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مقدمة

 أو حويلالت أو اإلنتاج لغرض أخرى مرة استخدامها لمولدها يمكن ال) للسوق معدة منتجات أي( رئيسية منتجات ليست مواد أي هي النفايات

 .منها التخلص ينوي أو منها ويتخلص ،االستهالك

:يلي ما النفايات تعالج التي والمؤشرات األهداف تشمل ،المستدامة التنمية أهداف إطار وفي

الغذائيةوالنفايات يةائالغذ خسائرال: 1-3-12

ددة عدد األطراف في االتفاقات البيئية الدولية المتع: 1-4-12
األطراف المتعلقة بنفايات المواد الخطرة وغيرها من المواد 

ومات على الكيميائية، التي تفي بتعهداتها والتزاماتها في نقل المعل
النحو الذي يتطلبه كل اتفاق ذي صلة

نسبة  )ب(نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة؛ و ) أ(: 2-4-12
النفايات الخطرة المعالَجة، بحسب نوع المعالجة

 معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان: 1-5-12
المواد المعاد تدويرها

  جمعها تمي التي الصلبة البلدية النفايات نسبة: 1-6-11
  اتالنفاي إجمالي من للرقابة خاضعة مرافق في وإدارتها

المدن بحسبالمتولدة البلدية

يكيةالبالست المخلفات كثافة: ب1-1-14



1-6-11مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

المدن بحسبالمتولدة البلدية النفايات إجمالي من للرقابة خاضعة مرافق في وإدارتها جمعها يتم التي الصلبة البلدية النفايات نسبة

  اياتنف وإدارة الهواء لنوعية خاص اهتمام إيالء طريق عن ذلك في بما ،للمدن الفردي السلبي البيئي األثر من الحد:6-11 الغاية

2030 عام بحلول ،وغيرها البلديات

 يالت الصلبة البلدية النفايات نسبة تحديد إلى ويهدف .ما مدينة في للبلديات الصلبة النفايات إدارة أداء في المحرز التقدم المؤشر يقيس
 المدينة في بانتظام ومعالجتها جمعها يتم

ً  ويحدد :كميا

)يوم /نط( المدينة في المتولدة الصلبة النفايات إجمالي‘1’

)يوم /طن( المدينة في جمعها تم التي الصلبة النفايات إجمالي‘2’

)  المئوية النسبة( المدينة في األساسية الصلبة النفايات جمع خدمات على يحصلون الذين السكان نسبة‘3’

)يوم /طن( المدينة في للرقابة خاضعة مرافق في المدارة الصلبة النفايات إجمالي‘4’

للبلديات الصلبة النفايات تكوين‘5’



المنهجية

:التالية الصيغة استخدام يتم ،11-6-1 المستدامة التنمية أهداف مؤشر لحساب

x 100 اليوم في بالطن للرقابة خاضعة مرافق في وإدارتها جمعها تم التي الصلبة النفايات إجمالي=  1-6-11مؤشر 

اليوم في بالطن توليدها تم التي الصلبة النفايات إجمالي                                                 

:السياسات مستوى على متفاوتة آثار لهما هامين فرعيين مؤشرين أيضا11-6-1المؤشر يوفر

)ن��ة م���ة( X 100  )يوم/طن( المجمعة الصلبة النفايات إجمالي=  1-6-11)أ(المؤشر الفرعي 

)يوم/طن( المتولدة الصلبة النفايات إجمالي                           

)نسبة مئوية( X 100)يوم/طن( للرقابة خاضعة مرافق في إدارتها تمت التي الصلبة النفايات إجمالي=  1-6-11)ب(المؤشر الفرعي 

)يوم/طن(المتولدة الصلبة النفايات إجمالي                                                                 



أ1-3-12مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
ية ائخسائر الغذالمؤشر 

بمقدار النصف،  تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين: 3-12 الغاية
2030والحد من خسائر األغذية في مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 

 األمن في مساهمتها وضمان االستهالك وجانب العرض جانب من الغذائية النظم كفاءة قياس إلىأ 1-3-12 المؤشر يهدف
.الطبيعية الموارد استدامة ضمان مع الغذائي

  الوقت مرورمع  يةائالغذ الخسائر في التغيرات يقيس  :يةائالغذ الخسائر مؤشر-أ

 من ،مباشر غير أو مباشر بشكل ،تماما تخرج التي لألكل الصالحة الحيوانية السلع وكميات المحاصيل جميع هو يةائالغذ الخسائر
 أثناء تحدث التي الخسائر جميع وتشمل .ذلك غير أو حرقها أو منها التخلص طريق عن الذبح/الحصاد بعد التوريد/اإلنتاج سلسلة

.المستوردة الكميات وكذلك ،والتجهيز والنقل التخزين



المنهجية

.األساس سنة في للخسائرالغذائية المئوية النسب مقابل الحالي العام فيالخسائرالغذائية  من مئوية كنسبةالخسائرالغذائية  مؤشر حساب يتم
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 FLPitالحالي العام في البلد في للخسائرالغذائية المئوية النسبة متوسط هو،

FLPi0 األساس سنة في البلد فيلخسائرالغذائية ل المئوية النسبة متوسط هو،  

i  = البلد،  

j  = السلعة،  

t  = األساس سنة هي 0؛ السنة  

lijt = لسلعةل) الملحوظة أو المقدرة( للخسارة المئوية النسبة هي j  البلد في i  السنة في t، 

qij0   =السلعة إنتاج كميات هي j  البلد في i  األساس سنة في،  

pj0   =للسلعة الدولي السعر متوسط هو j  )األساسسنة  في) الدولي بالدوالر



ب1-3-12مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
يةائالغذ النفاياتمؤشر

جزئة تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالت: 3-12 الهدف
ذلك  والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر األغذية في مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، بما في

2030خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 

  التي كناألما تحديد على ويساعد .باألطنان تهدر التي لألغذية اإلجمالية الكمية قياس إلى المؤشر يهدف
 أن أنهاش من التي بالمعلومات الخاص والقطاع والمواطنين الحكومات تزويد وبالتالي ،األغذية فيها تهدر

.يةائالغذ النفايات من الحد في تساعد



المنهجية

:ةالتالي الصيغة باستخدام ،النفايات تدفق إجمالي في األغذية كمية تقدير إلى) T( للسنة يةائالغذالنفايات  مؤشر يهدف
  T   x 100 السنة في ائيةالغذالنفايات  من الفرد نصيب    = األغذية هدر مؤشر

األساس السنة في ائيةالغذالنفايات  من الفرد نصيب                             

:إن حيث
يةائالغذالنفايات  إجمالي  =ائيةالغذالنفايات  من الفرد نصيب

سكاناجمالي عدد  ال                                                 

النفايات +  بالتجزئة البيعمن ائيةالغذالنفايات + من االستهالك خارج المنزل ائيةالغذالنفايات   =ائيةالغذالنفايات  إجمالي
الغذائية من المصانع



1-4-12مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
تعهداتهاي بعدد األطراف في االتفاقات البيئية الدولية المتعددة األطراف المتعلقة بنفايات المواد الخطرة وغيرها من المواد الكيميائية، التي تف

والتزاماتها في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه كل اتفاق ذي صلة 

ليها، والحد كثيراً تحقيق اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع النفايات طوال دورة عمرها، وفقاً لألطر الدولية المتفق ع: 4-12 الغاية
2020من إطالقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام 

 بما ،)إليها نضمتا أو عليها وافقت أو قبلتها أو األطراف المتعددة البيئية االتفاقات على صدقت التي البلدان( األطراف عدد إلى المؤشر يشير
:ذلك في

؛الحدود عبر منها والتخلص الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل اتفاقية

؛لدوليةا التجارة في متداولة خطرة معينة آفات ومبيدات كيميائية مواد على علم عن المسبقة الموافقة إجراء بشأن روتردام اتفاقية

؛الثابتة العضوية الملوثات بشأن استكهولم اتفاقية

؛األوزون لطبقة المستنفدة المواد بشأن مونتلایر بروتوكول

الزئبق بشأن ميناماتا اتفاقية

 وجميع الكيميائية ادللمو بيئيا السليمة اإلدارة تحقيق في المتمثل العام الهدف تحقيق في تسهم التي لاللتزامات االمتثال على المؤشر ويركز
.حياتها دورة طوال النفايات



المنهجية

� مع0ل نقل ال*عل�مات
��� � ��� � ��� � ��� � ���
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:مالحظة

p  = سنةلكل  نقاطعدد ال

cs  = لبلدالعالمة ل



2-4-12مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
 و ؛الواحد للفرد المتولدة الخطرة النفايات-أ

المعالجة نوع حسب ،المعالجة الخطرة النفايات نسبة-ب

 المتفق ةالدولي لألطر وفقا ،عمرها دورة طوال النفايات وجميع الكيميائية للمواد بيئيا السليمة اإلدارة تحقيق: 4-12 الغاية

  حةص على الضارة آثارها من حد أدنى إلى التقليل أجل من والتربة والماء الهواء في إطالقها من كبيرة بدرجة والحد ،عليها

2020 عام بحلول ،والبيئة اإلنسان

 يئةالب أو اإلنسان صحة على ضار تأثير إحداث على قادرة أو سامة تجعلها خصائص ذات نفايات أي هي الخطرة النفايات
 .القانون ويراقبها وينظمها
  ونسبة) عيفر كمؤشر اإللكترونية النفايات ذلك في بما( النوع حسبب المتولدة الخطرة النفايات تحديد إلى المؤشر ويهدف
.للمعالجة الخاضعة الخطرة النفايات

 مثل نشاط أي قبل ،هاعن المبلغ السنة خالل البلد داخل توليدها يتم التي الخطرة النفايات كمية إلى المتولدة الخطرة النفايات تشير
  وجهة عن النظر بغض ،التصدير أو التدوير إعادة ذلك في بما ،االسترداد أو المعالجة أو االستخدام إلعادة التحضير أو ،الجمع

النفايات هذه



المنهجية

المتولدة الخطرة النفايات لتحديد

  قدمها التي الخطرة النفايات  + الخاصة الشركات أو البلدية الخدمات خالل من جمعها تم التي الخطرة النفايات  = ال*�9ل0ة الخطرة النفايات
مصيرها تحديد يتم لم التي الخطرة النفايات تقدير  + التخلص أو المعالجة مرافق إلى منشئها

�ة ال�فا�ات ال���ة ال�عال�ة�:ت" ی  ن

x 100 اإلبالغ سنة خالل المعالجة الخطرة النفايات كمية  =) مئوية نسبة( المعالجة الخطرة النفايات نسبة

عنها المبلغ السنة خالل المتولدة الخطرة للنفايات اإلجمالية لكميةا                                                    

.للمعالجة المستوردة المواد منها مطروحا للمعالجة المصدرة المواد إلى باإلضافة البلد في المعالجة الخطرة النفايات :مالحظة



1-5-12مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان المواد المعاد تدويرها

  دةوإعا والتخفيض المنع خالل من ،النفايات إنتاج من كبيرة بدرجة الحد: 5-12 الغاية

2030 عام بحلول ،االستعمال وإعادة التدوير

  إلى افةباإلض البلد في تدويرها المعاد المواد كمية بأنه الوطني التدوير إعادة معدل يعرف
  المواد نهام مطروحا ،البلد في المتولدة النفايات إجمالي من التدوير إلعادة المصدرة الكميات

.التدوير إلعادة المعدة المستوردة



المنهجية

 x 100 ال*�اد ال*��9ردة إلعادة ال09و�< -ال*�اد ال*0Dرة إلعادة ال09و�< + ال*�اد ال*عاد ت0و�<ها  =مع0ل إعادة ال09و�< ال�=>ي

إج*الي ال>فاEات ال*�9ل0ة                                                   



ب1-1-14مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
البالستيكية المخلفات كثافة

  لحطاما ذلك في بما ،البرية األنشطة من سيما وال ،كبيرة بدرجة منه والحد أنواعه بجميع البحري التلوث منع: 1-14 الغاية

2025 عام بحلول ،المغذيات وتلوث ،البحري

 ،لبريةا األنشطة من سيما وال ،منه والحد أنواعه بجميع البحري التلوث منع خالل من التلوث آثار من الحد إلى المؤشر يهدف
:المخلفات البالستيكية ذلك في بما

الشواطئ ق*امة( السواحل أو الشواطئ على اتالُملق(

الماء موداع في أو الماء على طفوت يتال

البحر قاع في المترسبة  

البحرية الطيور مثل( الحية الكائنات هاتبتلعي تال.(



المنهجية

المقترحة العالمية المؤشرات :1 المستوى:

)اإلجمالية المحيطات أو الوطنية الوالية نطاق خارج الواقعة للمناطق( أمتار  10 من أكبر بالستيكية بقع•

وطنية برية مصادر من تنشأ التي الشاطئ قمامات•

المقترحة الوطنية المؤشرات: 2 المستوى:

)الشاطئ مسوحات(يةالشاطئ المخلفات•

)القاعية الجر شباك ،البصرية المراقبة( العائم البالستيك•

)القاعية الجر شباك( الماء موداع بالستيك•

)بعد عن تشغل التي والمركبات ،والغواصات ،الكاميرات/الفيديو قH<و ،والغواصون ،)األسماك لمسح الجر شباك مثل( القاعية الجر شباك( البحر قاع مخلفات•

التكميلية المؤشرات: 3 المستوى:

)الشواطئ عينات( الشواطئ لقمامات الدقيقةالجسيمات البالستيكية •

)المستمر العوالق مسجل مثل ،القاعية الجر شباك( العائمة الدقيقةالجسيمات البالستيكية •

)القاعية العوالق ذات الجر شباك( الماء عمود في الدقيقةالجسيمات البالستيكية •

)الرواسب عينات( البحر قاع في الدقيقةالجسيمات البالستيكية •

)واألسماك والسالحف الطيور مثل( الحية الكائنات قبل من البالستيك ابتالع•

األعشاش في البالستيكية المخلفات•

)وطمره البالستيك استخدام على بناء( المحتمل البالستيكي التلوث•

النهرية المخلفات•

تدويره وإعادة البالستيك باستهالك تتعلق أخرى مقاييس•

)اإليكولوجية النظم وصحة اإلنسان صحة( الصحية المؤشرات•

)والطيور البحرية الثدييات مثل( التشّبك•



توافر البيانات

2018 عام إلى  2000 عام من المتحدة لألمم التابعة المستدامة التنمية ألهداف العالمية البيانات قاعدة على متاحة البيانات: 1-6-11 المؤشر 
  البلدية حسب مصنفة وهي

والعالمي اإلقليمي الصعيدين على مجمعة وهي 2016 لعام متاحة واحدة سنة بيانات: أ1-3-12 المؤشر

عامل يةائالغذ النفايات مؤشر قريرت( والعالمية واإلقليمية الوطنية المستويات على متاحة 2019 لعام الواحدة السنة بيانات: ب1-3-12 المؤشر  
)للبيئة المتحدة األمم برنامج ،2021

وتغطي 2015 عام في األولى البيانات عن اإلبالغ وتم ،سنوات خمس كل المؤشر هذا بيانات تقدَّم: 1-4-12 المستدامة التنمية أهداف مؤشر 
  اتفا12ة.2019 عام إلى 2015 عام من السنوات وتغطي  2020عام هي التقارير إعداد من الثانية السنة وكانت. 2014 إلى 2010 من السنوات
2020 عام في عنها اإلبالغ تم واحدة بيانات نقطة لديها التي الوحيدة هي ميناماتا

2-4-12 المستدامة التنمية أهداف مؤشر :

  اإلقليمي المستويين على  2019عام إلى  2000عام من المتولدة اإللكترونية النفايات عن التقديرية البيانات تتوفر :اإللكترونية النفايات•
  شعبة استبيان على ردا اإللكترونية بالنفايات المتعلقة البيانات عن تبلغ التي البلدان من قليل لعدد متاحة الوطنية والبيانات .والعالمي

  الميدان يف والتنمية التعاون ومنظمة ،األوروبية للجماعات اإلحصائي والمكتب ،للبيئة المتحدة األمم برنامج/المتحدة لألمم التابعة اإلحصاءات
.االقتصادي

  المتولدة النفايات من الفرد ونصيب المتولدة الخطرة النفايات حول  2019عام إلى 2000 عام من الوطنية البيانات تتوفر :الخطرة النفايات•
.والعالمي اإلقليمي الصعيدين على لتجميعها كافية بيانات توجد وال .المعالجة نوع حسبب المعالجة والنفايات



توافر البيانات

1-5-12 المستدامة التنمية أهداف مؤشر :

  عام إلى 2000 عام من تدويرها المعاد اإللكترونية النفايات عن التقديرية البيانات تتوفر  :تدويرها المعاد اإللكترونية النفايات
.متوفرة غير الوطنية البيانات .والعالمي اإلقليمي المستويين على  2019

  استبيان باستخدام البيانات جمع ويتم 2019 عام إلى 2000 عام من الوطنية البيانات تتوفر  :تدويرها المعاد البلدية النفايات
بالنفايات الخاصة البيئية اإلحصاءات حول للبيئة المتحدة األمم برنامج /لإلحصاءات المتحدة األمم شعبة

ب1-1-14 المستدامة التنمية أهداف مؤشر

 علمية بيانات هي والبيانات  2020عام إلى 2015 عام من التقديرية البيانات تتوفر  :مربع كيلومتر لكل الشواطئ مخلفات
  والعمل .المؤشر هذا عن يبلغ بلد أول غانا وكانت .)Earth Challenge 2020( األرض تحدي خالل من جمعها تم تشاركية
.2021ض األر لتحدي للتحضير مستمر



مراجع

مراجع

 :والنفايات الكيميائية المواد لمؤشرات العالمي االستعراض وثيقة )2021 .( للبيئة المتحدة األمم برنامج
36753/20.500.11822handle/org/unep.wedocs.https://

 :المؤشرات منهجيات تعريف نحو .المحيطات إلحصاءات العالمي الدليل )2018 .( للبيئة المتحدة األمم
35086/20.500.11822handle/org/unep.wedocs.https://
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