
 

 

 2020سبتمبر أيلول/ آخر تحديث:  

 مستدامةكفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج : ١٢الهدف 
بحلول عام   االستعمال،وإعادة التدوير وإعادة   والتخفيضمن خالل المنع  ،النفايات إنتاجمن كثيرًا : الحد ٥-١٢ الغاية

٢٠٣٠   
 أطنان المواد المعاد تدويرها وعدد ، على الصعيد الوطني معدل إعادة التدوير : ١- ٥-١٢ر المؤش  

 

 المعلومات المؤسسية 

 : الراعيةالمنظمة 
 (UNSDاألمم المتحدة )( وشعبة اإلحصاءات في UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 

 تعاريف المفاهيم و ال

 :التعريف
  ،ه كمية المواد المعاد تدويرها في الدولةعلى أن  ر ألغراض هذا المؤش  الوطني  على الصعيد إعادة التدويرف معدل ُيعر   

مطروًحا منها المواد  و ، الدولة التي تول دهاالكمية اإلجمالية للنفايات رة إلعادة التدوير من  الكميات المصد   مضافًا إليها
الهضم من دون   / إعادة التدوير تشمل الهضم الالهوائيشارة إلى أن  ستوردة المخصصة إلعادة التدوير. وتجدر اإلالم

 مدافن النفايات. )الترميد( أو  المنظمراق حاإل ها ال تشمللكن  العملية الهوائية،  /أكسيجين والتسميد

رات   المستوى األول مؤش 
المواد   -رة إلعادة التدوير المصد  )المواد المعاد تدويرها + المواد  الوطني على الصعيد معدل إعادة التدوير

 الكمية اإلجمالية للنفايات المنتجة التدوير( /  المستوردة إلعادة
 اإلقليمية والعالمية( لمجاميعا من أجل احتساب)مع سد الثغرات 

رات   المستوى الثاني مؤش 
تلك  )باستثناءالكمية اإلجمالية للنفايات المنتجة 

،  بحسب النوعالبناء والتعدين والزراعة(  من المنتَجة
 بما في ذلك النفايات اإللكترونية

ر  فهم  يساعد على  إعادة التدوير و مقياسًا حول  يشك ل هذا المؤش 
 النفايات.   الحد منب المتعل قة  ٥-١٢ الغاية

حسب بالوطني  على الصعيد التدويرل إعادة معد  
، بما في ذلك النفايات اإللكترونية  نوع النفايات

المحتملة األخرى المعادن   التفصيالت)تشمل 
 ونفايات التغليف( 

ل معد   تفصيلبما في ذلك  الوطنية،إلى مصادر البيانات  اً استناد
 إعادة التدوير 

 
)برنامج األمم  "مة"قياس النفايات في سياق أهداف التنمية المستدا بعنوان الوثيقةر في المؤش   لهذاتتوفر منهجية كاملة 

 (. قيد اإلعداد، المتحدة للبيئة
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 : األساس المنطقي

لكن  التقديرات تشير حالًيا  مفهوم االقتصاد الدائري.  أساسيًا في اً أمر  هاوتعزيز إعادة تدوير النفايات  إنتاج خفض نسبةعد يُ 
البلدان   ما تمك نتإذا و األكاديمية(.  المؤلفاتمنخفضة )بناًء على المعاد تدويرها الكمية اإلجمالية للنفايات المنتجة  إلى أن  

تحديد كيفية األخرى ب لجهات المعنيةول ذلك لها محسيف، النفايات وجمعها وإعادة تدويرها  بشكل أفضل كيفية توليد من الفهم
 النفايات الرئيسية )مثل المعادن أو النفايات اإللكترونية أو البالستيك(.  خطالتي تواجه  المشاكلمعالجة 

 
 المفاهيم:  

، عند شراء أطنان من المواد  سلسلة إعادة التدويرمن  آخر مرحلةعنها في   ُيبل غ، بوحدة الطن وُتقاس المواد المعاد تدويرها
المواد المعدنية  ُتستثنى من هذه العملية .ل فترة السنة المشمولة بالتقريرالستخدامها في مرافق اإلنتاج خال ةرد ثانوياكمو 

 ر.تدوير ألغراض هذا المؤش  الإعادة  طرق  إحدىالتسميد عتبر يُ  ثانوية المستخدمة في قطاع البناء، فيماال
 

مباني المكاتب و ، والشركات الصغيرة، وأعمال التجارة، زلالنفايات الناتجة عن المنا البلديةالنفايات الصلبة تشمل 
النفايات الضخمة )مثل األثاث القديم والفرش(    إضافًة إلى والمباني الحكومية(،المستشفيات، و ،  أي المدارسوالمؤسسات )

خدمات تنظيف الشوارع )كنس الشوارع ،  و ، صيانة الحدائق والمتنزهات مثل، بعض خدمات البلدياتن الناتجة ع والنفايات
منهجية  تتضمننفايات. كانت جزءًا من إدارة الإذا ما  تنظيف األسواق( الناجمة عنوالنفايات ، حاويات القمامةما تتضمنه و 

ر   من المعلومات حول النفايات الصلبة البلدية.  اً مزيدمن أهداف التنمية المستدامة   ١- ٦-١١المؤش 
 

برنامج  /شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةالصادرة عن  استمارة اإلحصاءات البيئية بحسب إعادة التدوير ف مفهومُيعر  
لتحويلھا خارج خط النفايات،  […]عملية إعادة تجھيز النفايات " رات على أن هرض هذه المؤش  األمم المتحدة للبيئة وكذلك لغ

نوع تجهيز النفايات لتحويلها إلى إعادة  وينبغي أن تشمل هذه العملية.  "فايات كوقودويستثنى من ذلك إعادة استخدام الن
ة التدوير داخل المنشآت الصناعية، أي في مكان  إعاد من ذلك ُتستثنى ، فيماأخرى ألغراض  استخدامها ونفسه أالمنتج 

 ". النفاياتتوليد 
 

الموارد  استرداد ُتصن ف عمليات ، المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةمع اتفاقية بازل ونظام إبالغ  التوافق ومن أجل
شعبة   الصادرة عن تقاريرال"إعادة تدوير" بموجب  على أن ها عملية المرفق الرابع التفاقية بازلفي   الواردة R12إلى  R2من 

 بشأن النفايات الخطرة. اإلحصاءات في األمم المتحدة
 
 خالل العام.  البلد ينتجهاالتي نفايات )الخطرة وغير الخطرة( لل ةجماليالكمية اإل هي الكمية اإلجمالية للنفايات المنتجة 
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لنفايات ل ةجماليالكمية اإل هيوالتعدين والزراعة(  اإلنشاءاتتلك الناجمة عن   )باستثناء منتَجةلنفايات الة لجماليالكمية اإل
الكمية اإلجمالية للنفايات المنتجة شمل ر، تبلد خالل العام. وألغراض هذا المؤش  ال ينتجهاالتي )الخطرة وغير الخطرة( 

المعادن غير المعدنية  ا ستثنى منه، في حين تُ ، والنفايات الخطرةغير الخطرة، والنفايات الصناعية  البلديةالنفايات الصلبة 
الكمية اإلجمالية للنفايات المنتجة قاس وتُ والنفايات الزراعية.  اإلنشاءات، ومخلفات المعادن الصناعية واإلنشائية(أي )

بحسب استمارة   مختلف القطاعات خالل السنة من المنتجةالكمية اإلجمالية للنفايات  اعلى أن ه اوُيشار إليه، بوحدة الطن
 1 النفايات جدولالبيئية الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبيئة، اإلحصاءات 

في التصنيف الصناعي الدولي    F  41 -43الرمز ) اإلنشاءات، باستثناء نفايات "إنتاج النفايات حسب المصدر"بعنوان 
التعدين   ونفايات( ISICفي التصنيف  A 01-03الرمز النفايات الزراعية )و (  ISICالموحد لجميع األنشطة االقتصادية 

 (.ISICفي التصنيف   B 05-09 الرمزالمحاجر )واستغالل 
 

 التعليقات والقيود: 
  يسهل لذا، ر المواد القابلة إلعادة التدويرتصديعملية في نهاية السلسلة و الكبيرة مرافق إعادة التدوير عظم البلدان بتتحكم م 

، وفي   يدخل أبًدا في القنوات الرسميةإعادة التدوير في القطاع غير الرسمي الذي ال تجري عمليةقد و . جمع البيانات منها
ساب جميع عمليات إعادة التدوير في الدولة  تحة التدوير غير الرسمي الر حجم قطاع إعادد  تقأن هذه الحالة يمكن للبلدان 

 . بشكل صحيح
 

غير أن ه  ، و االستهالك واإلنتاج المستدامينم المحرز نحمن قياس التقد   اً على الصعيد الوطني جزءل إعادة التدوير يعد معد  
رات الكثافة اإلضافية  ساب مؤش  تحا أم ا. هاإصالحو  هااستخدام، وإعادة من انتشارها، والحد من النفايات الوقاية يشملال 

ويساعد على ربط هذا المؤشر بكفاءة الموارد في االستهالك  بذلك كفيلفهو  استهالك المواد المحلي وتدفق الموادمقابل 
 واإلنتاج. 

 
خالل  ( غير القابلة للتحللللمواد ، والنسبة المئوية الرطوبةالناتجة عن تحول المواد، وفقدان  فهم الخسائر النموذجية )يتطلب 

باستخدام   الخسائر ومن الضروري أن ُيشار إلى. مزيدًا من البحث مختلف المواد القابلة إلعادة التدويرسلسلة إعادة تدوير 
فق الفرز(  اإلى مر  إدخالهاأو ، المفرزةالمواد  جمعي في سلسلة إعادة التدوير )أ  المواد دخولنقطة  ذمن ،مئويةالنسبة ال

على شكل مادة   إحدى المنشآت وتدخلمعالجة قابلة إلعادة التدوير وحدة آخر  المواد من تخرج حين)أي خروجها  وحتى
ل  معد  و  على صعيد البلديةل إعادة التدوير معد   الذي يقيس  ١-٦-١١ر المؤش   بربط ذلك يسمح خام ثانوية(. وبالتالي، 

صعيد البلديات على األرجح في    علىل إعادة التدوير معد   ُيقاس. ، من بين أمور أخرى الوطني على الصعيد إعادة التدوير
ح فيما، بداية السلسلة يمكن إجراء مثل هذه الدراسات  و من السلسلة.  المواد  خروجعند نقطة  ١-٥-١٢ر المؤش   ُيقاسأن  ُيرج 

متابعة المعامالت في عملية إدارة النفايات وإدخال ما يسمى أو من خالل  ، الكتلةوتوازن  اتالعملي سيرباستخدام نهج 
 "نظام الحدود" لتحديد نقاط اإلبالغ عن كميات النفايات. 
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  منهجيةال 

 :حتساباالطريقة 
مة )برنامج األمم "قياس النفايات في سياق أهداف التنمية المستدا بعنوانتتوفر منهجية كاملة لهذا المؤشر في الوثيقة  

 (". قيد اإلعداد، المتحدة للبيئة
 

ر على أن ه كمية المواد المعاد تدويرها في الدولة،   ُيعر ف معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني ألغراض هذا المؤش 
الدولة، ومطروًحا منها المواد   تنتجهاالتي الكمية اإلجمالية للنفايات افًا إليها الكميات المصد رة إلعادة التدوير من  مض

المستوردة المخصصة إلعادة التدوير. وتجدر اإلشارة إلى أن  إعادة التدوير تشمل الهضم الالهوائي/ الهضم من دون  
 . )الترميد( أو مدافن النفايات المنظمراق االح ن ها ال تشملأكسيجين والتسميد/ العملية الهوائية، لك

معد ل إعادة التدوير =

المواد  المعاد تدويرها ) + رة إلعادة التدوير الكميات  المصد 
صة  إلعادة التدوير − (المواد  المستوردة المخص  × 100

كمية  النفايات  اإلجمالية المنَتجة
 

ساب المجاميع تحا لغرض لسد الثغرات وسائلُتستخدم لكن جمع البيانات من البلدان  تُ ، األولالمستوى  بيانات بالنسبة إلى
 اإلقليمية والعالمية. 

 
 مهم هذا المقياس أن   وتجدر اإلشارة إلى. بما يليالنفايات  إنتاج يتمثل مقياس الثاني،بيانات المستوى أم ا بالنسبة إلى 

 وسيتم نشره.  لغايةا  في إطار هذهأيًضا 
 

 الكمية اإلجمالية للنفايات  المنَتجية 
= 𝐼𝑆𝐼𝐶 10) النفايات  من التصنيع − 33)

+ (𝐼𝑆𝐼𝐶 35) النفايات  من إمدادات  الكهرباء  والغاز  والبخار  وتكييف  الهواء 

+ ( 𝐼𝑆𝐼𝐶 38  باستثناء)  األنشطة االقتصادية  األخرى 
+ (باستثناء  اإلنشاءات  والتعدين)  النفايات  البلدية 

 
، بما في ذلك حسب نوع النفاياتتفصيل ُيقترح  لكن األول،لمستوى التدوير على النحو الوارد أعاله في ال إعادة معد   ُيعر ف

خط النفايات،  حسبلتفصيل وبالنسبة إلى ا النفايات اإللكترونية وأنواع النفايات األخرى )مثل نفايات التغليف والمعادن(. 
البيانات الحالية عن المخلفات اإللكترونية وأهمية تدل نفايات. )نة من المعي  أنواع  ُتقي ملكن تكون المعادلة هي نفسها، 

 على المستوى العالمي.(  سُيجمع هذا التفصيل على أن  رونية المخلفات اإللكت
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 التفصيل: 

 (داخل البلد  إلعادة التدوير المخصصة رة إعادة التدوير )المواد المصد  الذي تجري فيه مكان الحسب  •
ة )مثل الرئيسولعدد من المواد وما إلى ذلك( ، المعادن، البالستيك، اإللكترونيةنفايات الحسب نوع المادة ) •

 النفايات اإللكترونية ونفايات التغليف( 
 

 معالجة القيم الناقصة:
استمارة عملية جمع البيانات والتحقق من صحتها ونشرها عبر  تتولى، التي ال تقدم شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

أو  ات، أي تقدير المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبيئةاإلحصاءات البيئية الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في األمم 
الوطني( هي   على الصعيد )الرصد الثانيرات المستوى مؤش   فيعدد نقاط البيانات المقدمة   ، لذا فإن  حسابات للقيم المفقودة

 . بيانات على صعيد البلدحقًا 
 

على الصعيد  )الرصد   األولرات المستوى نحو مؤش   عالمي نموذج تحقيق في إمكانيةينظر برنامج األمم المتحدة للبيئة  لكن  
 العالمي(. 

  
 المجاميع اإلقليمية:  

 مراجعة الرابط، يرجى الع على طرق التجميعط  الالبيانات على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية. ل ُتجمع
 http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf    .  :التالي

 
 مصادر التباين:

 ظهورا قد يؤدي إلى ودون الوطنية، مالجهات المعنية الوطنية من  اً  كبير اً كر سابقًا، ُتشرك إحصاءات النفايات عددكما ذُ  
معالجة أوجه التباين  ع الجهات المعنية من المؤسسات على التعاون في ما بينها في سبيلُتشج   وبالتالي، .أوجه تباين

 . المحتملة هذه
 

 مصادر البيانات 

 الوصف:
 الوطنية ووزارات البيئة، بما في ذلك مكاتب اإلحصاء مات الوطنيةالحكو  التي تقدمهاالبيانات  .1

 
 : جمع البيانات

http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf
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استمارة اإلحصاءات البيئية الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في    عن طريقالراعية جمع البيانات الوطنية    ماتالمنظ تقترح  
)قسم النفايات(. تنفذ شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة إجراءات واسعة النطاق    األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبيئة

البيانات يدوية و   ،للتحقق من صحة  آلية مدمجة وعمليات فحص  إجراءات  مصادر    في ما يخصمرجعية  إحاالت  تشمل 
فال ُتستخدم في قاعدة    البيانات،لتحقق من  توضيح ولمزيد من اللحصول على  ان لمع البلد   التواصل  ويجري البيانات الوطنية.  

دالبيانات التي تعتبر دقيقة أو تلك التي    بيانات برنامج األمم المتحدة للبيئة لإلحصاءات البيئة سوى   على صحتها  البلدان  تؤك 
التحقق عملية  موقع    ُتنشرف  ،أثناء   https://unstats.un.org/unsd/envstats/qindicators)  البرنامجعلى 

 (https://unstats.un.org/unsd/envstats/country_filesو
 

أهداف التنمية   في إطار إعداد تقارير حولبيانات من تقارير اتفاقية بازل للنظر فيها  ل إلى البلدان  قد ُترسَ ،  باإلضافة إلى ذلك
 المستدامة.

 
 ع باستخدامفُتجمَ   ،بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واالتحاد األوروبيالتي تقدمها البيانات  أم ا

ة  مكتـب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة عـن حال ادي والوالتنميـة في الميـدان االقتصون االسـتبيان المشـترك لمنظمـة التعـا 
استمارة اإلحصاءات البيئية الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة مع  البيئـة الذي يتوافق

indicators/files/Tier3-https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-) ، فإن  هذه البيانات قابلة للمقارنةوبالتالي، للبيئة
01.pdf-05-12 ) 

 

 فر البيانات اتو 

 الوصف:
 . االستمارة تمألالتي جميع الدول 

 
 : التسلسل الزمني 

استمارة اإلحصاءات البيئية الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى البلدان    ُترسل
 بالسلسلة الزمنية. وُيحتفظ ،بيانات سنوية للحصول علىكل سنتين مر ة 

 

 الجدول الزمني  

 : جمع البيانات
 اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبيئة ُترسل استمارة اإلحصاءات البيئية الصادرة عن شعبة   .1

 كل سنتين.مرة 
 
 إصدار البيانات:  

https://unstats.un.org/unsd/envstats/qindicators
https://unstats.un.org/unsd/envstats/country_files
https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/files/Tier3-12-05-01.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/files/Tier3-12-05-01.pdf


 

 

 2020سبتمبر أيلول/ آخر تحديث:  

 2020دورة اإلبالغ األولى عن أهداف التنمية المستدامة:  .1
 

 الجهات المزّودة للبيانات

 األنظمة اإلحصائية الوطنية
 

 للبيانات المجمعةالجهات  

 المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )وجامعة األمم المتحدة للنفايات اإللكترونية( شعبة اإلحصاءات في األمم  .1
 

 المراجع

 : المراجع
 ( قيد اإلعداد ، مة )برنامج األمم المتحدة للبيئةقياس النفايات في سياق أهداف التنمية المستدا 
 

    متوفرة عبر الرابط التالي: .للبيئة، استمارة اإلحصاءات البيئيةشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة 
https://unstats.un.org/unsd/envstats/Questionnaires/2020/q2020_Waste_Arabic.pdf  

 

 صلة مؤشرات ذات 

 
رات     )أ( ١- ٣-١٢و ٢- ٤-١٢و   ١-٦-١١المؤش 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/Questionnaires/2020/q2020_Waste_Arabic.pdf

