
إحصاءات النفایات وعالقتھا بـإطار 
تطویر اإلحصاءات البیئیة ومؤشرات 

أھداف التنمیة المستدامة وجمع البیانات
إطار تطویر 

اإلحصاءات البیئیة

إعداد قسم اإلحصاءات البیئیة، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة
وإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا 12رصد التقدم المحرز في تحقیق الھدف : اجتماع فریق الخبراء حول كفاءة الموارد في المنطقة العربیة

)2020أكتوبر /تشرین األول7-8(



المحتویات
یةمن ھیكل إطار تطویر اإلحصاءات البیئ) المخلفات(3المكون •

في دلیل إحصاءات البیئة األساسیةمنھجیة إدارة النفایات•

وضمنھا النفایات (الخبرة في جمع بیانات كافة النفایات •
من المنطقة العربیة) اإللكترونیة

أھداف التنمیة المستدامةإحصاءات النفایات ومؤشرات•

Outline



2013إطار تطویر اإلحصاءات البیئیة 
ھو إطار عمل إحصائي مرن ومتعدد األغراض من أجل •

.تحدید نطاق اإلحصاءات البیئة

ات یوفر الھیكل التنظیمي لتحصیل وتجمیع اإلحصاء•
ات من على المستوى الوطني، بحیث تجمع البیانالبیئة

.مختلف المجاالت والمصادر ذات الصلة

، ویغطي قضایا وجوانبإطار واسع وشامل ومتكاملھو•
ویمكن بیئیة مساندة لتحلیل السیاسات واتخاذ القرارات،

.مناخاستخدامھ لإلعالم حول القضایا الشاملة مثل تغیر ال

FDES 2013



من إطار تطویر اإلحصاءات البیئیة) المخلفات(3المكون 
االنبعاثات إلى الھواء:  1-3العنصر الفرعي 
تولید وإدارة  المیاه العادمة:  2-3العنصر الفرعي 

تولید وإدارة النفایات:  3-3العنصر الفرعي 
انبعاث المواد الكیمیائیة:  4-3العنصر الفرعي 

:3المكون 
المخلفات

:  3-3العنصر الفرعي بعض األمثلة غیر الحصریة ضمن 
تولید النفایات: 1-3-3الموضوع 

)كتلة(حجم النفایات المتولدة حسب المصدر . أ
)كتلة(كمیة النفایات المتولدة حسب تصنیف النفایات . ب
)كتلة(كمیة النفایات الخطرة المتولدة . ت

إدارة النفایات: 2-3-3الموضوع 
النفایات البلدیة . أ

إجمالي النفایات البلدیة التي تم جمعھا. 1
كمیة النفایات البلدیة المعالجة حسب نوع المعالجة والتخلص. 2

إجمالي النفایات الخطرة التي تم جمعھا. 1-النفایات الخطرة . ب
كمیة النفایات المعاد تدویرھا. ث

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/basicset.cshtml

إحصاءات متعلقة بأھداف التنمیة 
المستدامة

معةالنفایات البلدیة الصلبة المج•
المجمعةالنفایات الخطرة •
اد المع(النفایات البلدیة الصلبة •

المرمدة مع أو بدون / تدویرھا 
/ السماد / استعادة الطاقة 

)المطمورة
ات النفای/ النفایات اإللكترونیة (•

)  لبةالنفایات البلدیة الص/ الخطرة 
المعاد تدویرھا

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/basicset.cshtml


ة، یكمن من ضمن العدید من جداول المنھجیات لمواضیع مختلفة في اإلحصاءات البیئی
:الھدف من جدول منھجیة تولید وإدارة النفایات فیما یلي

لنفایات، المتعلقة بتولید وإدارة اكافة اإلحصاءات تحصیل وتجمیع تسھیل عملیة -1
ضمن المجموعة األساسیة لإلحصاءات البیئة والمتضمنة في إطار تطویر 

.2013اإلحصاءات البیئیة 
التصنیفات بالتفصیل والعمق بحیث تشمل التعریفات وتقدیم اإلرشادات المنھجیة -2

رئیسیة أو جمع البیانات ونشرھا واالستخدامات ال/واألسالیب اإلحصائیة لتحصیل و
.إلحصاءات تولید وإدارة النفایات

وذلك تنسیق العمل على جداول المنھجیاتشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بتقوم
واضیع بمنھجیة تعاونیة مع فریق الخبراء المعني باإلحصاءات البیئة وخبراء حول م

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.مختلفة من الوكاالت المتخصصة
/manual_bses.cshtml

في دلیل-منھجیة تولید وإدارة النفایات 
مجموعة إحصاءات البیئة األساسیة 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml

 ً النسخة العربیة قریبا

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml


لیل في د-منھجیة تولید وإدارة النفایات 
مجموعة إحصاءات البیئة األساسیة 

اإلحصاءات ضمن .   1
)تولید النفایات(1-3-3ع وموض

)إدارة النفایات(2-3-3وموضوع 

: المخلفات 3العنصر 
: تولید وإدارة النفایات 3-3العنصر الفرعي 

 : تولید النفایات 1-3-3موضوع 
فئة  اإلحصاءات والمعلومات ذات الصلة

القیاس 
التوجیھ المنھجي المجامیع والمقاییس المحتملة 

؛ نص عادي - المستوى 1(نص عریض - مجموعة أساسیة / المستوى 
 )3؛ نص مائل - المستوى 2

حجم النفایات المتولدة أ. 
حسب المصدر 

حسب التصنیف الصناعي   كتلة 
 ISICالدولي الموحد 

لألنشطة االقتصادیة 
  حسب أعداد المنازل
  حسب أعداد السیاح
  على مستوى الدولة
  على مستوى التقسیمات

 اإلداریة داخل الدولة

  المفوضیة األوروبیة: القائمة األوروبیة
للنفایات، عمال باإلطار التوجیھي 
 للمفوضیة األوروبیة بشأن النفایات

  المكتب اإلحصائي األوروبي: مركز
 قاعدة البیانات البیئیة الخاصة بالنفایات

  المكتب اإلحصائي األوروبي: المركز
األوروبي لإلحصاءات الخاصة بتصنیف 

النفایات، اإلصدار الرابع (تصنیفات 
 النفایات)

 وخواص  اتفاقیة بازل: تصنیفات النفایات
 المخلفات الخطرة

  المكتب اإلحصائي األوروبي: دلیل
 اإلحصاءات الخاصة بالنفایات

  المكتب اإلحصائي األوروبي: توجیھات
بشأن تصنیف النفایات وذلك حسب 

تصنیفات المركز األوروبي لإلحصاءات 
 الخاصة بتصنیف النفایات

  حسابات األصول المائیة إلطار العمل
المركزي التابع لنظام المحاسبة البیئیة 

 )2012واالقتصادیة (
  شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة: قسم

اإلحصاءات البیئیة - االستبیان الخاص 
بالمیاه 

كمیة النفایات المتولدة ب. 
حسب تصنیف النفایات 

  

حسب تصنیف النفایات  كتلة  
(على سبیل المثال: نفایات 
كیمیائیة، النفایات البلدیة، 

نفایات األغذیة، نفایات 
االحتراق) 

  على مستوى الدولة
  على مستوى التقسیمات

اإلداریة داخل الدولة 
كمیة النفایات الخطرة ت. 

المتولدة 
حسب التصنیف الصناعي  كتلة 

 ISICالدولي الموحد 
لألنشطة االقتصادیة 

  على مستوى الدولة
  على مستوى التقسیمات

اإلداریة داخل الدولة 

 

المفاھیم في إحصاءات النفایات .   3
واألھداف العالمیة التي تشملھا

عملیة االقتصاد الرقمي: 1-2الشكل 

2013-2000اتجاه معالجة النفایات البلدیة في فرنسا : 6-7الشكل 
ملیون طن



بما (خبرة في االستحصال على جمیع بیانات النفایات
من منطقة اإلسكوا) في ذلك النفایات اإللكترونیة

 كل سنتین (، جمعت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بیانات النفایات تسع مرات1999منذ
التي شملت ) UNSD-UNEP() قسم النفایات(استبیان اإلحصاءات البیئیة وذلك من خالل ) مرة

.كوادولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة، بما فیھا البلدان األعضاء في اإلس170أكثر من 
في تشرین یرسل االستبیان إلى مكاتب اإلحصاء الوطنیة ووزارات البیئة، وسیتم إرسالھ ھذا العام

.2020نوفمبر /الثاني
حصاءات في وتعتبر البیانات الوطنیة المجموعة بیانات فعلیة ورسمیة نظراً لعدم قیام شعبة اإل

.األمم المتحدة بأي احتساب للقیم المفقودة
 أضافت شعبة 2017دولة في عام 42بعد االتصال بجامعة األمم المتحدة والقیام بتجربة مع ،

إجمالي النفایات (2018اإلحصاءات في األمم المتحدة النفایات اإللكترونیة إلى االستبیان في عام 
ترونیة في عام وسیتم توسیع نطاق جمع البیانات حول النفایات اإللك) اإللكترونیة المولدة والمجمعة

2020.



بما (خبرة في االستحصال على جمیع بیانات النفایات
من منطقة اإلسكوا) في ذلك النفایات اإللكترونیة

 مثالً، كانت نسبة %.  50تقدر نسبة االستجابة الستبیان اإلحصاءات البیئیة بحوالي
).دولة165من أصل 86(2018في عام % 52الردود حوالي 

 60كوا بـ ، بلغت نسبة االستجابة لالستبیان في البلدان األعضاء في اإلس2018في عام  %
).من الدول األعضاء20من أصل 12(
 مت ، ت)بما فیھم األعضاء في اإلسكوا(وبعد الحوار مع الدول األعضاء في األمم المتحدة

:مثالً . 2020إضافة تفاصیل النفایات اإللكترونیة إلى االستبیان في عام 
oالمعدات الكبیرة
oشاشات وألواح ومعدات تحتوي على شاشات
o واالتصاالت المصابیح، المعدات الصغیرة، معدات تكنولوجیا المعلومات(نفایات إلكترونیة الصغیرة

)الصغیرة



ةإحصاءات النفایات ومؤشرات أھداف التنمیة المستدام
 نھائیاً على نحو نسبة النفایات الصلبة للمدن، التي تُجمع بانتظام ویجري تفریغھا۱-٦-۱۱المؤشر

كاف، من مجموع النفایات الصلبة للمدن، بحسب المدینة
برنامج : الوكاالت الراعیةUN-Habitat وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةUNSD
صاءات البیئة تبرز المتغیرات الستبیان اإلحصاءات البیئیة على مستوى المدینة في استمارة اإلح

معاد تدویرھا، المولدة، المجمعة، وال–مثالً، النفایات البلدیة (في منھجیة ھذا المؤشر ) قسم النفایات(
)والمحرقة مع او بدون استعادة الطاقة، والمطمورة، والسماد

 الختبار مدى توفر البیانات المتعلقة 2021تدرس شعبة اإلحصاءات استبیان تجریبي في عام
بالنفایات المعالجة في مرافق خاضعة للرقابة وفق أھداف التنمیة المستدامة

المنھجیة:
Total Municipal SolidWaste collected andmanaged in controlled facilities (tonnes/day)

Total Municipal SolidWaste generated (tonnes/day)
𝑥𝑥 100%

Source: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata- 11-06-01. pdf

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-06-01.pdf


ةإحصاءات النفایات ومؤشرات أھداف التنمیة المستدام

 لَجة، نصیب الفرد من تولید النفایات الخطرة ونسبة النفایات الخطرة المعا۲-٤-۱۲المؤشر
بحسب نوع المعالجة

برنامج : الوكاالت الراعیةUNEP وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةUNSD
 مثالً، (ر في منھجیة ھذا المؤش) قسم النفایات(تبرز المتغیرات في استمارة اإلحصاءات البیئة

طة إعادة بواس-النفایات الخطرة المولدة؛ والنفایات الخطیرة المعالجة أو التي تم التخلص منھا 
)تدویرھا أو حرقھا مع أو بدون استعادة الطاقة، أو المطمورة

المنھجیة:
Hazardous waste treated during the year (tonnes)

Hazardous waste generated during the year (tonnes)
𝑥𝑥 100%

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



ةإحصاءات النفایات ومؤشرات أھداف التنمیة المستدام

 معدل إعادة التدویر على الصعید الوطني، وعدد أطنان المواد المعاد ۱-٥-۱۲المؤشر
تدویرھا

برنامج : الوكاالت الراعیةUNEP وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةUNSD
 مثالً، (ؤشر في منھجیة ھذا الم) قسم النفایات(تبرز المتغیرات في استمارة اإلحصاءات البیئة

)المصدرة/المولدة، أو المعاد تدویرھا، أو المستوردة: إجمالي كمیة النفایات البلدیة
المنھجیة:

Material recycled + Material exported intended for recycling −
material imported intended for recycling

Total waste generated
𝑥𝑥 100%

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

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


مالحظات حول إحصاءات النفایات 
ومؤشرات أھداف التنمیة المستدامة

 یعتبر استبیان اإلحصاءات البیئیة)UNEP/UNSD ( المصدر المفضل للبیانات لكل من
ألھداف التنمیة المستدامة، وذلك بناًء ) ۱-٥-۱۲، ۲-٤-۱۲، ۱-٦-۱۱(ھذه المؤشرات

.على مراجعات واسعة لمنھجیاتھا من قبل خبراء ومن خالل اجتماعات دولیة
 مشاركة من الإیالء األولویة للبیانات الرسمیة المقدمة من البلدان وفي ھذا االستبیان، یتم

.خالل المكاتب اإلحصائیة الوطنیة أو وزارات البیئة
ھ المرونة لقد أثبت استبیان اإلحصاءات البیئیة أھمیتھ على مدى السنین، وأظھرت إدارت

.واالنفتاح من خالل إضافة متغیرات جدیدة بعد تزاید الطلب علیھا



شكراً 
Thank you

envstats@un.org

mailto:envstats@un.org
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