
تاريخ اإلصدار: أغسطس  2013

النتائج الرئيسية لمسح البيئة السنوي
إمارة أبوظبي 2010 - 2011

إحصاءات
البيئة والطاقة 2010

أصدر في يناير 2012



2 النتائج الرئيسية لمسح البيئة السنوي

2 
 

 

 المحتويات

 2 .................................................................................................................................................. تقديم

 4 ............................................................................................................................................... مةالمقد  

 5 ................................................................................................................................... النقاط األساسية

 5 ...................................................................................... البيئة................ إحصاءات اإلنفاق على حماية .0

 5 .................................................................................................... حماية البيئة مجاالتاإلنفاق على 

 6 ...................................................................... اإلنفاق على الممارسات البيئية في األنشطة االقتصادية

 7 ......................................................................................... إحصاءات الصحة والسالمة المهنية.............. .3

 9 ................................................................... القطاع الصناعياستخدام المياه والمياه العادمة في  إحصاءات .2

 9 .................................................................................................................... معالجة المياه العادمة

 10 ................................................................................................................. استهالك الطاقة إحصاءات .4

 13 ..................................................................................... ..............إحصاءات النفايات الصلبة غير الخطرة .5

 15 ............................................................................................................................................. الملحق

 15...................................................................................................................... المسح أهداف .0

 15............................... ......................................................................وتصنيفها اإلحصائية الوحدات. 2

 16 ...................................................................................................................... ........المنهجية .2

 17 ................................................................................................................... ......العمل مراحل .4

 

 

 

 

 

 

 

 



3 النتائج الرئيسية لمسح البيئة السنوي

3 
 

 تقديم

عن إمارة أبوظبي، دقيقة وحديثة حصاءات إة من المسوح الميدانية بهدف توفير لبإجراء سلس سنويا  حصاء اإليقوم مركز 

قطماع إلمى  السياسمات، باإلامافة اووراسمماع القرار ة التي يعتمد عليها صن  المسح إحدى الركائز المهم   اهذنتائج  وتعد  

 المواموعات كافمةوذلم  فمي وامل الخطمل والدراسمات والبحمو  فمي  ،ين بالمجمال البيئميوالباحثين والمهتم معمال األ

 المسح.بة المعني  

القطماعي علمى حمايمة البيئمة نفماق اإلمسح البيئي قاعدة عريضة من البيانات البيئيمة التفصميلية لحجمم وتتيح نتائج ال

ة المياه والطاقة المسمتهلةة، الصحة والسالمة المهنية، وتقدير كمي  حصاءات إونوع الحماية، وتقديم بيانات تفصيلية عن 

 نشاط اقتصادي مشمول في المسح. قة بإدارة النفايات امن كلاإلحصاءات المتعل  إلى  باإلاافة

 وهمي ،3100-3101 لعمام تنفيمذها تمم   صمةمتخص   اقتصمادية مسموح لخمسمة النهائيمة النتمائج ن التقريمر ملخم ويتضم  

 وممن .والصمناعة اإلصمالح وخمدمات ،والتجزئمة الجملة وتجارة ،والخدمات ،والتخزين ، والنقل)والبناء التشييد( اإلنشاءات

 ر الناشئ في القطاع البيئي.التطو   ومدى األنشطة هذه تشهدها التي راتالتطو   قياس ةنالنتائج يم هذه خالل

 مدى على بذلت مضنية ومةتبية ميدانية جهود ثمرة نيتضم   الذي المهم التقرير هذا حضراتةم أيدي بين نضل إذ وإننا

 .كافة المستويات على البيئية البيانات مستخدمي متطلبات اإلصدار هذا ييلب   أن األمل إال يسعنا ال ،ةعد   شهور

 ،،،الموفق وهللا

 

 

 بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي

 

 المدير العام
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 مةالمقد  

 
واهتمامها المتنامي بالبيئة، كان من الضروري توسيل بوظبي أمارة إتشهده ي ذالالتطور االقتصادي الةبير  في خضم  

رات ن اإلحصاءات البيئية الناتجة الحةومة من رصد التغي  وتمة   .بوظبيأقاعدة البيانات البيئية وتلبية متطلبات حةومة 

 .البيئية، واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن السياسات البيئية

 

 –اإلحصاء مركز في المسح البيئي السنوي أحد أهم المصادر لجمل البيانات الالزمة إلعداد اإلحصاءات البيئية  د  وُيع

أبوظبي، حيث يجمل المسح البيئي البيانات على أساس سنوي من المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي )أبوظبي 

م إنتاج مجموعة واسعة من اإلحصاءات عن اإلنفاق على المعلومات التي يجمعها المسح يت الغربية(. وبناء  والعين و

 . هاوتركيب ة النفاياتالبيئي والصحة والسالمة المهنية واستهالك الطاقة واستخدام المياه وكمي  
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 النقاط األساسية

 البيئة نفاق على حمايةإحصاءات اإل .0

قيمة المدفوعات  فتعر  إلى  هدفي والذي أبوظبي، – اإلحصاء ذه مركزنف   يتناول هذا الفصل نتائج المسح البيئي الذي

 الالزمة األساسية البيانات والمعلومات وتوفير نفاقواتجاه اإل حماية البيئة في إمارة أبوظبي أنشطةعلى  والمصروفات

 االقتصادية. لألنشطةتتةامل مل الحسابات القومية حصاءات إصدار إأجل  نم وذل  عنها،

 

، يهوالقضاء عل هوخفض نل التلو مإلى  التي تهدف هاجميعنفاق على حماية البيئة بأنه اإلجراءات واألنشطة ويعرف اإل

خذة من أجل تحسين البيئة المتدهورة بسبب الضغوط الناتجة عن أي تدهور آخر للبيئة. وهذا يشمل التدابير المت   فضال  

 األنشطة البشرية واالقتصادية.ن م

إلى  م هذه اإلحصاءاتاألنشطة البيئية من الناحية النقدية، وتنظ  ر في التغي  على حماية البيئة اإلنفاق حصاءات إح وتوا  

من نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتةاملة،  ا  جزء الحسابات القومية. وتعد   مثلمجموعة كاملة من الحسابات 

 .3103قبولها كمعيار إحصائي من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في فبراير عام  التي تم  
 

 

 حماية البيئة نفاق على مجاالتاإل

ت النفايات وتقليل انبعاثا إلدارةعمال في مجال البيئة حيث كان يات التي تواجه قطاع األواع التحد  أن ظهرت النتائجأو

ن إ داراتها، حيثإاالقتصادية نحو حماية البيئة و المنشآتنفاق إثره البالغ في توجيه أالغازات الملوثة للهواء الجوي 

بنسبة بلغت  إدارة النفاياتنفاق على إليليه ا %75بلغ نحو  حماية الهواءنفاق على حماية البيئة في مجال نسبة اإل

 %35نحو مجال إدارة النفايات نفاق على حماية البيئة في بلغت نسبة اإل 3100، وفي عام 3101في عام  %03 نحو

 .%02 التي بلغتنفاق على حماية الهواء والمناخ ها نسبة اإلتتل

 

 التوزيع النسبي لإلنفاق على حماية البيئة حسب النوع(: 0.0الشكل )

 

 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر: 

12% 3% 1% 1% 

1% 

75% 

0% 

1% 
6% 

 إدارة المياه العادمة  إدارة النفايات 
 خفض الضوااء واالهتزازات حماية الطبيعة والتنوع الحيوي
 حماية الهواء والمناخ حماية ومعالجة التربة والمياه الجوفية والسطحية
 األبحا  والتطوير الحماية من اإلشعاع
 أخرى

2011 

25% 

8% 

2% 
3% 

5% 
13% 

0% 
3% 

41% 
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   نشطة االقتصاديةفاق على الممارسات البيئية في األناإل

منفاق على ارتفل اإل الصمناعة ) ربعمةاأل نشمطة االقتصماديةاألداء البيئمي فمي ن األالممارسمات التمي تسماهم فمي تحس 

مليمون درهمم فمي عمام  203إلمى  3101مليون درهمم فمي عمام  000من  (واإلنشاءات والخدمات وقطاع النقل والتخزين

حيث بلغمت نسمبة الزيمادة  ،التعاقد مل الشركات المعنية باإلدارة البيئيةإلى  ، وجاء االرتفاع نتيجة اتجاه المنشآت3100

نفماق بزيمادة مقمدارها جممالي اإلإ ممن %03ل نحو حيث شة   3100في عام على مراقبة البيئة  نفاقوزاد اإل، %20نحو 

 .3101عام  نع 01%

 

 االقتصاديةعلى الممارسات البيئية لألنشطة نفاق اإل نسبة(: 1.2الشكل )

 

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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 الدورات التدريبية

 التقييم والتدقيق على البيئة

 مراقبة البيئة
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 إحصاءات الصحة والسالمة المهنية .0

م الصناعي كالتقد  ة عد  رات الناشئة في مجاالت رات والتغي  ر نظم السالمة والصحة المهنية نتيجة التطو  تطو  ت 

 علىحصاءات الصحة والسالمة إوتساعد  ،ل والعمالةرات في قطاع العمتغي  يتبعها  والتيجتماعي،والتةنولوجي واال

عمال والحفاظ على صحة العاملين جل تنمية قطاع األأخذي القرار من اسمي السياسات ومت  عطاء صورة وااحة لرإ

 من خالل وال نظم وتشريعات وممارسات إلدارة الصحة والسالمة المهنية داخل المنشآت االقتصادية المختلفة تبعا  

 بمختلف وظائفهم ومهامهم امن المنشأة.ن والعاملض لها لنوع النشاط وحجم المخاطر التي يتعر  

 

الصناعة واإلنشاءات والخدمات وقطاع النقل ) ربعةاأل نشطة االقتصاديةلألجمالي الوفيات إبلغ  3101وفي عام 

ساعات  دعدإلى  عزىمنها، وذل  يُ  %65ت نحو نشاءافيات في قطاع اإللت نسبة الوحالة وفاة شة   66نحو  (والتخزين

ساعة  ونملي 611 نحو ناعيعدد ساعات العمل في القطاع الص. كما بلغ مليار ساعة عمل 0.0ي بلغ نحو العمل الذ

حادثة  54.3حادثة، وفي الصناعة  47.1نشاءات في قطاع اإل لةالي الحواد  المسج  جمإل ي المقابل بلغ معد  فعمل، و

 .التهم لةل مليون ساعة عملحساب معد   تم   وقد ،حادثة 13.0وفي قطاع الخدمات 

 

 0202 - االقتصاديعدد حوادث الصحة والسالمة المهنية حسب النشاط (: 2.1جدول )

 ل والتخزينقالن الخدمات اإلنشاءات الصناعة نوع اإلصابة

 0 13 43 10 إصابات مميتة )وفيات(

 34 0 32 0 يب العجز الةل  إصابات تسب  

 29 32 991 32 ب العجز الجزئيإصابات تسب  

 548 3,481 5,412 4,764 أيام 2كثر من أل ا  إصابات تستدعي عالج

 1,316 26,644 47,355 32,235 إصابات طفيفة

 1,927 30,170 53,833 37,041 المجموع

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 
 
 

- االقتصااديلة لكل مليون سااعة عمال حساب النشااط ل اإلصابات والحوادث المسج  معد  (: 0.0جدول )

0202 

 النقل والتخزين الخدمات اإلنشاءات الصناعة البند

 99 367 1,126 683 عدد ساعات العمل )مليون ساعة(

 1 0.0354 0.0382 0.0146 ل الوفيات لةل مليون ساعة عملمعد  

لة لةل مليون ل إجمالي الحواد  المسج  معد  
 09.46 13.30 47.81 54.32 ساعة عمل

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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شةلت نسبة الوفيات في قطاع وحالة وفاة  71قتصادية نحو أنشطة ا بلرلألبلغ اجمالي الوفيات  3100وفي عام 

عدد ساعات  وبلغمليار ساعة عمل  1.9ساعات العمل الذي بلغ نحو  دلى عدإ% منها، وذل  يعزى 47صناعة نحو ال

الحواد  المسجلة  في قطاع  جماليإاعة عمل ، وفي المقابل بلغ معدل مليار س 0.06ءات العمل في قطاع االنشا

حادثة والذي تم حساب معدالتهم لةل  14حادثة وفي قطاع الخدمات  42.61حادثة ، وفي الصناعة  42.73االنشاءات 

 مليون ساعة عمل.

 

 

  2011 -الصحة والسالمة المهنية حسب النشاط االقتصاديعدد حوادث (: 2.3جدول )
 

 النقل والتخزين الخدمات اإلنشاءات الصناعة نوع اإلصابة

 4 8 25 34 إصابات مميتة )وفيات(

 3 2 9 0 يب العجز الةل  إصابات تسب  

 47 31 245 104 ب العجز الجزئيإصابات تسب  

 517 3,043 5,217 4,691 أيام 2كثر من أل ا  إصابات تستدعي عالج

 1,561 27,659 45,019 34,941 إصابات طفيفة

 2,132 30,743 50,515 39,770 المجموع

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 
 
 

 - قتصاديااللة لكل مليون ساعة عمل حسب النشاط ل اإلصابات والحوادث المسج  معد  (: 2.4جدول )

0200 

 النقل والتخزين الخدمات اإلنشاءات الصناعة البند

 110 366 1,155 910 مليون ساعة عمل

 0.0363 0.0219 0.0216 1.1274 ل الوفيات لةل مليون ساعة عملمعد  

لة لةل مليمون ل إجمالي الحواد  المسج  معد  
 09.21 14.11 42.74 42.71 ساعة عمل

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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 القطاع الصناعي في  المياه والمياه العادمة استخدام حصاءاتإ .3

بموظبي، حيمث بلمغ اسمتخدام أممارة إفمي لهما  ةوالمسمتخدمللميماه  ةةالمستهلالقطاعات هم أحد أقطاع الصناعة  يعد  

( 3.1ممن الميماه ممن مختلمف المصمادر، ويالحمل ممن الجمدول ) مليون متمر مةعمب 11,132.97 نحو 3101المياه في عام 

، وفمي المقابمل انخفمض اسمتخدام 3101عن عمام  %42بنسبة  3100في عام  المستخدمةالجوفية ة المياه ارتفاع كمي  

التبريمد  غمراضألساسي الستخدام مياه البحمر همو ن الهدف األأوالجدير بالذكر  لألعوام نفسها %1.2مياه البحر بنسبة 

 خرى.أالبحر مرة إلى  منه %19عادة نحو إتم توالطاقة نتاج إفي الصناعة ومحطات 

 في قطاع الصناعة حسب النوع المستخدمةة المياه كمي  (: 3.1جدول )
  (مليون متر مةعب)

 2011 2010 النوع
 35.83 11.71 شبةة المياه العامة 

 10,988.20 11,116.04 مياه البحر
 7.46 5.22 المياه الجوفية

 11,031.49 11,132.97 المجموع
   أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 

 معالجة المياه العادمة

 3101عمام  نع %7.5نحو  نسبتهابزيادة  3100متر مةعب في عام لف أ 119.9ة المياه العادمة المعالجة نحو بلغت كمي  

ة الميماه المعالجمة فمي المنشمآت الصمناعية عادة االستخدام ممن كمي مإوبلغت نسبة  ،(3.2ح في الجدول )كما هو موا  

ر الناشئ فمي معالجمة الميماه العادممة داخمل التطو   (3.1)ح الشةل . ويوا  3101عام  نع %4مقدارها بزيادة  %74نحو 

 المنشآت االقتصادية.

 0200 – 0202ة المياه المعالجة والمعاد استخدامها في قطاع الصناعة كمي  (: 3.2جدول )
 )متر مةعب(

 2011 2010 البند
  809,952.36  753,699.54 ة المياه المعالجةكمي  
  603,469.83  530,137.85  ة المياه المعاد استخدامهاكمي  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 
 0200 – 0202 ة المياه المعالجة والمعاد استخدامها لقطاع الصناعةكمي  (: 3.1الشكل )

 

 

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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  استهالك الطاقة حصاءاتإ .4

حفموري ويسمتخدم الوقمود األ .كافمة نواعهماأنشمطة االقتصمادية بأهمم الركمائز التمي تعتممد عليهما األ إحمدىالطاقمة  تعد  

 ارطاقمة حراريمة تقماس بالمليمإلمى  لنتاج المنتجات النهائية التي تتحو  ساسية إلأكمحروقات في عملية الصناعة كمادة 

 .  وحدة حرارية بريطانية

فمي الجمدول حة الموا  الخمسة االقتصادية نشطة أللبوظبي أة الطاقة المستهلةة في إمارة بلغت كمي  ، 3101في عام 

ة الطاقة المسمتهلةة عمن طريمق الغماز الطبيعمي نحمو بلغت كمي  كما لف مليار وحدة حرارية بريطانية، أ 1,175( نحو 4.1)

كمما همو  %79نتاج الطاقة الةهربية نحمو إحيث بلغ نصيبه من  ،لطاقةالصناعي المستهل  الرئيس ل النشاط د  ويع، 13%

نشممطة جمممالي اسممتهالك األإمممن  %93.2ة الطاقممة المسممتهلةة نحممو جمممالي كمي ممإ( وبلممغ 4.1ح فممي الشممةل )موا مم

حجمم  ممن %19.5 ل نسبةشة  ي الذي، حيث يعتمد قطاع الصناعة بشةل كبير على الغاز الطبيعي االقتصادية الخمسة

الوقمود أنمواع ( نسمب اسمتهالك 4.2ح الشمةل )ويوا م نتماج الطاقمة الةهربيمة.إن نشماط استهالكه للطاقمة والمذي يتضمم  

 .االقتصاديحسب النشاط األحفوري 

 

 

 
 0202 - االقتصادينسبة استهالك الكهرباء حسب النشاط (: 4.1الشكل )

أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 0202 -حسب النوع والنشاط االقتصادي  ةة الطاقة المستهلككمي   (:4.1جدول )
 (وحدة حرارية بريطانية مليار)

النقل  اإلنشاءات الصناعة النوع
 المجموع التجارة الخدمات والتخزين

  100,769 4,977 7,705 1,229 7,516 79,342 الةهرباء

  22,183 2,721 3,691 4,125 9,781 1,865 الجازولين

  76,837 1,587 1,406 15,172 27,421 31,251 الديزل

  3,003 61 1,582 27 145 1,188 غاز البترول المسال

  972,373 62 1,062 141 302 970,806 الغاز الطبيعي

  1,175,165 9,408 15,446 20,694 45,165 1,084,452 المجموع الكلي
 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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 0202 – حسب النشاط االقتصادي حفورينواع الرئيسة من الوقود األاألنسبة استهالك (: 4.2) الشكل

 
 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 
حة في الجدول الموا   الخمسة االقتصاديةألنشطة لة الطاقة المستهلةة في إمارة أبوظبي ، بلغت كمي  3100وفي عام 

( 2.4. الشمةل )3101عمام  لمىع %6ألف مليار وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة مقمدارها نحمو  1,245.9نحو ( 3.4رقم )

مت أنشممن زيادة ملحوظة في اسمتهالك الطاقمة الةهربيمة التمي  3100ن ما شهده عام يبي   ل فمي األنشمطة  عمن التوس 

 من االستهالك العام لألنشطة االقتصمادية المشممولة فمي المسمح. %19ل استهالك الةهرباء نحو الصناعية حيث شة  

التجمارة  اقطاعم أمما، %61نشماءات علمى وقمود المديزل بنسمب تتجماوز النقمل واإل( اعتمماد قطماعي 4.4ح الشةل )ويوا  

 .على وقود الجازولين بأنواعه المختلفة نفيعتمداوالخدمات 
 

 

 0200 -حسب النوع والنشاط االقتصادي  ةة الطاقة المستهلككمي  (: 4.2) جدول

 (وحدة حرارية بريطانية يارمل)

النقل  اإلنشاءات الصناعة النوع
 المجموع التجارة الخدمات والتخزين

  139,742 5,248 8,140 1,458 7,595 117,301 الةهرباء

  25,150 2,752 4,296 5,374 10,718 2,010 الجازولين

  86,397 1,685 1,655 26,331 26,713 30,013 الديزل

  3,729 76 2,283 27 152 1,191 غاز البترول المسال

  990,910 65 774 85 241 989,745 الغاز الطبيعي

  1,245,928 9,826 17,148 33,275 45,419 1,140,260 المجموع الكلي

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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 0200 -قتصادي االنسبة استهالك الكهرباء حسب النشاط (: 4.3الشكل )

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 
 

 0200 –حسب النشاط االقتصاديحفوري األالرئيسة من الوقود نواع األنسبة استهالك (: 4.4الشكل )

 

 

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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  النفايات الصلبة غير الخطرةإحصاءات  .5

جرى مركز أبوظبي، ومن هذا المنطلق أمارة إالتي تواجه البيئة في  تيات والمشةالهم التحد  أحد أالنفايات  تعد  

 ،(5.2و) (5.1) ينشطة االقتصادية التي جاءت نتائجها امن الجدولين رقمالنفايات امن األدارة إحصاء دراسة حول اإل

 3101في عام  %52.9 نفايات معدنية بنسبة ن تركيب النفايات لقطاع الصناعة يحتوي علىأواحت الدراسة أحيث 

خرى نحو العضوية األ نشاءات بلغت نسبة المواد غير، وفي قطاع اإل3100في عام  %55.79إلى  التي ارتفعتو

نشاء وشملت الدراسة النفايات في مواقل اإل %51.09إلى  انخفضت لتصل 3100وفي عام  2010 في عام 55.36%

ن معظمه ن تركيب النفايات لقطاعات النقل والتخزين والخدمات والتجارة يتةو  أفقل ولم تشمل نفايات الهدم، ويالحل 

 الورقية والبالستيةية.من النفايات العضوية والنفايات 

 
 0202 - نسب تركيب النفايات حسب النشاط :(5.1جدول )

% 

النقل  اإلنشاءات الصناعة النشاط االقتصادي
 التجارة الخدمات والتخزين

 32.96 18.81 14.17 7.091 2.251 ىورق وورق مقو  

 4.221 2.451 0.541 2.181 0.491 منسوجات

 18.85 10.62 3.461 3.961 1.941 بالستي 

 4.541 2.821 1.161 1.991 0.251 زجاج

 16.74 5.501 3.801 11.87 53.95 معدن

 5.341 10.47 8.481 55.26 28.39 مواد غير عضوية أخرى

مواد 
 عضوية

 16.80 44.75 3.261 9.921 3.271 أغذية ونفايات الحدائق

 0.551 4.581 65.13 7.731 9.461 مواد عضوية أخرى

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر:  

 

  

 0200 -نسب تركيب النفايات حسب النشاط  :(5.2جدول )
% 

النقل  اإلنشاءات الصناعة النشاط االقتصادي
 التجارة الخدمات والتخزين

 33.80 18.00 14.95 11.36 1.851 ىوورق مقو   ورق

 04.69 02.34 1.361 1.591 00.44 منسوجات

 20.00 09.95 4.781 3.051 1.821 بالستي 

 04.63 03.25 01.01 2.041 0.281 زجاج

 13.37 05.83 11.70 12.28 55.79 معدن

 05.67 10.59 06.13 50.19 26.78 مواد غير عضوية أخرى

مواد 
 عضوية

 17.30 46.77 04.44 14.36 3.821 أغذية ونفايات الحدائق

 00.54 03.27 55.63 05.13 09.22 مواد عضوية أخرى

 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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  عن طريق   منها، حيث بلغت نسبة التخل  ة النفايات حسب طرق التخل  ( التوزيل النسبي لةمي  5.1ح الشةل )ويوا  

 باإلاافة %،7.3إلى  3100التي ارتفعت في عام  %6.9عادة تدوير نحو إتم تو %41مواقل الدفن نحو إلى  نقل النفايات

ة كمي  ل شة  تو، 3100في  %5.76إلى  3101في عام  %5  من النفايات عن طريق البيل من التخل   ارتفاع نسبةإلى 

  .في وسائل التخل  الةبرى لقائها في الحاويات النسبة إ  من النفايات عن طريق التخل  

 
 
 
 
 

  صالتخل   طريقة حسب الصلبة النفايات ةكمي  (: 5.1) الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 
  

42.77% 

39.88% 

0.34% 6.90% 

0.38% 

5.06% 4.68% 

  إلى النقل حاويات النفايات
النفايات مدافن  

سماد -التحويل إلى استخدامات زراعية  إعادة التدوير الحرق  أخرى البيل 

41.95% 
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0200 0202 
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 الملحق

 هداف المسحأ .0

المسوح من القاعدة الواسعة من البيانات التي توفرها عن مختلف األنشطة االقتصادية العاملة في  اتبرز أهمي ة هذ

هذه إلى  ، ونظرا  هعوتتب  دورها المهم في قياس التطو ر في المجاالت البيئية المختلفة إلى  إمارة أبوظبي، باإلاافة

أبوظبي بتنفيذ المسوح البيئية للمنشآت  -األهمي ة ولضرورة توفير هذه القاعدة من البيانات فقد بدأ مركز اإلحصاء 

 وذل  لتحقيق مجموعة من األهداف من أهم ها: 3100و 3101االقتصادية لجمل البيانات عن عامي 

 في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات. بيئيةتوفير البيانات الالزمة لدعم السياسات واتخاذ القرارات ال .0

 على حماية البيئة والتطور الناشئ بها.نفاق اإلر في مجاالت توفير البيانات الالزمة لقياس التغي   .3

ق باإلحصاءات البيئية مثل حصر انبعاثات الغازات التي تتعل   روعاتالمشتقديم الدعم لحةومة أبوظبي في  .2

 واألمن الصناعي. الدفيئة والصحة المهنية

ق باألنشطة المساهمة في توفير قاعدة قوية من البيانات اإلحصائية البيئية في اإلمارة، في ما يتعل   .4

 االقتصادية.

 .3121في تحقيق أجندة حةومة أبوظبي ورؤية أبوظبي  الحاد توفير قاعدة بيانات أساسية لقياس التطور  .5

وذل  من خالل توفير البيانات  ،اإلمارات العربية المتحدة المساهمة في بناء نظام إحصائي وطني في دولة .6

 اإلحصائية التفصيلية عن اإلمارة.

 توفير البيانات الالزمة لرجال األعمال والمستثمرين التخاذ القرارات المناسبة ولتقويم قراراتهم االستثمارية. .7

 

 الوحدات اإلحصائية وتصنيفها .0

البيانات هي "المنشأة" العاملة في أي من األنشطة االقتصادية بصفة هذا النشاط الوحدة اإلحصائية التي جمعت منها 

نشاطا  رئيسا  لهذه المنشأة. ويعتمد التصنيف على مستوى الحد  الثاني من دليل التصنيف الصناعي الدولي الموح د 

 (. ISIC Rev.4لألنشطة االقتصادية جميعها )

 والقطاعات التي يشملها المسح هي:

 . ويشمل:الصناعة قطاع .0

 التعدين واستغالل المحاجر. 

 الصناعة التحويلية. 

 إمدادات الةهرباء والغاز والبخار وتةييف الهواء. 

 إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة. 

 .قطاع اإلنشاءات .3

 . ويشمل:قطاع التجارة .2

  والدراجات الناريةتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات. 

 .قطاع النقل والتخزين .4

 . ويشمل:قطاع الخدمات .5

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. 

 األنشطة العقارية. 

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية. 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. 

 التعليم. 
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 األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي. 

 ليةالفنون والترفيه والتس. 

 أنشطة الخدمات األخرى. 

 المنهجية .3

ما يوليه المركز من الرعايمة الخاصمة فمي اتبماع المنهجيمات والمعمايير الدوليمة، فقمد تمم  اتبماع المنهجيمات والتوصميات إلى  نظرا  

الدولية الخاصة بةل نشاط من األنشمطة االقتصمادية ممن حيمث المفماهيم المسمتخدمة وأسملوب جممل البيانمات األساسمية، 

 واستخرجت األرقام والمؤشرات المعرواة من واقل النتائج الفعلية للمسح.

 

 تصميم العي نة 0.3

، حيث تم  تقسيم 3101اإلطار الذي وف ره مشروع تحديث األطر داخل إمارة أبوظبي في عام إلى  يستند إطار المسح

استخدام أسلوب المسح الشامل لمنشآت ثال  فئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة بحسب عدد العمال، وتم  إلى  اإلطار

 الفئة الةبيرة، واستخدام أسلوب العي نة الطبقية العشوائية المنتظمة للفئتين المتوسطة والصغيرة، بحسب كل نشاط.

 

 سنة المسح 0.3

(. وفمي حمال 3100و 3101ُجمعت البيانات من المنشآت بصفة أساسية عن كمل سمنة ميالديمة ممن سمنوات المسمح )

انات بعض المنشآت على أساس سنوات محاسبية تختلف عن السنة الميالدية، كانت تؤخذ البيانمات عمن فتمرة إتاحة بي

 محاسبية تقل أغلبها في سنة المسح.

وثائق المسح  3.3  

 تتضم ن وثائق المسح االستمارة، وكتيب التعليمات الخاص بالباحثين الميدانيين وكتيب قواعد التدقيق المةتبي. 

 تم  تصميم االستمارة بحيث تحتوي على البيانات جميعها التي تحقق أهداف المسح وتتضم ن االستمارة ما يلي: 

 البيانات التعريفية والبيانات العامة حول المنشأة. .0

 .على حماية البيئةنفاق اإلقيمة . 3

 .الصحة والسالمةحصاءات إ. 2

 .استخدام المياهحصاءات إ. 4

 .استخدام الطاقةحصاءات إ. 5

  .النفاياتدارة إحصاءات إ. 6

 

 كتيب التعليمات  0.3.3

كتيب التعليمات على المفاهيم المستخدمة في االستمارة لتوايحها للعاملين في الميدان والتدقيق  ييحتو

المةتبي، كما تتضم ن شرحا  مفص ال  ألسئلة االستمارة جميعها وكيفي ة استيفاء البيانات بصورة تضمن من خاللها 

ملة في المسح من مشرفين ومراقبين الحصول على أعلى درجات الدقة، ويتضم ن أيضا  واجبات الةوادر العا

 وباحثين ومدققين. 
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 كتيب التدقيق وقواعد المطابقة 0.3.3

يحتوي كتيب التدقيق وقواعد المطابقة على القواعد األساسية التي يجب على الباحثين والمدققين اتباعها في 

قواعد المراجعة الفنية الرئيسة كالقواعد أثناء قيامهم باألعمال الموكلة إليهم، كما تحتوي قواعد المطابقة على 

 العامة للمسوح والمراجعات الفنية للجداول الخاصة بةل مسح.

 

 مراحل العمل .4

 
 المرحلة التحضيرية 0.4

تضم نت هذه المرحلة تحديد أهداف المسح وتصميم االستمارة وإعداد كتيبات التدريب والتمدقيق والمراجعمة الميدانيمة 

 والمةتبية. 

 

 العمل الميدانيمرحلة   0.4

فمرق، إلمى  قام بتنفيذ العمل الميداني باحثون ممدر بون تمم  اختيمارهم مسمبقا  وفمق معمايير محمد دة، حيمث تمم  تموزيعهم

 وأشرف على سير العمل المشرف الميداني والمراقبون. 

 

 التجهيز المكتبي   3.4

تمدقيقها بشمةل كاممل، وفمي حمال اكتشماف تم  تسليم قسم التدقيق االستمارات الجاهزة من الميدان أول بمأول ليمتم  

أخطاء في االستمارات يُحد د نوع الخطأ ومن ثم  تُعالج األخطاء مةتبيا  أو يمتم  االتصمال ممل المنشمأة ممرة أخمرى لتصمويب 

 قسم إدخال البيانات.إلى  الخطأ أو إرجاعها للميدان، وبعد ذل  تُرم ز االستمارات وتُرسل

 

 التجهيز اإللكتروني  4.4

بإدخال االستمارات أول بأول وفمق البرنمامج  إدخال البياناتمن تدقيق االستمارة وترميزها قام موظفو قسم نتهاء اال بعد 

المعد  خصيصا  لعملية اإلدخال، ثم تم  استخراج كشوفات تتضم ن النتائج األولية وتم  تدقيقها والتأك مد ممن صمحة البيانمات، 

 ة مسبقا  والتدقيق عليها واستخراج النتائج بصورة نهائية.ومن ثم تم  إدخال معامالت الرفل المعد  
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