
 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة :٢١لهدف ا

 ١٢٠٢تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام  :١-٢١ غايةال

اإلجمالي من األثر األثر المادي، ونصيب الفرد من األثر المادي، ونصيب الناتج المحلي  :٢-١-٢١ المؤشر
 المادي

 

 المؤسسيةالمعلومات 

  
 :ة/ المنظماتمنظمال

 (UNEPمج األمم المتحدة للبيئة )برنا
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

مة بصال. مجموع لى الطلب النهائي المحلي لبلد مااستخراج المواد العالمية إ هي نسبة( MFالبصمة المادية )
 األحفوري وخامات المعادن والخامات غير المعدنية.المادية هو مجموع البصمة المادية للكتلة الحيوية والوقود 

  
 األساس المنطقي:

 
تشير البصمة المادية لالستهالك إلى كمية المواد األولية المطلوبة لخدمة الطلب النهائي لبلد ما ويمكن تفسيرها 

 من البصمة المادية إلى نصيب الفردويشير  كمؤشر لمستوى المعيشة المادي / مستوى رسملة االقتصاد.
 استخدام المواد للطلب النهائي.متوسط 

  
 المفاهيم:

 
المتمثالن ، االقتصاد مظهَريمعًا حيث يغطيان لي والبصمة المادية نظر إلى استهالك المواد المحيجب ال

بصمة وأما ال ،ماللمواد في اقتصاد  ةالفعلي كميةال غ استهالك المواد المحلي عنويبل   اإلنتاج واالستهالك.ب
أن يكون  نيمکإذ  بأكملها لخدمة الطلب النهائي. إلمدادعبر سلسلة ا ةالمطلوبكمية المفترضة ال المادية فتغطي

ھ للتصديرر کبي أوليج نتاع إاطيھ قدلن ألاستهالكاً محلياً للمواد مرتفعاً جداً ل، لمثال اعلی سبي، للبلد و أ موج 
ً للمواد منخفضاً جداً  لی إعلى المواد  معتمدة بكثافةلالصناعية ت العملياظم امعتنزف ساألنھ استهالكاً محليا

 الظاهرتين. يالمادية تصحيح كلتمن شان البصمة و. رىخدان أبل
  

 التعليقات والقيود:
 

ابان االتحاد األوروبي والي تستند قاعدة بيانات تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفق المواد القطرية من
 العالم. دول والبيانات المقدرة لبقية

  



 

 

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

 
ناقص حلي باإلضافة إلى االستخراج الم (IMRMEكمعادل للمواد الخام للواردات ) المؤشر سابتحايتم 

ام دالنهائي، يتم استخ للطلب األوليةاالحتياجات المادية  وإلسناد (.EXRMEللصادرات ) المواد الخاممعادالت 

 I-Oتم وصف طريقة اإلحالة المستندة إلى أدوات  وقد .األقاليم عالمية متعددةإطار مدخالت ومخرجات 
 EORA MRIO. يعتمد هذا النظام على إطار 5102عام  ويدمان وآخرون مرجع يالتحليلية بالتفصيل ف

الدولي األكثر  MRIOإحدى أطر عمل  والذي يعد (Lenzen 2013الذي طورتھ جامعة سيدني بأستراليا )
 حتى اآلن. تفصيالً وموثوقية

  
 تفصيل:ال
 

ي عدد متفاوت من القطاعات االقتصادية الت إلى أربع فئات مادية رئيسة،البصمة المادية  مؤشر تفصيليمكن 
ثمار األسري واالستهالك الحكومي واستتتطلب نفقاتها المواد وثالثة قطاعات محلية للطلب النهائي )االستهالك 

 رأس المال( والطلب النهائي األجنبي )أي الصادرات(.
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
ً  يةالقيمة الحقيق صفر عندما ال يتم تسجيل تُحتَسب القيم الناقصة ألساسية عات البيانات ا، في مجمورسميا

" 1.1، يمكن أن تمثل "وبالتالي المكونات األساسية التي تشكل هذا المجموع اإلجمالي. ، ألي منالمستخدمة
ً ، أو )حقيقي 1.1، أو ال ينطبقإما  سمح األمر الذي ي شائع. أمر، وهو بشكل حاسم( مزيج من االثنين معا
يم المفقودة كـ إلدراج الق ، يجب اإلشارة إلى أنھ نظًراومع ذلك ؛أخرى التيع القيم بسهولة في مجمبتجم

 قيمة أقل من الحالة الفعلية. اميع"، قد تمثل المج1.1"
    

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
م توفر أي ، في حالة عدومع ذلك اإلقليمية والعالمية. اميعالمفقودة بأنها صفر في المج ، تُفترض القيمبالمثل
ناتج المحلي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وا، فإن متوسط ت على اإلطالق بالنسبة لبلد معينبيانا

 مرجحة للبيانات المتاحة. معدالت متوسطة اإلجمالي هي
  

 المجاميع اإلقليمية:
 

 :الرابط التالي
 http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf 

  



 
 
 

 :فاوتمصادر الت
  

 البياناتمصادر 

  
 وصف:ال
 

تستند قاعدة بيانات تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفق المواد القطرية من االتحاد األوروبي واليابان 
البيانات  عداتاالمتاحة من ق البيانات اعدةعلى ق البيانات المقد رة يتم إنتاج العالم. دول والبيانات المقدرة لبقية

الوطنية أو الدولية المختلفة في مجال اإلحصاءات الزراعية والغابات ومصائد األسماك والتعدين 
كالة و بيانات اعداتقستهالك المواد المحلي والبصمة المادية تشمل المصادر اإلحصائية الدولية الو والطاقة.

قاعدة و FAO منظمة الغذاء والزراعةو USGS الوكالة األميركية للمسح الجيولوجيو IEA الطاقة الدولية
 .COMTRADE البيانات اإلحصائية لتجارة السلع االساسية

  
 جمع:العملية 

 
 IRP Global المشروع االقاليمي المعنية بالتدفقات العالمية للمواد وانتاجية المصادر تقوم مجموعة عمل

Water Flow and Resource Productivity البيانات من البلدان ومن مصادر أخرى. جميعبت 
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
 

 دولة. 071تغطي البيانات أكثر من 
  

 السالسل الزمنية:
 

 (.5101-0771سنة ) 01، على مدار فترة مجموعة البيانات كل دولة على حدةتغطي 
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 
 قيد المناقشة

  
 إصدار البيانات:



  

 

 الجهات المزّودة بالبيانات

 
 الوطنية اتمكاتب اإلحصاء

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

المكتب و OECD منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ، UNEPالمتحدة للبيئةبرنامج األمم 
 EUROSTAT االحصائي لالتحاد االوروبي

  

 المراجع

  
 المراجع:

 
EUROSTAT (2013). Economy-wide material flow accounts. Compilation guide 2013. 

 

Wiedmann, T., H. Schandl, M. Lenzen, D. Moran, S. Suh, J. West, K. Kanemoto, (2013) The Material Footprint 

of Nations, Proc. Nat. Acad. Sci. Online before print. 

 

Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., Geschke, A. (2013) Building Eora: A global Multi-regional Input-Output 

Database at High Country and Secotr Resolution, Economic Systems Research, 25:1, 20-49.  

 

 صلةالات ذات رمؤشال

 0-8 غايةال
  
  

 



 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة :٢١الهدف 

 ١٢٠٢تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام  :١-٢١ الغاية

االستهالك المادي المحلي ونصيب الفرد من االستهالك المادي المحلي ونسبة االستهالك  :١-١-٢١ المؤشر
 المادي المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال

 (UNEPمج األمم المتحدة للبيئة )برنا
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
 

عن االستهالك الظاهر للمواد في اقتصاد غ ويبل   مؤشر قياسي لمحاسبة تدفق الموادهو استهالك المواد المحلي 
 .ي ماوطن

  
 األساس المنطقي:

 
يمي مؤشر إقلفهو كمية المواد المستخدمة في االقتصاد الوطني. من شأن استهالك المواد المحلي أن يبل غ عن 

، والتي يتم إضافتها إما إلى يجب التعامل معها داخل اقتصاد ماعرض كمية المواد التي وي، )جانب اإلنتاج(
 صفكما ي ا لتزويد االقتصاد بالقدرة اإلنتاجية.مخزونات المواد من المباني والبنية التحتية للنقل أو استخدامه

نه مكافئ على أ تفسيره ويمكن أيضا   البعد المادي للعمليات والتفاعالت االقتصادية.استهالك المواد المحلي 
-مستوى استخدام المواد في اقتصاد ما متوسط استهالك المواد المحلي للفرد الواحد يصف و طويل األجل.

ا-البيئي ط وهو مؤشر الضغ  .مواد األيضيةللكبيانا   ويشار إليه أيض 
  

 المفاهيم:
 

 االقتصاد مظهَرييغطيان  جنبا  إلى جنب كونهمالي والبصمة المادية نظر إلى استهالك المواد المحيجب ال
وأما  ،امللمواد في اقتصاد  ةالفعلي كميةال ويبلغ استهالك المواد المحلي عن اإلنتاج واالستهالك.المتمث ل ب

أن ن يمک بأكملها لخدمة الطلب النهائي. إلمدادعبر سلسلة ا ةالمطلوبكمية المفترضة ال البصمة المادية فتغطي
ه للتصدير کبي أوليج نتاع إاطيه قدلن ألاستهالكا  محليا  للمواد مرتفعا  جدا  ل، لمثال اعلی سبي، يكون للبلد  رموج 

ی لإعلى المواد  معتمدة بكثافةلالصناعية ت العملياظم امعتنزف ساألنه استهالكا  محليا  للمواد منخفضا  جدا  أو 
 الظاهرتين. يالمادية تصحيح كلت. ومن شان البصمة رىخدان أبل
  

 



 
 التعليقات والقيود:

 
صبح حساب ا يعلى أن  رتهلقطاعات االقتصادية التي تحد من قدتفصيل استهالك المواد المحلي بحسب اال يمكن 

 (.SNAالصناعية لنظام الحسابات القومية )عبر األقمار 
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

 
مواد باإلضافة إلى استخراج محلي للمواد ناقص الصادرات المباشرة للكواردات مباشرة  ب المؤشرااحتسيتم 

العمليات لمستخدمة في كمية المواد ا ويقيس استهالك المواد المادي للمواد المقاسة باألطنان المترية.
العملية  ضمنتدخل ال  إنماعملية االستخراج المحلي وفي ال يشمل المواد التي يتم تعبئتها ة. وهو االقتصادي
انات تطلب بعض النمذجة لتكييف البيياإلحصاءات االقتصادية الرسمية و علىوهو يعتمد  .نفسها االقتصادية

للمكتب  يهيالدليل التوجالمحاسبية وطرق المحاسبة في ر يتم تحديد المعايي ه.المصدر مع المتطلبات المنهجية لـ
ار األخير من عام في اإلصد (MFAالمنسوجات المتعددة االلياف ) لحساباتاالحصائي لالتحاد األوروبي 

-الحسابات البيئية لنظام من اإلطار المركزي جزء  كما تشكل محاسبة المنسوجات المتعددة االلياف . 3102
 (.SEEAالمتكاملة )االقتصادية 

  
 تفصيل:ال
 

، واستخراج محلي وصادرات بواسطة عدد كبير إلى وارداتاستهالك المواد المحلي  مؤشر فصيليمكن ت
لوقود أنواع ا يتم التمييز بينتوى من الكتلة الحيوية التجميعية، أعلى مس ندع .دالموا تدفقاتفئات  من

 00لـ استهالك المواد المحلي عادة ما يتم اإلبالغ عن  المعدنية.، وخامات المعادن والمعادن غير األحفوري
 مواد.من الفئة  44لـ  المحلي واستخراج المواد ،ن الموادفئة م

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
األساسية  البيانات عات، في مجمورسميا   يةالقيمة الحقيق صفر عندما ال يتم تسجيل تُحتَسب القيم الناقصة

" 1.1، يمكن أن تمثل "وبالتالي ، ألي من المكونات األساسية التي تشكل هذا المجموع اإلجمالي.المستخدمة
سمح األمر الذي ي ، وهو وضع شائع.بشكل حاسم( مزيج من االثنين معا  ، أو )حقيقي 1.1، أو ال ينطبقإما 
ا، ومع ذلك ؛أخرى التيع القيم بسهولة في مجمبتجم إلدراج القيم المفقودة كـ  يجب اإلشارة إلى أنه نظر 

 قيمة أقل من الحالة الفعلية. اميع"، قد تمثل المج1.1"
    

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
م توفر أي ، في حالة عدومع ذلك اإلقليمية والعالمية. اميعالمفقودة بأنها صفر في المج ، تُفترض القيمبالمثل
ناتج المحلي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وا، فإن متوسط ت على اإلطالق بالنسبة لبلد معينبيانا

 مرجحة للبيانات المتاحة. معدالت متوسطة اإلجمالي هي



  
 المجاميع اإلقليمية:

 
 :الرابط التالي

 http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf 
  

 :فاوتمصادر الت
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
 

تستند قاعدة بيانات تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفق المواد القطرية من االتحاد األوروبي واليابان 
البيانات  عداتاالمتاحة من ق البيانات اعدةعلى ق البيانات المقد رة إنتاجيتم  العالم. دول والبيانات المقدرة لبقية

الوطنية أو الدولية المختلفة في مجال اإلحصاءات الزراعية والغابات ومصائد األسماك والتعدين 
 كالةو بيانات اعداتقستهالك المواد المحلي والبصمة المادية تشمل المصادر اإلحصائية الدولية ال والطاقة.

قاعدة و FAO منظمة الغذاء والزراعةو USGS الوكالة األميركية للمسح الجيولوجيو IEA الطاقة الدولية
 .COMTRADE البيانات اإلحصائية لتجارة السلع االساسية

  
 جمع:العملية 

 
 IRP Global المشروع االقاليمي المعنية بالتدفقات العالمية للمواد وانتاجية المصادر تقوم مجموعة عمل

Water Flow and Resource Productivity البيانات من البلدان ومن مصادر أخرى. جميعبت 
   
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
 

 دولة. 071تغطي البيانات أكثر من 
  

 السالسل الزمنية:
 

 (.3101-0771سنة ) 41، على مدار فترة مجموعة البيانات كل دولة على حدةتغطي 
  

 الجدول الزمني

  
 البيانات: جمع



 
 قيد المناقشة

  
 إصدار البيانات:

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

 
 الوطنية اتمكاتب اإلحصاء

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

المكتب و OECD منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
 EUROSTAT االحصائي لالتحاد االوروبي

  

 المراجع

   
 المراجع:

 
EUROSTAT (2013). Economy-wide material flow accounts. Compilation guide 2013. 

 

Wiedmann, T., H. Schandl, M. Lenzen, D. Moran, S. Suh, J. West, K. Kanemoto, (2013) The Material Footprint 

of Nations, Proc. Nat. Acad. Sci. Online before print. 

 

Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., Geschke, A. (2013) Building Eora: A global Multi-regional Input-Output 

Database at High Country and Secotr Resolution, Economic Systems Research, 25:1, 20-49.  

 

 صلةالمؤشرات ذات ال

 4-8غاية ال
  
  

 



 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة :٢١لهدف ا

حقيق اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها، وفقاً لألطر ت :٤-٢١ لغايةا
الدولية المتفق عليها، والحد كثيراً من إطالقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من 

 0202آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام 

األطراف في االتفاقات البيئية الدولية المتعددة األطراف المتعلقة بنفايات المواد الخطرة عدد  :٢-٤-٢١ المؤشر
وغيرها من المواد الكيميائية، التي تفي بتعهداتها والتزاماتها في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه كل 

 اتفاق ذي صلة

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال

 (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

تفاقيات اال إلى وصلتأو  على قبلت أو وافقتأو  على قتصد   بلدان التيأي اليشير المؤشر إلى عدد األطراف 
 لتالية:البيئية المتعددة األطراف ا

  
 ؛ة بازل()اتفاقي منها عبر الحدود نقل النفايات الخطرة والتخلصباتفاقية بازل بشأن التحكم  .1
مبيدات مواد كيميائية وعلى اء الموافقة المسبقة عن علم إجر المتعلقة بتطبيقاتفاقية روتردام  .0

 ؛)اتفاقية روتردام( تجارة الدوليةآفات معينة خطرة متداولة في ال
 ؛ستكهولم()اتفاقية  ضوية الثابتةستكهولم بشأن الملوثات العاتفاقية  .3
 ؛ريال()بروتوكول مون بقة األوزونريال بشأن المواد المستنفدة لطبروتوكول مون .4
 ،ميناماتا( بشأن الزئبق )اتفاقية ميناماتا اتفاقية .5
  

كما هو مطلوب في ، أمانة كل من االتفاقيات البيئية المتعددة االطرافلى إ قدمت المعلومات التي
 االتفاقيات. من اتفاقية كل
  

 ما يلي:في المعلومات المطلوبة تتمث ل 
  

 :1زلاتفاقية با

                                                           
وال يُدرج أي معلومات أخرى تحتاج  ، مهما كانت ظروفها الوطنية.اف بإرسال المعلومات إلى األمانةأدناه إلى التزامات األطرتستند المعلمات الواردة  1 

بازل المحتملة بموجب اتفاقية  11، مثل التعاريف الوطنية المحتملة للنفايات الخطرة أو اتفاقات المادة إال استناداً إلى الظروف الوطنيةإلى إبالغ األمانة 

، أو ق أم الام بنقل المعلومات قد تحق، إما بسبب األمانة ليست في وضع يسمح لها بتقييم ما إذا كان االلتزت محتملة بموجب اتفاقية استكهولمأو أي إعفاءا
 ألن لألطراف الحق في عدم استخدام الحق.

 



 ؛سلطة مختصة واحدة أو أكثرتعيين جهة التنسيق و .1
 .التقارير الوطنية السنوية تقديم .0
  

 
 اتفاقية روتردام:

 الرسمية. االتصالونقاط  الوطنية المعينة أو السلطات تعيين السلطة .1
 .تقديم ردود االستيراد .0
  

 :ستكهولماتفاقية 
 ؛الوطنية جهات التنسيقالتفاقية استكهولم و نقاط االتصال الرسمية تعيين .1
 ؛الوطنيةتقديم خطط التنفيذ  .0
 ؛حة التي تتناول التعديالتتقديم خطة التنفيذ الوطنية المنق   .3
 تقديم التقارير الوطنية. .4
  

 ريال:بروتوكول مون
المادة )االمتثال لمتطلبات اإلبالغ الخاصة بإنتاج واستهالك المواد المستنفدة لألوزون بموجب  .1
 ؛ريالمن( بروتوكول مون 7
 ريال.ن( بروتوكول مونب م4 المادةالترخيص بموجب )تقديم المعلومات عن أنظمة  .0
  

 ميناماتا: اتفاقية
 ؛من االتفاقية 17المادة  بموجبوطنية لتبادل المعلومات  جهة تنسيقتعيين  .1
 .ميناماتا اتفاقية من 01ب المادة تقديم التقارير الوطنية على النحو المطلوب بموج .0
  

 األساس المنطقي:
 

ه  شامل الهدف ال تحقيق تسهم في مراعاة االلتزامات التي ز على، ويرك  نحو العمليات المؤشر المقترحيتوج 
 للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة حياتها.تحقيق اإلدارة السليمة بيئياً  المتمثل في

  
غير  ال يقيس كمية المواد الكيميائية في وسائل اإلعالم وال يقيس اآلثار السلبية على صحة اإلنسان والبيئة.وهو 

صحة اً بالنسبة لأن االتفاقات البيئية المتعددة األطراف تم وضعها واعتمادها لمواجهة التحديات األكثر إلحاح
تقليل إطالقها ، سيتم إحراز تقدم لتفاقات البيئية المتعددة األطراف، من خالل تنفيذ االبالتالياإلنسان والبيئة، و

 منتجات.الفي الهواء والماء والتربة وكذلك وجود المواد الكيميائية الخطرة في 
  

 المفاهيم:
 

 .اتفاقية إلى افقت على أو قبلت أو توص لتأو و صدقتالدول التي  :األطراف
على النحو  على األطراف في اتفاقية بازل التزاما لتقديم التقرير الوطني السنوي معلومات:ال

األطراف من قبل ن أجل تمكين رصد تنفيذ اتفاقية بازل م، 13المادة  من 3الفقرة  في عليه المنصوص

                                                           
 



ل المنخرطة فيها الدو تحركاتالمعلومات عن  ،من بين غيرها من األمورينبغي أن تتضمن التقارير، و فيها.
كمية النفايات الخطرة  ، بما في ذلكالحدودعبر الخطرة أو النفايات األخرى  لنفاياتالخاصة با االطراف

ص منها التخلطريقة ، وفئتها وخصائصها ووجهتها وأي بلد عبور لها ولنفايات األخرى التي يتم تصديرهاوا
 مستوَردةال كمية النفايات الخطرة والنفايات األخرىباإلضافة إلى  ،على االشعار على النحو المذكور في الرد  

 عبر مرورهاأثناء  تقعالمعلومات عن الحوادث التي و فئاتها وخصائصها ومنشأها وطرق التخلص منها ؛و
عن مات المعلوو التدابير المتخذة للتعامل معها؛ نوالنفايات األخرى وعالحدود والتخلص من النفايات الخطرة 

وغيرها من المعلومات حسب  ؛تعمل ضمن مجال اختصاصها الوطني من النفايات التي خيارات التخلص
 تنسيق التقارير.

  
القرارات المقدمة من األطراف التي تشير إلى ما إذا كانت  بموجب اتفاقية روتردام تمثل ردود االستيراد

المسبقة  لموافقةا خاضعة إلجراءالة في المرفق الثالث لالتفاقية وستوافق على استيراد المواد الكيميائية المدرج
 المواد الكيميائية ما يتعلق بواردات التزامات األطراف في روتردام اتفاقية من 12المادة  تحدد عن علم.
 الواردة في المرفق الثالث. المستقبلية

  
ها لتنفيذ التدابير التي اتخذتقارير عن  تقديم طرفيتوج ب على ال ستكهولمفي إطار اتفاقية 

 االحصائية اناتالبي ةالوطني وتشمل التقارير وفعالية هذه التدابير في تحقيق أهداف االتفاقية. االتفاقية أحكام
كميات إنتاج واستيراد وتصدير كل المواد الكيميائية المدرجة في المرفقين ألف وباء أو تقدير  مجموع بشأن

مواد كل مادة من هذه ال منها التي استوردت، قائمة الواليات بقدر إمكانية التطبيقو معقول لمثل هذه البيانات؛
شرح بلتنفيذ الوطنية في إطار اتفاقية ستكهولم خطة ا. تقوم كل مادة من هذه الموادإليها والدول التي صدرت 

ه الخطة الجهود لوضع مثل هذتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في االتفاقية وبذل ب قيام أحد األطراف كيفية
في االلتزامات الناشئة عن إجراء تعديالت في االتفاقية التغييرات  عندما تحصل (.7المادة موضع التنفيذ )

 حد األطرافأ سيقوم االتفاقية، مادة كيميائية جديدة في مرفقات إدراجعلى سبيل المثال عندما يتم  مرفقاتها، أو
من  نلمحدثة إلى مؤتمر األطراف في غضون سنتينقل الخطة ابمراجعة وتحديث خطة التنفيذ الخاصة به، وب

-SC قرار رقم ن مرفق الم 7)ب( من االتفاقية )وفقاً للفقرة 1بدء نفاذ التعديل الخاص بها، بما يتفق والفقرة 
1/12.) 

  
 التعليقات والقيود:

 
ً يتبع توقيت نقل المعلومات كما هو مطلوب في االتفاقيات الخمسإن عملية  ً مختلف ا ي تحديد هو السبب فوهذا  .ا

بنقل  امتثال األطراف بالتقاط ، مما يسمحدورات مدتها خمس سنواتلا المؤشر موعد اإلبالغ عن هذ
 جميع االتفاقيات.ل معلوماتال
  

إذا كانت  ت ضح بعدم يلو لم يتم االتفاق عليه بعد. ميناماتا التفاقية يرجى أيضا مالحظة أن توقيت تقديم التقارير
. 0232ارير مطلوبة قبل عام ، وال يتضح عدد المرات التي ستكون فيها التق0202مطلوبة قبل عام تقارير أية 
 ، ولكن التقارير تخضع لمقررات أخرى في هذا الشأن.هنا ميناماتا يتم تضمين اتفاقية ،بالتاليو
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/conf/UNEP-POPS-CONF-4-AppendixII.5206ab9e-ca67-42a7-afee-9d90720553c8.pdf%23Article%25207#Article%207


 

 0202في عام و، 0214و 0212 الممتدة بين للفترة 0217، سيتم تقديم التقارير في عام في المنهجية التالية
 0232وفي عام  0204و 0202 الممتدة بين للفترة 0205في عام و، 0212و 0215 الممتدة بين للفترة
 التقارير ما يلي: تتضمن معلمات .0202و 0205 الممتدة بين للفترة

  
رسالها إلى أمانة االتفاقية، ويتم حسابها على النحو التالي لد على كمية المعلومات التي يتم إدرجات البتعتمد 
 من قبل األمانة(: التداول بها)و
  

 اتفاقية بازل:
 (واحدة )نقطةة أو أكثر واحدسلطة مختصة تعيين جهة التنسيق و .1
 .)نقطة واحدة لكل تقرير( فترة اإلبالغ المحددةخالل  السنوية يةالوطن التقارير تقديم .0
  

 روتردام:اتفاقية 
 (.واحدة قطةن) االتصال الرسمية ونقطة الوطنية المعينة أو السلطات تعيين السلطة .1
 .االستيراد(بشأن نقطة لكل استجابة  2.0) فترة اإلبالغ المحددة خالل ستيراداالتقديم ردود  .0
  

 :ستكهولماتفاقية 
 ؛دة(واح الوطنية )نقطة جهة التنسيقالتفاقية استكهولم و نقطة االتصال الرسمية تعيين .1
 ؛(واحدة تقديم خطة التنفيذ الوطنية )نقطة .0
ي التي اعتمدها مؤتمر األطراف ف التعديالت التي تتناول طة التنفيذ الوطنية المنقحةتقديم خ .3

 ؛2والمحدثة( نقطة واحدة للخطة المنق حة) الفترة المشمولة بالتقريرغضون 
  

 ريال:بروتوكول مون
االمتثال لمتطلبات اإلبالغ الخاصة بإنتاج واستهالك المواد المستنفدة لألوزون بموجب )المادة  .1
 ؛نقطة( 15من( بروتوكول مونتريال ) 7
 نقاط(. 5ريال )( من بروتوكول مونب4)المادة أنظمة الترخيص بموجب  تقديم معلومات عن .0
  

 :3اتفاقية ميناماتا
 ؛نقاط( 5( )17)المادة  وطنية جهة تنسيقتعيين  .1
 .نقطة( 15( )01قرير وطني )المادة تقديم ت .0
  
  

 
  
  
 

                                                           
 غير الملتزمة فستحصل غيابياً على نقطة واحدة لكل من مثل هذه التعديالت. ستكهولم. أما األطرافطراف الملتزمة بتعديالت اتفاقية مطب قة على األ 2 

 بشأن توقيت اإلبالغ.يتم بعد اتخذا القرار  الرجاء المالحظة إلى أنه في الوقت الحالي ما من بيانات متوفرة التفاقية ميناماتا. ولم 3 

 



  
 
 
 
 
 
 

 122*    مجموع درجات البلد لكل االتفاقيات=  معد ل اإلرسال
 عدد االتفاقيات      

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
(𝑎𝑐𝑠 + 𝑏𝑐𝑠 + 𝑐𝑐𝑠 + 𝑑𝑐𝑠 + 𝑒𝑐𝑠)

𝑁. 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
∗ 100 

 
 

 لحد األقصى من االلتزاما %122 نسبة تمث ل، حيث مئويةالنسبة بالرقم  عن عبارة المؤشر النهائي سيكون
هي أقل  ٪2يكون البلد طرفًا، و إعداد التقارير الخاصة باالتفاقيات البيئية المتعددة األطراف بحيث مع واجب

 .درجة ممكنة من االلتزام
  
 تفصيل:ال
 

 المؤشر متاح على المستوى القطري.
 التفاقيات الخمس.لرسال اإلمعدل ، باإلضافة إلى توفير متوسط حسب االتفاقيةب فص لمو وه
  

 :ناقصةالقيم ال معالجة
 

                بلدعلى مستوى ال 
 .ناقصةالقيم ال اسناد يتم ال

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 القيم المفقودة. اسناد يتم ال
  

 المجاميع اإلقليمية:
 ، يرجى االطالع على:لطرق التجميع

 
pdfuneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.-http://pre . 
  

 :فاوتمصادر الت
  

 مصادر البيانات

  

فاقية االت
النقاط المتاحة 

ap

ي 
 

عدد النقاط ف

]p(t)[ السنة
)cs( درجات البلد

ap/[p(t5)]+[p(t4)]+[p(t3)]+[p(t2)]+[p(t1)]اتفاقية بازلأ

اتفاقية روتردامب

اتفاقية ستكهولمج

بروتوكول مونريالد

اتفاقية ميناماتاه

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://pre-uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf


 وصف:ال
 ؛كتروني للتقارير الوطنية السنويةنظام اإلبالغ اإلل ،اقية بازل: نقاط االتصال الوطنيةاتف .1
ة ردود الخاصللاجراء الموافقة المسبقة على علم  الرسمية، نقطة االتصال :روتردام اتفاقية .0

 .بالواردات
ة كل أربع الوطنينظام اإلبالغ اإللكتروني للتقارير  ؛االتصال الرسميةستكهولم: نقاط  اتفاقية .3

 ؛سنوات، خطط التنفيذ الوطنية
 ؛الوطنية جهات التنسيقريال: نبروتوكول مو .4
 الوطنية. جهات التنسيق ميناماتا: اتفاقية .5
  

 
 

 جمع:العملية 
 

بازل ونقاط  لالتفاقيات جهات التنسيقمن  أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم قبل يتم جمع البيانات من
زون أمانة األو قبل منو ستكهولم، االتصال الرسمية التفاقية ونقاط تفاقية روتردام،الية االتصال الرسم

 سيقجهات التن من ميناماتا التفاقية العامة األمانةمن قبل و ريال،مون وطنية لبروتوكولال جهة التنسيق من
 ميناماتا. التفاقية الوطنية

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
 
 ؛طرفًا 185اتفاقيات بازل:  .1
ً  182اتفاقية روتردام:  .0  ؛طرفا
ً  151ستكهولم: اتفاقية  .3  ؛طرفا
ً  127 ريال:بروتوكول مون جهات تنسيق .4  ؛طرفا
ً  :ميناماتا اتفاقية .5 ً  35 حاليا  .طرفا
  

 السالسل الزمنية:
 

 سنوات. 5سوف يتبع التقرير حول هذا المؤشر دورة 
إلى عام  0212من عام  مجموعةال: البيانات 0217دورة اإلبالغ األساسية األولى في عام  .1

 ؛0214
 ؛0212إلى عام  0215من عام مجموعة : البيانات ال0202ام في ع الثانية دورة اإلبالغ .0
 ؛0204إلى عام  0202من عام مجموعة : البيانات ال0205في  الثالثة دورة اإلبالغ .3
 .0202إلى  0205من  مجموعة: البيانات ال0232في  ةالرابع اإلبالغدورة  .4
  

 الجدول الزمني



  
 جمع البيانات:

  
 ؛0217دورة اإلبالغ األولى:  .1
 ؛0202الثانية:  دورة اإلبالغ .0
 ؛0205الثالثة:  دورة اإلبالغ .3
 .0232: الرابعة دورة اإلبالغ .4
  

 إصدار البيانات:
 
 ؛0214-0212دورة اإلبالغ األولى:  .1
 ؛0212-0215 الثانية: دورة اإلبالغ .0
 ؛0204-0202 الثالثة: اإلبالغدورة  .3
 .0202-0205 :الرابعة دورة اإلبالغ .4
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

 ؛طرفا( 185مختصة التفاقيات بازل )والسلطات ال جهات التنسيق .1
 ؛طرفاً( 182) التفاقية روتردام يةالسلطات الوطنية المعينة ونقاط االتصال الرسم .0
 األطراف(؛ 151) ستكهولمالتفاقية  الوطنية جهات التنسيقوالرسمية االتصال  نقطة .3
 ؛طرفا( 127ريال )بروتوكول مون جهات تنسيق .4
 . طرفاً حالياً( 35) ميناماتا التفاقية الوطنية تنسيقلتبادل المعلومات وجهات ال جهات التنسيق .5
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

   ؛مستكهولبازل وروتردام و أمانة اتفاقيات .1
 أمانة األوزون .0
 .ميناماتا اتفاقية أمانة .3
  

 المراجع

  
  
 
  

 صلةالمؤشرات ذات ال

  
 .3-2-3؛ 0-2-3؛ 1-2-3؛ 1-5-10؛ 0-4-10المؤشرات 
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