجار المثمرة حسب النوع.	 

مساحة أشجار النخيل في الحيازات النباتية )المزارع( المنطقة. 	 

650  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportsByDepartmentEnglish/tabid/104/Default.aspx?MenuId=1&NDId=366

651   For further details on Official Statistics, please refer to SCAD website or portal.  
File name: economic department KOS 2014  revised coding (Ref. Doc. 60)
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عدد أشجار النخيل في الحيازات النباتية )المزارع( حسب المنطقة. 	 

كمّية التمور المنتجة حسب المنطقة. 	 

قيمة التمور المنتجة حسب المنطقة. 	 

مساحة الحدائق العامة حسب المنطقة. 	 

عدد الحدائق العامة حسب المنطقة. 	 

عدد أشجار الغابات حسب النوع والمنطقة. 	 

مساحة أشجار الغابات حسب المنطقة. 	 

المساحة المحصولية من المحاصيل الحقلية حسب النوع والمنطقة. 	 

كمّية إنتاج المحاصيل الحقلية الحقول حسب النوع والمنطقة. 	 

قيمة إنتاج المحاصيل الحقلية حسب النوع والمنطقة.	 

المســاحة المزروعــة بالخضــراوات: حســب نــوع المحصــول، فــي الحقــول المفتوحــة )األرض المكشــوفة( حســب نــوع المحصــول، وتحــت البيــوت 	 
المحميــة حســب نــوع المحصــول.

كميــة إنتــاج الخضــراوات: حســب نــوع المحصــول، فــي الحقــول المفتوحــة المكشــوفة )األرض المكشــوفة( حســب نــوع المحصــول، وتحــت البيــوت 	 
المحميــة حســب نــوع المحصــول.

قيمــة إنتــاج الخضــراوات: حســب نــوع المحصــول، فــي الحقــول المفتوحــة المكشــوفة )األرض المكشــوفة( حســب نــوع المحصــول، وتحــت البيــوت 	 
المحميــة حســب نــوع المحصــول.

عدد البيوت المحمية المنتجة وغير المنتجة، حسب المنطقة. 	 

مساحة البيوت المحمية المنتجة وغير المنتجة، حسب المنطقة. 	 

المساحات المروية حسب أسلوب الّري والمنطقة. 	 

عدد اآلبار الزراعية حسب المنطقة. 	 

عدد اآلبار في الحيازات النباتية )المزارع( ومعّدل عمق البئر حسب المنطقة. 	 

قيمة القروض الممنوحة للمزارعين حسب النوع والمنطقة. 	 

كمّية المبيدات المستخدمة حسب النوع والمنطقة. 	 

قيمة المبيدات المستخدمة حسب النوع والمنطقة. 	 

عدد العمال في الحيازات النباتية )المزارع(.	 

 	.)ADFSC( المشمولة بالدعم الحكومي حسب المنطقة، والتي لها عضوية في مركز خدمات المزارعين :)عدد الحيازات النباتية )المزارع

مساحة الحيازات النباتية )المزارع( المشمولة بالدعم الحكومي حسب المنطقة. 	 

قيمة الواردات: من األغذية والسلع الزراعية، ومن األسمدة الزراعية، ومن المبيدات الحشرية الزراعية حسب النوع.	 

قيمــة الصــادرات، وقيمــة المعــاد تصديــره مــن خــالل موانــئ إمــارة أبوظبــي: مــن األغذيــة والســلع الزراعيــة، ومــن األســمدة الزراعيــة، ومــن المبيــدات 	 
الحشــرية الزراعيــة حســب النــوع.

كمّية الواردات من األسمدة الزراعية.	 

كمّية الصادرات، والمعاد تصديره من األسمدة الزراعية من خالل موانئ إمارة أبوظبي.	 

عدد شحنات السلع الغذائية المستوردة حسب المنافذ الحدودية.	 

إحصاءات الثروة الحيوانية:

كمّية األسماك المصطادة: حسب الشهر وحسب العائالت الرئيسية وحسب موقع اإلنزال وحسب نوع القارب وطرق الصيد.	 

قيمة صيد األسماك: حسب عائالت األسماك الرئيسية وموقع اإلنزال.	 

عدد الرحالت حسب الشهر وموقع اإلنزال.	 

عدد الصيادين وعدد قوارب الصيد.	 

عدد حيازات الثروة الحيوانية )الحيازات التقليدية( حسب المنطقة. 	 

أعداد الضأن والماعز واألبقار والجمال حسب الجنس والفئات العمرية والمنطقة. 	 

عدد الحيوانات المعالجة والطيور المعالجة والحيوانات المحصنة: حسب النوع والمنطقة. 	 

عدد الحيو انات المذبوحة حسب نوع الحيوان.	 

كمية اللحوم المنتجة حسب نوع الحيوان.	 
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قيمة اللحوم المنتجة حسب نوع الحيوان.	 

عدد الِجمال المستلمة والمبيعة والمذبوحة.	 

قيمة الِجمال المستلمة والمبيعة والمذبوحة.	 

عدد العمال في الحيازات الحيوانية )الحيازات التقليدية( في إمارة أبوظبي.	 

عدد حيازات الثروة الحيوانية المشمولة بالدعم الحكومي حسب المنطقة. 	 

عدد المزارع التجارية حسب نوع المزرعة.	 

أعداد األبقار في مزارع األبقار التجارية حسب الفئات العمرية والجنس.	 

اإلنتاج الحيواني من مزارع الدجاج الالحم حسب النوع، ومن مزارع الدجاج البياض حسب النوع، ومزارع األبقار التجارية حسب النوع.	 

كمّية مستلزمات اإلنتاج الحيواني في المزارع التجارية، ومزارع الدجاج الالحم، ومزارع الدجاج البياض، ومزارع األبقار التجارية.	 

قيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني في المزارع التجارية، ومزارع الدجاج الالحم، ومزارع الدجاج البياض، ومزارع األبقار التجارية.	 

قيمة النفقات األخرى في المزارع التجارية حسب النوع.	 

قيمة رأس المال المدفوع في المزارع التجارية حسب نوع المزرعة والجنسية.	 

قيمة تعويضات العاملين في المزارع التجارية حسب نوع المزرعة ونوع النشاط.	 

قيمة التغّير في أعداد االبقار في المزارع التجارية في إمارة أبوظبي.	 

المساحة وسعة المزارع: مزارع الدجاج الالحم، ومزارع الدجاج البياض ومزارع األبقار.	 

مؤشر أسعار المنِتجين الزراعيين

مؤشر الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين: السنوي ونصف السنوي.	 

الميزانية العمومية لألغذية*

المتوسط اليومي للفرد الواحد: سعرات حرارية، بروتين، دهون.	 

المتوسط اليومي للفرد الواحد: سعرات حرارية، بروتين، دهون من المنتجات النباتية.	 

المتوسط اليومي للفرد الواحد: سعرات حرارية، بروتين، دهون من المنتجات الحيوانية.	 

المتوسط السنوي للفرد الواحد: األغذية، األغذية من المنتجات النباتية، األغذية من المنتجات الحيوانية.	 

4–6–2 البيئـة

4–6–2-1 مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها 

نظــرًا إلــى األهميــة القصــوى التــي تتمتــع بهــا البيئــة، فــإن توفيــر البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة حــول هــذا القطــاع يقــّدم دعمــً ال غنــى عنــه لصناعــة 
القــرار، حيــث تتيــح إمكانيــة وضــع سياســات بيئيــة وتنفيذهــا، باإلضافــة إلــى تقييــم مــدى كفاءتهــا. كمــا توفــر هــذه البيانــات رؤيــة لمجموعــة واســعة مــن 

األنشــطة االقتصاديــة للحفــاظ علــى البيئــة.

ــات  ــى دورهــا فــي وضــع أولوي ــة إل ــة، إضاف ــر فــي البيئ ــد العوامــل الرئيســية التــي تؤث ــرة فــي تحدي ــة كبي إن للمؤشــرات البيئيــة ضمــن هــذا اإلطــار أهمي
وأهــداف )تتماشــى مــع التشــريعات المحليــة واالتفاقيــات الدوليــة واإللتزامــات األخــرى( ولرصــد مــدى التقــّدم نحــو تطويــر مســتدام بيئيــً. إضافــة إلــى ذلــك، 
تعــّد المؤشــرات البيئيــة ذات صلــة بتوعيــة الجمهــور حــول االتجاهــات والظــروف البيئيــة، كمــا توفــر المعلومــات الالزمــة حــول المؤثــرات المختلفــة، إضافــة إلــى 
مــا ســبق فــإن التأثيــرات المختلفــة واالســتجابة للسياســات تعــّد أيضــً اســتراتيجية متداولــة لتعزيــز الدعــم الــذي يقّدمــه المجتمــع لقيــاس أداء السياســات.

وباإلضافــة إلــى صانعــي السياســات والقــرارات، فــإن اإلحصــاءات البيئيــة تخــدم مجموعــة كبيــرة مــن المســتخدمين اآلخريــن مثــل المحلليــن والباحثيــن 
واألكاديمييــن مــن ناحيــة، وعامــة الجمهــور بمــا فــي ذلــك أجهــزة اإلعــالم والمجتمــع المدنــي مــن ناحيــة أخــرى. وتعكــس سياســات حكومــة إمــارة أبوظبــي 

وبرامجهــا الوعــي المتزايــد بأهميــة البيئــة األفضــل واألنظــف.

تعمــل هيئــة البيئــة - أبوظبــي علــى حمأيــة الحيــاة الفطريــة والنظــام البيئــي وتضمــن إدارة النمــو االجتماعــي واالقتصــادي لإلمــارة بطريقــة مســتدامة. 
وعلــى وجــه الخصــوص، يعنــي ذلــك دعــم الحفــاظ علــى البيئــة علــى المــدى الطويــل ودعــم الســكان كافــة وحمأيــة صحتهــم وســالمتهم. وتقــوم الهيئــة 
بوضــع معاييــر ولوائــح مرتبطــة بنوعيــة الهــواء وإدارة البيئــة البحريــة ومتابعتهــا وتنفيذهــا واســتخدام الميــاه وتدويرهــا وتلــوث األرض والمحافظــة عليهــا 

والحــد مــن الضوضــاء وإدارة النفايــات والتنــوع البيولوجــي والحفــاظ علــى الصحــة والســالمة المهنيــة والتحقــق مــن المــواد الخطــرة والمراقبــة البيئيــة.
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ضمن إطار عمل إمارة أبوظبي، ركزت العديد من التقارير، على المسائل البيئية الحيوية التي تضّم ما يلي: 

الرؤيــة البيئيــة لعــام 2030652 التــي ترتكــز علــى بيــان األهــداف التاليــة: »صــون التــراث الطبيعــي إلمــارة أبوظبــي وتعزيــزه، مــع القيــام بــدور 
ــة لعــام 2030  ــة البيئي ــع«. وتشــمل الرؤي ــاة للجمي ــة الحي ــد فــي مجــال كفــاءة اســتخدام المــوارد والمســاهمة بتحســين نوعي إقليمــي رائ

خمســة مجــاالت ذات أولويــة: 

التغّير المناخي: تقليل تأثير التغّير المناخي. 	 

تنقية الهواء وتقليل التلوث الضوضائي: المساهمة في تحقيق ظروف معيشية آمنة وصحية.	 

الموارد المائية: كفاءة اإلدارة والمحافظة على الموارد المائية.	 

التنوع البيولوجي والموائل والتراث الطبيعي: المحافظة عليه للحاضر والمستقبل.	 

إدارة النفايات: تعزيز القيمة المضافة من خالل تدفقات المواد المحسنة وإدارة النفايات. 	 

خطــة أبوظبــي 2030 – خطــة إطــار الهيــكل الحضــري: تتعامــل هــذه الخطــة مــع تحســين المعاييــر الخاصــة بالهيــكل الحضــري وجعــل المبانــي أكثــر حداثــة 
وتحســين كفــاءة النقــل واإلســتفادة مــن اســتخدام األراضــي والتحكــم فــي التلــوث653. كمــا تشــمل الخطــة سياســات اإلطــار البيئــي التــي تســتند إلــى 
ــر ذي التأثيــر المنخفــض واالســتراتيجية واإلدارة  ــة البيئــة الطبيعيــة وتعزيزهــا وتوســيع المدينــة بنــاًء علــى التطوي سلســلة مــن المبــادئ تتضمــن حمأي

المســتدامة للنفايــات والمــوارد وبرامــج شــبكة التعليــم البيئــي ومرافقهــا.

تطويــر إدارة مســتدامة للميــاه الجوفيــة فــي إمــارة أبوظبــي: تهــدف السياســة إلــى الموازنــة بيــن العــرض والطلــب علــى الميــاه باســتخدام مصــادر ميــاه 
جديــدة وتحســين اســتخدامها654. إضافــة إلــى ذلــك ترّكــز النشــرة علــى تنفيــذ مجــال األولويــة الثالثــة فــي الرؤيــة البيئيــة لعــام 2030: »كفــاءة اإلدارة 
والمحافظــة علــى المــوارد المائيــة« وهــي تقــّدم إرشــادات عامــة لتحقيــق متطلبــات السياســة فــي مختلــف القطاعــات: الطاقــة والمرافــق الخدميــة، البنــاء 

والبنيــة التحتيــة والقطاعــات الصناعيــة والزراعــة والثــروة الحيوانيــة والســمكية ووســائل الراحــة العامــة والتشــجير.

ــة إلمــارة أبوظبــي التــي ترصــد علــى وجــه الخصــوص: الســواحل والجــزر والشــواطئ  ــز علــى المــوارد الســاحلية والبحري ــة لعــام 2030: ترّك الخطــة البحري
والحفــاظ علــى المناطــق المهّمــة بيئيــً والمواقــع الثقافيــة وفقــدان الموائــل وتدنــي نوعيــة الميــاه وخطــورة حــدوث فيضانــات أو تــآكل مــع التغّيــر المناخــي 
وأمــن المناطــق البحريــة655. تتمثــل رؤيــة الخطــة البحريــة لعــام 2030 فــي »توفيــر مجــال بحــري آمــن محمــي ومســتدام إلمــارة أبوظبــي« ويتمثــل الهــدف فــي 

دعــم نمــو اقتصــاد بحــري مســتدام مــع العمــل فــي الوقــت نفســه علــى تقليــل المخاطــر التــي تتعــرض لهــا صحــة اإلنســان والبيئــة. 

إطــار االســتدامة: الــذي يمكــن تحقيقــه عــن طريــق مبــادرة االســتدامة ويعــّد بمنزلــة عمليــة تنمويــة متكاملــة656 تابعــة لمجلــس التخطيــط العمرانــي 
وتســتند االســتدامة إلــى أربعــة ركائــز رئيســية لالســتدامة هــي البيئــة واالقتصــاد والمجتمــع والثقافــة. وتشــمل األهــداف التاليــة: 

تقليل الطلب على الموارد واستهالك الطاقة والمياه.	 

حمأية النظام البيئي في المنطقة وتعزيزه والمحافظة عليه.	 

تقليل التلوث في المناطق البرية والبحرية لحمأية صحتنا ورفاهيتنا باإلضافة إلى البيئة.	 

تطوير االستجابة الفورية للتغّير المناخي من خالل خفض انبعاث الغازات الضارة.	 

إن فهــم القطــاع البيئــي يعــّد أمــرًا حيويــً بالنســبة إلــى السياســة لتقييــم الوضــع الحالــي وتحديــد نقطــة البــدء التــي يتــم فــي مقابلهــا قيــاس التطــور 
المســتقبلي إضافــة إلــى توفيــر تقييــم للمخاطــر التــي تواجههــا الحكومــة والقطــاع والفــرص المتاحــة.

يسعى مركز اإلحصاء - أبوظبي إلى تقديم إحصاءات بيئية تعمل على رصد الوضع الفعلي والتطور الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة. 

4-6-2-2 ُأطر العمل الدولية

تخضــع اإلحصــاءات البيئيــة إلــى التطويــر والتحســين المســتمر وفقــً لالحتياجــات والنتائــج والمتطلبــات الجديــدة. هنــاك العديــد مــن المبــادرات قيــد 
التنفيــذ علــى الصعيــد الدولــي تتعلــق بمفاهيــم اإلحصــاءات البيئيــة وتعريفاتهــا657.

652  http://www.ead.ae/wp-content/uploads/2014/03/Environment-Vision-2030-Eng.pdf

653   Abu Dhabi Urban Planning Council: for details see Plan Abu Dhabi 2030 – Urban Structure Framework Plan  
(“Capital-2030-en URBAN.pdf”, http://www.carboun.com/wp-content/uploads/2010/07/PlanAbuDhabi2030_UPC.pdf);  
Capital district – English (“CapitalDistrict(English).pdf”, http://www.upc.gov.ae/template/upc/pdf/CapitialDistrict(English).pdf ).

654   Environment Agency – Abu Dhabi: Advancing Sustainable Groundwater Management in Abu Dhabi, 2012  
(“Groundwater-PB-Eng.pdf”, http://www.ead.ae/wp-content/uploads/2014/03/Groundwater-PB-Eng.pdf).

655  Abu Dhabi Urban Planning Council: http://www.upc.gov.ae/abu-dhabi-2030/maritime-2030.aspx?lang=en-US

656  http://www.upc.gov.ae/sud/

657  See sub-section International Framework.
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ــه مقاييــس  ــذي يمكــن وصفــه علــى أن ــه عالميــً فــي ســياق اإلحصــاءات البيئيــة هــو الرصــد والمتابعــة البيئيــة658 وال إن المفهــوم األساســي المعتــرف ب
متكــررة للخصائــص المعنيــة، ضمــن فتــرات متقطعــة محــددة، مــع األســاليب القابلــة للمقارنــة )الموحــدة( لمتابعــة التغيــرات التــي تحــدث فــي الطبيعــة 
والبيئــة بســبب النشــاطات البشــرية خــالل فتــرة زمنيــة محــددة. ويتمثــل الهــدف األساســي للرصــد والمتابعــة فــي الحصــول علــى المعلومــات المتصلــة 
بــاإلدارة البيئيــة. مــن حيــث المبــدأ، يســتخدم صّنــاع القــرار المعلومــات الكتشــاف المجــاالت التــي تتســبب فــي مشــكالت بهــدف إجــراء التغيــرات المناســبة 

فــي اإلدارة البيئيــة وتحديــد األولويــات.

تقــوم الهيئــات العامــة المســؤولة مثــل وزارة البيئــة أو هيئــة البيئــة بإعــداد اســتراتيجيات لتنفيــذ أنشــطة الرصــد بالتعــاون مــع مختلــف الجهــات والمعاهــد 
والشــركاء اآلخريــن وتعديلهــا بصفــة منتظمــة )كل 5 - 10 ســنوات(. ويمكــن تلخيــص القواعــد األساســية إلعــداد برنامــج رصــد للبيئــة وتقييــم األداء بنجــاح 

مــن خــالل إقامــة شــبكة رصــد علــى أســاس عــدد مــن االعتبــارات الرئيســية:

تحديد المعلومات المطلوبة قبل إعداد برنامج الرصد.	 

تأمين دعم مالي كاٍف.	 

يمكن تنفيذ البرنامج على مراحل.	 

تحديد آلية قياس المعايير واألساليب بصورة واضحة في البرنامج.	 

تقييم البرنامج دوريً.	 

إن الخلفية وبيانات الرصد األخرى )مثل البيانات المنهجية واإلحصائية( ضرورية خاصة لتقييم المراحل وإعداد التقارير.	 

تقوم شعبة اإلحصاء لدى األمم المتحدة بتعريف البيانات واإلحصاءات والمؤشرات والمصادر البيئية659 على النحو التالي: 

البيانات والمؤشرات واإلحصاءات البيئية 

إن البيانــات البيئيــة هــي عبــارة عــن عــدد كبيــر مــن المالحظــات واإلجــراءات الخاصــة بالبيئــة والعمليــات المتعلقــة بهــا التــي يتــم إتخــاذ أي إجــراءات بشــأنها. 
يمكــن جمــع تلــك المالحظــات واإلجــراءات أو تبويبهــا عــن طريــق المســح اإلحصائــي )التعــداد ومســح العّينــة( أو اســتنباطها مــن الســجالت اإلداريــة ومســوح 

الجــرد وشــبكات الرصــد واالستشــعار عــن بعــد والبحــث العلمــي والدراســات الميدانيــة.

اإلحصــاءات البيئيــة: وصــف البيانــات البيئيــة األخــرى وجمعهــا واســتنباطها وهيكلتهــا وفقــً لألســاليب والمعاييــر واإلجــراءات اإلحصائيــة. يتمثــل دور 
اإلحصــاءات البيئيــة فــي معالجــة البيانــات البيئيــة وتحويلهــا إلــى إحصــاءات ذات مغــزى تصــف حالــة البيئــة وتوجهاتهــا والعمليــات الرئيســية التــي تؤثــر 

فيهــا، وقــد ال تســتخدم كل البيانــات البيئيــة فــي إنتــاج إحصــاءات بيئيــة. 

تســتخدم المؤشــرات البيئيــة فــي اســتنباط إحصــاءات دقيقــة وتقديمهــا، وهــي عبــارة عــن مقاييــس تعمــل علــى تلخيــص المعلومــات وتبســيطها 
ــاع القــرار وعامــة الجمهــور، فإنهــا عــادة تتطلــب  وتوصيلهــا. بالنظــر إلــى أن اإلحصــاءات البيئيــة عــادة مــا تكــون كثيــرة ومفّصلــة للوفــاء بمتطلبــات صّن
المزيــد مــن المعالجــة والتفســير الــذي ينتهــي بتحديــد مؤشــرات بيئيــة. إن الغــرض مــن المؤشــرات البيئيــة هــو تحديــد األهــداف وتقييــم االتجــاه الحالــي 
والمســتقبلي لألهــداف والقيــم وتقييــم البرامــج المحــددة وإحــراز التقــّدم وقيــاس التغيــرات التــي تحــدث فــي الحالــة والوضــع المحــدد مــع مــرور الوقــت مــع 
تحديــد مــدى تأثيــر البرامــج وتوصيــل الرســائل. إن أطــر العمــل مثــل التوجهــات والضغــوط والحالــة واالســتجابة والتأثيــر DPSIR أو أطــر عمــل السياســة مثــل 

أهــداف التنميــة لأللفيــة MDG أو أطــر عمــل مؤشــر التنميــة المســتدامة جميعهــا تســتخدم للتعــرف إلــى المؤشــرات وآليــة بنائهــا واحتســابها.

المؤشــرات البيئيــة: هــي نــوع خــاص مــن المؤشــرات يكــون مركبــً أو علــى شــكل قياســات أكثــر تعقيــدًا تضــم وتســتنبط أكثــر مــن مؤشــر أو إحصائيــة 
واحــدة ويتــم وزنهــا بأســاليب مختلفــة. يمكــن أن يقــدم المؤشــر قياســً مختصــرًا لقيــم توصيــل رســائل مهّمــة بطريقــة معروفــة وبذلــك يرتفــع مســتوى 

الوعــي، إال أنهــا غالبــً مــا تطــرح أســئلة متعلقــة بالتفســير الســليم ودقــة المنهجيــة ومــدى موضوعيــة اإلحصــاءات الرئيســية وجودتهــا.

لألغــراض التحليليــة المحــددة، يجــوز إجــراء اإلحصــاءات البيئيــة وهيكلتهــا وفقــً ألطــر تحليليــة مختلفــة مثــل التوجهــات والضغــوط والحالــة واالســتجابة 
والتأثيــر DPSIR أو إطــار عمــل يســتند إلــى الموضــوع ويركــز علــى مشــاكل بيئيــة محــددة )مثــل التغيــر المناخــي وتلــوث الهــواء وتدنــي حالــة األرض وغيرهــا( 

وأطــر العمــل المســتندة إلــى السياســة مثــل اســتراتيجيات التنميــة المســتدامة أو أطــر التقييــم مثــل تلــك المســتخدمة فــي صياغــة التقاريــر البيئيــة.

وفقــً ألطــر العمــل مثــل نظــام الحســابات البيئيــة االقتصاديــة SEEA، يتــم إعــادة تنظيــم اإلحصــاءات البيئيــة ذات الصلــة وفقــً للمتوافــر منهــا وتدفقهــا، 
وبيــن البيئــة واالقتصــاد بنــاء علــى مبــادئ المحاســبة القوميــة ومــن ثــم ربــط اإلحصــاءات البيئيــة بنظــام الحســابات القوميــة )SNA( وتعمــل علــى تســهيل 

عمليــة تحليــل العالقــة بيــن االقتصــاد والبيئــة.

658   Such as the UNECE programme: http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/environmental-monitoring-and-assessment.html 
and the UNSTATS’ Framework for the Development of Environment Statistics (FDES) 2013: http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/BG-FDES-Environment.pdf

659  Framework for the Development of Environment Statistics (FDES) 2013 
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تعــّد جميــع أنــواع اإلحصــاءات البيئيــة ذات أهميــة وتعتمــد علــى بعضهــا بعضــً وتغــذي بعضهــا بعضــً إلنتــاج مخرجــات متنوعــة وتكميليــة يمكــن 
ــدول أو الهيئــات. يتــم إنتــاج المعلومــات حــول البيئــة واســتخدامها بصــورة  اســتخدامها فــي أغــراض مختلفــة وتلبيــة احتياجــات المســتخدم ومــوارد ال

مثاليــة كنظــام متكامــل يــؤدي إلــى زيــادة التعــاون والتوافــق، عــالوة علــى الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد المحــدودة.

مــن الناحيــة الجغرافيــة، إن المعلومــات المشــار إليهــا التــي تتضّمــن خرائــط رقميــة وتصويــرًا باألقمــار االصطناعيــة ومــن الجــو والمصــادر األخــرى للبيانــات 
ــة المعلومــات ونوعيتهــا التــي  ــة فــي كمّي ــات تقــّدم أيضــً مســاهمات مهّم المرتبطــة بخصائــص مــكان أو خريطــة وجميعهــا مدرجــة فــي قاعــدة البيان
يتــم وضعهــا ضمــن اإلحصــاءات البيئيــة. يمكــن أن ينظــر إلــى نظــام المعلومــات الجغرافيــة علــى أنــه تقنيــة دمــج تســاعد فــي جمــع مجموعــة كبيــرة مــن 

البيانــات وإدارتهــا وتحليلهــا وتوزيعهــا واســتخدامها مــع مكــون مكانــي أو موقعــي.

مصادر اإلحصاءات البيئية 

تعمــل اإلحصــاءات البيئيــة علــى إنتــاج البيانــات الناشــئة عــن أنــواع مختلفــة مــن المصــادر وهــذا يعنــي أن البيانــات المســتخدمة إلنتــاج اإلحصــاءات البيئيــة ال 
يتــم فقــط جمعهــا بوســاطة أســاليب مختلفــة فحســب ولكــن بوســاطة العديــد مــن المؤسســات المختلفــة. وتشــمل أنــواع المصــادر مــا يلــي: 

ــب المختلفــة 	  ــة والجوان ــة الســكان واإلســكان واألســر والزراعــة والمنشــآت االقتصادي ــي )مثــل التعــداد الســكاني أو مســح عّين المســح اإلحصائ
ــإلدارة البيئيــة(.  ل

السجالت اإلدارية للهيئات الحكومية وغير الحكومية المسؤولة عن الموارد البيئية، عالوة على الوزارات والسلطات األخرى.	 

االستشعار عن بعد )مثل التصوير باألقمار االصطناعية الستخدام األرض ومصادر المياه أو تغطية الغابات(.	 

أنظمة الرصد )مثل محطات الرصد الميداني لنوعية المياه والتلوث الجوي أو المناخ(.	 

البحث العلمي.	 

المشاريع الخاصة المنفذة استجابة للطلب المحلي والدولي.	 

تخدم اإلحصاءات البيئية مجموعة متنوعة من المستخدمين تشمل على سبيل المثال وليس الحصر: 

صناع القرار والسياسات على المستويات كافة.	 

عامة الجمهور بما في ذلك أجهزة اإلعالم والمجتمع المدني.	 

المحللون والباحثون واألكاديميون.	 

هيئات حكومة أبوظبي والهيئات اإلتحادية.	 

يتضّمن اإلطار رقم )1( أدناه المعايير المستخدمة في إختيار المؤشرات البيئية التي اقترحتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية660. 

اإلطار رقم )1(: المعايير المستخدمة في إختيار المؤشرات البيئية التي اقترحتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مدى األهمية والفائدة للمستخدمين 

يجب على المؤشر البيئي:

تقديم صورة توضح الظروف البيئية والضغط على البيئة أو استجابة المجتمع.	 

توخي البساطة والسهولة في التفسير والكفاءة في توضيح التوجهات مع مرور الوقت.	 

االستجابة للتغّيرات في البيئة والنشاطات البشرية ذات الصلة.	 

توفير األساس للمقارنات الدولية.	 

أن تكون وطنية من حيث النطاق أو قابلة للتطبيق على المسائل البيئية اإلقليمية ذات األهمية الوطنية.	 

أن يكون هناك حّد أو قيمة مرجعية يمكن مقارنتها بحيث يتمّكن المستخدمون من تقييم أهمية القيم المرتبطة بذلك.	 

الدقة في التحليل

يجب أن يكون المؤشر البيئي: 

مؤسسً جيدًا من الناحية النظرية فنيً وعلميً.	 

قائمً على معايير وتوافق دولي حول صالحيته وإمكانية ربطه بالنماذج االقتصادية والتوقعات وأنظمة المعلومات.	 

660   Extract from “Environmental indicators for environmental performance reviews”, OECD, 1993. These criteria describe the “ideal” indicator; not all of them will be met in practice.
http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf
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القابلية للقياس 

يجب أن تكون البيانات المطلوبة لدعم المؤشر: 

متوافرة أو أن يتم توفيرها بتكلفة معقولة وموثوق بها بطريقة كافية وبجودة مناسبة. 	 

متوافقة مع اإلجراءات الموثوق بها وأن يتم تحديثها دوريً.	 

اإلحصاءات البيئية المقّدمة من األمم المتحدة661

تحتــاج اإلحصــاءات البيئيــة الوطنيــة إلــى أن يتــم جمعهــا وتحليلهــا فــي إطــار عمــل الحســابات القوميــة. يحتــوي نظــام المحاســبة البيئيــة االقتصاديــة662 
علــى مفاهيــم وتعاريــف وتصنيفــات ونظــم وجــداول حســاب موحــدة متفــق عليهــا عالميــً إلنتــاج إحصــاءات دوليــة قابلــة للمقارنــة حــول البيئــة وعالقتهــا 
باالقتصــاد. يتبــع إطــار نظــام الحســاب البيئــي االقتصــادي هيــكاًل حســابيً مماثــاًل لنظــام الحســابات القوميــة ويســتخدم مفاهيــم وتعاريــف وتصنيفــات 

متوافقــة مــع نظــام الحســابات القوميــة لتســهيل عمليــة دمــج اإلحصــاءات البيئيــة واالقتصاديــة.

4-6-2-2-1 ُأطر العمل الدولية

تزاول العديد من المؤسسات الدولية أنشطة لوضع مجموعة من أطر العمل والمؤشرات للمسائل البيئية ودمج قطاع البيئة والتنمية المستدامة.

تــّم مؤخــرًا نشــر قائمــة كاملــة وتفصيليــة بالموضوعــات والمؤشــرات االقتصاديــة الموصــى بهــا فــي إطــار عمــل تنميــة اإلحصــاءات البيئيــة فــي األمــم 
المتحــدة لعــام 2013663. يغطــي إطــار األمــم المتحــدة لتطويــر اإلحصــاءات البيئيــة مســائل وجوانــب البيئــة ذات الصلــة بالتحليــل والسياســة وصّنــاع القــرار. 
وقــد تــّم تصميمــه لمســاعدة جميــع الــدول فــي إعــداد برامــج لصياغــة اإلحصــاءات البيئيــة عــن طريــق: )1( التعــّرف علــى نطــاق اإلحصــاءات البيئيــة وتحديــد 
مقّوماتهــا. )2( المســاهمة فــي تقييــم متطلبــات البيانــات ومواردهــا وتوافرهــا وثغراتهــا. )3( توجيــه تطويــر عمليــات جمــع بيانــات متعــددة األغــراض 

وقواعــد البيانــات. )4( المســاعدة فــي تنســيق اإلحصــاءات البيئيــة وتنظيمهــا مــع األخــذ فــي اإلعتبــار الطبيعــة المؤسســية المتداخلــة لهــذا المجــال. 

يتضّمــن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي للتكامــل البيئــي للتعــاون التنمــوي فــي المجموعــة األوروبيــة )2007( 664 مقّدمــة عــن األفــكار والمفاهيــم الخاصــة 
بالتكامــل البيئــي. إن األداة الرئيســية لطــرح هــذه العمليــة بصــورة كافيــة هــي الملــف البيئــي للدولــة )CEP(. إن الملــف البيئــي للــدول هــو عبــارة عــن تقريــر 
يتضّمــن وصفــً وتقييمــً واســعً للوضــع البيئــي للدولــة والسياســة وإطــار العمــل التنظيمــي والقــدرات المؤسســية والتعــاون البيئــي. بينمــا يحــّدد الكتــاب 

اإلحصائــي الســنوي المجــاالت الرئيســية التــي يجــب تغطيتهــا بوســاطة الملــف البيئــي للــدول إال أنــه ال يشــير إلــى مؤشــرات محــّددة.

فيمــا يختــص بإحصــاءات الميــاه، يمكــن الحصــول علــى التوجيهــات الدوليــة بخصوصهــا مــن خــالل التوصيــات الدوليــة لإلحصــاءات المائيــة665، كمــا يمكــن 
الحصــول علــى معلومــات إضافيــة مــن االســتمارة الخــاص باإلحصائيــات البيئيــة666 لــدى إدارة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة / البرنامــج البيئــي لــدى األمــم 
المتحــدة بالتنســيق مــع اســتمارات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومراكــز اإلحصــاء األوروبيــة ذات الصلــة. يوفــر كتيــب جمــع البيانــات الخــاص 
بمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة / مركــز اإلحصــاء األوروبــي667 التوجيــه وأفضــل الممارســات والمعاييــر وتقديــر البيانــات لالســتمارة المشــتركة حــول 
الميــاه وجمعهــا. وتقــدم نشــرة دليــل الممارســات المائيــة668 )منظمــة األرصــاد الدوليــة( خدمــات مائيــة وطنيــة مــع التوجيــه ذي الصلــة كنشــاط يومــي، 

وهــي تتعامــل مــع الشــبكات واألدوات وأســاليب المتابعــة ومعالجــة البيانــات األساســية والتخزيــن وإدارة المــوارد المائيــة.

يشــمل نظــام التقييــم أداء الدولــة وتنوعهــا البيولوجــي الــذي تــّم إعــداده عــن طريــق البرنامــج البيئــي لألمــم المتحــدة بنــاًء علــى المؤشــرات االســتداللية 
لنوعيــة الميــاه669 مــا يلــي: 

الرقم القياسي يتيح إمكانية تقييم نوعية المياه بناًء على المؤشرات االستداللية الثالثة التالية: 

الرقم القياسي لنوعية مياه الشرب الذي يشمل المقاييس كافة من إرشادات هيئة الصحة العالمية وتشمل الميكروبات.	 

الرقم القياسي لنوعية المياه الصحية الذي ال يتضمن سوى مقاييس الصحة والميكروبات لتقييم مسائل صحة اإلنسان.	 

الرقم القياسي لقبول نوعية المياه، الذي ال يشمل سوى مقاييس القبول.	 

661  http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?id=61

662  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp

663  http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm

664  http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/environmental_integration_handbook_en.pdf

665  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/

666   UNSD is the United Nations Statistical Division; UNEP is the United Nations Environment Programme (www.unep.org);  
http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire.htm

667  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/OECD_ESTAT_JQ_IWA_Master.xls

668  https://www.wmo.int/e-catalog/detail_en.php?PUB_ID=497&SORT=N&q=hydrological

669  http://www.unep.org/gemswater/AssessmentsandIndicators/WaterQualityIndexandIndicators/tabid/101094/Default.aspx
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الرقــم القياســي لنوعيــة الميــاه لتقييــم أداء الدولــة: هــو عبــارة عــن رقــم قياســي مركــب لجــودة الميــاه يرتبــط بصحــة النظــام البيئــي لإلنســان والميــاه 
ــة. ويســمح بتقييــم نوعيــة مصــادر الميــاه الســطحية داخــل الدول

الرقــم القياســي لنوعيــة الميــاه للتنــوع البيولوجــي: وهــو عبــارة عــن رقــم قياســي مركــب علــى نطــاق عالمي يتيــح إمكانية مقارنــة نوعية المياه )الفســفورية 
والنتروجيــن والتواصليــة والحموضــة )pH( واألوكســجين الذائــب والحــرارة( التــي تتــم وفقــً للمقارنــة المعيارية المصممة لحمأيــة الحياة المائية.

علــى الصعيــد الدولــي، تهــدف معاهــدة األمــم المتحــدة للتنــوع البيولوجــي إلــى وضــع أنظمــة وطنيــة وإقليميــة شــاملة واســتدامتها تــدار بفاعليــة 
وحســب النظــام البيئــي للمناطــق المحمّيــة. وضعــت التوصيــة رقــم 16 مــن المنتــدى العالمــي الرابــع حــول المتنزهــات الوطنيــة والمناطــق المحميــة670 
ــر  ــوع مــن األنظمــة البيئيــة الرئيســية. تســاند شــراكة مؤشــرات التنــوع البيولوجــي671 عمليــة تطوي ــكل ن ــً بنســبة %10 مــن المناطــق المحميــة ل هدف
المؤشــرات واســتخدامها حــول التنــوع البيولوجــي التــي تدعــم بفاعليــة عمليــة تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولوجــي 2011 - 2020. فــي عــام 

2011، أعلنــت األمــم المتحــدة أن األعــوام 2011 - 2020 عقــد للتنــوع البيولوجــي دعمــً للخطــة االســتراتيجية فــي األمــم المتحــدة.

فــي ســياق معاهــدة اإلطــار العملــي لألمــم المتحــدة الخاصــة بالتغّيــر المناخــي، تــم تنظيــم مؤتمــر ليمــا حــول التغّيــر المناخــي672 فــي ديســمبر 2014. 
ــة  ــّم فيهــا إتخــاذ خطــوة أخــرى مهّم ــر البيئــي التــي ســوف تعــزز العمــل مــن جانــب جميــع األمــم التــي ت ــرام اتفاقيــة 2015 الجديــدة حــول التغّي ــّم إب وت
ــة. وقــد اختتمــت الــدول ذلــك بالشــرح الوافــي لعناصــر االتفاقيــة الجديــدة فــي باريــس فــي  نتيجــة أســبوعين مــن المفاوضــات بيــن أكثــر مــن 190 دول
أواخــر عــام 2015 مــع االتفــاق فــي نفــس الوقــت علــى النظــم األساســية حــول كيــف يمكــن لجميــع الــدول تقديــم مســاهمتها فــي االتفاقيــة الجديــدة 
خــالل الربــع األول مــن عــام 2016. وســوف تشــكل هــذه المســاهمات الوطنيــة المحــددة األســاس للعمــل المناخــي بعــد عــام 2020 عندمــا تدخــل 
االتفاقيــة الجديــدة حيــز التنفيــذ. كمــا حققــت الــدول تقدمــً ملحوظــً فــي رفــع االســتعداد إلــى نفــس المســتوى حيــث ســيؤدي العمــل المناخــي إلــى 

ــص منهــا.  ــات والتخّل خفــض االنبعاث

4-6-2-2-2 المفاهيم والتعاريف الرئيسية

فــي إطــار اإلحصــاءات البيئيــة، تتمثــل المســألة المهّمــة فــي تحديــد المؤشــرات الواجــب إنتاجهــا. هنالــك المئــات مــن المؤشــرات البيئيــة 
المســتخدمة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــن المنظــور العملــي لــن يكــون مــن الواقعــي أو حتــى مــن الضــروري إنتاجهــا جميعــً. يجــب علــى 

الهيئــات المختصــة أن تضــع أولويــات وتطبــق مؤشــرات قيــاس لــألداء مــع أخــذ مــا يلــي فــي االعتبــار: 

السياق الجغرافي الوطني.	 

المسائل البيئية الرئيسية المعرضة للخطر في الدولة.	 

البيانات والمعلومات المتاحة والمتوقعة في المستقبل القريب.	 

الموارد البشرية والمالية المتوافرة والقيود.	 

ومع ذلك يمكن تلخيص المؤشرات البيئية في تسع مجموعات موضوعات رئيسية هي على النحو التالي: 

إحصاءات المناخ.	 

إحصاءات الهواء حول انبعاثات الهواء ومواد األوزون المستنفدة. 	 

مؤشرات نوعية الهواء.	 

اإلحصاءات المائية حول الممارسات التي تؤثر في إدارة المياه والموارد المائية.	 

مؤشرات نوعية المياه.	 

إحصاءات النفايات.	 

إحصاءات عن التنوع البيولوجي - المناطق المحمّية.	 

اإلنفاق على حمأية البيئة.	 

الحوادث الطبيعية.	 

إحصاءات استخدام األرض وغطاء األرض.	 

670   http://www.rzsnsw.org.au/Volumes%20of%20RZS%20papers/1992%20vol%2028(1-4)/Whitehouse%20J%20F%20IVth%20World%20Congress%20on%20National%20
Parks%20and%20Protected%20Areas%20Caracas,%20Venezuela,%20February%201992.pdf

671  http://www.bipindicators.net

672  http://newsroom.unfccc.int/lima/lima-call-for-climate-action-puts-world-on-track-to-paris-2015/
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المناخ

إن الهــدف مــن مؤشــرات الجــو العــام والمنــاخ هــو رصــد الظواهــر الرئيســية مثــل متوســط درجــات الحــرارة الشــهرية وتركيــز األوزون الجــوي وهطــول األمطــار. 
تعــود هــذه المؤشــرات إلــى مجموعــة واســعة مــن مؤشــرات البيئيــة اإلحصائيــة التــي تهــدف إلــى رصــد التغّيــر فــي المنــاخ. تــّم تعريــف التغّيــر المناخــي فــي 
المــادة )1( مــن معاهــدة التغّيــر المناخــي لألمــم المتحــدة673 علــى أنــه »التغّيــر المناخــي الــذي يرجــع بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى النشــاط البشــري 
الــذي يــؤّدي إلــى تغييــر تركيبــة الجــو العــام، إضافــة إلــى قيــاس المنــاخ الطبيعــي، ومالحظتــه خــالل فتــرة زمنيــة معّينــة«. ويعــرف مصطلــح النظــام المناخــي 
بأنــه »إجمالــي الجــو العــام والمجــال المائــي والمجــال البيولوجــي والمجــال الجيولوجــي وتفاعلهــا مــع بعضهــا بعضــً. هــذا وتوجــد معلومــات إضافيــة حــول 
ذلــك فــي نشــرة المفوضيــة االقتصاديــة األوروبيــة التابعــة لألمــم المتحــدة تحــت عنــوان: مؤتمــر اإلحصائييــن األوروبــي حــول اإلحصــاءات المرتبطــة بالتغّيــر 

المناخــي وتوصياتــه674.

إحصاءات الهواء حول االنبعاثات الملوثة للهواء 

فيما يلي المؤشرات البيئية الرئيسية في هذا القطاع البيئي: 

تركيز الملوثات في الهواء675.	 

انبعاثات الغازات الضارة676.	 

تتصــل المؤشــرات حــول انبعاثــات الهــواء بالملوثــات677 التــي تســّبب أذى لصحــة اإلنســان و/أو النظــام البيئــي. كمــا أنهــا تغطــي المــواد التــي ينتــج منهــا 
ــة االنبعاثــات بأنهــا كميــات مــن الملوثــات التــي تطلــق فــي الهــواء خــالل فتــرة زمنيــة محــددة، وعــادة مــا تكــون  ــر فــي المنــاخ. تعــّد كمّي تأثيــر ضــار وتغّي
ســنة واحــدة. إن اإلحصــاءات المســتخدمة هــي عبــارة عــن إجمالــي االنبعاثــات التــي يتــم تفصيلهــا حســب األنشــطة االقتصاديــة. حيــث تــّم تعريــف األنشــطة 

االقتصاديــة وفقــً للتصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة678 أو تصنيــف البرنامــج البيئــي لألمــم المتحــدة679.

 تقــع مؤشــرات انبعاثــات الغــازات الضــاّرة ضمــن مجــال بروتوكــول كيوتــو680 الــذي يهــدف إلــى مكافحــة االحتبــاس الحــراري. هــذا وتــّم تضميــن المنهجيــات 
والمعاييــر الخاصــة بتقديــر انبعاثــات الهــواء عالميــً فــي الكتيــب اإلرشــادي لمخــزون االنبعاثــات الخــاص باألمــم المتحــدة681. وهنــاك اســلوبين لقيــاس 
االنبعاثــات، يســتند األســلوب األول إلــى القياســات المباشــرة لالنبعاثــات أمــا األســلوب الثانــي فهــو التقديــر القائــم علــى الحســابات التكنولوجيــة مــن 
خــالل اســتخدام إحصــاءات بديلــة مثــل البيانــات حــول أحجــام اإلنتــاج واســتهالك الوقــود والمــواد الخــام. غالبــً مــا يتــم توفيــر البيانــات المهّمــة بنــاًء علــى 
المعلومــات المتوافــرة، للحصــول علــى تصاريــح االســتغالل البيئــي ورصــد البيانــات حــول االنبعاثــات عــن طريــق المراقبــة الذاتيــة أو بوســاطة المؤسســات 

المســؤولة عــن التأكــد مــن احتــرام الشــركات لحــدود االنبعاثــات المحليــة.

مؤشرات جودة الهواء

مــع تزايــد اإلنتــاج الصناعــي والطاقــة، يســاهم احتــراق الوقــود األحفــوري واالرتفــاع الكبيــر فــي معــّدل الحركــة فــي تلــوث الهــواء فــي الضواحــي والمــدن مــا 
يــؤدي إلــى مشــاكل صحيــة خطــرة. علــى وجــه الخصــوص، فــإن أشــعة الشــمس الحارقــة تــؤدي إلــى بنــاء أوزون علــى األرض )O3(. لكــن يتــم تطبيــق سياســات 
مناســبة للتحكــم فــي التلــوث وتوفيــر الطاقــة، هنــاك حاجــة إلــى مؤشــرات رئيســية أساســية: تشــير إلــى تركيــز ملوثــات الهــواء وتعتبــر نوعيــة الهــواء 
بمنزلــة مفهــوم مركــب قائــم علــى تحليــل مشــترك للعديــد مــن مؤشــرات الجــودة682. إن الملوثــات الرئيســية التــي تــّم رصدهــا هــي األوزون علــى مســتوى 

األرض و)PM10( و)PM2.5( وثانــي أكســيد الكبريــت وثانــي أكســيد النتروجيــن وأول أكســيد الكربــون.

 إن المؤشــرات حــول نوعيــة الهــواء المحيــط فــي المــدن مرتبطــة أيضــً بمؤشــرات أخــرى تتعلــق بأســباب التلــوث ومصــادره وتأثيرهــا )أي فــي الصحــة( 
واالســتجابة المجتمعيــة. هــذا وتســمح معرفــة تركيــزات الملوثــات بالتحقــق إذا تــّم تجــاوز القيــم المحــّددة الثابتــة لحمأيــة صحــة اإلنســان و/أو األنظمــة 
البيئيــة. يتوفــر هنــاك إرشــادات عامــة لنوعيــة الهــواء لــدى هيئــة الصحــة العالميــة للملوثــات كافــة المذكــورة أعــاله683. هــذا ويتــم فــي العديــد مــن الــدول 
جمــع بيانــات عــن تركيــزات الملوثــات فــي الهــواء المحيــط بطريقــة منتظمــة عــن طريــق شــبكات تشــمل محطــات الرصــد التــي يتــم فيهــا أخــذ العّينــات 

ــة المحطــات األوتوماتيكيــة( وتــدار هــذه الشــبكات بوســاطة الهيئــات العامــة فــي معظــم األحيــان. )والقياســات فــي حال

673  http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php

674  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2014/CES_CC_Recommendations.pdf

675  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Indicators/A-1-en-final.pdf

676  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Indicators/B-3-en-final.pdf

677   Categories of pollutants are available in the Annex II of the UNECE Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf

678  International Standard Industrial Classification (http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp).

679  Selected Nomenclature for Sources of Air Pollution (http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR/page005.html).

680  This is a protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (http://unfccc.int/2860.php).

681  http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/guidance-documents-and-other-methodological-materials/emissions-reporting.html

682  The WHO guidelines are available at: http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?ua=1

683  http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

234

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2014/CES_CC_Recommendations.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Indicators/A-1-en-final.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Indicators/B-3-en-final.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp
http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR/page005.html
http://unfccc.int/2860.php
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/guidance-documents-and-other-methodological-materials/emissions-reporting.html
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf


علــى الصعيــد الوطنــي، فــإن رصــد نوعيــة الهــواء وإداراتهــا تقــع ضمــن مســؤولية وزارة البيئــة أو هيئــة البيئــة أو وزارة الصحــة. إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن 
إلــزام المؤسســات الصناعيــة برصــد نوعيــة الهــواء فــي المناطــق المحيطــة بهــا وفقــً لاللتزامــات المحــددة فــي التصريــح البيئــي الــذي يصــدر عــن الســلطات 
المختصــة. هــذا ويجــب أن تكــون بيانــات الرصــد ممثلــة مــن حيــث الوقــت والمــكان لمؤشــرات نوعيــة الهــواء علــى النحــو التالــي: المتوســط الســنوي والقيــم 

بالنســبة المئويــة وعــدد األيــام والســاعات مــع توضيــح للتركيــز الــذي يتجــاوز قيمــة معّينــة.

المياه - اإلحصاءات االنبعاثات في المياه والموارد المائية 

فيما يلي المؤشرات الرئيسية في القطاع البيئي: 

موارد المياه العذبة المتجّددة.	 

استخراج المياه العذبة.	 

استخدام المياه في المنازل للفرد الواحد.	 

المياه المهدرة.	 

إعادة استخدام المياه العذبة وتدويرها.	 

المياه العادمة الملوثة )غير المعالجة(.	 

نوعية المياه في المناطق الحضرية.	 

تطّبق التعاريف التالية فيما يتصل بالمؤشرات المذكورة أعاله:

ــدة فــي ظــل الظــروف الطبيعيــة بســبب 	  تعــرف مــوارد الميــاه العذبــة المتجــددة بأنهــا إجمالــي حجــم ميــاه النهــر الجاريــة والميــاه الجوفيــة المتولّ
التشــتت داخــل الدولــة والتدفــق الفعلــي لألنهــار والميــاه الجوفيــة التــي تأتــي مــن الــدول المجــاورة وتكــون وحــدات القيــاس بمالييــن األمتــار 

المكعبــة فــي الســنة.

يعــّد إجمالــي حجــم الميــاه العذبــة الســطحية الجوفيــة التــي يتــم اســتخراجها ســنويً مؤشــرًا آخــر، كمــا يعــّد اإلجمالــي حســب النشــاط االقتصــادي 	 
وكنســبة مئويــة مــن مــوارد الميــاه العذبــة المتجــّددة )الرقــم القياســي الســتغالل الميــاه فــي الدولــة(. يمكــن أن يعكــس المؤشــر مــدى تأثيــر 
شــّح المــوارد المائيــة وتوزيــع الميــاه المســتخرجة فــي األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة. يتــم إنتــاج الميــاه مــن خــالل هيئــات عامــة أو خاصــة تكــون 
وظيفتهــا الرئيســية توفيــر الميــاه لالســتخدامات المختلفــة. تســتند حســابات مؤشــر اســتخراج الميــاه إلــى البيانــات حــول كمّيــة الميــاه المســتخرجة 

التــي تصــدر بهــا تقاريــر مــن مســتخدمي الميــاه إلــى الجهــات المعنّيــة.

ــازل والمرافــق 	  ــة احتياجــات المن ــاه التــي يســتخدمها الســكان لتغطي ــة المي ــارة عــن كمّي ــزل هــو عب ــاه فــي المن إن اســتخدام الفــرد الواحــد للمي
المرتبطــة بهــا ويتــم قياســها باألمتــار المكعبــة التــي يســتهلكها الفــرد الواحــد فــي الســنة أو عــدد اللتــرات التــي يســتهلكها الفــرد الواحــد فــي 
اليــوم. يمكــن تحديــد اســتخدام الميــاه فــي المنــزل للفــرد الواحــد بنــاًء علــى الحجــم المقــاس الــذي يتــم توفيــره بصــورة رئيســية عــن طريــق األنظمــة 

العامــة لإلمــداد بالميــاه. 

ــة المفقــودة أثنــاء النقــل بيــن نقطــة اإلنتــاج ونقطــة االســتخدام. هــذا وتعــّد 	  ــة أو نســبة مئويــة للميــاه العذب يتــم تعريــف الميــاه الفاقــدة ككمّي
كميــة الميــاه المفقــودة أثنــاء النقــل إلــى المســتخدمين مؤشــرًا إلــى مــدى كفــاءة نظــام إدارة الميــاه.

عــادة مــا يتــم جمــع البيانــات حــول مــوارد الميــاه العذبــة فــي محطــات ميــاه مختــارة ويتــم احتســاب القيــم علــى أســاس قيــاس المســتويات علــى 	 
المــدى البعيــد ومعــّدالت التدفــق والتدفــق إلــى الداخــل / التدفــق إلــى الخــارج التــي تتــم فــي األنهــار والبحيــرات وكذلــك فــي الميــاه الجوفيــة 
والتشــتيت علــى مســتوى الدولــة. يتــم جمــع البيانــات حــول اســتخدام الميــاه وإعــادة تدويرهــا مــن التقاريــر اإلحصائيــة للدولــة مــن الشــركات 

التجاريــة والمؤسســات األخــرى.

يمكن الحصول على بيانات حول معالجة المياه العادمة من البلديات.	 

بيانات نوعية المياه وتكون من المدن.	 

جودة المياه

تتعلــق جــودة الميــاه بمــا يوجــد فــي الميــاه وكيــف أن نوعيتهــا تؤثــر فــي إمكانيــة اإلســتفادة منهــا. تعــّد الميــاه عنصــرًا حيويــً لإلنســان والحيــوان والنبــات 
عــالوة علــى أنهــا مــورد ال يمكــن االســتغناء عنــه فــي االقتصــاد. كمــا تــؤدي الميــاه دورًا أساســيً فــي دورة تنظيــم المنــاخ.

تعــّد حمأيــة المــوارد المائيــة للنظــام البيئــي الخــاص بالميــاه العذبــة والمالحــة والميــاه التــي نســتخدمها لألغــراض المنزليــة والصناعيــة إحــدى ركائــز الحمأيــة 
البيئيــة. فيمــا يلــي المؤشــرات الرئيســية لنوعيــة الميــاه: 

المؤشرات المرتبطة بجودة مياه الشرب.	 

الطلب على األوكسجين الحيوي الكيماوي وتركيزات األمونيا في مياه البحر.	 

المغذيات في مياه البحر الساحلية.	 
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يجــب أن تكــون ميــاه الشــرب خاليــة مــن الكائنــات الدقيقــة المســّببة لألمــراض والمــواد الكيميائيــة الضــارة والمــذاق غيــر المستســاغ والمشــاكل المتعلقــة 
بالرائحــة والمســتويات العاليــة للــون والمــواد العالقــة. عــادة تتمثــل مقاييــس جــودة الميــاه فــي إجمالــي الملوثــات والشــوائب األخــرى الموجــودة فيهــا لــكل 

مقيــاس. هــذا ويجــب احتســاب عّينــات ميــاه الشــرب التــي يتــم تحليلهــا وتكــون غيــر مطابقــة للمعاييــر.

يمكــن أن تــؤدي مدخــالت المــواد الــواردة مــن المــدن والمناطــق الصناعيــة والزراعيــة إلــى تغييــر بيئــي قــد يــؤدي إلــى فقــدان بعــض النباتــات والحيوانــات. 
توفــر المــواد المغذيــة فــي ميــاه البحــر الســاحلية مقياســً لحالــة هــذه الميــاه مــن حيــث تركيــزات المــواد المغذيــة فيهــا. يمكــن أن يــؤدي النتروجيــن 
والتشــّبع الفســفوري إلــى سلســلة مــن اآلثــار غيــر المرغــوب فيهــا وتبــدأ بنمــو مكثــف للطحالــب. غالبــً مــا يتــم جمــع بيانــات حــول نوعيــة الميــاه مــن خــالل 

شــبكات رصــد وطنيــة ومحليــة فــي مواقــع متعــددة وتؤخــذ منهــا عّينــات. يتــم تنفيــذ التحاليــل الكيميائيــة فــي المختبــرات. 

فــي معظــم الــدول نجــد أن الهيئــة المســؤولة عــن مراقبــة إمــدادات الميــاه هــي وزارة الصحــة )أو أي هيئــة صحــة أو بيئــة عامــة(. إلــى جانــب ميــاه الشــرب، 
عــادة تقــع مســؤولية متابعــة نوعيــة الميــاه علــى وزارة البيئــة أو الــوزارة المســؤولة عــن إدارة الميــاه أو اإلدارات التابعــة لهــا أو هيئــة الميــاه والكهربــاء كمــا 
ــات المنشــورة معــّدل التركيــزات الســنوي  ــات المتابعــة ممثلــة مــن حيــث الوقــت والمــكان. وتشــمل البيان هــو الحــال فــي أبوظبــي. يجــب أن تكــون بيان
ــاه الدوليــة684. عــادة مــا  ــاه الوطنيــة أو أهــداف جــودة المي ــة بمعاييــر جــودة المي ــي الفوســفات والنتروجيــن مقارن ــا والنتــرات والفوســفات وإجمال لألموني
تتضّمــن البيانــات حــول نوعيــة ميــاه مقاييــس جــودة ميكروبيولوجيــة وكيميائيــة مختــارة إضافــة إلــى عــدد العّينــات ونســبة مــن العّينــات غيــر المطابقــة 
فــي كل فئــة. هــذا وتوفــر قاعــدة اإلحصــاءات البيئيــة الدوليــة فــي شــعبة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة بعــض اإلحصــاءات التــي تصدرهــا الهيئــات اإلحصائيــة 

الوطنيــة.

النفايات - اإلحصاءات حول النفايات وحركة النفايات الخطرة وإعادة تدويرها والتخّلص منها: 

فيما يلي المؤشرات البيئية الرئيسية في هذا القطاع البيئي685:

النفايات.	 

النفايات المجّمعة.	 

مرافق إدارة النفايات.	 

تركيبة النفايات.	 

التخّلص من النفايات نهائيً.	 

ــج المحلــي فــي القطــاع  ــي النات ــة - يكــون بشــكل عــام حســب وحــدة إجمال ــدة داخــل الدول ــات المتولّ ــدة عبــارة عــن مقــدار النفاي ــات المتولّ تكــون النفاي
)النفايــات الصناعيــة والبلديــة الصلبــة( وعــن طريــق التأثيــر الســلبي )النفايــات الخطــرة( ويتــم قياســها بمليــون طــن متــري فــي الســنة. يجــب التعبيــر عــن 
إجمالــي كمّيــة النفايــات بالكيلوجرامــات لــكل وحــدة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي بســعر ثابــت وأن يتــم قيــاس كمّيــة النفايــات البلديــة بالكيلوجــرام لــكل 

فــرد أو بالمتــر المكعــب لــكل فــرد. تمثــل كمّيــة النفايــات مؤشــر القــوة الدافعــة ويظهــر االســتجابة لألنشــطة البشــرية. 

تعــّد النفايــات التــي يتــم إعــادة اســتخدامها وتدويرهــا كجــزء مــن إجمالــي النفايــات فــي الدولــة مكّونــً مهمــً مــن االســتخدام المســتدام للمــوارد عمومــً 
وإدارة النفايــات الصلبــة المســتدامة علــى وجــه الخصــوص.

إن التخّلــص النهائــي مــن النفايــات هــو عبــارة عــن نســبة مــن إجمالــي كمّيــة النفايــات المتكونــة، وإجمــاال يتــم تفصيلهــا حســب القطــاع وحســب التأثيــر 
الســلبي – ويتــم التخّلــص منهــا نهائيــً عــن طريــق الحــرق )دون اســترجاع للطاقــة أو اســتخدامها كوقــود( أو دفنهــا فــي األرض فــي أراٍض خاضعــة للرقابــة. 

يوفــر المؤشــر مقياســً للضغــط علــى البيئــة واالســتجابة لنظــام إدارة النفايــات كافــة.

ــر  ــات وتطوي ــات وخفضــه واســترداد النفاي ــد النفاي ــات فــي المجموعــة األوروبيــة686 الكثيــر مــن الجهــد لمنــع معــّدل تولّ توفــر منهجيــة إطــار عمــل النفاي
أســاليب جديــدة للتخّلــص مــن النفايــات نهائيــً. مــن أجــل ضمــان إمكانيــة المقارنــة علــى الصعيــد الدولــي، يجــب أن تــؤدي إحصــاءات النفايــات إلــى تجميــع 

بيانــات النفايــات وفقــً لألنشــطة االقتصاديــة الرئيســية. 

يتطّلــب تقييــم النفايــات المعــاد اســتخدامها والخاضعــة للتدويــر تقييمــً دقيقــً إلجمالــي النفايــات وفئــة محــددة مــن النفايــات )صناعيــة أو بلديــة أو 
خطــرة(. يتــم الحصــول علــى مؤشــر إعــادة اســتخدام النفايــات وتدويرهــا عــن طريــق قســمة كمّيــة النفايــات المعــاد اســتخدامها وتدويرهــا علــى إجمالــي 

ــدة.  ــات المتولّ ــات والفئــة المحــّددة للنفاي ــة النفاي كمّي

684  http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/

685   Compares the EU waste classification: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R2150&from=EN.  
The Regulation also provides a detailed list of waste categories, split into hazardous and non-hazardous.

686  http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm
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التنوع البيولوجي والمناطق المحمّية 

يعــرف التنــوع البيولوجــي بأنــه »التبايــن بيــن الكائنــات الحّيــة الدقيقــة مــن المصــادر كافــة التــي تشــمل ضمــن أشــياء أخــرى األنظمــة البيئيــة األرضيــة 
ــة«. تعــّد المؤشــرات التــي تتعلــق  ــواع واألنظمــة البيئي ــك تنوعــً فــي األن ــة التــي تشــّكل جــزءًا منهــا، ويشــمل ذل ــة والتعقيــدات البيئي ــة والمائي والبحري
بالتنــوع البيولوجــي والمناطــق المحميــة جــزءًا مهمــً مــن اإلحصــاءات الحيويــة. يوضــح مؤشــر المناطــق المحمّيــة المناطــق البريــة والبحريــة المجــاورة 
ــي إقليــم  ــة مــن إجمال ــع وكنســبة مئوي ــر المرب ــر عــن المؤشــر كمســاحة إجماليــة بالكيلومت ــة. يتــم التعبي ــة طبيعيــة وفقــً للتشــريعات الوطني لمحمّي
الدولــة، عــالوة علــى فئــة االتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة )IUCN(. يقــّدم المؤشــر قياســً لالســتجابة للتدنــي فــي األنظمــة البيئيــة وفقــدان التنــوع 
ــي للحفــاظ علــى البيئــة عنصــرًا مهمــً للحفــاظ  ــة التابعــة لإلتحــاد الدول ــة. تعــّد المناطــق المحميــة خاصــة فئــات المناطــق المحمّي البيولوجــي فــي الدول
علــى التنــوع البيولوجــي والمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة. قــد يكــون لمقاييــس الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وحمايتــه معاييــر وأهــداف مختلفــة 

ــي للحفــاظ علــى الطبيعــة مجموعتيــن رئيســيتين لفئــات إدارة المناطــق المحميــة:  ولكنهــا مكّملــة لبعضهــا بعضــً. حــّدد االتحــاد الدول

المناطق المحمّية بالكامل: تتم المحافظة عليها في حالة طبيعية مغلقة أمام األنشطة التنقيبية.	 

المناطق المحمّية جزئيً: تتم إدارتها الستخدامات معّينة )مثل الترفيه( أو إيجاد ظروف مثالية لبعض األنواع أو المجموعات.	 

اإلنفاق على الحمأية البيئية 

الحســابات البيئيــة هــي أداة ال يمكــن االســتغناء عنهــا كأداة لقيــاس الــدور الــذي تلعبــه البيئــة الطبيعيــة فــي االقتصــاد، ويجــب أن تســّلط الضــوء علــى 
مســاهمة المــوارد الطبيعيــة فــي الرفاهيــة االقتصاديــة وتكاليــف التلــوث وتدنــي المــوارد. يتــم تصميــم الحســابات البيئيــة كحســابات شــاملة لتصحــب 
نظــام الحســابات القوميــة. عمومــً، يتــم تقســيم الحســابات البيئيــة687 إلــى األقســام التاليــة: )1( الحســابات البيئيــة االقتصاديــة. )2( الحســابات البيئيــة 
الفعليــة. )3( حســابات األصــول البيئيــة. )4( هيــاكل اإلنتــاج واالســتهالك. علــى مســتوى المجموعــة األوروبيــة، تخضــع الحســابات البيئيــة إلــى لوائح الحســابات 
البيئيــة االقتصاديــة األوروبيــة. وعلــى الرغــم مــن أن الحســابات البيئيــة تقــدم مجموعــة كبيــرة مــن اإلحصــاءات التفصيليــة فــإن البيانــات المتاحــة ال تكــون 

كافيــة لتوفيــر مؤشــرات رئيســية.

الحوادث المهنية 

تقــع الحــوادث المهنيــة أثنــاء تنفيــذ العمــل مــا يــؤدي إلــى اإلضــرار بصحــة العمــال ووفاتهــم. تتمّيــز المقارنــات الدوليــة لحــوادث العمــل بالصعوبــة بســبب 
التبايــن فــي حفــظ الســجالت ومصــادر البيانــات. ومــع ذلــك، فقــد تحّســنت القابليــة للمقارنــة منــذ أن تــّم تبّنــي قــرار لوائــح منظمــة العمــل الدوليــة حــول 
»إحصــاءات اإلصابــات المهنيــة الناتجــة مــن حــوادث العمــل« فــي عــام 1998 الــذي يتضّمــن معاييــر لجمــع البيانــات وتقديمهــا688. يوصــي القــرار بجمــع بيانــات 
حــول الحــوادث المرتبطــة بالعمــل التــي تــؤّدي إلــى الغيــاب عــن العمــل لمــدة يــوم واحــد )غيــر يــوم الحــادث( خــالل الفتــرة المعنيــة )عــادة تكــون ســنة واحــدة(. 

يتــم توفيــر المؤشــرات اإلحصائيــة األساســية عــن طريــق عــدد الحــوادث التــي تــؤّدي أو ال تــؤّدي إلــى الوفــاة وعــدد أيــام غيــاب كل عامــل.

4-6-2-2-3 المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات 

يمكــن إرجــاع التغّيــرات فــي نوعيــة البيئــة بصــورة واســعة إلــى النشــاطات البشــرية. وبالتالــي فــإن مؤشــرات البيئــة المتطــورة تحتــاج إلــى معلومــات تتعلــق 
بمجموعــة واســعة مــن قطاعــات النشــاط. 

لهــذه الغأيــة، يجــب وضــع إجــراءات ضبــط جــودة وتنفيذهــا تغطــي مختلــف الجوانــب المتعلقــة بتلــك المعاييــر المختلفــة علــى مختلــف مســتويات البيانــات 
ابتــداًء مــن العّينــات وجمــع البيانــات وصــوالً إلــى الجمــع والتبويــب النهائــي. تعــّد المراجعــة الشــاملة وتقديــر الخبيــر وتحديــد مســتوى الغمــوض جميعهــا 
أدوات مهّمــة فــي تقييــم مــدى الوفــاء بالمعاييــر المذكــورة أعــاله، وكذلــك التعــّرف إلــى البيانــات المتاحــة والثغــرات فــي المعرفــة. أمــا بخصــوص كل مؤشــر 
بيئــي، يجــوز تحديــد مجموعــة محــددة مــن معاييــر الجــودة وتبّنيهــا. علــى ســبيل المثــال، فيمــا يختــص برصــد نوعيــة الهــواء، يمكــن تحديــد مؤشــرات 

الجــودة الرئيســية علــى النحــو التالــي689:

الضبط: التقارب بين نتائج اختبار مستقل تّم الحصول عليها بموجب شروط االختبار المقّررة.	 

الدقة: تقارب التوافق بين نتائج االختبار والقيم المرجعية المقبولة.	 

اإلتقان: التقارب بين المتوسط الذي تّم الحصول عليه من سلسلة واسعة من نتائج االختبار والقيمة المرجعية المقبولة.	 

التمثيل: يعّبر هذا المقياس عن الدرجة التي تمثل بيانات تلوث الهواء بصورة كافية من موقع الرصد والفترة الزمنية التي يغطيها.	 

جمع البيانات: نسبة من المقاييس التي تّم اعتبارها مقاييس صحيحة.	 

التغطية الزمنية: مدة تشغيل جهاز القياس.	 

القابلية للمقارنة: وهي عبارة عن مقياس نوعي يعّبر عن مدى الثقة التي يمّكن مقارنة مجموعة واحدة من بيانات مقياس التلوث بأخرى.	 

687  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp

688   Additional information is available in the OECD publication: Society at a Glance 2006: OECD Social Indicators,  
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/8107021ec033.pdf?expires=1425238871&id=id&accname=guest&checksum=620601D99C95116917F554AC3B5422A3

689  http://nfp-si.eionet.europa.eu/Dokumenti/Projeki_v_okviru_Eionet-SI/teh12.pdf
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4-6-2-2-4 مصادر وقواعد البيانات الدولية 

ضمــن إطــار مبادرتــه للبيانــات المفتوحــة، توفــر بيانــات البنــك الدولــي المفتوحــة الخاصــة بتغّيــر المنــاخ690 بيانــات مناخيــة ومرتبطــة بالمنــاخ. يعــّد تغّيــر 
المنــاخ أمــرًا حيويــً لإلحصــاءات الرســمية التــي تّمــت فــي عــام 2008. قامــت إدارة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة مــع مركــز اإلحصــاء األوروبــي وإحصــاءات 
النرويــج بتنظيــم مؤتمــر حــول التغّيــر المناخــي واإلحصــاءات الرســمية فــي أوســلو691. وفــي وقــت الحــق مــن نفــس الســنة، تــّم تنظيــم مؤتمــر حــول التغّيــر 

المناخــي والتطويــر واإلحصــاءات الرســمية فــي منطقــة آســيا الباســيفيكية فــي ســيؤول692. 

تــّم جمــع بيانــات وإحصــاءات عــن نوعيــة الهــواء مــن 28 دولــة فــي المجموعــة األوروبيــة ومــن دول أخــرى مرتبطــة بهــا فــي قاعــدة جويــة693 وهــي قاعــدة 
البيانــات التــي تحتفــظ بهــا وكالــة البيئــة األوروبيــة عــن طريــق المركــز األوروبــي لتخفيــف التلــوث الهوائــي والتغّيــر المناخــي.

ــزال جمعهــا مــن خــالل هيئــات حكوميــة تتعامــل مــع  ــازل ال ي ــاه فــي المن ــم فــإن اإلحصــاءات الخاصــة باســتخدام المي ــدول حــول العال ــد مــن ال فــي العدي
اإلســكان والخدمــات البلديــة. كانــت هيئــة الصحــة العالميــة تقــوم بجمــع متوســط األرقــام الوطنيــة694 التــي قامــت هيئــة الصحــة العالميــة وصنــدوق األمــم 

المتحــدة للطفولــة بنشــرها مــن الحكومــات كجــزء مــن أنشــطتها لمراقبــة إمــدادات الميــاه وتوفيــر المرافــق الصحيــة. 

علــى المســتوى األوروبــي، يعتبــر نظــام المعلومــات المائيــة األوروبــي695 هــو البوابــة األوروبيــة المؤديــة إلــى المعلومــات حــول مشــاكل الميــاه فــي أوروبــا. 
كذلــك يتــم جمــع مجموعــة مــن البيانــات والمعلومــات علــى المســتوى األوروبــي عــن طريــق مختلــف المؤسســات والهيئــات.

عــادة مــا يتــم جمــع البيانــات حــول تولــد النفايــات الصناعيــة بوســاطة الهيئــات المســؤولة عــن البيئــة أو المراكــز الوطنيــة لإلحصــاء، بينمــا تقــوم المراكــز 
الوطنيــة لإلحصــاء بجمــع البيانــات حــول تولــد النفايــات البلديــة ويتــم ذلــك عــادة عــن طريــق البلديــات أو مــن شــركات النقــل التــي تقــوم بجمــع النفايــات 
ونقلهــا إلــى مواقــع التخّلــص منهــا. يتــم جمــع البيانــات حــول حركــة النفايــات الخطــرة عبــر الحــدود بوســاطة مكاتــب الجمــارك وســلطات حمأيــة البيئــة فــي 

المناطــق الحدوديــة.

فــي شــهر مايــو 1988، قــام برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة بتشــكيل فريــق عمــل مــن مجموعــة مــن الخبــراء الفنييــن والقانونييــن إلعــداد أداة قانونيــة دولية 
لحفــظ التنــوع البيولوجــي واســتخدامها بطريقــة مســتدامة، وقــد تمخــض ذلــك عــن صياغــة معاهــدة حــول التنــوع البيولوجــي قامــت 168 دولــة عضــوًا 
بتوقيعهــا ودخلــت حّيــز التنفيــذ فــي 29 ديســمبر 1993. وتهــدف هــذه المعاهــدة إلــى الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجي واالســتخدام المســتدام للمكّونات 
واإلســتفادة بصــورة صحيحــة وعادلــة مــن الفوائــد الناشــئة عــن اســتخدام المــوارد الوراثيــة696. قامــت الهيئــة البيئيــة العالميــة بتمويــل المشــروع. تعتبــر 
محفظــة الهيئــة البيئيــة العالميــة التابعــة لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة الخاصــة بمشــاريع التنــوع البيئــي ناشــطة فــي أربعــة مجــاالت تدّخــل رئيســية697: 

 	.CBD تعزيز البيئة ودعمها بحيث تتمّكن الدول من تنفيذ التزاماتها بطريقة فعالة كأطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

إدارة المعلومات البيئية والتقييمات البيئية واالستدامة البيئية والتلوث البيئي والتحليل والبحث.	 

التعّرف إلى أدوات ومنهجيات للحفاظ على التنوع البيولوجي وتطويرها واستخدامها بطريقة مستدامة.	 

الحفاظ على التنوع البيئي واستخدامه بطريقة مستدامة عبر الحدود.	 

بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة والمركــز الدولــي للمتابعــة، تقــوم اللجنــة الدوليــة للمناطــق المحمّيــة التابعــة لإلتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى 
الطبيعــة698 بجمــع قائمــة خضــراء للمناطــق المحمّيــة تتضّمــن االســم والفئــة والمــكان والمســاحة والســنة التــي تــّم فيهــا إقامــة المناطــق المحمّيــة كافــة 
التــي تلّبــي تعريــف االتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة699 بصــرف النظــر عــن الحجــم وإذا مــا كانــت لديهــا فئــة االتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة 

المحــددة للــدول كافــة.

تتضّمــن هــذه المعلومــات أيضــً قاعــدة البيانــات الدوليــة للمناطــق المحمّيــة700 التــي يتــم جمعهــا مــن مصــادر متعــّددة والتــي تعــّد أكثــر مجموعــة بيانــات 
ــي للمتابعــة  ــة وهــي عبــارة عــن برنامــج مشــترك بيــن برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة والمركــز الدول ــة والبحري بيئيــة شــاملة عــن المناطــق البيئيــة البري
واللجنــة الدوليــة للمناطــق المحمّيــة التابعــة لإلتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة التــي تعمــل مــع الحكومــات وتتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة.

690  http://data.worldbank.org/topic/climate-change

691  http://unstats.un.org/unsd/climate_change/

692  http://unstats.un.org/unsd/climate_change/Korea/default.htm

693  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-7

694  http://www.wssinfo.org/data-estimates/

695  http://water.europa.eu/

696  http://www.cbd.int

697  http://www.unep.org/dgef/Biodiversity

698  http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_greenlist/

699  http://cmsdata.iucn.org/downloads/almeria_proceedings_final.pdf

700  https://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_biodiversity/gpap_wdpa/

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

238

http://data.worldbank.org/topic/climate-change
http://unstats.un.org/unsd/climate_change/
http://unstats.un.org/unsd/climate_change/Korea/default.htm
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-7
http://www.wssinfo.org/data-estimates/
http://water.europa.eu/
http://www.cbd.int
http://www.unep.org/dgef/Biodiversity
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_greenlist/
http://cmsdata.iucn.org/downloads/almeria_proceedings_final.pdf
https://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_biodiversity/gpap_wdpa/


تقــّدم الــدول بيانــات حــول أنــواع النفايــات الخطــرة المتفــق عليهــا دوليــً إلــى أمانــة معاهــدة بــازل701 وبيانــات حــول تولـّـد النفايــات الخطــرة إلــى إدارة اإلحصــاء 
باألمــم المتحــدة عــن طريــق اســتمارة إدارة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة - برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة702 الــذي يختــص باإلحصــاءات البيئيــة. تطــرح هــذه 

االســتمارة منهجيــة لتولــد النفايــات حســب القطــاع والحتســاب عمليــة اســتخدام النفايــات وتدويرهــا إضافــة إلــى احتســاب التخّلــص النهائــي منهــا.

إن جلوبكفــر703 التــي تغطــي جميــع الــدول فــي العالــم هــي عبــارة عــن مبــادرة مــن وكالــة الفضــاء األوروبيــة تــّم إطالقهــا فــي عــام 2005704 وكان هــدف 
ENVISAT الموجــود علــى القمــر الصناعــي MERIS هــذه المبــادرة تقديــم تركيبــات دوليــة وخرائــط لغطــاء األرض باســتخدام مالحظــات جهــاز االستشــعار

مــن خــالل مقاربــة رســم الخرائــط تــّم ضمــان متابعــة غطــاء / اســتخدام األرض علــى أســاس طوبوغرافــي والخرائــط المســاحية والصــور الجويــة أو صــور األقمــار 
االصطناعيــة وتقــّدم كوريــن705 مثــإال آخــر علــى ذلــك. 

إن الغــرض مــن قائمــة المؤشــرات البيئيــة األساســية المختــارة التــي قامــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة هــو المزيد مــن التعزيز لقــدرات الدول على 
رصــد الظــروف البيئيــة وتوجهاتهــا وتقييمهــا بهــدف زيــادة مســؤولياتها وتقييم قدرتهــا على تحقيق أهدافهــا المحلية والتزاماتهــا الدولية707,706. 

4-6-2-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي

4-6-2-3-1 إحصاءات أبوظبي: المحتويات والمصادر واألساليب

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتنســيق إنتــاج العديــد مــن المؤشــرات البيئيــة التــي ينبثــق معظمهــا مــن المصــادر اإلداريــة التــي تديرهــا الهيئــات 
واإلدارات العامــة األخــرى. إن المقاربــة القائمــة علــى الســجالت ومصــادر البيانــات اإلداريــة الحاليــة تتماشــى مــع معظــم التوصيــات الدوليــة األخيــرة والمرتبطــة 

بالمجــال اإلحصائــي بالكامــل. يتــم إجــراء مســوح إحصائيــة فقــط إذا لــم تكــن البيانــات المطلوبــة متوافــرة أو كانــت نوعيتهــا اإلحصائيــة متدنيــة.

إجمــاالً، توجــد تعريفــات محــّددة لمعظــم المؤشــرات القائمــة حاليــً وهــي تتطابــق مــع معظــم المعاييــر المشــتركة لألمــم المتحــدة، وتــم توثيــق منهجيــة 
المســوح البيئيــة الســنوية التــي يقــوم بهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بصــورة جيــدة. 

يتــم احتســاب مجموعــة واســعة مــن المؤشــرات البيئيــة وإصدارهــا، ومعظمهــا يعتبــر مؤشــرات رســمية رئيســية708 ويقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
ــات اإلداريــة بصــورة ســليمة مــن الهيئــات والمؤسســات العامــة األخــرى مــع فحــص مــدى موثوقيتهــا ودمجهــا فــي النشــرات  ــإدارة تنســيق تدفــق البيان ب

المحــددة للقطــاع، باإلضافــة إلــى مــا يكــون فــي الكتيبــات الســنوية العامــة التــي تتعامــل مــع النظــام االقتصــادي واالجتماعــي الوطنــي الكامــل.

يتــم تنفيــذ مســح بيئــي بالعّينــة )مســح بيئــي ســنوي709 بــدأ فــي عــام 2010( مباشــرة بوســاطة مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ويهــدف إلــى جمــع بيانــات 
بيئيــة إضافيــة مــن المنشــآت االقتصاديــة ومــن بينهــا مــا يلــي: مصاريــف أنشــطة الحمأيــة البيئيــة والصحــة والســالمة المهنيــة ومصــادر الميــاه المســتخدمة 
وكمّيتهــا واإلنتــاج ومعالجــة الميــاه العادمــة واســتهالك الطاقــة الكهربائيــة واســتهالك الوقــود والتخّلــص مــن النفايــات الصلبــة والســائلة. تتمثــل 
المتغّيــرات الرئيســية فــي: )1( الكمّيــة الســنوية للنفايــات الصلبــة المتولـّـدة. )ب( القيمــة اإلجماليــة الســنوية الســتهالك الكهربــاء. تســتند منهجيــة المســح 
إلــى عّينــة عشــوائية طبقيــة تغطــي 3 أقاليــم داخــل اإلمــارة. وهنــاك 5 اســتمارات ورقيــة مختلفــة لقطاعــات )الصناعــة710 واإلنشــاءات711 والتجــارة712 
والنقــل713 والخدمــات714( ويتــم جمــع البيانــات وفــق أســلوب المقابــالت الشــخصية. إن إطــار المعاينــة المســتخدم لهــذا المســح يعــود إلــى حصــر المنشــآت 
الــذي تــّم عــام 2010 وبنــاًء علــى التصنيــف الدولــي لألنشــطة االقتصاديــة ISIC. أمــا طبقــات المعاينــة فيتــّم تكوينهــا تقاطعيــً وفــق حجــم المنشــأة 
)المنشــآت الصغيــرة715 والكبيــرة716( مــع تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة حســب التصنيــف الدولــي لألنشــطة االقتصاديــة )األمــم المتحــدة( علــى مســتوى 

701  http://www.basel.int

702  http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire.htm

703  http://due.esrin.esa.int/page_globcover.php

704  http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Space_for_our_climate/ESA_global_land_cover_map_available_online

705  http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

706  http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf

707  http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/37551205.pdf

708  File name: envt energy agriculture KOS 2014 with codes (Ref. Doc. 61).

709  http://www.scad.ae/en/projects/pages/projectpages/yearly-environmental-survey-2010-and-2011.aspx

710  File name: Yearly Environment Survey 2012 Industrial (Ref. Doc. 51)

711  File name: Yearly Environment Survey 2012 Construction (Ref. Doc. 50)

712  File name: Yearly Environment Survey 2012 Trade (Ref. Doc. 53)

713  File name: Yearly Environment Survey 2012Transport (Ref. Doc. 54)

714  File name: Yearly Environment Survey 2012 Services (Ref. Doc. 52)

715    The questionnaire for small establishments is available on: http://www.scad.ae/OurProjectDocuments/Small.pdf 
and its glossary: http://www.scad.ae/OurProjectDocuments/Small%20Es%20t%20-%20Glossary.pdf

716   The questionnaire for large establishments is available on: http://www.scad.ae/OurProjectDocuments/Large.pdf  
and its glossary: http://www.scad.ae/OurProjectDocuments/Large%20Es%20t%20-%20Glossary.pdf
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رقمــي واحــد أو اثنيــن )حســب النشــاط االقتصــادي الممــارس(. عــن طريــق هــذه المســوح يمكــن تحليــل مســتوى اإلهتمــام بالبيئــة حســب بنــود اإلنتــاج 
فيمــا يختــص بالبيانــات األســرية، هنــاك بعــض مــن األســئلة المحــددة فــي مســح دخــل وإنفــاق األســرة )HIES( فيمــا يختــص باســتهالك المــاء والكهربــاء 
والوقــود المســتهلك. ترتبــط التصنيفــات الخاصــة بإحصــاءات البيئــة وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بإنتــاج الميــاه واســتهالكها مــع التصنيــف الدولــي 
ــة الصغيــرة  ــّم فــي عــام 2014 تنفيــذ مســحين يعــودان إلــى عــام 2013 للمنشــآت االقتصادي ــة )األمــم المتحــدة(. مــن ناحيــة أخــرى ت لألنشــطة االقتصادي

والكبيــرة ويجــرى حاليــً معالجــة بياناتهــا.

إضافــة إلــى ذلــك فــإن معظــم التصنيفــات المســتخدمة مــن جانــب مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي موصــى بهــا مــن قبــل الهيئــات الدوليــة مثــل هيئــة الصحــة 
العالميــة والحمأيــة البيئيــة التابعــة لألمــم المتحــدة717، إطــار اإلحصــاءات المناخيــة وإطــار تطويــر اإلحصــاءات البيئيــة وغيرهــا718. 

يتضّمــن اإلطــار )1( بعضــً مــن خصائــص رصــد الظواهــر الرئيســية. باإلضافــة إلــى ذلــك هنــاك بعــض المؤشــرات المتعلقــة »بالصحــة والســالمة« التــي لــم يتــم 
تضمينهــا بصــورة ســليمة فــي اإلحصــاءات البيئيــة ضمــن الســياق الدولــي، ومــع ذلــك فهــي مرتبطــة بصــورة واســعة بمســائل الســالمة719. 

اإلطار )1(: الموضوعات البيئية التي تغطى في مركز اإلحصاء - أبوظبي  

مصادر البياناتالتصنيفاتلمحةالموضوع
نشر 

البيانات
النشر

المناخ720

أدت ظاهرة التغّير 
المناخي إلى ارتفاع درجة 

الحرارة بسبب زيادات 
انبعاث الغازات الضارة

إطار اإلحصاءات المناخية
المركز الوطني 
لألرصاد الجوية 

والزالزل
ربع سنوي

الكتاب اإلحصائي السنوي - 
اإلحصاءات البيئية

التغّير المناخي 

الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء 
- أبوظبي

جودة 
الهواء721

عدم اختفاء المواد 
العالقة في الهواء 

وتؤثر في صحة اإلنسان 
وسالمته 

منظمة الصحة العالمية 

األمم المتحدة - الحمأية 
البيئية 

هيئة البيئة -أبوظبي

هيئة البيئة - 
أبوظبي )مركز 

اإلحصاء - أبوظبي(
ربع سنوي

الكتاب اإلحصائي السنوي - 
اإلحصاءات البيئية

الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء 
- أبوظبي

االنبعاثات في 
الهواء722

انبعاثات الهواء التي 
تنتج ملوثات وتؤدي إلى 

التغّير المناخي

إطار تطوير اإلحصاءات 
البيئية

أدنوك، هيئة مياه 
وكهرباء أبوظبي، 

هيئة البيئة - 
أبوظبي، مركز 

اإلحصاء - أبوظبي

سنويً

الكتاب اإلحصائي السنوي - 
اإلحصاءات البيئية

التغّير المناخي 

الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء 
- أبوظبي

المياه723

توجد حاجة لبيانات حول 
المياه لالستخدام األمثل 
والمحافظة على موارد 

المياه

تصنيف األمم المتحدة

هيئة البيئة - 
أبوظبي، هيئة مياه 
وكهرباء أبوظبي، 

شركة أبوظبي 
لخدمات الصرف 
الصحي، مركز 

اإلحصاء - أبوظبي

سنوي وربع 
سنوي*

الكتاب اإلحصائي السنوي - البيئة

إحصاءات المياه

الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء-
أبوظبي

جودة مياه البحر*

717  http://www.iucn.org/

718  http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm

719  They concern, for instance, injures at work by economic sector and the main data sources are SCAD, ADNOC and ADEWC

720  See files: T21.Climate Definitions and T28.Climate (Ref. Doc. 259 & 267)

721  See files: T19.Air statistics and T26.Air quality (Ref. Doc. 257 & 265)

722  File name: T29.Emissions (Ref. Doc. 268)

723  See files: T25.Water Definitions (Ref. Doc. 264) and T33.Water (Ref. Doc. 272)
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مصادر البياناتالتصنيفاتلمحةالموضوع
نشر 

البيانات
النشر

النفايات724

توجد حاجة لبيانات حول 
إدارة النفايات للتقليل 

من أثر النفايات في 
الصحة

تصنيف األمم المتحدة

أدنوك، شركة 
أبوظبي لخدمات 

الصرف الصحي، مركز 
إدارة النفايات، مركز 
اإلحصاء - أبوظبي

سنوية

الكتيب اإلحصائي السنوي - البيئة

إحصاءات النفايات

الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء 
- أبوظبي

التنوع 
البيولوجي725

يشير هذا النوع من 
البيانات إلى الكائنات 

الحّية وتساعد في ضمان 
المحافظة عليها

االتحاد الدولي للحفاظ 
على الطبيعة

هيئة البيئة - 
أبوظبي 

)مركز اإلحصاء - 
أبوظبي(

كل سنتين

الكتاب اإلحصائي السنوي – البيئة

إحصاءات التنوع البيولوجي 
والمناطق المحمّية

الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء 
- أبوظبي

مصروفات 
حمأية البيئة 

)EPE(726

توجد حاجة إلى تقديرات 
لتحسين تدهور البيئة 
بسبب الضغط الذي 

تمثله النشاطات 
البشرية

إطار تطوير اإلحصاءات 
البيئية

أدنوك، مركز اإلحصاء 
- أبوظبي

سنويً

نتائج اإلحصاء السنوي الرئيسي 
للبيئة

الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء 
- أبوظبي

الصحة 
والسالمة727

تجعل البيانات حول 
الصحة والسالمة من 
الممكن رفع الوعي 

ومن ثم إتخاذ اإلجراءات 
الوقائية المناسبة 

منظمة الصحة العالمية، 
مركز أبوظبي للسالمة 

والصحة المهنية

هيئة الصحة - 
أبوظبي، أدنوك، 
شركة أبوظبي 
لخدمات الصرف 

الصحي، هيئة مياه 
وكهرباء أبوظبي، 

مركز اإلحصاء - 
أبوظبي

سنويً

كتاب المسح البيئي السنوي 

نتائج اإلحصاء السنوي الرئيسي 
للبيئة

الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء 
- أبوظبي

 )SCAD(

تعني بأن مركز أبوظبي لإلحصاء ال يقوم بإصدار اإلحصاءات الخاصة به ولكن يقوم بفحص البيانات وتجميعها ونشرها.

ADNOC: Abu Dhabi National Oil Company

أدنوك: شركة بترول أبوظبي الوطنية. 

ADSSC: Abu Dhabi Sewerage Service Company

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

ADWEA Abu Dhabi Water and Electricity Authority

هيئة أبوظبي للمياه والكهرباء.

CWM: Centre for Waste Management

مركز إدارة النفايات.

 EAD: Environmental Agency Abu Dhabi

هيئة البيئة - أبوظبي.

IUCN: International Union for Conservation of Nature

االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. 

724  See files: T24.Waste Definitions and T32.Waste (Ref. Doc. 263 & 271)

725  See files: T20.Biodiversity Definitions and T27.Biodiversity (Ref. Doc. 258 & 266)

726  See files: T22.EPE Definitions and T30.EPE (Ref. Doc. 261 & 269)

727  See files: T23.Health & Safety Definitions (Ref. Doc. 262) and T31.Health & Safety (Ref. Doc. 270)
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NCMS: National Centre for Meteorology and Seismology

المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل.

OSHAD: Abu Dhabi Occupational Safety and Health Center

مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنية.

WHO: World Health Organization

منظمة الصحة العالمية. 

إن اســتخدام المصــادر اإلداريــة المحليــة الحاليــة فــي القطــاع البيئــي أمــر شــائع ويغطــي عــددًا كبيــرًا مــن المؤشــرات ويتطابــق مــع المؤشــرات الدوليــة حــول 
شــكل اإلحصــاءات الرســمية مســتقباًل )الــذي يجــب أن يســتند إلــى قواعــد البيانــات اإلداريــة المتوافــرة(.

4-6-2-3-2 إحصاءات أبوظبي: المخرجات

يتــم إخــراج اإلحصــاءات البيئيــة التــي ينتجهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى شــكل ورقــي أو علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 
وتتضّمــن القائمــة أدنــاه تلخيصــً للنشــرات الرئيســية المتوافــرة مقّســمة إلــى نوعيــن: يشــتمل النــوع األول علــى نشــرات القطــاع المحــّدد بينمــا يختــص 

ــد مــن النشــرات العامــة والمرتبطــة أيضــً بمســائل البيئــة. النــوع الثانــي بمزي

هنالك نشرات مختلفة للقطاع المحدد728 على النحو التالي: 

المعايير والتعاريف البيئية729 

ــة البيئيــة والصحــة والســالمة المهنيــة، مصــادر الميــاه واســتخداماتها،  تقــّدم هــذه الوثيقــة مفاهيــم وتعاريــف رئيســية بخصــوص: اإلنفــاق علــى الحمأي
ومعالجــة الميــاه العادمــة، واســتهالك الكهربــاء، واســتهالك الوقــود وكمّيــة النفايــات الســائلة والصلبــة حســب أســاليب التخّلــص والنفايــات اإلشــعاعية. 

اإلحصاءات البيئية730 

تختص المؤشرات اإلحصائية الرئيسية باآلتي: المناخ والهواء والماء والصحة والسالمة والنفايات والتنوع البيولوجي، إضافة إلى التوضيحات الخاصة بها.

البيئة في أرقام731

تختــص المؤشــرات البيئيــة الرئيســية باآلتــي: المنــاخ ومتوســط التركيــز الســنوي لملوثــات الهــواء فــي البيئــة المحيطــة حســب المنطقــة وانبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون مــن قطاعــات الطاقــة واســتهالك الميــاه المحــّلاة وتولـّـد النفايــات الصلبــة غيــر الخطــرة حســب نشــاط المنطقــة والمصــدر.

إحصاءات النفايات732

تتعّلــق المؤشــرات اإلحصائيــة الرئيســية باآلتــي: النفايــات غيــر الخطــرة وتولّــد النفايــات الصلبــة والنفايــات الخطــرة ومحطــات إدارة النفايــات، والتوضيحــات 
الخاصــة بهــا.

إحصاءات التنوع البيولوجي والمناطق المحمّية733

وفقــً للقائمــة الحمــراء الصــادرة عــن االتحــاد الدولــي للمحافظــة علــى الطبيعــة، توجــد مجموعــة مــن مؤشــرات التنــوع البيولوجــي )وهــي بصفــة أساســية 
عــدد مــن األنــواع الموجــودة حاليــً فــي إمــارة أبوظبــي( لعــام 2012 وتختــص بالموضوعــات التاليــة: إجمالــي األنــواع المعروفــة والمهــّددة باالنقــراض والثــروة 

الســمكية والنباتــات والطيــور والزواحــف والبرمائيــات والثدييــات والمناطــق المحمّيــة.

النتائج الرئيسية للمسح البيئي السنوي734

تختــص هــذه النشــرة بالمســح اإلحصائــي الرئيســي المتعلــق بالبيئــة التــي يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإدارتهــا مباشــرة، ويتــم تفصيــل هــذه 
البيانــات حســب القطــاع االقتصــادي وتختــص باآلتــي: اإلنفــاق علــى مناطــق الحمأيــة البيئيــة وتكلفــة الحمأيــة البيئيــة وإحصــاءات الصحــة والســالمة المهنيــة 

واســتخدام الميــاه والميــاه العادمــة ومعالجــة الميــاه والميــاه العادمــة واســتهالك الطاقــة وإحصــاءات النفايــات الصلبــة غيــر الخطــرة.

728   An older publication is provided by the ”Annual Bulletin of Environmental Statistics-Environment and natural resources”,  
http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=19&SubTopicID=135

729  See file: Environmental Standards (Ref. Doc. 56)

730  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=19&SubTopicID=134

731  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=19&SubTopicID=138

732  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=19&SubTopicID=140

733  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=19&SubTopicID=169 

734  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=19&SubTopicID=171
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فيما يختص بالنشرات العامة، يتم التعامل مع المسائل البيئية المفيدة في السجالت اإللكترونية التالية:
أبوظبي )إحصاءات التنمية 1960 - 2010(735

عدد آبار المياه حسب المنطقة )منذ 1989، إلمارة أبوظبي، وإقليم أبوظبي وإقليم المنطقة الغربية وإقليم العين(.	 

درجات الحرارة )القصوى والدنيا حسب الشهر منذ عام 1971 أو 1982 ألبوظبي والعين(.	 

متوسط نسبة الرطوبة النسبية )القصوى والدنيا حسب الشهر منذ 1971 أو 1982 ألبوظبي والعين(.	 

هطول األمطار )بالمليمتر حسب الشهر منذ عام 1971 أو 1982 ألبوظبي والعين(.	 

أبوظبي باألرقام736

إضافة إلى الملخص القصير حول درجة حرارة الهواء فيما يلي تلخيص للبيانات:

نوعية الهواء )المتوسط السنوي لمؤشرات تلّوث الهواء في المدن حسب المنطقة والمحطة(.	 

انبعاثات ملوثات الهواء من قطاع الطاقة.	 

تولّد النفايات حسب نشاط المصدر والمنطقة.	 

4-6-2-3-3 العالقة باإلحصاءات في دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية 

يجــب أن تخضــع اإلحصــاءات البيئيــة التــي يقّدمهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي للتحليــل ضمــن ســياق واســع يشــمل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يوجــد 
حاليــً 14 اتفاقيــة دوليــة تتعلــق بالمســائل البيئيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. واالتفاقيــة هــي عبــارة عــن اتفــاق رســمي بيــن الــدول وهــي مرادفــة 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حريصــة علــى االنضمــام إلــى المعاهــدات والبروتوكــوالت اإلقليميــة  للمصطلــح العــام لكلمــة معاهــدة. وبالتالــي، كانــت دول
والمســائل البيئيــة الدوليــة ذات الصلــة مثــل: المعاهــدة الدوليــة حــول المــوارد الوراثيــة للنبــات فيمــا يختــص بالغــذاء والزراعــة ومعاهــدة بــازل والمعاهــدة 
الخاصــة بالتنــوع البيولوجــي بهــدف تعزيــز التنميــة المســتدامة. إن أول معاهــدة كانــت معاهــدة المنظمــة اإلقليميــة لحمأيــة البيئــة البحريــة التــي تّمــت 

المصادقــة عليهــا فــي عــام 1978 واالتفاقيــة األحــدث كانــت معاهــدة ميناماتــا حــول الزئبــق737.

توّضــح المقارنــات مــع النظــام اإلحصائــي البيئــي الــذي تقــوم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بإدارتــه مــن خــالل الهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء وجــود 
روابــط قويــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإمــارة أبوظبــي. وفقــً لنشــرة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المســّماة مجموعــة اإلحصــاءات البيئيــة 
لعــام 2011 738 فــإن الخالصــة العامــة تتمثــل فــي أن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي يطّبــق االســتراتيجية نفســها التــي تــّم تبّنيهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة بمــا يختــص بالموضوعــات التــي تغطيهــا وبمصــدر البيانــات الرئيســي ونــوع المخرجــات التــي يتــم تقديمهــا إلــى المســتخدمين النهائييــن.

فيمــا يختــص بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن مــزّودي البيانــات الرئيســيين هــم المؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية المختصــة بالبيئــة، بينمــا يتــم 
تنفيــذ مســح إحصائــي رئيســي واحــد للبيئــة هدفــه ومنهجيتــه مماثلــة تمامــً لتلــك التــي تــّم تبّنيهــا فــي المســح البيئــي الســنوي الــذي يقــوم مركــز 

اإلحصــاء - أبوظبــي بتنفيــذه.

نتيجــة لذلــك يعــّد مســتوى التــزام المعاييــر الدوليــة الرئيســية وتلــك الخاصــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة جيــدًا جــدًا مــع األخــذ فــي اإلعتبــار العمــر 
وحداثــة مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، إال أن هنــاك مجموعــة واســعة مــن المؤشــرات اإلحصائيــة المتوافــرة حتــى اآلن، ولكــن بالرغــم مــن أن السلســلة الزمنيــة 

المتوافــرة هــي فقــط لبعــض مــن الموضوعــات المحــددة )علــى ســبيل المثــال الحــرارة(.

إن التعاريــف والتصنيفــات المّتبعــة فــي اإلحصــاءات البيئيــة فــي إمــارة أبوظبــي متماشــية تمامــً مــع المتطلبــات الموصــى بهــا دوليــً مــن جانــب )المفوضيــة 
االقتصاديــة األوروبيــة التابعــة لألمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة(. ويضمــن ذلــك مســتوى عاليــً مــن القابليــة للمقارنــة فيمــا يختــص 

باإلحصــاءات الدوليــة للقطاعــات الرئيســية.

إن اســتخدام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي لبيانــات الســجالت اإلداريــة يثبــت أنــه يتحــّرك بســرعة فــي اتجــاه التحّديــات اإلحصائيــة الدوليــة الحاليــة التــي تؤكــد 
ــة  ــة اســتخدام المعلومــات اإلداري ــة أو أســرية( قــدر اإلمــكان ومحاول ــات المســوح )ســواء كانــت مســوح منشــآت اقتصادي التقليــل مــن االعتمــاد علــى بيان

المتوافــرة )الملفــات اإلداريــة والســجالت الحاليــة ومــوارد البيانــات الكبيــرة المتكاملــة وغيرهــا(.

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتنفيــذ مســح إحصائــي حــول موضــوع البيئــة: المســح البيئــي الســنوي، وتتوافــر البيانــات الوصفيــة التي تغطي المســائل 
المنهجيــة كافــة للمســح الرئيســي التــي تؤخــذ عــادة فــي الحســبان علــى المســتوى الدولــي: التعاريــف والتصنيفــات والفئــة الســكانية المعنيــة وتصميــم 

العّينــات وجمــع البيانــات وتدقيقهــا وأســاليب التقديــر وعمليــة إصــدار البيانــات.

735  “Time series–English.pdf”: http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=163

736  “Abu Dhabi in Figures 2011 Eng.pdf”: http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=7&TopicID=48&SubTopicID=2

737  The complete list is available in the file “International conventions and treaties 2013.xls” (Ref. Doc. 308).

738  http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Environment%20Final.pdf
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4-6-2-4 استخدام البيانات

تأخــذ إمــارة أبوظبــي باإلعتبــار التوّجــه نحــو المحافظــة علــى بيئتهــا الطبيعيــة لألجيــال القادمــة، لذلــك قامت بوضــع العديد من االســتراتيجيات والسياســات 
ــق عــدد مــن المؤشــرات الرئيســية التــي تســتخدم أيضــً فــي وضــع سياســات  كمــا هــو مشــار إليــه فــي القســم )1(. ويمكــن تقييــم إنجازاتهــا عــن طري
جديــدة. لهــذه الغأيــة، قــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتحديــد مجموعــة واســعة مــن اإلحصــاءات الرســمية تحــت موضــوع البيئــة التــي تــّم تقســيمها إلــى 
8 موضوعــات فرعيــة تغطــي مجــاالت التركيــز الرئيســية لسياســات اإلمــارة. إلــى جانــب واضعــي السياســات، تســتخدم اإلحصــاءات البيئيــة أيضــً مــن جانــب 

المنظمــات غيــر الحكوميــة ومعاهــد البحــث وغيرهــا.

إن اإلحصــاءات الرســمية األساســية )KOS( حــول البيئــة حســب تعريــف مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي لهــا739 التــي تــّم نشــرها فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي 
إلمــارة أبوظبــي ونتائــج المســح البيئــي الرئيســي الســنوي، تــّم تلخيصهــا فــي اإلطــار رقــم )2(.

اإلطار رقم )2(: اإلحصاءات الرسمية الرئيسية )KOS( حول البيئة التي قام مركز اإلحصاء - أبوظبي بنشرها 

البيئة 

المكان والمنطقة: . 1

منطقة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 	 

المناخ: . 2

درجة حرارة الهواء حسب الشهر والمنطقة: الحّد األدنى والحّد األقصى والمتوسط والكامل.	 

فــي 	  واإلجمالــي  واحــد  يــوم  فــي  الشــديدة  أو  المتوســطة  األمطــار  هطــول  والمنطقــة:  الشــهر  حســب  األمطــار  هطــول  معــّدل 
الشــهر.

متوسط الضغط الجوي حسب الشهر والمنطقة.	 

الرطوبة النسبية حسب الشهر والمنطقة: المتوسط في الشهر والحد األدنى والحد األقصى.	 

سرعة الرياح حسب الشهر والمنطقة.	 

متوسط فترة سطوع الشمس يوميً في أبوظبي والعين حسب الشهر.	 

اإلجمالي اليومي ألشعة الشمس حسب الشهر المنطقة: المتوسط والحّد األدنى والحّد األقصى.	 

إحصاءات الهواء: . 3

 	 )SO2, NO2, Ground level O3, PM10, CO( :المتوسط السنوي لمؤشرات تلّوث الهواء في المنطقة المحيطة حسب المنطقة والمحطة 
)أول أكسيد الكربون، أوكسيدات النتروجين، األوزون على مستوى األرض، المواد الجزيئية، ثاني أكسيد الكبريتيد(.

متوسط مستوى الضوضاء سنويً حسب المنطقة والمحطة.	 

االنبعاثــات الســنوية لقطــاع النفــط والغــاز حســب القطــاع االقتصــادي: ثانــي أكســيد الكربــون CO2، وأكاســيد النتروجيــن NOx، وثانــي 	 
.VOC  والمركبــات العضويــة المتطايــرة ،SO2 أكســيد الكبريــت

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد الواحــد حســب القطــاع االقتصــادي وإجمالــي انبعاثــات ملّوثــات الهــواء للفــرد الواحــد فــي قطاعــي 	 
النفــط والغــاز.

االنبعاثــات الســنوية لقطــاع إنتــاج المــاء والكهربــاء حســب الشــركة / المحطــة واإلجمالــي: SO2, NOx, VOC, CO2 ثانــي أكســيد الكربــون 	 
CO2، أكاســيد النتروجيــن NOx، ثانــي أكســيد الكبريــت SO2، المركبــات العضويــة المتطايــرة VOC وغيرهــا.

الماء: . 4

إجمالي موارد المياه غير التقليدية حسب النوع.	 

كمّية المياه العادمة المعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة حسب المنطقة.	 

سعة محطات المعالجة حسب المنطقة التقليدية وغير التقليدية.	 

جودة المياه الساحلية.	 

النفايات: . 5

تولّد النفايات الصلبة غير الخطرة حسب المنطقة ونشاط المصدر وطرق التخلص.	 

تولّد النفايات الخطرة حسب المنطقة ونشاط المصدر وطرق التخّلص.	 

مشاريع إدارة النفايات وإدارة معالجة النفايات.	 

739  See file: environment energy agriculture KOS 2014 with codes (Ref. Doc. 61)
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الصحة والسالمة: . 6

عدد حاالت تسّمم الغذاء واألمراض التي تحملها األغذية حسب النوع.	 

عدد حوادث الصحة والسالمة المهنية: قطاع النفط والغاز وقطاع إنتاج الماء والكهرباء.	 

ــاج المــاء 	  ــى أســاس مليــون ســاعة عمــل للشــخص الواحــد: قطــاع النفــط والغــاز وقطــاع إنت ــات والحــوادث المســّجلة عل معــّدل اإلصاب
والكهربــاء.

التنوع البيولوجي: . 7

إجمالي األنواع المعروفة والمهّددة باالنقراض: إجمالي ونسبة مئوية.	 

ــي للحفــاظ علــى الطبيعــة )الثــروة 	  ــواع المســجلة فــي إمــارة أبوظبــي وفقــً لتصنيــف القائمــة الحمــراء التابعــة لإلتحــاد الدول عــدد األن
الســمكية والطيــور والزواحــف والثدييــات البريــة(.

األنــواع المســّجلة فــي ميــاه إمــارة أبوظبــي التــي تــّم تصنيفهــا بموجــب القائمــة الحمــراء لإلتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة والفئــات 	 
المهــّددة باالنقــراض )الثــروة الســمكية والطيــور والزواحــف والثدييــات البرية(.

وضعية األنواع السمكية في مياه إمارة أبوظبي وفقً لمستويات االستغالل المحلي.	 

أنواع الثروة السمكية المستغلة بإفراط.	 

أنواع األسماك المستغلة ضمن الحدود المستدامة.	 

عدد األنواع المسجلة في إمارة أبوظبي حسب العائلة )النباتات والطيور(.	 

عدد أنواع الزواحف المسجلة في إمارة أبوظبي حسب الرتبة والعائلة.	 

توزيع شجرة القرم في إمارة أبوظبي.	 

عدد األنواع المسّجلة في إمارة أبوظبي وفقً لتصنيف القائمة الحمراء المحلية )النباتات والثدييات البرية(.	 

األنــواع المســجلة فــي إمــارة أبوظبــي التــي تــّم تصنيفهــا بموجــب القائمــة الحمــراء المحليــة للفئــات المهــّددة باالنقــراض )النباتــات 	 
والثدييــات البريــة(.

النسبة المئوية لتوزيع المياه وأنواع الطيور البرية.	 

عدد األنواع في إمارة أبوظبي حسب الفئة والرتبة )الزواحف والبرمائيات والحيوانات البرية(.	 

عدد أنواع الثدييات البرية المسجلة في إمارة أبوظبي حسب الرتبة.	 

أنــواع الثدييــات البريــة فــي إمــارة أبوظبــي التــي تــّم تصنيفهــا باعتبارهــا معّرضــة لالنقــراض فــي الحيــاة الفطريــة وفقــً للقائمــة الحمــراء 	 
المحليــة.

علــى 	  للحفــاظ  الدولــي  لإلتحــاد  المحليــة  الحمــراء  للقائمــة  وفقــً  أبوظبــي  إمــارة  ميــاه  فــي  المســجلة  المحليــة  الثدييــات  أنــواع 
. لطبيعــة ا

عدد أنواع الحشرات المسجلة في إمارة أبوظبي حسب الرتبة.	 

المنطقة المحمّية المعلنة والمقترحة رسميً في إمارة أبوظبي حسب النوع والمكان.	 

8 . )EPE( مصروفات الحمأية البيئية

النسبة المئوية لإلنفاق على الحمأية البيئية حسب النوع*.	 

النسبة المئوية لتكلفة أنشطة الحمأية البيئية**.	 

أول أكسيد الكربون.  :CO

أوكسيدات النتروجين.   :NOx

األوزون على مستوى األرض.   :O3

المواد الجزيئية.   :PM10

ثاني أكسيد الكبريتيد.   :SO2

المركبات العضوية المتطايرة.   :VOC

ــة مــن الهــواء المحيــط والمنــاخ، إدارة  ــة مــن اإلشــعاع، الحمأي ــر، الحمأي ــة البيئيــة: إدارة الميــاه العادمــة، البحــث والتطوي ــواع الحمأي *  أن

وغيرهــا. الذبذبــات  إيقــاف  الضوضــاء،  البيولوجــي،  التنــوع  وإنتــاج  الطبيعــة  الســطحية،  الميــاه  للتربــة،  الجوفيــة  الميــاه  تصحيــح  النفايــات، 

**  تشــمل األنشــطة: التدريــب البيئــي، التقييــم والتدقيــق، الرصــد البيئــي، التكلفــة التي تدفعها المؤسســات للهيئــات الحكومية 

وغيــر الحكوميــة.
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قراءة اإلحصاءات

تتضّمــن نشــرات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أنواعــً مختلفــة مــن البيانــات اإلحصائيــة المتعلقــة بالبيئــة. وجديــر بالذكــر أنــه وحيثمــا أمكــن يتــم توفيــر 
تفاصيــل حســب اإلقليــم و/أو حســب الســنة المعنيــة. كمــا توجــد أيضــً مالحظــات حــول البيانــات خاصــة فــي النشــرات المتعلقــة بموضوعــات محــددة، مــا 

يســاعد القــارئ علــى فهــم األرقــام واتجاهاتهــا.

تغطــي اإلحصــاءات الحاليــة مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات علــى الرغــم مــن أنهــا ال تنتمــي األن إلــى نظــام معلومــات موحــد، إذ إن البيانــات مســتمدة 
مــن مصــادر مختلفــة. نتيجــة لذلــك، يجــب أن يتــم تحليــل مجموعــات البيانــات بشــكل مســتقل وبحســب المنظــور التحليلــي الــذي تتطلبــه البيانــات. 

وفقــً للسياســات واالســتراتيجيات البيئيــة المبّينــة فــي البــاب رقــم )1(، فــإن الموضوعــات الرئيســية التــي يجــب التركيــز عليهــا هــي: نوعيــة الهــواء ونوعيــة 
الميــاه وإنتــاج الميــاه والتنــوع البيولوجــي والحمأيــة

4-6-3  الطاقة والمياه

4-6-3-1.مجاالت التطبيق: األغراض التي تستخدم هذه البيانات من أجلها

يتمتــع قطــاع الطاقــة والميــاه المحــالة بأهميــة حيويــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي إمــارة أبوظبــي. ويســاهم هــذا القطــاع بصــورة كبيــرة فــي 
ــة كافــة.  الناتــج المحلــي اإلجمالــي ويؤمــن الطاقــة والميــاه للخدمــات والقطاعــات االقتصادي

تعــّد إحصــاءات الطاقــة وتحليــة الميــاه مجــاال مــن مجــاالت إحصــاءات إمــارة أبوظبــي وتغطــي بصــورة واســعة سلســلة كل مــن إنتــاج النفــط والغــاز والكهرباء 
واســتهالكها )بمــا فــي ذلــك الطاقــة المتجــددة( والميــاه المحّلاة. 

تنطوي إحصاءات الطاقة والمياه المحّلاة بطبيعتها على تعّدد واسع من االستخدامات وتسمح بمتابعة العديد من السياسات ورصدها:

تســتخدم إحصــاءات الطاقــة فــي تعريــف سياســات الطاقــة ومتابعــة تأثيرهــا فــي االقتصــاد. نظــرًا إلــى المســاهمة الكبيــرة لقطــاع 	 
لطاقــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة أبوظبــي فــإن إحصــاءات الطاقــة تتمتــع بأهميــة كبيــرة فــي رصــد االقتصــاد وتنوعــه ومتابعــة 
أدائــه، والــذي يعــّد هدفــً لحكومــة أبوظبــي علــى المــدى البعيــد740. وبالتالــي تعــّد البيانــات حــول إنتــاج النفــط وتجارتــه واســتهالكه 

وأســعاره ومبيعاتــه )بمــا فيــه المنتجــات المكــّررة( والغــاز والكهربــاء بمنزلــة معلومــات رئيســية. 

إن إحصــاءات الطاقــة أيضــً تعتبــر ذات أهميــة حيويــة فــي متابعــة الجهــود المبذولــة فــي تنويــع إنتــاج الطاقــة وعلــى وجــه الخصــوص فــي 	 
ســياق التنــوع فــي تركيبــة الطاقــة تجــاه الطاقــة المتجــّددة )إذ تهــدف حكومــة أبوظبــي إلــى إنتــاج %7 مــن الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة 
المتجــددة بحلــول عــام 2020 741( بهــدف تحديــد االســتراتيجيات الفعالــة النبعاثــات الكربــون المنخفضــة فــي مختلــف قطاعــات االقتصــاد. 

تســاعد اإلحصــاءات التفصيليــة للطاقــة أيضــً فــي أمــن الطاقــة وعلــى ســبيل المثــال يتطّلــب األمــر متابعــة الهــدف )21( تحقيــق الرؤيــة 	 
االقتصاديــة ألبوظبــي 2030: »تعزيــز أمــن الطاقــة لتلبيــة الطلــب المســتقبلي«. 

تعــّد البيانــات الشــاملة والتفصيليــة حــول منتجــات الطاقــة األساســية والثانويــة )ابتــداًء مــن اإلنتــاج ونهأيــة باالســتهالك فــي هــذا 	 
القطــاع( متطلبــً مســبقً للتخطيــط علــى المــدى البعيــد لتنميــة صناعــات الطاقــة وتعزيــز التقنيــات البديلــة أو توقعــات العــرض 

وســيناريوهاتها.  والطلــب 

تســتخدم إحصــاءات الطاقــة أيضــً فــي صياغــة السياســات البيئيــة والمتعلقــة علــى وجــه الخصــوص االنبعاثــات الملوثــة للهــواء ورصدها 	 
)بمــا فــي ذلــك الغــازات الضــارة( الناتجــة مــن اســتخدام )الوقــود األحفــوري(. أمــا فــي ســياق التغّيــر المناخــي فتعــّد بيانــات الطاقــة مصــدرًا 

رئيســيً لمتابعــة انبعاثــات الغــازات الضــارة. 

فــي إطــار الطلــب العالــي والمتنامــي علــى الميــاه وفــي ظــل شــّح المــوارد تعــّد إحصــاءات تحليــة الميــاه قضيــة مركزيــة فــي كل مــن 	 
سياســات الطاقــة والميــاه فــي إمــارة أبوظبــي وذات أهميــة كبيــرة. تمثــل تحليــة الميــاه حّصــة كبيــرة مــن إجمالــي إمــدادات الميــاه فــي 
إمــارة أبوظبــي ويكــون لإلحصــاءات المرتبطــة بهــا أهميــة فــي اســتكمال إحصــاءات الميــاه العذبــة. فمــن جانــب الطاقــة يتــم إنتــاج الميــاه 

المحــّلاة باســتخدام الكهربــاء التــي يتــم توليدهــا بصــورة رئيســية مــن اســتخدام الغــاز الطبيعــي. 

وفــي هــذا الســياق، فــإن إحصــاءات الميــاه المحــّلاة تعــّد ضروريــة لتحديــد جوانــب السياســة كافــة الــوارد ذكرهــا آنفــً ومتابعتهــا، بمــا فــي ذلــك تخطيــط 
إنتــاج الميــاه وإدارة مصــادر الميــاه الطبيعيــة علــى المــدى البعيــد. 

740  Policy Agenda 2007-2008 The Emirate of Abu Dhabi: https://www.abudhabi.ae/pdfdirectview/en/146150/blaetterkatalog/blaetterkatalog/pdf/complete.pdf

741   Pan-Arab Renewable Energy Strategy 2030: Roadmap of Actions for Implementation: 
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=434
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إلــى جانــب حاجــة واضعــي السياســة تســتخدم إحصــاءات الطاقــة والميــاه المحــّلاة للدراســة والتحليــل وذلــك بهــدف العديــد مــن األغــراض ومنهــا: الدراســات 
االســتراتيجية وخيــارات األعمــال وتحليــل الســوق. بالنظــر إلــى االرتبــاط الوثيــق بيــن مجمــل اقتصــاد إمــارة أبوظبــي وقطــاع الطاقــة فــإن إحصــاءات الطاقــة 

األساســية ذات صلــة وثيقــة بالتحليــل المالــي واالقتصــادي. 

يــزداد وعــي عامــة الجمهــور بمــا فــي ذلــك األفــراد والمجتمــع المدنــي بقضايــا الطاقــة والبيئــة مــع ضــرورة اإلطــالع بشــكل أفضــل علــى إحصــاءات الطاقــة 
والميــاه المطلوبــة للتمكيــن مــن إعطــاء آراء وأحــكام ســديدة حــول الخيــارات المختلفــة لسياســات الطاقــة. وفــي إطــار انتقــال الطاقــة فــإن إحصــاءات الطاقة 
والميــاه تســاهم فــي رفــد النقــاش حــول أنظمــة الطاقــة البديلــة وباالعتمــاد بشــكل أكثــر علــى انبعاثــات الطاقــة الكربونيــة المنخفضــة والطاقــة المتجــّددة 

وكفــاءة الطاقــة وإدارة الطلــب علــى الميــاه وكفــاءة الميــاه واالســتدامة االقتصاديــة عمومــً. 

إضافــة إلــى ذلــك تســتخدم إحصــاءات الطاقــة والميــاه المحــّلاة كمدخــالت للمجــاالت اإلحصائيــة األخــرى مثــل الحســابات القوميــة. وهنــاك حاجــة أيضــً إلــى 
إحصــاءات الطاقــة والميــاه المحــّلاة إلعــداد التقاريــر لعــدد مــن المؤسســات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المرتبطــة بالطاقــة والميــاه والبيئــة. 

أخيــرًا تعــّد إحصــاءات الطاقــة فــي إمــارة أبوظبــي ذات أهميــة كبيــرة للمجتمــع الدولــي إذ إن الدولــة هــي المصــدر الرئيســي للنفــط والغــاز للعديــد مــن 
الــدول فــي العالــم. 

4-6-3-2 ُأطر العمل الدولية 

لقد كانت هناك تطّورات دولية في مجالي الطاقة والمياه، حيث ترّكزت في كل من إحصاءات الطاقة وإحصاءات المياه بشكل مستقل. 

4-6-3-2-1 ُأطر العمل الدولية

أ- إحصاءات الطاقة 

بنــاًء علــى المتطلبــات المتزايــدة علــى إحصــاءات الطاقــة والحاجــة إلــى االتفــاق علــى منهجيــات موحــدة لتحســين مســتوى االتســاق فــي اإلحصــاءات742، تــّم 
تنفيــذ عمــل مهــم علــى الصعيــد الدولــي منــذ عــام 2005 يهــدف إلــى تحســين اإلطــار الدولــي إلحصــاءات الطاقــة. 

ويتــم تحديــد ذلــك عــن طريــق ثــالث وثائــق رئيســية: التوصيــات الدوليــة حــول إحصــاءات الطاقــة )IRES( - تــّم اســتخدامها فــي عــام 2011 743 - وكتيــب 
جمــع إحصــاءات الطاقــة )ESCM( - قيــد التطويــر744 - ونظــام الحســابات البيئيــة االقتصاديــة للطاقــة )SEEA( - الطاقــة -745. علمــً بــأن هــذه الوثائــق الثالثــة 

تكمــل بعضهــا بعضــً. 

إن وثيقــة التوصيــات الدوليــة حــول إحصــاءات الطاقــة )IRES(، وهــي عبــارة عــن وثيقــة مرجعيــة لإلحصائييــن فــي مجــال الطاقــة علــى الصعيــد الدولــي، 
تــّم إعدادهــا بوســاطة قســم اإلحصــاء التابــع لألمــم المتحــدة مــن خــالل التعــاون الوثيــق مــع مجموعــة أوســلو إلحصــاءات الطاقــة ومجموعــة العمــل حــول 
إحصــاءات الطاقــة INTER ENGERY STATRT. لقــد تــّم تطويــر إحصــاءات الطاقــة لكــي توفــر معاييــر وإرشــادات إلحصــاءات الــدول حــول المفاهيــم والتعاريــف 
ــات الوصفيــة والنشــر.  ــات وسياســات البيان والتصنيفــات ومصــادر المعلومــات وأســاليب جمــع المعلومــات والترتيبــات المؤسســية وضمــان جــودة البيان

تجــدر اإلشــارة إلــى أن التوصيــات الدوليــة حــول إحصــاءات الطاقــة قــد تّمــت ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة وتتوافــر حاليــً علــى شــبكة اإلنترنــت746. 

إن دليــل جمــع إحصــاءات الطاقــة )ESCM(، هــو جــزء ال يتجــزأ مــن إجــراءات تطبيــق التوصيــات الدوليــة حــول إحصــاءات الطاقــة )IRES( فهــو يقــّدم توجيهــً 
عمليــً لمســاعدة الــدول فــي تطبيــق التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الطاقــة. يغطــي دليــل جمــع إحصــاءات الطاقــة اإلطــار المفاهيمــي والتصــوري والترتيبات 

المؤسســية وعمليــة إنتــاج البيانــات اإلحصائيــة إلحصــاءات الطاقــة. 

بالتــوازي مــع ذلــك تــّم تعريــف الطاقــة مــن قبــل قســم اإلحصــاء التابــع لألمــم المتحــدة علــى أنهــا مجــال ذو أســبقية لتطبيــق نظــام الحســابات البيئيــة 
ــة للطاقــة الدارســين  ــزّود كل مــن نظــام المحاســبة البيئــي واالقتصــادي للطاقــة والنظــام الفرعــي لنظــام الحســابات البيئيــة االقتصادي ــة، وي االقتصادي
والمحلليــن بالمفاهيــم والتعاريــف والتصنيفــات والجــداول والحســابات المتفــق عليهــا حــول الطاقــة وحســابات انبعاثــات الهــواء ذات الصلــة بالطاقــة. كمــا 

ويتوّســع نظــام المحاســبة البيئــي واالقتصــادي بحيــث يشــمل إرشــادات خاصــة بالحســابات المتضمنــة فــي دليــل جمــع إحصــاءات الطاقــة747.

الجديــر بالذكــر أن إحصــاءات الطاقــة ركــزت بصــورة تقليديــة علــى إمــداد الطاقــة وتحويلهــا، ولكــن فــي أحــدث الوثائــق المذكــورة هنــا يوجــد تركيــز أكبــر 
علــى المعلومــات المتزايــدة حــول االســتهالك النهائــي للطاقــة والطاقــة المتجــّددة والطاقــة النوويــة. 

742  See for instance: http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc05/2005-3e.pdf and http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc06/2006-10e-sg-energystats.pdf

743  Available at: http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/BG-IRES.pdf

744  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeae/

745  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeae/

746  See for instance: http://www.escwa.un.org/esab/index.asp

747  Information obtained from the Oslo and UNSD web sites.
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تــؤدي مجموعــة أوســلو إلحصــاءات الطاقــة دورًا رئيســيً فــي تحديــد اإلطــار الدولــي إلحصــاءات الطاقــة. لقــد تــّم تأســيس هــذه المجموعــة عــن طريــق 
ــر  ــة بإحصــاءات الطاقــة ولتســاهم فــي تطوي ــا المنهجيــة ذات الصل ــى القضاي ــة التابعــة لألمــم المتحــدة فــي عــام 2005 للتطــّرق إل ــة اإلحصائي المفوضي
ــر األدوات واإلجــراءات والشــبكات  المعاييــر واألســاليب الدوليــة لإلحصــاءات الدوليــة للطاقــة. ولتحقيــق هــذا الغــرض تعمــل مجموعــة أوســلو علــى تطوي
لدعــم الــدول فــي جمــع إحصــاءات طاقــة كاملــة وقابلــة للمقارنــة، وذات موثوقيــة ومناســبة ونشــرها748. تتكــّون مجموعــة أوســلو مــن 30 دولــة )بمــا فيهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة( باإلضافــة إلــى العديــد مــن المؤسســات الدوليــة. تعقــد المجموعــة اجتماعــات منتظمــة حيــث تــم انعقــاد االجتمــاع التاســع 

للمجموعــة فــي أبوظبــي عــام 2014. 

مــن جانــب أخــر، تعمــل مبــادرة InterEnerStat 749 علــى جمــع 24 مؤسســة إقليميــة ودوليــة كبــرى تقــوم بجمــع إحصــاءات الطاقــة أو اســتخدامها. اتفــق 
المشــاركون فــي هــذه المبــادرة فــي باريــس )عــام 2005( علــى تحقيــق المزيــد مــن التناســق فــي المنهجيــات والمصطلحــات والتعاريــف بصــدد تعزيــز تبــادل 
المعلومــات والخبــرات وللتشــديد علــى بنــاء القــدرات والتــدرب عليهــا. إن العمــل الــذي أنجزتــه هــذه المبــادرة بيــن عامــي 2005 و2009 ســاعد علــى االتفــاق 

حــول تعريفــات موحــدة تــّم اســتخدامها كأســاس لكتابــة التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الطاقــة.

وتلعــب المؤسســات األخــرى مثــل وكالــة الطاقــة الدوليــة )IEA( ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة واإلحصــاءات األوروبيــة دورًا مهمــً فــي تعريــف اإلطــار 
الدولــي إلحصــاءات الطاقــة. ويعــّد دليــل إحصــاءات الطاقــة750 )وكالــة الطاقــة الدوليــة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة واإلحصــاءات األوروبيــة 2004( 

وثيقــة رئيســية لمســاعدة منتجــي إحصــاءات الطاقــة ومســتخدميها فــي الحصــول علــى فهــم أفضــل للتعريفــات والوحــدات والمنهجيــة. 

ب- إحصاءات المياه 

تعــّد إحصــاءات الميــاه مكّونــً فرعيــً مــن إحصــاءات البيئــة وعــادة مــا تغطــي مــوارد الميــاه واســتخدامها وتوليدهــا وإدارتهــا وتصريــف العــادم منهــا إلــى 
جهــات إدارة الميــاه. تتكــّون مــوارد الميــاه مــن الميــاه المتجــّددة عــالوة علــى مــوارد الميــاه غيــر التقليديــة مثــل مــوارد الميــاه المحــّلاة التــي تحظــى باهتمــام 

خــاص فــي إمــارة أبوظبــي. 

تتضّمــن إحصــاءات الميــاه أنظمــة متعــّددة تغطــي العديــد مــن المجــاالت المختلفــة، ويحتــاج أخصائيــو الميــاه والمحاســبون الوطنيــون وإحصائيــو البيئــة 
إلــى أن يكونــوا قادريــن علــى التواصــل باســتخدام اإلطــار والمصطلحــات المشــتركة. وألكثــر مــن 15 ســنة تــم تنفيــذ العمــل المهــم علــى الصعيــد الدولــي 

لتحســين قابليــة المقارنــة دوليــً. 

هــذا ويتــم تحديــد اإلطــار الدولــي إلحصــاءات الميــاه عــن طريــق أربــع وثائــق رئيســية: نظــام المحاســبة البيئــي واالقتصــادي للميــاه )وتــم اســتخدامه كمعيــار 
إحصائــي دولــي مؤقــت فــي عــام 2007 751( ودليــل المجمعيــن الخــاص بــه )إرشــادات عامــة لتجميــع إحصــاءات الميــاه 2014 752 وحســاباتها( والتوصيــات 
 الدولية إلحصاءات المياه )تم استخدامها في عام 2012 753( وإطار األمم المتحدة إلحصاءات التنمية البيئية )FDS( )وتم استخدامها في عام 2013 754(،

علمً بأن هذه الوثائق األربعة مكملة لبعضها البعض. 

يعــّد نظــام المحاســبة البيئــي واالقتصــادي للميــاه والتوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الميــاه755 وثيقــة مرجعيــة إلحصائيــي الميــاه علــى الصعيــد الدولــي. هــذا 
وتــّم تطويــره بهــدف توحيــد المفاهيــم واألســاليب فــي حســاب الميــاه. ويقــّدم هــذا النظــام إطــار عمــل تصــوري لتنظيــم المعلومــات االقتصاديــة والمائيــة 

ويتيــح إمكانيــة إجــراء تحليــل متوافــق لمســاهمة الميــاه فــي االقتصــاد وتأثيــر االقتصــاد فــي مــوارد الميــاه. 

أمــا التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الميــاه فتشــكل أول نشــرة للتوصيــات الدوليــة فــي مجــال إحصــاءات البيئــة وجــرى تطويرهــا لمســاعدة الــدول علــى 
إعــداد نظــام معلومــات متعــدد األغــراض للميــاه وتعزيــزه دعمــً إلدارة المــوارد المائيــة المتكاملــة وعلــى وجــه الخصــوص تضمنــت التوصيــات اآلتــي: أ-دعــم 
عمليــة جمــع إحصــاءات ميــاه وتبويبهــا ونشــرها لتكــون قابلــة للمقارنــة بيــن الــدول. ب-دعــم تطبيــق نظــام المحاســبة البيئــي واالقتصــادي للميــاه. 
ج-توفيــر المعلومــات الضروريــة لمؤشــرات مترابطــة ومتوافقــة تمّكــن مــن إجــراء المقارنــات بيــن الــدول مــن واقــع قائمــة متغّيــرات متفــق عليهــا. تســتخدم 
فــي التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الميــاه مصطلحــات تتعلــق بإحصــاءات الميــاه وتعتمــد علــى تلــك التــي تــّم تطويرهــا مــن خــالل نظــام المحاســبة البيئــي 
ــات  ــات تكميليــة« لــــ »بنــود بيان ــم »بنــود دعــم بيان ــة فــي نظــام التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الميــاه فــي تقدي واالقتصــادي. توجــد هنــاك بعــض المرون
موصــى بهــا« والتــي تتعلــق بمــوارد الميــاه المحــّلاة756. ال تغطــي التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الميــاه الدليــل الخــاص بالمقاييــس واألســاليب الفعليــة 
لجمــع بنــود البيانــات واإلرشــادات الخاصــة بجمــع حســابات الميــاه وإحصاءاتهــا التــي جــرى تطويرهــا أو احتســابها، والتــي تضّمنــت أمثلــة علــى دول لديهــا 

748  http://oslogroup.org/

749  http://www.iea.org/interenerstat_v2/

750  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/Energy_statistics_manual_2004_EN.pdf

751  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaw/

752  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/WCG14.pdf

753  http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/

754  http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm

755  A non-official translation of SEEA-Water in the Arabic language is available at: http://css.escwa.org.lb/sd/1766/13.pdf

756  Note that IWRS are available in the Arabic language http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion_ara.pdf
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أفضــل الممارســات، عــالوة علــى التفاصيــل اإلضافيــة حــول كيفّيــة جمــع بنــود البيانــات وتبويبهــا وتجميــع جــداول موحــدة لنظــام المحاســبة البيئــي 
االقتصــادي للميــاه وتعبئــة االســتمارات الدوليــة وتطويــر مؤشــرات الميــاه. 

هــذه التطــورات المحــددة فــي مجــال إحصــاءات الميــاه تــّم دمجهــا بالكامــل فــي إحصــاءات إطــار التنميــة البيئيــة التــي جــرى نشــرها مؤخــرًا )FDES(. إن إطــار 
إحصــاءات التنميــة البيئيــة هــو عبــارة عــن إطــار تصــوري وإحصائــي متعــّدد األغــراض يوفــر هيــكاًل شــاماًل ومتكامــاًل لتوجيــه عمليــة جمــع جميــع اإلحصــاءات 
البيئيــة وتبويبهــا، بمــا فــي ذلــك إحصــاءات الميــاه والبيانــات الناتجــة مــن مختلــف المجــاالت والمــوارد المعنيــة. يســتهدف إطــار إحصــاءات التنميــة البيئيــة 
عــام 2013 مجموعــة كبيــرة مــن المســتخدمين بمــا فــي ذلــك إحصائيــو البيئــة فــي المكاتــب اإلحصائيــة البيئيــة )NSO( والتنظيــم واإلدارة البيئيــة إلــى 
جانــب منتجــي اإلحصــاءات البيئيــة اآلخريــن، وتســاعد فــي تحديــد أدوار مختلــف منتجــي البيانــات وبالتالــي تســّهل مــن عمليــة التنســيق. تــم تنظيــم إطــار 
إحصــاءات التنميــة البيئيــة عــام 2013 بطريقــة تســمح بربــط مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة. يســعى هــذا النظــام إلــى أن يكــون قابــاًل للمقارنــة 
مــع األطــر واألنظمــة اإلحصائيــة والتحليليــة األخــرى مثــل نظــام المحاســبة البيئــي واالقتصــادي ومكّوناتــه الفرعيــة حــول الميــاه وإطــار عمــل القــوى الدافعــة 
-الضغــط -الحالــة -التأثيــر -االســتجابة )DPSIR( 757. إضافــة إلــى المقارنــة مــع أهــداف التنميــة األلفيــة )MDGs(758: ومؤشــرات التنميــة المســتدامة759 

واإلرشــادات العامــة والمنهجيــات ومؤشــرات التنميــة المســتدامة: اإلطــار والمنهجيــات760. 

ــع لألمــم المتحــدة  ــات تتوافــر فــي االســتمارة الخــاص حــول اإلحصــاءات البيئيــة مــن قســم اإلحصــاء التاب هنــاك معلومــات إرشــادية أخــرى لمجمعــي البيان
وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة UNSD/UNEP 761 الــذي تــّم تنســيقه مــع اســتمارات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة واإلحصــاءات األوروبيــة762، 
ويقــّدم دليــاًل لجمــع البيانــات لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ويوروســتات وأفضــل الممارســات والمعاييــر وجمــع بيانــات منظمــة التعــاون االقتصــادي 

والتنميــة وتقديرهــا ويوروســتات لالســتمارة المشــترك حــول الميــاه فــي اليابســة.

لعبــت مجموعــة لنــدن لالحتســاب البيئــي دورًا رائــدًا طــوال هــذه الســنوات فــي تعزيــز منهجيــات الحســابات البيئيــة االقتصاديــة وفــي توفيــر منتــدى 
ــة فــي هــذا المجــال.  ــة والدولي ــرات الوطني للمشــاركة فــي الخب
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أ- إحصاءات الطاقة

مقدمة عامة763

تنظــر التوصيــات الدوليــة إلــى إحصــاءات الطاقــة كنظــام متكامــل لفهــم مخزونــات الطاقــة وتدفقاتهــا والبنيــة األساســية للطاقــة وأداء صناعــات الطاقــة 
وتوافــر مواردهــا. هــذا ويتــم تحديــد نطــاق إحصــاءات الطاقــة مــن حيــث منتجــات الطاقــة وتدفقــات الطاقــة واإلقليــم الجغرافــي المعنــي والصناعــة القائمــة 

علــى الطاقــة واالســتهالك، باإلضافــة إلــى إدارة المــوارد ومخــزون الطاقــة خــالل الفتــرة المعنيــة. 

إن ميــزان الطاقــة عبــارة عــن إطــار عمــل حســابي لجمــع البيانــات ومطابقتهــا حــول منتجــات الطاقــة كافــة الداخلــة والموجــودة والمســتخدمة فــي اإلقليــم 
الوطنــي لدولــة بعينهــا خــالل فتــرة مرجعيــة. ومــن الممكــن أيضــً جمــع البيانــات علــى مســتوى منتــج طاقــة معّيــن. 

جمع بيانات موازنات الطاقة تجعل من الممكن نشر إحصاءات الطاقة بطريقة واضحة وشاملة، وتتكّون أرصدة الطاقة من ثالث مجموعات764: 

المجموعــة العليــا: عبــارة عــن تدفقــات مثــل الطاقــة الداخلــة والخارجــة مــن اإلقليــم الوطنــي، عــالوة علــى التغّيــر فــي المخــزون الــذي يوفــر معلومــات حــول 
إمــدادات الطاقــة فــي اإلقليــم الوطنــي خــالل الفتــرة الزمنيــة المعنيــة. 

المجموعــة المتوســطة: عبــارة عــن تدفقــات توضــح كيفّيــة التحويــل والنقــل واالســتخدام للطاقــة مــن جانــب قطاعــات الطاقــة الســتخدامها مــن جانبهــم 
وتلــك المفقــودة خــالل عمليــة التوزيــع والنقــل. 

المجموعة الدنيا: عبارة عن تدفقات تعكس االستهالك النهائي للطاقة واستخدام منتجات الطاقة غير المرتبط بالطاقة. 

757  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/toolbox/Refer/EnvIndi.htm#DPSIR

758  http://www.undp.org/mdg

759  http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/guidelines.pdf

760  http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd9_indi_bp3.pdf

761  http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire.htm

762  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/OECD_ESTAT_JQ_IWA_Master.xls

763  Source of information: IRES 2011, available at http://unstats.un.org/UNSD/energy/ires/default.htm

764  See IRES p126 and the subsequent pages for a detailed description.
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المفاهيم والتعاريف حسب التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة 

إنتــاج الطاقــة: يتــم تعريفهــا علــى أنهــا عبــارة عــن إيجــاد الوقــود أو الطاقــة واســتخالصها وتصنيعهــا فــي أشــكال جاهــزة لالســتخدام العــام. يشــمل هــذا 
اإلنتــاج مــا تقــوم بهــا الوحــدات االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك المخصصــة للمنــازل ســواء كان اإلنتــاج )1( هــو النشــاط الرئيســي أو الثانــوي أو المســاعد و/أو )2( 

يتــم تنفيــذه الســتخدام الوحــدات االقتصاديــة األخــرى أو لالســتخدام الخــاص بهــا. 

ــة: تعــّد مجموعــة فرعيــة للمنتجــات وتشــمل المنتجــات المســتخدمة حصــرًا كمصــادر للطاقــة. وتشــمل الطاقــة فــي أشــكال مناســبة  ــات الطاق منتج
لالســتخدام المباشــر )مثــال الكهربــاء والحــرارة( وبأشــكال تقــوم بإطــالق الطاقــة عندمــا تكــون خاضعــة لبعــض اإلجــراءات الكيماويــة واإلجــراءات األخــرى 
ــة الســتخدامها  ــإن المنتجــات المســتمدة مــن الوقــود األحفــوري والمســتخدمة أو التــي تتجــه النّي ــك ف ــى ذل ــة إل ــال الفحــم أو وقــود الســيارات(. إضاف )مث
ألغــراض غيــر مرتبطــة بالطاقــة )مثــال زيــوت التزليــق التــي يتــم إنتاجهــا مــن النفــط الخــام( والتــي تعتبــر منتجــات طاقــة بشــرط أن يتــم إنتاجهــا عــن طريــق 

صناعــات الطاقــة )المبينــة أدنــاه( والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال مصافــي تكريــر النفــط أو مصانــع الغــاز. 

منتجــات الطاقــة األساســية والثانويــة: يتــم اســتخالص منتجــات الطاقــة األساســية مباشــرة مــن المــوارد الطبيعيــة )مثــل النفــط الخــام والغــاز 
الطبيعــي(، وبالنســبة إلــى جميــع منتجــات الطاقــة التــي ال تعــّد رئيســية والتــي يتــم إنتاجهــا مــن المنتجــات األساســية فإنــه يطلــق عليهــا مصطلــح 

منتجــات الطاقــة الثانويــة. 

ــّددة: يمكــن الحصــول علــى منتجــات الطاقــة مــن المصــادر المتجــّددة )مثــل الطاقــة الشمســية والكتلــة الحيويــة  ــر المتج ــّددة وغي ــات المتج المنتج
وغيرهــا( والمصــادر غيــر المتجــّددة )مثــل الفحــم والنفــط الخــام وغيرهــا(، ومــن المهــم بالنســبة إلــى تخطيــط الطاقــة والمســائل البيئيــة أن يتــم التمييــز 
بيــن منتجــات الطاقــة المتجــّددة وغيــر المتجــّددة، وعــالوة علــى ذلــك أن يتــم تمييــز مصــادر الطاقــة »غيــر المحــدودة« مثــل الطاقــة الشمســية المســتمدة 

مــن المصــادر المتجــددة المــدورة مثــل الكتلــة الحيويــة. 

تدفقــات الطاقــة: تشــمل إنتــاج المخــزون واســتيراده وتصديــره وتخزينــه وتغييــره وتحويــل اســتخدام الطاقــة عــن طريــق صناعــات الطاقــة والخســائر التــي 
تحــدث أثنــاء التحويــل واالســتهالك النهائــي لمنتجــات الطاقــة داخــل اإلقليــم المعنــي الــذي يتــم جمــع هــذه اإلحصــاءات بشــأنه. 

صناعــات الطاقــة: يتــم تعريــف صناعــات الطاقــة علــى أنهــا تتكــّون فقــط مــن الوحــدات االقتصاديــة التــي يكــون نشــاطها الرئيســي هــو إنتــاج الطاقــة 
الرئيســية وتحويــل الطاقــة وتوزيعهــا. 

إنتــاج الطاقــة خــارج صناعــات الطاقــة: يمكــن إنتــاج الطاقــة ليــس فقــط عــن طريــق صناعــات الطاقــة ولكــن أيضــً عــن طريــق المؤسســات أو المنشــآت 
التــي تعمــل فــي مجــال إنتــاج الطاقــة كنشــاط ثانــوي أو إضافــي. علــى ســبيل المثــال يمكــن لمنتجــي األلمنيــوم أن تكــون محطــات الطاقــة الخاصــة بهــم 
إلنتــاج الكهربــاء بصفــة أساســية لالســتهالك الداخلــي. ويمكــن لمصنــع معالجــة قصــب الســكر أن يســتخدم البقايــا بعــد اســتخالص العصيــر مــن قصــب 
الســكر )التفــل( كوقــود للتدفئــة. وبالمثــل يمكــن حــرق مــواد النفايــات )إطــارات الســيارات( مــع اســترداد الطاقــة فــي منشــات مصّممــة خصيصــً للنفايــات 
المختلطــة أو تعمــل بأنــواع الوقــود األخــرى. ولكــي يتــم الحصــول علــى صــورة متكاملــة للعــرض والطلــب فــي مجــال الطاقــة داخــل الدولــة مــن األهميــة 

بمــكان أن يتــم تجميــع البيانــات حــول إنتــاج الطاقــة خــارج صناعــات الطاقــة وإدخالهــا فــي نطــاق إنتــاج الطاقــة اإلجماليــة. 

مســتهلكو الطاقــة: ويشــملون الوحــدات االقتصاديــة )المشــاريع التجاريــة أو الوحــدات المنزليــة( بصفتهــا المســتخدم النهائــي للطاقــة. فإنهــا تســتخدم 
منتجــات الطاقــة ألغــراض الطاقــة )لرفــع درجــة الحــرارة والنقــل والخدمــات الكهربائيــة( و/أو ألغــراض ليســت لهــا عالقــة بالطاقة. تجدر اإلشــارة إلــى أن الوحدات 
ــى هــذه المجموعــة. إن اســتخدامها  ــة التــي تنتمــي إلــى صناعــات الطاقــة / والتــي تســتخدم الطاقــة إلنتــاج منتجــات طاقــة أخــرى ال تنتمــي إل االقتصادي

للطاقــة ال يشــّكل جــزءًا مــن االســتهالك النهائــي للطاقــة وتعــّد بصفــة مســتقلة كصناعــات طاقــة لالســتخدام الذاتــي. 

يمكن استخدام منتجات الطاقة لثالثة أغراض: )1( أغراض الطاقة. و)2( أغراض ليست لها صلة بالطاقة. و)3( التحويل. 

اســتخدام الطاقــة: إن اســتخدام منتجــات الطاقــة ألغــراض الطاقــة يخضــع للتوزيــع علــى فئتيــن، بالنســبة ألي أغــراض طاقــة باســتثناء مــا يتعلــق بالنقــل 
واألغــراض المتعلقــة بــه. فــي مجــال إحصــاءات الطاقــة األساســية ميــزان الطاقــة فــإن البيانــات حــول اســتخدام الطاقــة يتــم تقديمهــا عــن طريــق تصنيفهــا 

وفقــً لــكل مــن أغــراض االســتخدام ومجموعــات المســتخدمين المختلفــة. 

االســتخدام لغيــر الطاقــة765: ويضــّم اســتخدامات الوقــود كمــواد كيماويــة ومنتجــات لغيــر إنتــاج الطاقــة ومنتجــات ليســت لهــا عالقــة بالطاقــة. إن 
مخزونــات التغذيــة الكيماويــة هــي عبــارة عــن أنــواع مــن الوقــود تســتخدم كمــواد أوليــة فــي تصنيــع منتجــات تحتــوي علــى هيدروجيــن أو كربــون مأخــوذ 
مــن الوقــود. إن المنتجــات التــي ليســت لهــا عالقــة بالطاقــة هــي منتجــات وقــود تســتخدم بصفــة رئيســية لخصائصهــا الفيزيائيــة والكيميائيــة وتعــّد زيــوت 

التزليــق وشــمع البرفيــن والزفــت الفحمــي والزيــوت التــي تســتخدم كمــواد حافظــة للخشــب وغيرهــا مثــإال حيــً لذلــك. 

765   Extracted from InterEnerstat Harmonisation of Definitions of Energy Products and Flows – Final Definitions - Part 1: Flows: 
http://www.iea.org/interenerstat_v2/meeting/flows_final.pdf
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التحويــل: هــو العمليــة التــي مــن خاللهــا يتــم تحويــل جــزء مــن أو كل الطاقــة التــي يحتويهــا المنتــج الداخــل فــي العمليــة الخاصــة بمنتــج واحــد مختلــف 
أو أكثــر )مثــال: تحويــل الفحــم إلــى كــوك والنفــط الخــام إلــى منتجــات بتروليــة وزيــت الوقــود الثقيــل إلــى كهربــاء(. 

التصنيفات الرئيسية إلحصاءات الطاقة: 

ــذي يحــدد نطــاق منتجــات الطاقــة. ويســتخدم تصنيــف المنتــج المركــز 767 أيضــً ولكــن وعلــى  ــد )SIEC(766 ال ــي الموّح تصنيــف منتجــات الطاقــة الدول
ــى مجــال محــّدد768. ــد ال يعكــس الحاجــة إل ــي الموّح النقيــض مــن تصنيــف منتــج الطاقــة الدول

يستخدم التصنيف الصناعي الموّحد الدولي )ISIC( - تعديل )4( 769 لتحديد نطاق مختلف مستخدمي الطاقة وصناعات الطاقة أيضً. 

ب- إحصاءات المياه 

تســتخدم إحصــاءات الميــاه مفاهيــم وتعريفــات وتصنيفــات وأطــرًا متكاملــة مــن العلــوم المائيــة واإلحصــاءات البيئيــة واالقتصاديــة والديموغرافيــة 
واالجتماعيــة. وتشــير إحصــاءات الميــاه إلــى الميــاه وأي مــواد مذابــة أو عالقــة أو كيميائيــة أخــرى تحملهــا الميــاه )مثــال: تتضّمــن الميــاه مياهــً مالحــة ومياهــً 
ملوثــة( إن الفــرق بيــن الميــاه العذبــة والميــاه المالحــة يعــّد أحــد االعتبــارات المهّمــة فــي إحصــاءات الميــاه. إن القامــوس الدولــي لعلــوم الميــاه يعــّرف الميــاه 
العذبــة علــى أنهــا ميــاه طبيعيــة تحتــوي علــى تركيــزات منخفضــة مــن األمــالح أو عمومــً مقبولــة ومناســبة لالســتخالص والمعالجــة إلنتــاج ميــاه صالحــة 

 .)ISO6017( للشــرب

إال أنــه ال يوجــد معيــار دولــي لتعريــف الميــاه العذبــة مــن حيــث محتــوى األمــالح )مثــل: كأجــزاء مــن المليــون أو عــدد الغرامــات للتــر الواحــد أو االرتبــاط 
اإللكترواليــت، علــى الرغــم مــن أن هنــاك قــدرًا كبيــرًا مــن االســتخدامات والممارســات )الهندســية والزراعيــة والممارســات األخــرى(. 

ــاه المحــّلاة  ــى المي ــة« لألشــارة إل ــب مــا تســتخدم مصطلــح »ميــاه غيــر تقليدي ــق السياســة والدراســات التحليليــة األخــرى فــي الغال ومــن المالحــظ أن وثائ
ــاه.  ــاه المعــاد اســتخدامها علــى الرغــم مــن أن هــذا المصطلــح ال يســتخدم ضمــن إطــار المي والمي

بعض المفاهيم والتعاريف الرئيسية من التوصيات الدولية إلحصاءات المياه 

ــّددة، تتمثــل مــوارد الميــاه المتجــّددة فــي متوســط التدفــق الســنوي علــى المــدى الطويــل للميــاه  ــر المتج ــّددة وغي ــة( المتج ــاه )العذب ــوارد المي م
الســطحية والجوفيــة. وتعــّد جــداول الميــاه الجوفيــة هــي مــوارد الميــاه غيــر المتجــّددة )عــادة مــا تحتــوي علــى جــداول ميــاه عميقــة( والتــي تحتــوي علــى 

معــّدل إعــادة تعبئــة ال يذكــر مقارنــة بحجــم جــداول الميــاه )المخزنــة(. وتســتثنى الميــاه غيــر التقليديــة مــن تقديــرات مــوارد الميــاه غيــر المتجــّددة. 

مــوارد الميــاه )العذبــة( غيــر المســتقلة: وهــي ذلــك الجــزء مــن الميــاه المتجــّددة التــي يمكــن الحصــول عليهــا الســتخدامها )أي يمكــن اســتخراجها( 
ويشــار إليهــا فــي بعــض األحيــان بعبــارة مــوارد الميــاه القابلــة لــإلدارة أو إمكانيــة تطويــر الميــاه. 

مخزونات )أو أصول( المياه: ويتم تصنيفها بحسب نظام المحاسبة البيئي واالقتصادي على أنها مياه صحية، مياه جوفية أو مياه تربة. 

اســتخالص الميــاه: إن اســتخالص الميــاه هــو )بنــد البيانــات »هـــ« ضمــن التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الميــاه( حجــم الميــاه التــي يتــم إزالتهــا أو جمعهــا مــن 
جانــب الوحــدات االقتصاديــة مباشــرة مــن البيئــة. يتــم فصــل اســتخالص الميــاه حســب مصــدر الميــاه: مــوارد الميــاه فــي اليابســة )E.1( والجمــع والتشــتيت 
)E.2( واســتخالص الميــاه مــن البحــر )E.3(. يتــم اســتخالص الميــاه المالحــة للتحليــة والتبريــد واألغــراض األخــرى مــن البحــر ويتــم تســجيل ميــاه الســطح أو 
الميــاه الجوفيــة فــي اليابســة كميــاه مســتخلصة مــن البحــر )E.3( واســتخالص الميــاه مــن ميــاه الســطح )E-1-1( واســتخالص الميــاه مــن الميــاه الجوفيــة 
)E-1-2( علــى التوالــي. فــي بعــض الحــاالت يمكــن فصــل مصــادر الميــاه عــن طريــق فئــة الملوحــة ويجــوز أيضــً فصــل حجــم الميــاه المســتخلصة حســب 
ــذي تســتخدم فيــه. يرجــى مالحظــة أن الميــاه المســتخدمة فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة المســتخلصة مــن الميــاه تعــد عمليــة اســتخالص  الغــرض ال
 )ISIC37( والصــرف الصحــي )ISIC36( عــادة مــا تكــون إمــدادات الميــاه .)ISIC35( ميــاه ويتــم تحديدهــا بصــورة مســتقلة عــن طريــق فصــل صناعــة الكهربــاء

والزراعــة )ISIC03( وصناعــة الكهربــاء )ISIC34( بمنزلــة صناعــات مهّمــة جــدًا لهــذه المجموعــة مــن البيانــات. 

تدفقــات الميــاه: فــي إحصــاءات الميــاه يتــم قيــاس التدفقــات ككمّيــة )حجــم وكتلــة وقيمــة( لــكل وحــدة زمنيــة مثــل أمتــار مكعبــة فــي الســنة أو أطنــان 
فــي الســنة أو دوالرات فــي الســنة، عــادة مــا تكــون التدفقــات مرتبطــة بمخزونــات معّينــة مــن الميــاه تــؤدي إلــى حــدوث تغييــر فــي كميــات المخزونــات. فيمــا 

يلــي التدفقــات المبّينــة فــي إحصــاءات الميــاه: 

تدفقــات داخــل البيئــة )بيــن مــوارد الميــاه فــي اليابســة والجــو وبيــن البحــر ومــوارد الميــاه فــي اليابســة وبيــن مــوارد الميــاه المختلفــة فــي اليابســة 	 
مثــل ميــاه الســطح والميــاه الجوفيــة وميــاه التربــة(. 

766  http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2011/AC234-14.PDF

767  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp

768   For a discussion about The Standard International Energy Product Classification (SIEC) and its relationship with the Central Product Classification (CPC), see  
http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2011/AC234-14.PDF

769  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

251

http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2011/AC234-14.PDF
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp
http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2011/AC234-14.PDF
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27


تدفقات من البيئة إلى الوحدات االقتصادية )استخالص(. 	 

تدفقات داخل الوحدات االقتصادية )تبادل المياه بين الوحدات االقتصادية(. 	 

تدفقات بين الوحدات االقتصادية وباقي العالم )صادرات وواردات(. 	 

تدفقات من الوحدات االقتصادية إلى البيئة )مرتجعات وانبعاثات محمولة في المياه(. 	 

تدفقات مع أقاليم أخرى )تدفقات داخلية وتدفقات خارجية مع أقاليم متجاورة(. 	 

الميــاه العذبــة المســتخلصة: هــي ميــاه تّمــت إزالتهــا مــن أي مصــدر ميــاه )مصــادر الميــاه الســطحية مثــل األنهــار والبحيــرات والمكامــن وميــاه األمطــار 
ــع واالســتخالص المباشــر  ــاه للتوزي ــق صناعــة إمــدادات المي ــة وتشــمل االســتخالص عــن طري ــة(، ســواء كان بصفــة دائمــة أو مؤقت ــاه الجوفي ومصــدر المي
بأنشــطة أخــرى لالســتخدام الذاتــي. يتــم تفصيــل حجــم الميــاه المســتخلصة عــن طريــق المجموعــات الرئيســية للنشــاط االقتصــادي لمســتخلصي الميــاه 

واألســر )وفقــً لــــ )ISIC( – تعديــل 4(. 

الميــاه المعــاد اســتخدامها: هــي الميــاه المســتخدمة التــي يتــم اســتقبالها مباشــرة مــن مســتخدم آخــر بمعالجــة أو مــن دونهــا الســتخدامها مــرة أخــرى. 
وتشــمل أيضــً الميــاه العادمــة التــي يتــم اســتقبالها مــن اســتخدام متكــرر مــن محطــات المعالجــة باســتثناء الميــاه التــي يتــم تصريفهــا فــي مســار الميــاه 

وتســتخدم مــرة أخــرى فــي خطــوط اإلنتــاج. ويســتثنى مــن ذلــك إعــادة تدويــر الميــاه داخــل المواقــع الصناعيــة. 

إســتيراد الميــاه وتصديرهــا: الحجــم اإلجمالــي للميــاه الســائبة التــي يتــم اســتيرادها / تصديرهــا مــن دول أخــرى وإليهــا كســلعة عبــر خطــوط األنابيــب 
أو علــى الســفن أو الشــاحنات باســتثناء الميــاه المعبــأة فــي زجاجــات. 

الميــاه المحــّلاة: هــو حجــم الميــاه التــي تقــوم الوحــدات االقتصاديــة بإنتاجهــا عــن طريــق عمليــة التحليــة داخــل اإلقليــم المعنــي ســنويً. ويشــمل ذلــك ميــاه 
البحــر المحــّلاة والميــاه المالحــة المحــّلاة مــن البــرك واألنهــار ومكامــن الميــاه. تعــّد الميــاه المحــّلاة فــي التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الميــاه بمنزلــة بيانــات 

تكميليــة، والتيالتــي تظهــر تحــت بنــد البيانــات الموصــى بهــا770 عــن طريــق التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الميــاه – E3 »اســتخالص الميــاه مــن البحــر«. 

ــاه  ــدًا المي ــة المســتخلصة زائ ــاه العذب ــة المي ــة المتاحــة لالســتخدام هــي كمّي ــاه العذب ــي المي ــتخدام: إن إجمال ــة لالس ــة المتاح ــاه العذب ــي المي إجمال
المحــّلاة والميــاه معــادة االســتخدام وإســتيراد الميــاه ناقــص تصديــر الميــاه. 

اســتهالك الميــاه: فــي إحصــاءات الميــاه وحســاباتها يشــير مفهــوم اســتهالك الميــاه إلــى مقــدار الميــاه المفقــودة عــن طريــق االقتصــاد فــي أثنــاء 
االســتخدام بمعنــى أنهــا دخلــت ضمــن االقتصــاد ولكــن لــم تعــد إلــى مــوارد الميــاه وال إلــى البحــر ويحــدث ذلــك ألنــه خــالل االســتخدام هنــاك جــزء مــن الميــاه 
المســتخدمة فــي المنتجــات يتعــرض للتبخــر ويســتخدم بوســاطة المحطــات أو يتــم اســتهالكه ببســاطة مــن جانــب األســر والماشــية. ويمكــن احتســابها 
لــكل وحــدة اقتصاديــة ولمجمــل االقتصــاد )للربــط بيــن بنــود البيانــات ونظــام االحتســاب البيئــي واالقتصــادي للميــاه )انظــر إلــى الملحــق رقــم 4 مــن 
التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الميــاه(. إن مفهــوم اســتهالك الميــاه المســتخدم فــي نظــام الحســابات البيئيــة واالقتصاديــة للميــاه يتطابــق مــع المفهــوم 

المائــي ولكــن يختلــف عــن مفهــوم االســتهالك المســتخدم فــي الحســابات القوميــة والــذي بــدالً مــن ذلــك يشــير إلــى اســتخدام الميــاه. 

التصنيفات الرئيسية إلحصاءات المياه: 

تســتخدم إحصــاءات الميــاه التصنيــف الصناعــي الدولــي الموّحــد لألنشــطة االقتصاديــة كافــة )ISIC( – تعديــل 4 771 لوصــف اســتخالص المياه واســتخدامها 
 .772 )CPC Ver.2( لألنشــطة االقتصاديــة، إضافــة إلــى التصنيــف المركــزي للمنتجــات

ــة اإلطــار العــام  ــة االقتصادي ــة SNA 773 ونظــام الحســابات البيئي ــاه يســتخدم دليــل نظــام الحســابات القومي ــة وإحصــاءات المي وفــي كل مــن الطاق
والتعاريــف.  للمفاهيــم 

المنهجيات الدولية لتقييم جودة البيانات  3-2-3-6-4

كمــا هــو الحــال فــي المجــاالت اإلحصائيــة األخــرى فــإن جــودة إحصــاءات الطاقــة والميــاه / والميــاه المحــّلاة تعتمــد علــى ضمــان الجــودة فــي مراحــل العمليــة 
اإلحصائيــة كافــة: جمــع البيانــات ومعالجتهــا والتبويــب والنشــر. 

يتضّمــن البــاب رقــم 9 مــن التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الطاقــة معلومــات حــول الجــودة وأبعادهــا. لقــد تــّم اقتــراح العديــد مــن معاييــر الجــودة وتحديدهــا 
ــات.  ــى البيان ــة، المصداقيــة، الدقــة، الزمــن المحــدد، الترابــط والوصــول إل )وهــي ذاتهــا المســتخدمة فــي المجــاالت اإلحصائيــة األخــرى( وهــي: وثاقــة الصل

770   Supplementary data item number 20 that supports the calculation of recommended data items or provide significant contextual information regarding water (e.g. in the 
context of countries with high water scarcity level). See IRWS page 160.

771  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp

772  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp

773  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp
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كمــا تعمــل التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الطاقــة علــى تحديــد إطــار لضمــان الجــودة لممارســات الجــودة وقياســاتها كافــة، حيــث يناقــش هــذا البــاب أيضــً 
كيفيــة قيــاس الجــودة والخــروج بمؤشــرات حــول إحصــاءات الطاقــة. ويتــم التركيــز أيضــً علــى مســألة البيانــات الوصفيــة التــي تعــّد أحــد مكونــات جــودة 

البيانــات وكذلــك مصــدر معلومــات تقييــم الجــودة.

يتضّمــن البــاب 7 مــن التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الميــاه معلومــات وتوجيهــات تتعلــق بالبيانــات الوصفيــة وتقييــم جــودة البيانــات، بالنظــر إلــى أن الميــاه 
المحــّلاة هــي بنــد مكّمــل ال توجــد توصيــات محــّددة فيمــا يتعلــق بهــذا البنــد. 

4-6-3-2-4 مصادر البيانات والبيانات الوصفية الدولية

أ- الطاقة

فيما يلي البيانات الوصفية ومصادر البيانات الدولية الرئيسية في مجال الطاقة )قائمة غير شاملة(. 

إن المنظمتين الرئيسيتين اللتين تقدمان صورة دولية لمسائل الطاقة هما: قسم اإلحصاء في األمم المتحدة ووكالة الطاقة الدولية. 

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة

يعــّد اإلحصــاء الصــادر عــن شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة بمنزلــة تــوازن لمنتجــات الطاقــة كافــة ومــن المدخــالت الرئيســية فــي قاعــدة بيانــات إحصــاءات 
الطاقــة التابعــة لقســم اإلحصــاء باألمــم المتحــدة ويوفــر إحصــاءات حــول اإلنتــاج والتجــارة والتحــول واالســتهالك )مســتخدم نهائــي( بالنســبة إلــى الوقــود 
ــة / إقليمــً للفتــرة مــن 1950 إلــى 2012 ويتــم تحديثهــا ســنويً. وهــي  ــاء والتدفئــة التــي تغطــي أكثــر مــن 220 دول الصلــب والســائل والغــازي والكهرب

متوفــرة علــى نافــذة بيانــات UNdata’poral 774 علــى اإلنترنــت. 

كمــا ويعــّد الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلحصــاءات الطاقــة775 الصــادر عــن القســم اإلحصائــي باألمــم المتحــدة فــي مقّدمــة نشــرات إحصــاءات الطاقــة 
الصــادرة عــن هــذا القســم مــع النشــرة الســنوية لكتيبــات توازنــات الطاقــة والكهربــاء776. 

الوكالة الدولية للطاقة

إن أطلــس الطاقــة777 الــذي تصــدره الوكالــة الدوليــة للطاقــة يتضّمــن ثــروة مــن البيانــات متوافــرة فــي 40 خارطــة مختلفــة ضمــن 8 موضوعــات: الكهربــاء 
وأنــواع الوقــود األربعــة – الفحــم والغــاز الطبيعــي والنفــط والمتجــّددات – عــالوة علــى توازنــات ومؤشــرات الطاقــة زائــد انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن 

احتــراق الوقــود لــكل ســنة مــن 1973 إلــى 2012. 

يتضّمــن أطلــس الطاقــة الخــاص بوكالــة الطاقــة الدوليــة خرائــط لخصائــص دول محــّددة معــززة ببيانــات الدولــة المتضمنــة بيانــات وطنيــة محــددة 
لمجموعــة مــن إحصــاءات الطاقــة الرئيســية منظمــة بأســلوب تنازلــي وفقــً لمرتبــة الدولــة فــي كل فئــة مــن بيــن 138 دولــة مســجلة. إن الروابــط الموجــودة 
فــي كل جــدول تتضمــن نصــً مفصــاًل لملخصــات خاصــة بالمعلومــات كمــا وتعــرض الخريطــة بيانــات ليــس فقــط للدولــة ولكــن للدولــة التــي تقــع حولهــا 

فــي اإلقليــم. إضافــة لمــا ســبق، تقــدم العديــد مــن المؤسســات بيانــات طاقــة علــى مســتوى إقليمــي، ومــن هــذه المؤسســات: 

المكتب اإلحصائي األوروبي )يوروستات(

قــام مكتــب اإلحصــاء األوروبــي بتطويــر نظــام مترابــط ومنســجم إلحصــاءات الطاقــة778. يغطــي تحصيــل البيانــات الســنوية ونصــف الســنوية والشــهرية 
28 مــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، باإلضافــة إلــى الــدول المرشــحة مثــال ألبانيــا ومونتينقــرو وصربيــا وجمهوريــة مقدونيــا وتركيــا، باإلضافــة إلــى 

دول المنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة مثــل أيســلندا والنرويــج، ويعــود تاريــخ السلســلة الزمنيــة الســنوية إلــى عــام 1990. 

)GSS-STAT( المركز اإلحصائي لدول الخليج العربية

ــات للــدول األعضــاء فــي  ــدول الخليــج العربيــة فــي يوليــو 2011 لتوفيــر مجموعــة عامــة ورئيســية مــن اإلحصــاءات والبيان ــي ل ــّم إنشــاء المركــز اإلحصائ ت
ــة.  ــدول الخليــج العربي مجلــس التعــاون ل

يغطي المركز موضوع إحصاءات الطاقة )اإلنتاج واحتياطات النفط الخام والغاز وإنتاج الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي779. 

774  http://data.un.org/Explorer.aspx?d=EDATA

775  http://unstats.un.org/unsd/energy/yearbook/default.htm

776  http://unstats.un.org/unsd/energy/balance/

777  http://www.iea.org/statistics/ieaenergyatlas/

778  The online database, publications and methodological documentations are available at: http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/overview

779  The statistics are available online at: http://gccstat.org/en/statistics/economic/sectoral-statistics/energy
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وهناك منظمات أخرى تقّدم معلومات إحصائية حول بعض الموضوعات المحّددة مثل: 

منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( 

تقــوم »أوبــك« بإصــدار نشــرة إحصائيــة دوليــة )ASB(780 تتضّمــن 100 صفحــة مــن الجــداول والمخططــات والرســوم البيانيــة توضــح بالتفصيــل احتياطــات 
النفــط والغــاز فــي العالــم ومنتجــات النفــط الخــام وصادراتــه والتكريــر وناقــالت النفــط زائــدًا البيانــات االقتصاديــة األخــرى. تركــز النشــرة اإلحصائيــة الســنوية 
علــى الــدول االثنتــي عشــرة األعضــاء فــي »أوبــك« وهــي الجزائــر وأنغــوال واإلكــوادور وإيــران والعــراق والكويــت وليبيــا ونيجيريــا وقطــر والمملكــة العربيــة 
ــدول  ــة حــول ال ــات إحصائي ــة الســنوية معلومــات وبيان ــك تقــدم النشــرة اإلحصائي ــى ذل ــة إل ــال. إضاف ــة المتحــدة وفنزوي ــارات العربي ــة اإلم الســعودية ودول
المنتجــة للنفــط خــارج »أوبــك« مــع جمــع البيانــات حــول اإلنتــاج والصــادرات والــواردات ومصافــي التكريــر وخطــوط األنابيــب والشــحن.  هــذا ويتــم تحميــل 

النشــرة اإلحصائيــة الســنوية مــن الموقــع اإللكترونــي781 هــذا إضافــة إلــى وجــود نســخة تفاعليــة782.

)IRENA( وكالة الطاقة المتجّددة الدولية

تحتفــظ وكالــة الطاقــة المتجــّددة الدوليــة بقاعــدة بيانــات مشــتركة مــع وكالــة الطاقــة الدوليــة لسياســات وتدابيــر تتعلــق بالطاقــة المتجــّددة مــن جميــع 
أنحــاء العالــم. 

تضــم السياســات والتدابيــر المشــتركة لقاعــدة البيانــات الخاصــة بالطاقــة المتجــددة للوكالــة الدوليــة للطاقــة »إيرينــا«783 بيانــات سياســة الطاقــة المتجّددة 
ــك عبــر  ــة الطاقــة الدوليــة الحاليــة وتوســيع ذل ــات وكال ــى بيان ــة وتســتند إل ــة مــن أكثــر مــن 100 دول ــدول والسياســات المحــددة للدول المعتمــدة مــن ال
عضويــة »إيرينــا« الدوليــة بغــرض التعامــل مــع الطلــب المتزايــد مــن واضعــي السياســات والباحثيــن والجمهــور عامــة للمعلومــات التــي يســهل الوصــول 
ــارًا مــن مــارس 2014( وهــي  ــات المشــتركة نحــو 2000 مــن المدخــالت )اعتب ــن قاعــدة البيان ــة المتجــّددة وتدابيرهــا. وتتضّم إليهــا حــول سياســات الطاق

مســتمرة فــي النمــو، إذ إن المزيــد مــن الــدول تقــوم بتطبيــق سياســات وإجــراءات لتعزيــز الطاقــة المتجــّددة. 

784)JODI-OIL( )JODI-GAS( مبادرة بيانات النفط والغاز لدى المؤسسات المشتركة

 	 .)JODI-OIL( )JODI-GAS( يقــوم قســم اإلحصــاء باألمــم المتحــدة شــهريً بجمــع إحصاءات مســتخدمً اســتمارات المنظمات المشــتركة للنفــط والغــاز 
إن قواعد بيانات المنظمات المشتركة للنفط والغاز785 هي عبارة عن قواعد بيانات مرجعية للبيانات الشهرية حول النفط والغاز. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن اســتخدام البيانــات اإلحصائيــة يأتــي إلبــراز نظــرة عامــة وإســقاطات، إضافــة إلــى توقعــات علــى المــدى الطويــل، فهنــاك العديــد 	 
مــن المؤسســات التــي تقــوم بتقديــم هــذا النــوع مــن التوقعــات والــذي يمكــن الحصــول عليــه مــن المنتــدى الدولــي للطاقــة. 

)IEF( المنتدى الدولي للطاقة

الطاقــة  إنتــاج  حــول  وســيناريوهات  عامــة  نظــرة  توفــر  التــي  أهميــة  المؤسســات  أكثــر  مــع  إلكترونيــة  روابــط  للطاقــة  الدولــي  المنتــدى  يوفــر 
 )الوكالــة الدوليــة للطاقــة وأوبــك والمفوضيــة األوروبيــة وصنــدوق النقــد الدولــي والمجلــس الدولــي للطاقــة وبعــض مــن شــركات الطاقــة الكبــرى:

 .786 )BP, ENI,EXXON,Shell, Statoil

ب- المياه

ال توجــد قاعــدة بيانــات إحصائيــة رســمية دوليــة مخّصصــة تحديــدًا للميــاه المحــّلاة واســتخدام الطاقــة فــي تحليــة الميــاه. إال أن هنالــك العديــد مــن المبــادرات 
الدوليــة لجمــع البيانــات المتعلقــة بالميــاه مــن الــدول أو الــوكاالت الموجــودة داخــل الــدول أو تقديــم البيانــات مــن المصــادر المتاحــة كافــة حيثمــا لــزم ذلــك 

)القائمــة المتوافــرة ليســت شــاملة(. 

ــة والزراعــة: إن أكواســتات هــو عبــارة عــن نظــام معلومــات دولــي للميــاه تــّم تطويــره مــن قبــل قســم األراضــي  ــاه مــن منظمــة األغذي إحصــاءات المي
والميــاه فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة. إن الواجــب الرئيســي للبرنامــج هــو جمــع معلومــات حــول مــوارد الميــاه وتحليلهــا ونشــرها واســتخدامات الميــاه 

وإدارة ميــاه الزراعــة مــع التركيــز علــى الــدول فــي إفريقيــا وآســيا وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي. 

780  http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm

781  http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm

782  http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/Main.htm

783  http://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/

784  https://www.jodidata.org/

785  https://www.jodidata.org/oil/ and https://www.jodidata.org/gas/

786  https://www.ief.org/resources/energy-outlooks.aspx
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االســتمارة المشــترك لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة / مكتــب اإلحصــاء األوروبــي حــول حالــة البيئــة وقســم »الميــاه فــي اليابســة«787. 
ــات  ــّم تصميمــه لجمــع بيان ــى كل مــن مكتــب اإلحصــاء األوروبــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إدارة اســتمارة حــول الميــاه فــي اليابســة ت يتولّ
مــن دول االتحــاد األوروبــي واألعضــاء المحتمليــن مــن االتحــاد األوروبــي. بالتوافــق مــع منهــاج إطــار عمــل الميــاه يتــم أيضــً جمــع البيانــات علــى المســتوى 
ــات حــول األقاليــم والمناطــق الواقعــة فــي أحــواض األنهــار )عبــارة عــن أقاليــم يتــم تحديدهــا وفقــً لعلــوم  ــر مجموعــة أصغــر مــن البيان اإلقليمــي لتطوي
الميــاه - وهــي عبــارة عــن أحــواض انهــار فرديــة وجماعيــة( وفقــً لتســميات الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاءات788 - المســتوى الثانــي. بمــا أن جمــع البيانــات 
يعــّد عمليــة طوعيــة بالنســبة إلــى مقدمــي البيانــات فــإن مجموعــات البيانــات الناتجــة مــن ذلــك تكــون دائمــً غيــر مكتملــة بدرجــات متفاوتــة، األمــر الــذي 
يحــّد مــن اســتخدامها ويتــم األن إعــداد مبــادرة لوضــع إطــار قانونــي إلحصــاءات الميــاه. هــذا ويهــدف المســح المشــترك إلــى جمــع بيانــات المخــزون مــن مــوارد 
الميــاه المتاحــة فــي الــدول وعــرض التغييــرات التــي تحــدث فــي اســتخدام الميــاه. كمــا وتســتخدم البيانــات التــي يتــم جمعهــا فــي تطويــر المعلومــات التــي 
تســاعد فــي كشــف الجهــود المبذولــة أو التــي يجــب أن تبــذل لحفــظ الميــاه بنوعيــة مناســبة الســتخدامات محــّددة فــي الــدول األعضــاء. كمــا أنهــا تســاهم 
فــي العمــل المتواصــل حــول المؤشــرات البيئيــة. يغطــي المســح األقســام التاليــة: مــوارد الميــاه والســحب واالســتخدام ومعالجــة الميــاه العادمــة )الشــريحة 
الســكانية المرتبطــة بمحطــات المعالجــة وقــدرات محطــات المعالجــة وإنتــاج رواســب ميــاه المجــاري والتخلــص منهــا وتصريــف الميــاه العادمــة فــي البيئــة(. 

اســتمارة قســم اإلحصــاءات فــي األمــم المتحــدة / برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة789: يقــوم قســم اإلحصــاء باألمــم المتحــدة بنشــر إحصــاءات بيئيــة 
دوليــة حــول 10 موضوعــات لمؤشــرات يتــم جمعهــا مــن مجموعــة واســعة مــن مصــادر البيانــات. تســتند اإلحصــاءات حــول الميــاه والنفايــات إلــى اإلحصــاءات 
الرســمية التــي تقّدمهــا المكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة و/أو وزارات البيئــة )أو مؤسســات مماثلــة( بنــاًء علــى المســح نصــف الســنوي لقســم اإلحصــاءات فــي 
األمــم المتحــدة / برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة والخــاص باإلحصــاءات البيئيــة الــذي تتــم تكملتــه بإحصــاءات مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
ومكتــب اإلحصــاء األوروبــي وبيانــات مــوارد الميــاه مــن أكواســتات التابعــة لمنظمــة األغذيــة والزراعــة. يقــوم مركــز اإلحصــاء باألمــم المتحــدة بجمــع موضوعــات 
أخــرى مــن مصــادر دوليــة أخــرى. فــي بعــض الحــاالت البســيطة قــام قســم اإلحصــاء باألمــم المتحــدة بإجــراء بعــض اإلحصــاءات الســتنباط بعــض المؤشــرات. 

ولكــن وبصــورة عامــة لــم يتــم إجــراء أي تعديــالت علــى قيــم البيانــات التــي يتــم اســتالمها مــن مصادرهــا. 

مســح منظومــة المؤشــرات المتعــددة لليونيســيف )األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة(790: إن مســح منظومــة المؤشــرات المتعــددة هــي عبــارة عــن مبــادرة 
مســح دوليــة لألســر تــّم تطويرهــا لمســاعدة الــدول فــي جمــع بيانــات وتحليلهــا لســّد الثغــرات فــي البيانــات بهــدف رصــد أوضــاع األطفــال والنســاء. منــذ 
عــام 2009 كان يتــم إجــراء المســح كل ثــالث ســنوات ويســتخدم فــي مواكبــة التغيــرات الســريعة فــي المؤشــرات الرئيســية وعلــى وجــه الخصــوص األهــداف 

اإلنمائيــة لأللفيــة. تقــوم المؤسســات الحكوميــة وبصــورة مطابقــة بإجــراء مســوح بمســاعدة فنيــة وماليــة مــن اليونيســيف وشــركائها. 

التقييــم الدولــي الســنوي لهيئــة الصحــة العالميــة للصحــة وميــاه الشــرب )GLAAS(791: إن الهــدف مــن التقييــم الدولــي الســنوي لصحــة وميــاه 
الشــرب مــن قبــا هيئــة الصحــة العالميــة هــو مراقبــة المدخــالت الالزمــة لتعزيــز نظــم وخدمــات الميــاه والصحــة والصحــة العامــة )WASH( والمحافظــة عليهــا 
ــر نصــف ســنوية  ــع لهيئــة الصحــة العالميــة بنشــر تقاري ــي الســنوي للصحــة وميــاه الشــرب التاب ــة. يقــوم التقييــم الدول مــن خــالل عمليــة تقودهــا الدول

وتقديــم بيانــات مــن 94 دولــة و23 وكالــة مســاندة خارجيــة، كمــا يقــّدم عرضــً إلجــراء تحليــل شــامل لمواطــن القــوة والتحديــات داخــل الــدول. 

شــبكة المضاهــاة المعياريــة الدوليــة للميــاه والمرافــق الصحيــة التابعــة للبنــك الدولــي)IBNET(792: وهــي أكبــر قاعــدة بيانــات تتعلــق ببيانــات 
أداء الميــاه والمرافــق الصحيــة. وتعــّد بمنزلــة منصــة تدعــم الممارســات الجيــدة والمقارنــة المعياريــة فــي إحصــاءات الميــاه والخدمــات الصحيــة وتعززهــا عــن 
طريــق: تقديــم إرشــادات حــول المؤشــرات والتعاريــف وتســهيل إقامــة مشــاريع مضاهــاة معياريــة وطنيــة وإقليميــة مــع تولّــي مقارنــة األداء الجماعــي مــن 

جانــب األداء المقــارن. 

ــة  ــى قيادتــه لتنســيق العمــل فــي 28 دول ــاه )WWAP(: تســتضيف اليونســكو هــذا البرنامــج وتتولّ ــم المي ــي لتقيي ــدة الدول ــم المتح ــج األم برنام
)UN-WATER( وشــركاء فــي التقريــر الدولــي لتنميــة الميــاه ويعــّد هــذا التقريــر بمنزلــة مراجعــة ســنوية تعطــي صــورة رســمية لحالــة مــوارد الميــاه 
العذبــة فــي العالــم واســتخدامها وإدارتهــا، باإلضافــة إلــى تنســيق هــذا البرنامــج المهــم مــن قبــل األمــم المتحــدة يقــوم برنامــج األمــم المتحــدة الدولــي 
لتقييــم الميــاه بمتابعــة مشــاكل الميــاه العذبــة بهــدف تقديــم توصيــات وتطويــر دراســات حالــة وتعزيــز القــدرة علــى التقييــم علــى الصعيــد الوطنــي 
ودعــم عمليــة إتخــاذ القــرار، لــذا فــإن برنامــج األمــم المتحــدة لتقييــم الميــاه يقــوم بتطويــر مؤشــرات لمــوارد الميــاه واســتخدامها وإدارتهــا، كمــا أنــه قــام 
بتكويــن مجموعــة خبــراء حــول المؤشــرات والمتابعــة وقواعــد البيانــات )EG-IMD( التــي أدت إلــى تعزيــز الحــوار بيــن المســتخدمين المحتمليــن للبيانــات 
والمؤشــرات والخبــراء فــي تقديــم البيانــات وتفســيرها ضمــن مؤشــرات مصــادر تنميــة الميــاه فــي العالــم، إضافــة إلــى أن هنــاك قســم خــاص بالصناعــة 

والطاقــة يتضّمــن 10 مؤشــرات محــددة793.

787   http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/OECD_ESTAT_JQ_Manual_version_2_21.pdf - See also water statistics explained  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics; water statistics metadata http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/env_nwat_esms.htm

788  Nomenclature of Territorial Units for Statistics

789  http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire2013.html

790  http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html

791  http://www.who.int/water_sanitation_health/glaas/en/

792  https://www.ib-net.org

793  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/temp/wwap_pdf/WWDR4_Indicators_Table_6-1.pdf
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4-6-3-3 مصادر البيانات والبيانات الوصفية في إمارة أبوظبي 

4-6-3-3-1 إحصاءات أبوظبي - المحتويات والمصادر واألساليب

فيمــا يتعلــق بإحصــاءات الميــاه فــإن الميــاه المحــّلاة هــي الوحيــدة الخاضعــة للدراســة تحــت هــذا القســم الفرعــي حســب نشــرات مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
ووثائقــه. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إحصــاءات أبوظبــي األخــرى حــول الميــاه توجــد فــي أبــواب القطــاع الخاصــة بالبيئــة والصناعــة واألعمــال. 

أ- لتغطية 

يغطي موضوع إحصاءات الطاقة والمياه في الكتاب السنوي لمركز اإلحصاء - أبوظبي الموضوعات الفرعية التالية: 

النفط والغاز الطبيعي: 	 

إنتاج النفط الخام وتصديره. – 

إنتاج الغاز الطبيعي. – 

إجمالي عدد آبار إنتاج النفط. – 

أسعار النفط الخام حسب النوع. – 

أسعار النفط الخام حسب النوع ومنتجات الغاز الطبيعي المسال ومنتجات النفط المكّررة. 	 

إنتاج منتجات الغاز الطبيعي المسال وتصديرها. – 

إنتاج المواد البترولية المكّررة والمبيعات والتصدير المحلي مفّصلة حسب نوع المنتج. – 

أسعار منتجات الغاز الطبيعي المسال. – 

المواد البترولية المكّررة وتشمل: 	 

اإلنتاج )مقسم حسب النوع(. – 

المبيعات المحلية )مقسمة حسب النوع(. – 

الصادرات )مقسمة حسب النوع(. – 

مدخالت النفط الخام والمكثفات. – 

طاقة التكرير. – 

سعر صادرات المنتجات البترولية المكّررة. – 

الكهرباء:	 

اإلنتاج. – 

التصدير. – 

االستهالك )مقسم حسب المنطقة والقطاع(. – 

طاقة توليد الكهرباء. – 

استخدام الوقود لقطاع الكهرباء وتحلية المياه: 	 

االستهالك مقسم حسب نوع الوقود. – 

المياه المحالة: 	 

اإلنتاج. – 

االستهالك )حسب القطاع واإلقليم(. – 

االستهالك اليومي. – 

طاقة المياه المحّلاة. – 

مدى نقل الشبكة: 	 

خطوط نقل الكهرباء. – 

طول خطوط أنابيب نقل المياه. – 

اع
ط

لق
ب ا

وا
أب

256



الطاقة المتجّددة: 	 

توليد الكهرباء. – 

االستيراد. – 

التصدير. – 

الطاقة اإلنتاجية. – 

ب- مصادر البيانات وأساليبها

إن معظــم البيانــات حــول الطاقــة وتحليــة الميــاه يتــم الحصــول عليهــا مــن مجموعــة شــركات بتــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك( ومبادلــة )مصــدر( وهيئــة 
ميــاه وكهربــاء أبوظبــي والشــركات التابعــة لهــا. 

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بجمــع البيانــات حــول الطاقــة والميــاه مســتخدمً فــي ذلــك جــداول البيانــات اإلداريــة )عــن طريــق الربــط اإللكترونــي والبريــد 
اإللكترونــي( واســتمارات المســح البيئــي الســنوي. بالنســبة إلــى اإلحصــاءات المتعلقــة بقطــاع الطاقــة والميــاه والمنشــورة فــي الكتــاب الســنوي )البــاب 
الخــاص بالزراعــة والبيئــة والموضــوع الخــاص بالطاقــة والميــاه( يتــم جمعهــا حصــرًا عــن طريــق البيانــات اإلداريــة. أمــا اإلحصــاءات ذات الصلــة باألعمــال فــي 

القطــاع فيتــم جمعهــا عــن طريــق المســح البيئــي. 

يعتبــر المســح البيئــي الســنوي794 جــزءًا مــن مجموعــة المســوح االقتصاديــة التــي يقــوم بهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي وهــو يعــّد مصــدر بيانــات رئيســي 
لمركــز اإلحصــاء - أبوظبــي لجمــع اإلحصــاءات البيئيــة. ويتــم مــن خــالل هــذا المســح  جمــع البيانــات بمعــّدل ســنوي مــن المؤسســات العاملــة فــي إمــارة 
أبوظبــي. يتــم إنتــاج مجموعــة واســعة مــن اإلحصــاءات حــول اإلنفــاق البيئــي والصحــة والســالمة المهنيــة واســتهالك الطاقــة واســتهالك الميــاه وكميــات 
النفايــات وتركيباتهــا مــن المعلومــات التــي يتــم جمعهــا. إن اإلحصــاءات البيئيــة التــي يتــم إصدارهــا تمّكــن الحكومــة مــن متابعــة التغّيــرات البيئيــة وإتخــاذ 

قــرارات مدروســة حــول السياســة البيئيــة795.

يتــم جمــع البيانــات بنــاًء علــى تصنيفــات ومعاييــر اســتمارة قســم اإلحصــاء باألمــم المتحــدة حــول الطاقــة والميــاه. كمــا وقــام مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي 
بتطويــر ملفــات منهجيــة محــددة إلحصــاءات الكهربــاء والميــاه796 وإحصــاءات الطاقــة المتجــّددة797 وإحصــاءات الميــاه798، إضافــة إلــى ذلــك يتــم وصــف 
المفاهيــم والتعاريــف المســتخدمة فــي المســح البيئــي فــي نشــرات المعاييــر والتعاريــف والتصنيفــات البيئيــة الصــادرة عــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، 
وحــول معلومــات اضافيــة عــن اإلحصــاءات والمســوح البيئيــة فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي يمكــن اإلطــالع علــى البــاب الخــاص بالقطــاع حــول إحصــاءات 

البيئــة فــي هــذا الدليــل. 

هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي تــؤدي دورًا حاســمً كمقــّدم بيانــات حــول الطاقــة والميــاه المحــالة بفضــل وضعهــا المركــزي فــي 
قطاعــي الميــاه والكهربــاء. 

ج- قطاعات الطاقة والمياه 

إحصاءات النفط والغاز

يعــّد اســتخراج النفــط والغــاز جــزءًا مــن قطــاع التعديــن والصناعــة االســتخراجية. إن قطــاع التعديــن فــي إمــارة أبوظبــي يشــمل فقــط النفــط والغــاز وتشــمل 
اإلحصــاءات بيانــات حــول اســتهالك وإنتــاج وتصديــر ومبيعــات محليــة وأســعار لآلتي: 

النفط الخام. 	 

الغاز الطبيعي. 	 

الغاز الطبيعي المسال. 	 

البترول المكرر. 	 

يقــوم مركــز اإلحصــاء -  أبوظبــي بجمــع البيانــات حــول اإلنتــاج وتبويبهــا عــن طريــق جــداول البيانــات اإلداريــة مــن شــركة أدنــوك.  هــذا وتشــير البيانــات 
المنشــورة فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلــى اإلنتــاج الســنوي للنفــط الخــام، وبنــاًء علــى البيانــات الســنوية يتــم احتســاب متوســط اإلنتــاج اليومــي عــن 

طريــق قســمة القيــم الســنوية علــى عــدد األيــام )365(. 

حيث يعّبر عن اإلنتاج المبيع بالقيمة )القيمة اإلجمالية للنفط والغاز والمنتجات النفطية( وبالحجم )بوحدة برميل نفط خام(. 

794  http://www.scad.ae/en/projects/Pages/ProjectPages/Yearly-Environmental-Survey-2010-and-2011.aspx

795  File: Yearly Environmental Survey 2012 - Detailed methodology

796  File: T42 Methodology for electricity and water statistics

797  File: T43 Methodology for renewable energy statistics

798  File: T25 for water statistics
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كمــا ويتــم تقســيم اإلنتــاج الســنوي لمنتجــات الغــاز الطبيعــي المســال حســب المنتجــات: الغــاز الطبيعــي المســال والبروبيــن والبوتيــن والبنتــان وأخــرى 
)الكبريتيــت(، هــذا وكمــا هــو فــي إنتــاج النفــط يتــم احتســاب متوســط البيانــات اليوميــة بنــاًء علــى القيمــة الســنوية. 

المنتجات البترولية المكّررة 

يتــم إصــدار اإلحصــاءات حــول المنتجــات البتروليــة المكــّررة بمــا يتماشــى مــع توصيــات قســم اإلحصــاء باألمــم المتحــدة المتعلقــة بإحصــاءات إنتــاج الســلع 
وتســتند إلــى قائمــة المنتجــات الصناعيــة لــدى األمــم المتحــدة799. 

يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بجمــع بيانــات حــول قيمــة إنتــاج المنتجــات البتروليــة المكــررة )الغــاز البترولــي المســال والجازوليــن الخالــي مــن الرصــاص 
والنفــط والكيروســين والزيــت الغــازي / الديــزل وزيــت الوقــود الثقيــل وزيــوت التزليــق والكبريتيــت( وتبويبهــا ونشــرها.

تقــوم أدنــوك بتزويــد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ببيانــات كمّيــة خاصــة باإلنتــاج والصــادرات والمبيعــات المحليــة للمنتجــات البتروكيماويــة المكــّررة ويقــوم 
مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بإصــدار بيانــات بصفــة منتظمــة فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي. 

المياه

تعــّد شــركة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي وشــركة أبوظبــي للتوزيــع وشــركة العيــن للتوزيــع هــي المــزّود الرئيســي إلحصــاءات الميــاه المحــّلاة ويتــم جمــع 
البيانــات عــن طريــق جــداول البيانــات اإلداريــة.  يتــم احتســاب إجمالــي الميــاه المحــّلاة المتوافــرة )حســب الحجــم( مــن حجــم اإلنتــاج فــي إمــارة أبوظبــي زائــدًا 

حجــم الميــاه المحــّلاة التــي يتــم توريدهــا مــن محطــة الفجيــرة. 

إن التعاريــف والتصنيفــات المســتخدمة هــي تلــك الــواردة فــي االســتمارة حــول إحصــاءات البيئــة مــن قســم اإلحصــاء باألمــم المتحــدة وبرنامج األمــم المتحدة 
للبيئــة الــذي ســبق تناولــه فــي الفقرات الســابقة. 

يتــم نشــر اإلحصــاءات الرئيســية ألنشــطة الكهربــاء والميــاه المذكــورة أعــاله ســنويً فــي كتــاب أبوظبــي اإلحصائــي الســنوي. وفيمــا يلــي النشــرتان حــول 
إحصــاءات الطاقــة والميــاه اللتــان يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بنشــرهما: 

إحصاءات الطاقة والمياه. 	 

الطاقة والمياه باألرقام. هذا يتضّمن القسم الفرعي التالي 6-3-3-2 النشرات الرئيسية لمركز اإلحصاء - أبوظبي حول إحصاءات الطاقة والمياه. 	 

الطاقة المتجددة 

لــدى الرؤيــة االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي 2030 هــدف يتمثــل فــي زيــادة اســتخدام الطاقــة المتجــّددة، هــذا وتســمح إحصــاءات الطاقــة المتجــددة بتقييــم 
إجــراءات تحقيــق هــذا الهــدف.

لقــد توقــف إنتــاج المؤشــرات الرئيســية ذات الصلــة بهــذا القطــاع عــن طريــق المســح االقتصــادي الســنوي حتــى عــام 2016. هــذا ويتــم جمــع البيانــات عــن 
طريــق الجــداول والبيانــات اإلداريــة مــن مبادلــة )مصــدر(. 

الكهرباء 

تشمل إحصاءات الكهرباء ما يلي:

اإلنتاج. 	 

التصدير 	 

االستهالك. 	 

استهالك الوقود ألنشطة الكهرباء والمياه. 	 

شبكة نقل المياه والكهرباء. 	 

يتــم جمــع البيانــات عــن طريــق جــداول البيانــات اإلداريــة مــن: شــركة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي وشــركة أبوظبــي للنقــل والتحكــم )ترانســكو( وشــركة 
أبوظبــي للتوزيــع وشــركة العيــن للتوزيــع800 ويشــمل المســح البيئــي الســنوي أيضــً أســئلة حــول الكهربــاء والميــاه واســتهالك الوقــود. 

799  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp

800  Statistical Yearbook of Abu Dhabi 2013
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إحصاءات أبوظبي: اإلنتاج   2-3-3-6-4

تتوفــر إحصــاءات الطاقــة والميــاه التــي يصدرهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي ضمــن النشــرات وعلــى الموقــع اإللكترونــي بمعــّدل ســنوي ومدرجــة فــي اإلطــار 
رقــم )1( التالــي: 

اإلطار رقم )1(: إحصاءات الطاقة والمياه - النشرات الرئيسية لمركز اإلحصاء - أبوظبي

الطاقة والمياه باألرقام801.	 

إحصاءات الطاقة والمياه802.	 

كتاب أبوظبي اإلحصائي السنوي - الطاقة والمياه803.	 

تقــدم نشــرة الطاقــة والميــاه باألرقــام وبإختصــار وبطريقــة موجــزة وســهلة مجموعــة رئيســية مــن المعلومــات اإلحصائيــة حــول الموضــوع. إضافــة أن 
إحصــاءات الطاقــة والميــاه توفــر إحصــاءات حــول الطاقــة والميــاه المحــّلاة فــي إمــارة أبوظبــي بمــا فــي ذلــك إحصــاءات قطــاع إنتــاج الميــاه والكهربــاء 

وقطــاع النفــط والغــاز.

ــذي يحتــوي علــى اإلحصــاءات الرئيســية المتعلقــة  هــذا ويتضمــن كتــاب أبوظبــي اإلحصائــي الســنوي ووفقــً آلخــر عــدد، موضــوع الطاقــة والميــاه، ال
بهــذا الموضــوع.

4-6-3-3-3 العالقة والمقارنة مع إحصاءات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلحصاءات الدولية

تقوم دولة اإلمارات العربية المتحدة بنشر إحصاءات حول الكهرباء والمياه المحّلاة804 بإتباع االستمارة الموحدة لقسم اإلحصاء باألمم المتحدة. 

هنــاك تعــاون وثيــق بيــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والهيئــة اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء، حيــث يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتزويــد الهيئــة 
اإلتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بالبيانــات، والــذي يعــّد هــو المســؤول عــن اإلتصــال علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي مــع مختلــف الجهــات مثــل: المركــز 

 .)ESCWA( ــدول غــرب آســيا ــة واالجتماعيــة ل ــدول الخليــج العربيــة والمفوضيــة االقتصادي اإلحصائــي لمجلــس التعــاون ل

ــق المراكــز  ــات األخــرى ونشــرها عــن طري ــة والطاقــة والبيان ــات االقتصادي ــات وتحليــل البيان إن دول مجلــس التعــاون الخليجــي مســؤولة عــن جمــع البيان
اإلحصائيــة الوطنيــة والعمــل علــى تصنيفهــا وتخزينهــا وتحليلهــا. 

إن مشــروع إحصــاءات الطاقــة وتوازناتهــا قــام مؤخــرًا بإنجــاز مشــروع إقليمــي805 للمفوضيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا بهــدف تعزيــز الطاقــة 
اإلحصائيــة لــدول غــرب آســيا فــي هــذا المجــال. يهــدف المشــروع إلــى زيــادة الطاقــة اإلحصائيــة الوطنيــة فــي مجــال تطويــر أنظمــة معلومــات الطاقــة 
وإحصــاءات الطاقــة وتوازنهــا لــدى الــدول األعضــاء فــي المفوضيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لــدول غــرب آســيا بالتعــاون مــع المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة 
والوطنيــة. قامــت المفوضيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لــدول غــرب آســيا بإعــداد نســخة باللغــة العربيــة غيــر منقحــة لكتيــب األمــم المتحــدة الخــاص 
بالتوصيــات الدوليــة إلحصــاءات الطاقــة806 كجــزء مــن المشــروع وقامــت أيضــً بتزويــد قســم اإلحصــاء باألمــم المتحــدة بنســخة عربيــة مــن االســتمارة حــول 
ــّم إعدادهــا والمخّصصــة لهــذا المشــروع علــى موقــع المفوضيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لــدول غــرب آســيا علــى  الطاقــة وتوجــد جميــع الوثائــق التــي ت

الموقــع اإللكترونــي.

4-6-3-4 استخدام البيانات

قراءة اإلحصاءات 

تلقــي المعلومــات التاليــة حــول التوجهــات والصياغــة الضــوء علــى االســتخدامات الممكنــة إلحصــاءات الطاقــة فــي أبوظبــي.  تعــّد دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة أحــد المنتجيــن الرائديــن للنفــط والغــاز فــي العالــم، ويتــم معظــم اإلنتــاج فــي إمــارة أبوظبــي التــي تعــّد واحــدة مــن مــزّودي الطاقــة المعتمديــن 

801  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=47&SubTopicID=194&PublicationID=589

802   Named Energy and Environment statistics before 2013 http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=47&SubTopicID=178&PublicationID=592

803  http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=6&TopicID=47&SubTopicID=189

804  http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportsByDepartmentEnglish/tabid/104/Default.aspx?MenuId=1&NDId=368

805  Regional project for strengthening statistical capacity in energy statistics and energy balance for the ESCWA countries: http://www.escwa.un.org/esab/index.asp

806  http://www.escwa.un.org/divisions/div_editor/Download.asp?table_name=divisions_news&field_name=ID&FileID=1621
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والموثــوق بهــم. إضافــة إلــى إن دولــة اإلمــارات هــي عضــو فــي منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( ومنتــدى الــدول المصــّدرة للغــاز )GECF(. تقــوم إمــارة 
أبوظبــي أيضــً بإنتــاج الغــاز والغــاز الطبيعــي المســال لتصديــره واســتخدامه محليــً. 

خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة وحســب مــا هــو مقــرر بأجنــدة السياســات المتواصلــة، اســتمرت إمــارة أبوظبــي باســتخدام دخلهــا مــن الصــادرات النفطيــة 
فــي تمويــل التحــول االقتصــادي إلــى عهــد مــا بعــد النفــط ويتمثــل الهــدف فــي تنويــع قطــاع الطاقــة واالقتصــاد وتوجهــه نحــو قطاعــات الصناعــات 

والتقنيــات والســياحة807. 

كمــا ويشــهد الطلــب علــى الطاقــة نمــوًا ســريعً لتلبيــة احتياجــات النمــو الســكاني المتزايــد والتنميــة االقتصاديــة. لقــد تضاعــف اســتهالك الكهربــاء خــالل 
الفتــرة بيــن 2005 و2013 كمــا تضاعــف اســتهالك الميــاه المحــّلاة بنحــو 1.6 خــالل نفــس الفتــرة )اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية: االســتهالك الســنوي للميــاه 
المحــّلاة بالحجــم وحســب المنطقــة والقطــاع( نتيجــة للزيــادة الكبيــرة فــي الطلــب علــى الميــاه والمــوارد المائيــة المحــدودة مــن المصــادر التقليديــة كان 
الــّرد علــى ذلــك هــو زيــادة إنتــاج الميــاه مــن المصــادر غيــر التقليديــة وعلــى وجــه الخصــوص الميــاه المحــّلاة. حاليــً يعــّد القطــاع المحلــي أكبــر مســتهلك 
للميــاه المحــّلاة تليــه القطاعــات الحكوميــة والتجاريــة. داخــل اإلمــارة تمثــل منطقــة أبوظبــي الجــزء األكبــر مــن اســتهالك الميــاه المحــّلاة تليهــا منطقتــا 
العيــن والغربيــة. ويتوقــع حــدوث نمــو ســريع مماثــل فــي المســتقبل. إن االســتثمار المتوقــع لتأميــن إمــدادات الطاقــة والميــاه فــي إمــارة أبوظبــي خــالل 
الســنوات الخمــس عشــرة المقبلــة ســيكون ضخمــً. إن مزيــج الطاقــة فــي إمــارة أبوظبــي يســيطر عليــه بصــورة واســعة الوقــود األحفــوري )الغــاز والنفــط(. 

يشــير النمــو المتزايــد علــى طلــب الطاقــة والميــاه ضمنــا إلــى تزايــد انبعاثــات الغــاز الضــارة واالنبعاثــات األخــرى، وهــذا هــو الســبب وراء الطاقــة النظيفــة 
)توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة( حيــث أصبحــت كفــاءة الطاقــة أحــد المكونــات الرئيســية للتنميــة فــي إمــارة أبوظبــي خــالل الســنوات القليلــة 
الماضيــة، كمــا ركــزت الرؤيــة البيئيــة لعــام 2030 أيضــً علــى اســتهالك الطاقــة حســب األســر والتــي تضاعفــت حاليــً ألكثــر مــن 10 مــّرات مقارنــة بمتوســط 

االســتهالك العالمــي808. 

ينظــر إلــى التحــّول نحــو اقتصــاد يتميــز بانخفــاض نســبة الكربــون وفاعليــة الطاقــة علــى أنــه فرصــة إلمــارة أبوظبــي لكــي تنــّوع قطــاع الطاقــة واالقتصــاد. 
وضعــت أبوظبــي فــي عــام 2009 هدفــً للطاقــة المتجــّددة لكــي تســتحوذ علــى %7 مــن طاقــة توليــد الكهربــاء بحلــول عــام 2020 وقامــت بتحديــد 
اســتراتيجيتها نحــو الطاقــة المتجــددة809. تقــود مبــادرة مصــدر العديــد مــن مشــاريع الطاقــة المتجــّددة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعــدد مــن 

المبــادرات التــي تركــز علــى تحســين كفــاءة الطاقــة والميــاه فــي القطاعــات االقتصاديــة كافــة )البنــاء والنقــل وغيرهمــا(. 

هــذا ويكمــن مســتقبل إمــارة أبوظبــي فــي القــدرة علــى اإلســتفادة مــن الثــروات بطريقــة حــذرة وتســعى وبنشــاط فــي تحقيــق إنتــاج الطاقــة المتجــّددة 
لخفــض اســتهالك مــوارد الطاقــة غيــر المتجــّددة ولتثقيــف األجيــال المســتقبلية حــول ذلــك. 

ــة وكجــزء مــن اســتراتيجية النمــو األخضــر التــي مــن  ــى أبعــد مــن قطــاع الطاقــة التقليدي ــذا فــإن التحــول العــام للطاقــة فــي إمــارة أبوظبــي يذهــب إل ل
المتوقــع أن توجــد وظائــف ونمــوًا اقتصاديــً. 

وعلــى صعيــد أخــر، إن الهــدف مــن اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية )انظــر اإلطــار 2 أدنــاه( هــو المســاعدة فــي رصــد جميــع هــذه التوجهــات واتجاهــات 
السياســة الحاليــة. 

اإلطار )2(: قائمة باإلحصاءات الرسمية في مجال الطاقة والمياه810

النفط والغاز:

االحتراق الكامل للوقود األحفوري. 	 

االحتراق الكامل لوقود الغاز الطبيعي األحفوري حسب القطاع. 	 

الواردات )نسبة مئوية من إجمالي الواردات(. 	 

صادرات النفط الخام )نسبة مئوية من إجمالي الواردات(.	 

إنتاج النفط الخام )آالف البراميل في اليوم الواحد(. 	 

إنتاج الغاز الطبيعي )ماليين األقدام المكعبة في اليوم الواحد(. 	 

صادرات الغاز الطبيعي )نسبة مئوية من إجمالي الصادرات(. 	 

مخرجات النفط الخام للمنتجات البترولية المكّررة. 	 

طاقة التكرير )آالف البراميل في اليوم الواحد(. 	 

807  See The Abu Dhabi Economic Vision 2030

808  http://www.ead.ae/wp-content/uploads/2014/03/Environment-Vision-2030-Eng.pdf

809  Pan-Arab Renewable Energy Strategy 2030 – Roadmap of Actions for Implementation http://www.rcreee.org/sites/default/files/irena_pan-arab_strategy_june_2014.pdf

810  See file: envt energy agriculture KOS 2014 with codes
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إنتاج منتجات بترولية مكّررة حسب المنتج. 	 

اإلنتاج السنوي للنفط الخام )آالف البراميل(. 	 

إنتاج الغاز الطبيعي السنوي )ماليين األقدام المكعبة(. 	 

االستخدام السنوي للغاز الطبيعي )ماليين األقدام المكعبة(. 	 

استخدام الغاز الطبيعي )ماليين األقدام المكعبة في اليوم الواحد(. 	 

إنتاج الغاز الطبيعي المسال – حسب المنتج – آالف األطنان المترية. 	 

اإلنتاج السنوي للمنتجات البترولية المكررة - آالف األطنان المترية. 	 

الكهرباء:

توليد الكهرباء من الوقود األحفوري )ميغاواط في الساعة(. 	 

استهالك الكهرباء للفرد الواحد )ميغاواط في الساعة(. 	 

االستهالك الكهرباء المنزلي للفرد الواحد )ميغاواط في الساعة(. 	 

إجمالي كمّية الكهرباء المتوافرة )ميغاواط في الساعة(. 	 

الطاقة الكهربائية المخطط له )ميغاواط(. 	 

استهالك الكهرباء حسب القطاع )%(. 	 

الطاقة المتجددة: 

توليد الكهرباء من الطاقة المتجّددة )ميغاواط في الساعة(. 	 

إجمالي سعة الطاقة المتجّددة حسب مصدر الطاقة )ميغاواط(. 	 

مجموع قدرة الطاقة المتجّددة بحسب مصدر الطاقة )ميغاواط(. 	 

المياه المحّلاة: 

إجمالي االستهالك السنوي من المياه المحّلاة )ماليين الجالونات البريطانية(. 	 

إجمالي االستهالك السنوي من المياه المحّلاة للفرد الواحد )جالون بريطاني(. 	 

االستهالك المنزلي من المياه المحّلاة للفرد الواحد )جالون بريطاني(. 	 

إجمالي المياه المتوافرة )مليون جالون(. 	 

طاقة المياه المحّلاة المخطط لها )مليون جالون في اليوم(. 	 

استهالك المياه المحّلاة حسب القطاع )%(.	 

تتيــح مؤشــرات إحصــاءات الطاقــة والميــاه قيــاس تحقيــق أهــداف السياســة مثلمــا هــو مبّيــن فــي الرؤيــة االقتصاديــة 2030 وتعزيــز أمــن الطاقــة لتلبيــة 
الطلــب فــي المســتقبل، الــذي يمكــن تقييمــه عــن طريــق إتبــاع اإلحصــاءات الرســمية الرئيســية: إجمالــي الكهربــاء المتوافــرة والطاقــة الكهربائيــة المخطط 

لهــا واســتهالك الكهربــاء حســب القطــاع. 
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