قسم احصاءات البيئة
املنهجية

 .4خلفية عامة عن املسوح
 1.4مقدمة

مت خالل عام

2015

تنفيذ العديد من املسوح على مستوى اململكة وملختلف األنشطة االقتصادية

(اخلدمات الطبية والفنادق والتعليم وصيانة الربجميات والبلدايت والصناعات اخلطرة وغريها ،)...وذلك
لتوفيـر البياانت املتعلقة ابستخدامات عام  2014من املياه والطاقة ،والنفاايت الصلبة والسائلة اخلطرة
وغري اخلطرة الناجتة عن هذه األنشطة والنفاايت اإللكرتونية واإلنفاق على محاية البيئة ،وهتدف املسوح
إىل ما يلي:
أ .توفري بياانت إحصائية عن النفاايت الصلبة والسائلة (اخلطرة وغري اخلطرة) وعن
النفاايت اإللكرتونية.
ب .توفري بياانت عن كمية املياه املستخدمة واملياه العادمة وأساليب التخلص منها وطرق
معاجلتها.
ج .توفري بياانت عن كمية ونوعية وقيمة الطاقة املستهلكة.
د .توفري معلومات حول النفقات على محاية البيئة وعدد العاملني يف هذا اجملال يف
القطاع العام.
هـ .توفري معلومات عن البنية التحتية والتكوين الرأمسايل واملوجودات الثابتة املتعلقة ابملياه.
 2.4مشولية املسوح

مشلت املسـ ــوح عينة عثلة على مسـ ــتوى اإلقليم لنشـ ــا صـ ــيانة الربجميات ونشـ ــاطي املالية والت مني ،أما

قطاع الصــناعة فشــمع عينة لبعا األنشــطة على مســتوى اإلقليم ،أما املســتشــفيات اخلاصــة وا كومية
يف اململكة وقطاع البلدايت وقطاع اخلدمات (أنشطة الفنادق والتعليم) فقد مت تغطيتها أبسلوب املسح
الشامع.
 3.4إطار املسوح
وفر تعداد املنش ـ ـ ــنت الذا نفذتة الدائرة يف عام  2011إطارا ش ـ ـ ــامال للمنش ـ ـ ــنت االقتص ـ ـ ــادية ،حيث
استخدم هذا اإلطار لتصميم عينات املسوح البيئية.
 4.4عينة املسوح
استخدم يف تصميم عينة هذه املسوح أ سلوب املعاينة الطبقية ،حيث قسمت املنشنت االقتصادية إىل
طبقات حسب عدد العاملني يف كع منش ة .وقد وزعت العينة بني الطبقات ابستخدام أسلوب التوزيع
املتناسب مع عدد العاملني يف كع طبقة ومت سحبها على النحو التايل:

أ -استخدام أسلوب املسح الشامع للبلدايت يف اململكة.
ب -استخدام أسلوب املسح الشامع للمستشفيات اخلاصة وا كومية يف اململكة.
ج -ولغاايت مس ـ ــح النفاايت يف أنش ـ ــطة الفنادق والتعليم ،فقد اس ـ ــتخدم أس ـ ــلوب املس ـ ــح
الشامع لنشا الفنادق ونشا التعليم األساسي ونشا التعليم العايل وأنشطة التعليم
األخرى مثع املراكز الثقافية .ومت اختيار هذه األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة بناك على ى ريها الكبري على
البيئة من انحية استهالك املوارد املائية والطاقة وإنتاج النفاايت.
د -سـ ــحبت عينة طبقية للمنشـ ــنت االقتصـ ــادية يف األنشـ ــطة الصـ ــناعية ،حيث مت تقسـ ــيم
اململكة إىل ال ة أقاليم ،ومن مث تقس ـ ـ ـ ــيم اجملتمع يف كع إقليم ونش ـ ـ ـ ــا اقتص ـ ـ ـ ــادا إىل
مخس فئات على النحو التايل:
الفئة
1
2
3
4
5

املنشآت املشمولة ابلفئة
املنشنت اليت توظف أقع من  5عمال
املنشنت اليت توظف  9-5عمال
املنشنت اليت توظف  19-10عامالا
املنشنت اليت توظف  20عامالا ف كثر
املنشنت النادرة

هـ ولغاايت مسح النفاايت اإللكرتونية الناجتة عن قطاع املالية والت مني وأنشطة صيانة الربجميات ،فقد مت
ا صول على عينة املسح املكونة من  297منِش ة مقسمة اىل جمموعتني .وتكون إطار املسح يف اجملموعة
األوىل من مجيع منشنت قطاع املالية وبعا أنشطة الت مني ،ويف اجملموعة الثانية اليت مشلت أنشطة صيانة
الربجميات املصنفة فئة أوىل واثنية واثلثة.

 5.4التعاريف الرئيسة
التلوث :وجود مواد وحرارة يف وسط (هواك وماك وأرض) تسبب طبيعتها أو موقعها أو كميتها آاثرا بيئية

غري مرغوبة.

النفاايت :املواد اليت تتولد خالل استخراج املواد اخلام وجتهيزها كمنتجات وسيطة أو هنائية .وكذلك
املواد اليت تتولد خالل استهالك املنتجات النهائية أو من خالل أا نشاطات بشرية أخرى ويريد املنتج
التخلص منها ،ويستثىن من ذلك املخلفات اليت يعاد تدويرها أو استخدامها يف مكان إنتاجها.

النفاايت الطبية :كع الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت الناجتة عن العناية الطبية يف املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيات والعيادات واملختربات
واملؤسسات الطبية األخرى وهذا التعريف يستثين النفاايت الطبية املنزلية.
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية :هو التصنيف املرجعي الدويل لألنشطة

االقتصــادية اإلنتاجية .والغرض األســاســي يذا التصــنيف هو توفري جمموعة من فئات األنشــطة اليت كن
استخدامها يف إنتاج اإلحصاكات حسب تلك األنشطة.
النفاايت الصناعية :النفاايت السائلة والصلبة اليت تنش عن صنع منتجات معينة.

املواص فففات :املعايري والقيم اليت اعتمدت من قبع مؤس ـ ـسـ ــات تصـ ــة عامليا أو حمليا لض ـ ــبط نوعية
املنتج (املياه ،الغذاك…،اخل) وذلك لضمان مالكمتها لغرض اإلستخدام.

النفاايت اإللكرتونية :األجهزة االلكرتونية والكهرابئية القد ة أو املنتهية أو املطروحة واليت تس ــتخدم

كهرابك ،ويش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــع هــذا التعريف مجيع أجهزة الكمبيوتر واإللكرتونيــات وايواتف النقــالــة واألجهزة
األخرى مثع أجهزة التلفزيون والثالجات سـ ـ ـ ـواك كانت تباع أو بش ـ ـ ــكع تربعات أو مت التخلص منها
من قبع مالكيها األصليني.
اجلس ف ف ففيمات العالقة ( :)TSPاجلسـ ـ ـ ـ ــيمات الصـ ـ ـ ـ ــلبة والسـ ـ ـ ـ ــائلة العالقة ابيواك وقطرها أقع من

100

ميكرون ،ومص ــادر هذا امللوأل األغربة وحرق الوقود والص ــناعات وحرائق الغاابت والغبار املثار من الطرق
غري املعبدة وغري ذلك.
املبيدات :أا مادة أو خليط من املواد يسـ ـ ــتخدم للوقاية أو إلابدة أو مكافحة ايتفات اليت تشـ ـ ــمع
انقالت املرض البشرا وا يواين واألنواع غري املرغوبة من النبااتت وا يواانت.

األمسدة :مواد عض ــوية أو غري عض ــوية يتوا على عناص ــر كيميائية يس ــن من و النبات وخص ــوبة
الرتبة.
 . 5الواثئق الرئيسية للمسوح
 1.5استمارات املسوح

أ .استمارة اخلدمات الطبية.
ب .استمارة النشا الصناعي.
ج .استمارة البلدايت.
د .استمارة قطاع اخلدمات (فنادق وتعليم).
استمارة النفاايت اإللكرتونية.
هـ
 2.5كتيبات التعليمات وقواعد التدقيق وكتيب الرتميز

أعد لكع مسح كتيب تعليمات خاص بة يتضمن:
أ .تعليمات استيفاك بياانت اإلستمارة وشرح املفاهيم واملصطلحات الواردة فيها.
ب  .ق واعد تدقيق البياانت من حيث اإلتساق ومنطقية األرقام وغريها .
ج  .كتيب ترميز خاص لكافة بنود اإلستمارة.
 .6مرحلة مجع البياانت
يقوم بتنفيذ العمع امليداين ابحثون مدربون يت إشراف املراقبني ،وغالبا ما يكونوا من ذوا اخلربة
يف العمع امليداين ،حيث يتم توزيع الباحثني إىل فرق ويتم اإلشرف على سري العمع من خالل املشرف
امليداين .وقد أسندت عملية تدقيق اإلستمارات ميدانيا إىل مدقق ميداين يقوم بتدقيق اإلستمارات
املنجزة أوال أبول ،ويف حالة وجود خط يف استمارة ما ،تعاد اإلستمارة إىل الباحث لتصويب اخلط .
 .7مرحلة جتهيز البياانت
 1.7التجهيز املكتيب

ي تم تدقيق بياانت اإلستمارات وفق قواعد التدقيق املكتوبة واملوزعة على املدققني املكتبيني يف مركز الدائرة
وأعيدت اإلستمارات املشكوك يف بياانهتا إىل الفرق امليدانية لتصويبها ،وبعد اإلنتهاك من عملية التدقيق
يتم ترميز اإلستمارات طبقا ألدلة الرتميز املعتمدة.

 2.7التجهيز اإللكرتوين
بعد اإلنتهاك من تدقيق وترميز اإلستمارات ،يتم إرسايا إىل مديرية تكنولوجيا املعلومات ليتم إدخايا
حسب برامج إدخال معدة مسبق ا تضبطها العديد من قواعد التدقيق ايتيل اليت تكشف أخطاك اإلستمارات
أو أخطاك اإلدخال فتصوب أوالا أبول أ ناك عملية اإلدخال .وعند اإلنتهاك من عملية اإلدخال وتنقية
البياانت من األخطاك ،يتم إستخراج كشوف تتضمن النتائج األولية ابستخدام معامالت الرفع املعدة
مسبقا ،وذلك من أجع تدقيقها والت كد من صحة النتائج.
 .8إعداد التقرير ونشر النتائج

بعد تدقيق النتائج األولية والت كد م ن صحتها من حيث الشكع واتساق البياانت داخع اجلدول ومع
اجلداول األخرى ،يتم استخراج اجلداول النهائية وإعداد النشرة ،كما يتم نشر هذه النتائج على موقع الدائرة

اإللكرتوين.

