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برنامج العمل
عة لألمم مقدمة عن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التاب1.

(DESA)المتحدة 

معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان : ١-٥-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2.
المواد المعاد تدويرها

قسم )لبيئة برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن إحصاءات ا/استمارة شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة3.
١-٥-١٢، وقابليته للتطبيق على مؤشر أهداف التنمية المستدامة (النفايات

عية لغربي الخبرة في جمع جميع بيانات النفايات من منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتما4.
(اإلسكوا)آسيا 

وفريق الخبراء المعني ٢-٥-١٢أهداف التنمية المستدامة مؤشر )أعمال أخرى وثيقة الصلة 5.
(بإحصاءات البيئة



شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة. 1

اعدوالقوالمعاييرويطور،العالميةاإلحصائيةالمعلوماتوينشريجمع ...العالمياإلحصائيبالنظامبالنهوضملتزمون ...
اإلحصائيةاألنشطةتنسيقنسهلنحن .ويدعم جهود البلدان لتعزيز أنظمتها اإلحصائية الوطنية،اإلحصائيةلألنشطة
.العالمياإلحصائيللنظاماألولالكيانباعتبارهاالمتحدةلألمماإلحصائيةاللجنةعملوندعمالدولية

:وظائف رئيسيه

اإلحصائيةجمع ومعالجة ونشر المعلومات: البيانات1.

اإلحصائيةوالتعاريفوالتصنيفاتاألساليبتوحيد :المنهجية2.

الفنيالتعاونبرنامج :القدراتتنمية3.

الدوليةاإلحصائيةواألنشطةالبرامجتنسيق :التنسيق4.

https://unstats.un.org

https://unstats.un.org/


١-٥-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة . 2
معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان : ١-٥-١٢المؤشر •

المواد المعاد تدويرها

(  UNSD)وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ( UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة : المنظمات الراعية•

ميزة في منهجية هذا ( قسم النفايات)حول إحصاءات البيئة  UNSD/UNEPالمتغيرات من استبيان •
بلدية المعاد على سبيل المثال إجمالي كمية النفايات البلدية المتولدة؛ إجمالي كمية النفايات ال)المؤشر 

[(المصدرة/ المستوردة ]تدويرها؛ النفايات البلدية 

المنهجية
التدويرإلعادةالمصدرةالكميات تدويرهاالمعادالمراد + – التدويرإلعادةالمخصصةالمستوردةالمواد

المنتَجة اإلجمالية النفايات كمية

(2021فبراير /شباط4:آخر تحديث)https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-05-01.pdf:   المصدر

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-05-01.pdf(آخر


حدة للبيئة برنامج األمم المت/ استمارة اإلحصاءات البيئية الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة•
لطرق في يتبع هذا االختيار لمصدر البيانات مراجعات واسعة من األقران ل. هي مصدر البيانات المفضل

اإلحصاءات مثل اجتماعات فريق الخبراء التابع لشعبة. اجتماعات فريق الخبراء على المستوى الدولي
لتنمية في األمم المتحدة والمعني بإحصاءات البيئة، واجتماعات فريق خبراء مؤشرات نفايات أهداف ا

المستدامة التي يستضيفها برنامج األمم المتحدة للبيئة وموئل األمم المتحدة

ية في تعطي هذه االستمارة األولوية للبيانات الرسمية المبلغ عنها من قبل األجهزة اإلحصائية الوطن•
.البلدان أو وزارات البيئة

تغيرات لقد أثبتت هذه االستمارة، بمرور الوقت، أنها تحافظ على أهميتها وأنها مرنة ومفتوحة إلضافة م•
ة لأللفية تم استخدامها في عصر األهداف اإلنمائي)جديدة في ضوء المتطلبات والتفويضات المتغيرة 

.، وتم تعديلها منذ ذلك الحين لتعكس الطلب على أهداف التنمية المستدامة(2000-2015)

١-٥-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة . 2



2020بشأن إحصاءات البيئة UNSD/UNEPاستمارة اإلحصاءات . 3
( والمياه)بيانات النفايات UNSD، جمعت 2021و 1999و بين عامي •

من الدول األعضاء في األمم 170إلى 160عشر مرات كل سنتين، من 
.المتحدة

يتم إرسال االستمارات إلى أجهزة اإلحصاء الوطنية ووزارات البيئة في•
ائي ولكن ليس إلى أعضاء المكتب اإلحص)الدول األعضاء في األمم المتحدة 

األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واألعضاء
(.المرشحين

%50معدل االستجابة عادة يحوم حول •

2020نوفمبر/تم إرسال الجولة العاشرة من االستمارات في تشرين الثاني•
حالياً على UNSDتعمل .2021يناير /كانون الثاني31مع موعد نهائي هو 

14رداً حتى 55تم استالم ما يقرب من . التحقق من استمارات البلدان
.2021أيار /مايو

. أساس ربع سنوييجري تحديث ملفات الدول في المجال العام على •
https://unstats.un.org/unsd/envstats/country_files

UNSDبدالً من ذلك، تتحقق . UNSDال يوجد احتساب، وال تقدير من قبل •
.من صحة بيانات البلدان

، ولمحات عن الدول، UNSDجداول المؤشرات البيئية ل: المخرجات هي•
https://unstats.un.org/unsd/envstats/index.cshtml:متواجد في. وملفات الدول

https://unstats.un.org/unsd/envstats/questionnaire:االستمارات متوفرة في•

UNSD

 ً الملء مسبقا
بالبيانات 
السابقة

إرسال إلى 
أجهزة اإلحصاء 
الوطنية ووزارة 

ليم التربية والتع
في الدول

التحقق مع 
البلدان

النشر

UNSD/UNEPبالنسبة الستبيان 
ت ، تلقت الشعبة بيانا020لعام 

البحرين، مصر، العراق، : من

األردن، عمان، قطر، المملكة 

ين، العربية السعودية، دولة فلسط

بعيداً 9. )اإلمارات العربية المتحدة

(20عن المكان 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/country_files
https://unstats.un.org/unsd/envstats/index.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/questionnaire


:يليتشمل التعديالت األخيرة ما. ليس ثابتا  محتوى هذا االستبيان •

-e)، تم إضافة جدول لجمع البيانات عن النفايات اإللكترونية 018في عام •
waste ) دولة عضو في األمم 42الذي أعقب تمريناً تجريبياً بالتعاون مع حوالي
تضمن هذا الجدول (. بما في ذلك بعض الدول األعضاء في اإلسكوا)المتحدة 

تفاصيل أنواع )متغيراً آخر 12، ولكن تمت إضافة 2018متغيرين فقط في عام 
.2020في عام ( النفايات اإللكترونية

امة ، تمت إضافة متغيرات أخرى حسب طلب أهداف التنمية المستد2018في عام •
"(.النفايات البلدية المتولدة"مثل )

قد . تستمر المطالب المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وغيرها•
ة هدر تشمل االعتبارات المستقبلية تحليالً أوثق لطرق معالج

بشكل وثيق مع أصحاب  UNSDتنسق . األغذية ونفاياته
حدة المصلحة الرئيسيين في هذه العملية مثل برنامج األمم المت

.للبيئة، وموئل األمم المتحدة

لى يُظهر تحول طلب أهداف التنمية المستدامة نحو االستمارة إلجراء تعديالت ع
مام والتي تم جمعها عبر هذه االستمارة واالهتمن البلدان أهمية البيانات المقدمة 

.بها

UNSD
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R1: Generation of Waste by Source
R2: Management of Hazardous Waste
R3: Management of Municipal Waste
R4: Composition of Municipal Waste
R5: Management of Municipal Waste – City Data
R6: Electronic waste generation and collection
R7: Supplementary information sheet

قسم النفايات-2020بشأن إحصاءات البيئة  UNSD/UNEPاستمارة اإلحصاءات . 3



قسم النفايات-2020بشأن إحصاءات البيئة  UNSD/UNEPاستمارة اإلحصاءات . 3
المنتَجة اإلجمالية النفايات كمية: ١-٥-١٢مقام 



بشأن إحصاءات البيئة  UNSD/UNEPاستمارة اإلحصاءات . 3
قسم النفايات -2020

المواد المستوردة المخصصة –المراد المعاد تدويرها + الكميات المصدرة إلعادة التدوير:١-٥-١٢البسط
إلعادة التدوير



.حالياً بالتحقق من صحة بيانات الدولة UNSDيقوم الزمالء في •

بلدان في اإلسكوا من تقديم بعض البيانات عن 6، تمكنت ١-٥-١٢فيما يتعلق بالمتغيرات ذات الصلة بالمؤشر •
بشأن UNSD/UNEPالتي تظهر في استمارة ١-٥-١٢المتغيرات األربعة ذات األهمية لهدف التنمية المستدامة 

:  إحصاءات البيئة

(  4)التخلص؛ /النفايات البلدية التي يتم تصديرها للمعالجة( 3)التخلص؛ /النفايات البلدية المستوردة للمعالجة( 2)إجمالي إنتاج النفايات؛ (1)
النفايات البلدية المعاد تدويرها

.2019-2015سجالً لألعوام 47سجالً متاحاً، هناك 275من بين •

UNSD

:مالحظات
احة مجاناً، ولكن نظراً تستغرق البيانات عالية الجودة التي يتم الحصول عليها من االستجابات المنسقة جيداً من البلدان وقتاً وهي ليست مت•

.ألنها مملوكة للدولة، فهي المصدر األكثر موثوقية واألكثر تفضيالً 

على سبيل المثال بالنسبة . ١-٥-١٢ال تزال هناك تحديات فيما يتعلق بضمان تلبية البيانات المجمعة للطلب على هدف التنمية المستدامة •

ن المقام لبضع لبلد ما، هل لدينا بيانات لكل من البسط والمقام لنفس العام؟ ماذا نفعل عندما يكون لدينا البسط لكل عام، ولكن ربما يكو

سنوات فقط؟

صة على سبيل المثال، كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت النفايات المستوردة أو المصدرة مخص)١-٥-١٢قد يكون من الصعب جمع بيانات •

(إلعادة التدوير؟ ما هي البدائل الذي يمكن أو ينبغي استخدامه في مثل هذه الحاالت؟

2020بشأن إحصاءات البيئة UNSD/UNEPاستمارة اإلحصاءات . 3



ة الخبرة في جمع جميع بيانات النفايات من منطقة لجن. 4
(كوااإلس)األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

ى األقل، أو عل)في االتصاالت مع البلدان، نعلم أنه من األفضل أن يكون لدى األجهزة اإلحصائية الوطنية •
(. البلديةعادة ما تكون محطة معالجة النفايات على مستوى)آلية اتصال مع سلطة النفايات ( وزارة البيئة

ة التغير على سبيل المثال المصدر هو وزار. تقدم العديد من البلدان اقتباسات بالمصادر عبر الحواشي
.المناخي والبيئة

على سبيل . عندما يكون هناك قيود على البيانات المقدمة، فإننا نعمل مع الدولة لتحديد ذلك وبيانه بوضوح•
:المثال، راجع الحواشي المقدمة من البلدان أدناه

(نظام الجمع فعال للغاية)الكمية هي النفايات المجمعة من جميع القطاعات ولكن ليس النفايات المتولدة •

ير طرق إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة  أو بيع لشركات المعالجة  او بغرض إعادة التدو)طرق استرجاع مختلفة •
(أخرى في االسترجاع

.ال يوجد عامل تحويل متاح. البيانات المقدمة بالمتر المكعب بدالً من األطنان المترية•



فايات نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة؛ ونسبة الن: ٢-٤-١٢المؤشر •
الخطرة المعالجة حسب نوع المعالجة

UNSDو UNEP: المنظمات الراعية•

ميزة في منهجية هذا ( قسم النفايات)بشأن إحصاءات البيئة  UNSD / UNEPالمتغيرات من استمارة•
إعادة عن طريق)مثل النفايات الخطرة المتولدة؛ النفايات الخطرة المعالجة أو التخلص منها )المؤشر 

(، الدفن(بدون استعادة الطاقة/مع)التدوير، الحرق 

: المنهجية

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-04-02.pdf:المصدر

أعمال أخرى وثيقة الصلة. 5

(طن)المبلغ عنها خالل السنة النفايات الخطرة الُمعالجة 

(طن)الكمية اإلجمالية للنفايات الخطرة المتولّدة 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-04-02.pdf


يادة شعبة فريق الخبراء المعني بإحصاءات البيئة، الذي يدعم العمل المتعلق بإحصاءات البيئة بق•
مثل العمل على مؤشر )جمع البيانات ( 2)توحيد األساليب؛ ( 1)اإلحصاءات في األمم المتحدة في 

١-٦-١١، و (النفايات الخطرة)٢-٤-١٢، باإلضافة إلى مؤشر ١-٥-١٢أهداف التنمية المستدامة 
22و 11بين : في االجتماع القادم(.المتعلق بالمياه)٦، والمؤشرات مع الهدف (النفايات البلدية)

خيرةتقريباً، ازدادت مشاركة الدول األعضاء في اإلسكوا في السنوات األ2021أكتوبر /تشرين األول
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml

ت تغير ، وإحصاءاإطار تطوير إحصاءات البيئة: تضمنت بنود جدول األعمال في السنوات األخيرة التركيز على•
تنمية ، و(خاصة فيما يتعلق بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة)المناخ، وجمع البيانات حول المياه والنفايات 

(إطار تطوير إحصاءات البيئة متوفر باللغتين اإلنجليزية والعربية)https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml. القدرات

غير بالمجموعة العالمية إلحصاءات ومؤشرات تتعد إحصاءات النفايات أيضاً مدخالت مهمة تتعلق •
https://unstats.un.org/unsd/envstats/ClimateChange_StatAndInd_global.cshtmlالمناخ 
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https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/ClimateChange_StatAndInd_global.cshtml


شكرا  

envstats@un.org: لالتصال

mailto:envstats@un.org

