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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة :١٢الهدف 

0.bالغاية . 

 تحقيق اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها، وفقاً لألطر الدولية المتفق عليها، والحد كثيراً : ٤-١٢الغاية 

 ٢٠٢٠من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام من إطالقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد 

0.cر. المؤش 

 )أ( نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة؛ و)ب( نسبة النفايات الخطرة المعالجة حسب نوع المعالجة ٢-٤-١٢المؤشر 

0.d. السلسلة 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2021شباط/فبراير  4 

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 ١-٦-١١و  ١-٥-١٢ 

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UNSD) ، وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة(UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (UNSD) اإلحصاءات في األمم المتحدة، وشعبة (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 

لتعريف: ا  

إللكترونية يُعنى هذا المؤشّر بالنفايات الخطرة المتولِّّدة، والنفايات الخطرة المتولّدة حسب النوع، بما في ذلك نفايات المعدّات الكهربائية وا

ونسبة النفايات الخطرة المُعالجة. تسهم جامعة األمم المتحدة في قياس المؤشّر الفرعي الخاص بالنفايات اإللكترونية كمنظمة كمؤشّر فرعي، 

  راعية شريكة.

ة النفايات الخطرة المجمعة + النفايات الخطر  النفايات الخطرة المتول ِّدة )باألطنان، لكل كيلومتر مربع من مساحة األرض وللفرد الواحد(:

 التي تسلّمها الجهة المولِّّدة للنفايات إلى مرافق المعالجة أو التخلّص من النفايات+ تقدير النفايات الخطرة التي ال يُعرف مصيرها.

ما في توزيع النفايات الخطرة الناتجة عن النوع الرئيسي للنفايات، ب :النفايات الخطرة المتول ِّدة حسب النوع، بما في ذلك النفايات اإللكترونية

 ذلك النفايات اإللكترونية.

 100: كمية النفايات الخطرة المُعالجة خالل السنة المشمولة بالتقرير/كمية النفايات الخطرة المتولِّّدة مضروبة بـنسبة النفايات الخطرة المُعالجة

العالمية للمواد الكيميائية والنفايات )برنامج األمم ترد المنهجية الكاملة المتّبعة لهذا المؤشّر في الوثيقة المعنونة "وثيقة استعراض المؤشرات 

 المتحدة للبيئة، قادم(".

 



 2021آخر تحديث: شباط/فبراير 

 المفاهيم:

هي نفايات تنطوي على خصائص تجعلها خطرة أو قادرة على إحداث آثار ضارة على صحة اإلنسان أو البيئة. وتنشأ النفايات  النفايات الخطرة

الً الخطرة من مصادر عديدة، مثل النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية والتصنيعية والمواد المنزلية مثل البطاريات. كما قد تتّخذ أشكا

ئل والمواد الصلبة والغازات والحمأة. ويمكن التخلص منها كمنتجات تجارية، مثل سوائل التنظيف أو مبيدات اآلفات أو عديدة، منها السوا

(. ووفقاً التفاقية بازل، توصف النفايات المدرجة في المرفق 1)أ( من المادة 1المنتجات الناشئة عن عمليات التصنيع، من اتفاقية بازل )الفقرة 

خطرة، فيما توصف النفايات المدرجة في المرفق التاسع على أنها ليست خطرة. ألغراض هذا المؤشر، وألسباب تتعلق بقابلية  الثامن على أنها

وجب المقارنة، تُستبعد النفايات اإلضافية التي توصف على أنها خطرة وفقاً للتعاريف الوطنية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية بازل بم

 .1المادة  )ب( من 1الفقرة 

مبلّغ عنها، ويشير توليد النفايات الخطرة إلى كمية النفايات الخطرة )وفقاً للتعريف الوارد أعاله( التي يتم توليدها داخل بلدٍ ما خالل السنة ال

تدوير أو التصدير، بصرف وقبل إخضاعها ألي عملية مثل الجمع، أو التجهيز إلعادة االستخدام، أو المعالجة أو االستعادة، بما في ذلك إعادة ال

جب النظر عن وجهة هذه النفايات. للنفايات التي ال يشملها التعريف الوارد أعاله، ولكنها تعرَّف أو يُنظر إليها بوصفها نفايات خطرة بمو

وكمياتها. كما يتعيّن اإلبالغ التعاريف الوطنية، والتي تُدرج في ضمن كمية "النفايات الخطرة المتولّدة"، ينبغي إضافة مالحظة لتحديد أنواعها 

ة، وعن عن النفايات الخطرة المتولدة كإجمالي الكمية المتولّدة خالل السنة المعيّنة، وحسب الكمية الناجمة عن كل من فئات األنشطة االقتصادي

 األسر المعيشية. فئات األنشطة االقتصادية المدرجة ضمن نطاق النفايات الخطرة:

 (03-01الزراعة، والصيد، والحراجة، وصيد األسماك )التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية  •

 (09-05التعدين واستغالل المحاجر )التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية  •

 (10-33التصنيع )التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية  •

 (35إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء )التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية  •

 (41-43اإلنشاءات )التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادي  •

حد لجميع األنشطة االقتصادية التصنيف أنشطة اقتصادية أخرى، باستثناء تلك الواردة في التصنيف الصناعي الدولي المو •

 .38الصناعي الدولي الموحد 

 

لنفايات وبما أن النفايات الخطرة المتولدة ال تُعالج أو يتم التخلّص منها بأكملها على الفور، ينبغي أيضاً اإلبالغ عن المخزون المتبقي من ا

رة اإلحصاءات البيئية الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة من استما R2الخطرة، وفقاً للفئات والمؤشرات الواردة في الجدول 

 وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )القسم المعني بالنفايات(.

 استبيان استمارة اإلحصاءات

• R2-2  النفايات الخطرة المتولّدة 

• R2-5 ( النفايات الخطرة المعالجة أو التي تمّ التخلّص منها خالل السنةR2.2  +دات الوار- )الصادرات 

• R2.6-10 :الكميات الموّجهة إلى أنواع مختلفة من العالج 

 إعادة التدوير  •

 الحرق  •

 الحرق مع استرجاع الطاقة ▪

 دفن النفايات  •

 الفئات األخرى  •

2.B. وحدة القياس 

 ، نسبة مئويةكيلوغرام لكل دوالر أمريكي ثابتطن، كيلوغرام، 

 

2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

 البيانات المقدّمة من الحكومات الوطنية، بما في ذلك المكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات البيئة
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3.B. طريقة جمع البيانات 

الراعية بجمع البيانات الوطنية من خالل شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة من خالل استبيان األمم المتحدة الخاص تقوم الوكاالت 

ن بإحصاءات البيئة، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة. تتخذّ شعبة اإلحصاءات إجراءات واسعة النطاق للتثبّت من صحة البيانات م

، وعمليات الفحص اليدوي والتحقق المشترك مع ما يقابلها من بيانات الوطنية، ليجري االتصال بالبلدان للحصول خالل إجراءات آلية مدمجة

انات على اإليضاحات الالزمة بشأن البيانات والتحقّق منها. وال تُدرج في قاعدة بيانات شعبة اإلحصاءات البيئية في األمم المتحدة سوى البي

من الدقة أو تلك التي أكّدت البلدان على صحتها، قبل نشرها على الموقع الشبكي لشعبة اإلحصاءات في األمم التي تُعتبر على قدر كاف 

 .المتحدة

 

نمية كما يمكن إرسال البيانات المستمدة من تقارير اتفاقية بازل إلى البلدان المعنية للنظر فيها تمهيداً إلعداد التقارير بشأن أهداف الت

  .المستدامة

 

مع البيانات الخاصة ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واالتحاد األوروبي من خالل االستبيان المشترك بين منظمة وتُج

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بشأن حالة البيئة الذي يجري كل سنتين، ويتّسق مع 

 .لمشترك بين الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، حرصاً على قابلية المقارنةاالستبيان ا

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 يرسل استبيان شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن اإلحصاءات البيئية كل سنتين

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 2020الدورة األولى لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة: 

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 النظام اإلحصائي الوطني

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 لكترونية(شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة و برنامج األمم المتحدة للبيئة )وجامعة األمم المتحدة للنفايات اإل .1
 

3.G. التفويض المؤسسي 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

مادة كيميائية مختلفة على الصعيد العالمي.  140 000المواد الكيميائية جزءٌ من الحياة اليومية، وتستخدم القطاعات االقتصادية كافة أكثر من 

جميع  فوائدها كثيرة، لكن، إذا ما افتقرت إلى اإلدارة السليمة، فقد تكون أضرارها المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة كثيرة أيضاً. وتجابه

لمعايير الدولية البلدان، وال سيّما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، تحدياً معقداً في إدارة النفايات الخطرة طبقاً ل

إلى اتخاذ إجراءات  للممارسات الجيدة. ويزداد الوضع تعقيداً في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية و/أو الفنية. وعليه، تبرز الحاجة

النفايات  تدعم االستخدام المستدام للمواد الكيميائية واإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة، خصوصاً مع ما نشهده من زيادة سريعة في توليد

هذه النفايات تتولّد أيضاً من الخطرة. وتتأتّى معظم النفايات الخطرة التقليدية من العمليات الصناعية والتصنيعية. غير أن كميات كبيرة من 

القطاعات غير الصناعية، بما فيها الرواسب الطينية الناجمة عن أنشطة قطاع الرعاية الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، 

دة مثل الطالء، و/أو ونفايات الزيوت، والبطاريات الفاسدة. كما تتفاقم المشكلة بازدياد المنتجات المعقّدة، والمكّونات الخطرة غير المحدّ
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ير األصناف غير الخطرة )مثل الرقائق والعبوات المتعدّدة الطبقات(، ولكنها قد تصبح خطرة بأشكال شتّى إذا ما تمّ التخلّص منها بطريقة غ

قت  .سليمة تسمح بتسّربها إلى الهواء أو الماء، أو إذا حُرِّ

 

4.B. التعليقات والقيود 

بيانات كافية بشأن توليد النفايات الخطرة ومعالجتها، هو ما يُعزى إلى مجموعة من العوامل، منها غياب أو عدم كفاية يفتقر بعض البلدان إلى 

لّة القواعد السياسات واألنظمة المتعلّقة باإلدارة و/أو اإلبالغ، ومحدودية الموارد البشرية والمالية والفنية في المؤسسات الحكومية المعنية، وق 

واضحة للكشف واإلبالغ، وإحجام الجهات المولِّّدة والموظفين العموميين في بعض البلدان عن الكشف عن كميات النفايات والشروط ال

ريب الخطرة المتولدة. يمتلك بعض البلدان نظم البيانات والرصد الالزمة لإلبالغ عن بياناتها، في حين تبرز الحاجة في بلدان أخرى إلى التد

  .يز القدرة على جمع البيانات والتحقّق من صحتها واإلبالغ عنهاوتنمية القدرات لتعز

كما أن البيانات القابلة لالستخدام في حساب المؤشّر )المؤشرات( قد تخضع لبعض التقييدات الناجمة عن االختالف في طريقة فهم 

شريعات الوطنية. وقد يسفر هذا التباين اختالفات في المصطلحات المستخدمة في المؤشر، أو التباين بين هذه التعاريف وتلك الواردة في الت

أنواعاً من القيم المبلّغ عنها وصعوبة في التحقّق من البيانات المقدّمة. فعلى سبيل المثال، يمكن للبلدان، بموجب التشريعات الوطنية، أن تحدّد 

 .اقية بازل، وأن تصنّفها على أنها خطرةالنفايات المختلفة عن تلك المحدّدة في قوائم فئات النفايات الواردة في اتف

4.C. طريقة االحتساب 

برنامج األمم ترد المنهجية الكاملة المتّبعة لهذا المؤشّر في الوثيقة المعنونة "وثيقة استعراض المؤشرات العالمية للمواد الكيميائية والنفايات )

 المتحدة للبيئة، قادم(".

النفايات الخطرة المتولّدة على النفايات الخطرة المجمعة من قبل شركات متخصّصة أو الخدمات البلدية، والنفايات ألغراض هذا المؤشّر، تشتمل 

يات الخطرة المُسلّمة مباشرة من الجهة المولِّّدة إلى مرفق المعالجة، فضالً عن تقدير النفايات الخطرة التي ال يُعرف مصيرها. تشمل النفا

 النفايات الخطرة المصدَّرة، ويُستثنى منها واردات النفايات الخطرة. الخطرة المتولّدة أيضاً 

رة من النفايات الخطرة المتولّدة = النفايات الخطرة المجمعة من قبل شركات متخصّصة أو الخدمات البلدية + والنفايات الخطرة المُسلّمة مباش

 لتي ال يُعرف مصيرها.الجهة المولِّّدة إلى مرفق المعالجة + تقدير النفايات الخطرة ا

إن الجانب األصعب من المنهجية هو في تقدير حجم النفايات الخطرة التي ال يُعرف مصيرها، إذ يستلزم ذلك معرفة وتقديراً على المستوى 

وتنطوي بالتالي على  المحلي. كما يتّسم هذا الجانب من المؤشّر بأهمية خاصة حيث أن هذه النفايات الخطرة عادةً ما تكون أيضاً غير مُعالجة،

 إمكانية كبيرة للتأثير على البيئة.

ها، وفي البلد ترد أدناه نسبة النفايات الخطرة المعالجة. وتجدر اإلشارة إلى أن الكمية اإلجمالية للنفايات الخطرة المُعالجة خالل السنة المبلغ عن

ن أنواع المعالجة )إعادة التدوير، الحرق مع/عدم استعادة الطاقة، الدفن المبلِّّغ تُحسب بجمع كميات النفايات الخطرة المعالجة حسب كل نوع م

 .١-٥-١٢أو غيرها(، بما في ذلك الصادرات وباستثناء الواردات. يتطابق ذلك مع تعريف إعادة التدوير في المؤشّر 

    = نسبة النفايات الخطرة المعالجة

 x 100   الكمية اإلجمالية للنفايات الخطرة المتولّدة        \النفايات الخطرة المُعالجة خالل السنة المبلغ عنها 

=  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑𝑜𝑢𝑠 𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 
𝑑𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑒𝑎𝑟 ∗

 ×  100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑𝑜𝑢𝑠 𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 
𝑑𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑒𝑎𝑟

 

 

 * النفايات الخطرة المُعالجة في البلد زائد المواد المصدّرة للمعالجة مطروحاً منها المواد المستوردة للمعالجة. 

 

4.D  .التحقق 

تنفذ شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة إجراءات واسعة النطاق للتحقق من صحة البيانات والتي تشمل إجراءات آلية مدمجة وعمليات 

لتوضيح البيانات والتحقق من صحتها. يتم فقط تضمين  الدول ت مرجعية إلى مصادر البيانات الوطنية. يتم االتصال مع فحص يدوية وإحاال

 ونشرها على موقع UNSD أثناء عملية التحقق في قاعدة بيانات إحصاءات البيئة في الدول البيانات التي تعتبر دقيقة أو تلك التي أكدتها 

UNSD 

4.E. التعديالت 
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4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

والتحقّق من صحتها، ونشرها من خالل استبيان األمم المتحدة   تضطلع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بعملية جمع البيانات، 

الي فإن الخاص بإحصاءات البيئة، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة. لكنها ال تقوم بأي تقدير أو افتراض للقيم الناقصة، وبالت

المقدّمة هي البيانات الوطنية الفعلية. وينظر برنامج األمم المتحدة للبيئة في إمكانية وضع نماذج عالمية  .عدد النقاط البيانية 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

  :على أساليب التجميع، يمكن مراجعة الموقع التالي لالطالعتُجمع البيانات على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية. 

    .ds.pdfwesr.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methohttp:// 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 ثيقة استعراض المؤشرات العالمية للمواد الكيميائية والنفايات )برنامج األمم المتحدة للبيئة، قادم(و

 

4.I  . إدارة الجودة 

 

4.J  . ضمان الجودة 

 

4.K  . تقييم الجودة 
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  توافر البيانات

  .جميع البلدان التي تشارك في االستبيان

 التسلسل الزمني:

نات يرسل استبيان شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن اإلحصاءات البيئية كل سنتين لطلب الحصول على بيا

 الزمنية. سنوية، مع اإلبقاء على السالسل

 

  :التفصيل

التفصيل حسب رموز التصنيف الصناعي الدولي الموّحد لجميع األنشطة االقتصادية، ويمكن جمع معلومات الالزمة بشأن توليد النفايات  •

 الخطرة ومعالجتها من جهات التصنيع أو على مستوى البلديات ومرافق المعالجة/التخلّص من النفايات.  

لنفايات في مدافن النفايات الخاضعة للرقابة يختلف كثيراً عن طمرها في المدافن غير التفصيل حسب نوع طمر/دفن النفايات. إن طمر ا •

 الخاضعة للرقابة، ويمكن إجراء تحليل أكثر تفصيالً بشأن هذا النوع من المعالجة.

 التفصيل حسب نوع المعالجة لكل قطاع من قطاعات التوليد؛  •

 من المرفق الرابع التفاقية بازل(. R12إلى  R2التفصيل حسب نوع عملية إعادة التدوير )من  •

قع التفصيل حسب التقسيم اإلقليمي وتختلف المعلومات المتعلّقة بالنفايات الخطرة المتولّدة اختالفاً كبيراً ضمن إقليم بلدٍ حيث تتركز ب •

 ساخنة لتوليد النفايات الخطرة حول المناطق التي تُمارس فيها األنشطة الصناعية بشكل مكثف. 

 

http://wesr.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf
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  :مصادر التباين

 كما ذُكر آنفاً، تشمل إحصاءات النفايات عدداً كبيراً من الجهات المعنية على الصعد الوطنية ودون الوطنية، وهو ما يسهم في ظهور أوجه

 التعاون بين الجهات المعنية في المؤسسات كافة. تباين مختلفة. لمعالجة هذا التباين المحتمل، تبرز أهمية التشجيع الدائم على
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 قياس النفايات في سياق أهداف التنمية المستدامة )برنامج األمم المتحدة للبيئة، سيصدر قريباً(

)قسم المعني بالنفايات(. متاح على الرابط استبيان شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن اإلحصاءات البيئية 

  :التالي

https://unstats.un.org/unsd/envstats/questionnaire 
 


