
 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة :١١ فالهد

الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بُطرق منها إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء  :٦-١١ يةالغا
 ٠٢٠٢وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 

لنفايات الصلبة للمدن، التي تُجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائياً على نحو كاف، نسبة ا :١-٦-١١المؤشر 
 من مجموع النفايات الصلبة للمدن، بحسب المدينة

 

المؤسسية المعلومات  

                                                                                                                         

 

:/ المنظماتالمنظمة  

  (UN-Habitatة )طنات البشريبرنامج األمم المتحدة للمستو

والتعاريف المفاهيم  

                                                                                                                         

 

 التعريف:

ها نهائياً على نحو كاف، من مجموع النفايات تفريغويجري بانتظام  تُجمعالتي  للمدن،نسبة النفايات الصلبة 

.الصلبة للمدن بحسب المدينة  

ا نهائياً على هتفريغويجري بانتظام  تُجمعالتي  للمدننسبة النفايات الصلبة  وليدهذا المؤشر إلى ت يهدف هدف

 .الصلبة للمدن بحسب المدينةنحو كاف، من مجموع النفايات 

 األساس المنطقي:

الغاية المستهدفة، الغاية ١١-6، هي الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيالء 

.0202اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام   

مكان المعالجة أو التفريغ من قبل الخدمات البلدية أو المؤسسات جمع النفايات هو جمع ونقل النفايات إلى 

، ةالمماثلة أو من قبل الشركات العامة أو الخاصة أو المؤسسات المتخصصة أو الحكومة العامة )األمم المتحد

7991.) 

لنظافة اتسعى المدينة المزدهرة لجمع وإدارة جميع النفايات الصلبة بشكل مناسب وتحسين مستويات المعيشة و

 للنفايات. الئقةوبالتالي تقليل فرص حدوث تفشي األمراض المرتبطة باإلدارة غير ال



 كميات كبيرة من النفايات الصلبة، بما في ذلك النفايات الصناعية والشركات تنتج األسر المعيشية الحضرية

ظروف  الحفاظ على من أجل والتخلص منها بطريقة سليمة والبناء والنفايات الخطرة التي يجب جمعها بانتظام

 تنتهيأن يمكن هذا الجمع للنفايات متاح من خالل وسائل رسمية أو غير رسمية. وصحية. و سليمة معيشية

انسداد لى دي إيؤ مماوالمقالب  رفلمصاافي التي تدار بطريقة غير سليمة عة جم  لماغير  لصلبةت النفاياا

ب والمقالالناقالت مثل البعوض في المجاري المسدودة  عادة ما تتكاثرصحية.  غير وفظرالمجاري ويسبب 

باختصار، تهدف إدارة جمع النفايات إلى الحد من اآلثار الضارة للنفايات على التي تدار بشكل غير جيد. 

والنظم البيئية الكاملة التي تدعم المدينة أو المنطقة الحضرية. تعتبر  الصحة أو البيئة أو النواحي الجمالية،

اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة ضرورية الستدامة المدن خاصة إذا كانت تشتمل على الحد من النفايات 

 . في إطاروالتخلص منها في مقالب القمامة ترميد، والوإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد

يجب و ادة استخدامها هي أكثر الطرق تفضيالً التسلسل الهرمي إلدارة النفايات، يعتبر منع إنتاج النفايات وإع

 النادرة وتقلل من استخدام الطاقة وتقلل كمية النفايات التي تعزيزها، ألنها تقلل من الطلب على الموارد البيئية

 أو التخلص منها في مقالب القمامة. ترميدهاأو  يجب في نهاية المطاف إعادة تدويرها

يع من جم النفايات الصلبة إحدى التحديات الهامة للمناطق الحضرية بصرف النظر عن السياق، تعد إدارة

 ً ، بشريةالمتحدة للمستوطنات ال التابعة لبرنامج األمم األمم في مدن العالم دارة النفايات الصلبةإل األحجام. ووفقا

الصلبة إلى حد  اتالنفايعندما بدأت عملية التحديث الحالية في البلدان المتقدمة أثناء السبعينات، اعتبرت إدارة 

واضح أن عندما أصبح من ال ت والتسعيناتاوقد تغير ذلك خالل الثمانين هندسية.حلول ذات  تقنيةكبير مشكلة 

لمدن ا كما تعلمتنشط من مستخدمي الخدمة.  البلديات لم تتمكن من جمع النفايات وإزالتها بنجاح دون تعاون

ة وهي متنوعة ومعقدة للغاية وتتصل مباشر ية واإلدارية والسياسية،المؤسس األطر أن التكنولوجيا تعتمد على

بالظروف المحلية. إن الطريقة التي يتم بها إنتاج النفايات وإهمالها تعطينا رؤية أساسية عن كيفية عيش الناس، 

 إلدارة المدينة. وتعد جودة خدمات إدارة النفايات مؤشراً جيداً 

بأهداف الصحة والفقر والمياه. على سبيل المثال، هناك روابط مهمة  صالتأيضاً  الديه 6-77 كما أن الغاية

لصرف المياه وإدارة مياه ا(، نوعية 0-٦) مع غايات المياه، بما في ذلك الصرف الصحي والنظافة الصحية

(. قد تكون 5-٦)(، اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 5-٦(، النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه )0-٦) الصحي

ن أوجه مستفادة اال بالتخطيط والتنفيذ على المستوى القطري وسيكون من المهم مثل هذه الروابط ذات صلة

في إطار وبين الغايات. وسيتطلب ذلك التعاون عبر  أو المقايضات سواء المحتملة فاوتاتالتاَزر وإدارة الت

على قطاعات محددة. هناك حاجة إلى طرق جديدة للعمل تم تنظيمها تقليديًا في صوامع تركز  المؤسسات التي

مدراء بحيث يتمكن صانعو السياسات وال آليات غير رسمية أو رسمية لتسهيل التعاون التعاوني في شراكات مع

اً الغايات. وسيكون هذا تحديبين األهداف و رستفادة من أوجه التاَزء ذوي المسؤوليات المختلفة من االوالخبرا

 .0202 أجندة عامتنفيذ  رئيساً في

ة إلطار عمل اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وجود إطار مناسب للرصد على المكونات الرئيسيقوم 

وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والمحلية ذات ، 7-٦ية المستدامة والغاية من أهداف التنم ١١للهدف

لحكومية وستساهم الوكاالت ا سيما الكيانات اإلحصائية الوطنية، والمشاركة الكاملة الالصلة في عملية التنفيذ



 المسؤولة في هذه العملية في مساعدة الحكومات الوطنية على ترشيد جهودها لجمع وتحليل صحة البيانات

 المقارنات بين البلدان. والمعلومات وتقديم تقارير منتظمة في سياق يسهل

إدارة و بشدة بثالثة أبعاد: الصحة البيئية الحضرية والبيئة للنفايات الصلبةيرتبط النظام لإلدارة المتكاملة 

دارة إ مؤشر واضح على فعالية ستراتيجية المنتظمة إلدارة النفايات الصلبة هيإن االباإلضافة إلى الموارد. 

ات سسمؤ وتستند إلىالتي تعتبر شاملة ومستدامة من الناحية المالية  [. إن اإلدارة الجيدة للنفايات0البلدية]

مة لحكو ةسليمة هي أحد التحديات الرئيسة في القرن الحادي والعشرين، وواحدة من المسؤوليات الرئيس

 المدينة.

، يأوالً اإللغاء التدريجي للتخلص العشوائمن عملية تدريجية:  يتبع التحرك نحو التخلص الحديث بشكل عام

وث المياه تحظى السيطرة على تلثم إدخال المعايير البيئية وزيادتها تدريجياً لمرفق التخلص. في هذه العملية، 

 من المحارق، باهتمام متزايد. وتلوث الهواء وانبعاثات الميثان من مدافن قمامة صحية،

غيرة وشركات صومؤسسات صغيرة  في البلدان قطاع نشط غير رسمي نتقاليةواالالنامية المدن  ىوال تزال لد

والتجديد؛ في كثير من األحيان تحقيق معدالت إعادة التدوير واالسترداد مماثلة  ستخدامإلعادة التدوير واال

ة مدن. هناك فرصلتلك الموجودة في الغرب، مما أدى إلى تحقيق وفورات في ميزانية إدارة النفايات في ال

النظم الحالية إلعادة التدوير، والحد من بعض الممارسات غير المستدامة ستفادة من هذه كبيرة للمدينة لال

سبل عيش الناس، وللحد أكثر فأكثر من تكاليف المدينة إلدارة النفايات المتبقية.  وتعزيزها لحماية وتطوير

 تحتاج القطاعات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل معاً، لصالح كل منهما.

 المفاهيم:

الضروري تحديد المكونات التالية لحساب نسبة النفايات الصلبة الحضرية التي يتم جمعها بانتظام سيكون من 
 والتي يتم تفريغها بشكل كاف من إجمالي النفايات الحضرية الناتجة عن المدينة.

 
لمكاتب وا المعيشية ألسرامن  تلنفاياامن  معا بشكل لبلديةالصلبة ت النفاياأو الحضرية الصلبة ت النفاياا نتتكو
( والمنتزهات والورق باحةالحديقة )النفايات نفايات الغذائية وال وتشمل هذه ت.لصناعاارس والمدوالمتاجر وا

يك والبالست والمطاط والجلودوالحفاضات )حفاضات يمكن التخلص منها(  والمنسوجات والكرتون والخشب
لكمبيوتر أجهزة ا اية الصحية والنفايات اإللكترونية )مثل)والفخار والصيني( ونفايات الرع الزجاجوالمعادن و

واألوساخ والغبار  مثل الرماد ( وفضالتالمهملة والطابعات والهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز والثالجات
[. إن إجمالي األطنان من النفايات الصلبة 7]الصحي وهو يستثني مياه الصرفوالتشييد الترابي ونفايات الهدم. 

 يعطينا إجمالي النفايات الصلبة الناتجة عن المدينة. المذكورة أعاله جميع المصادرمن 
 

 ؤسساتم هي نفايات ناتجة عن األسر المعيشية ونفايات ذات طبيعة مماثلة ناتجة عن البلدية النفايات الصلبة
ن العامة مثل ومؤسسات مثل المدارس والمستشفيات واألماك ومباني صناعية وزراعية التجارة واألعمال

 لحدائقونفايات ا غير خطرة تتكون من نفايات الطعام الحدائق والشوارع ومواقع البناء. بشكل عام هي نفايات
والمطاط والجلد  والحفاضات )حفاضات يمكن التخلص منها( والمنسوجات والخشب والورق والكرتون

كما يتم تضمين حمأة مياه المجارير  والغبار.والمعادن والزجاج والفضالت مثل الرماد واألوساخ  والبالستيك
 والحمأة الغائطية في فئة النفايات الصلبة البلدية ولكنها تستثني مياه الصرف الصحي.



 
النفايات الصلبة األخرى هي نفايات تتطلب معالجة خاصة مثل النفايات الخطرة الناتجة عن العمليات الصناعية 

ونفايات المستشفيات والمركبات المنتهي عمرها ونفايات البناء والهدم  التعدين واألنشطة الزراعية ونفايات
ا للمعالجة نظاًما خاصً  مدن في البلدان المتقدمةتمتلك البشكل عام، ونفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية. 

أنه  حين ييتم تصميمه لجمع ومعالجة هذه النفايات بشكل منفصل عن النفايات الصلبة البلدية، ف والتخلص
 ليس من غير المألوف أن يتم خلطها وإلقاءها بطريقة غير منضبطة في المدن في البلدان النامية.

 
بانتظام إلى النفايات التي يتم جمعها بشكل روتيني من عناوين محددة أو نقاط  تي يتم جمعهاالنفايات التشير 

ضين المقاولين المتعاقدين المرخصين / المفوسلطات البلدية أو  يتم جمع النفايات مباشرة من قبلتجميع محددة. 
ووقت جمع البيانات. وفي بعض الحاالت، من أيام األسبوع من قبل السلطات البلدية مع جدول منتظم من يوم 

 تكون لدى شركات جمع النفايات الخاصة عقود مع العمالء بشكل فردي وتوفر خدمات الجمع.
 

ص خدمات الجمع. نقيتم جمعها إلى النفايات المتولدة في مدينة ولكن لم يتم جمعها بسبب  تشير النفايات التي لم
ن تقدير يمكإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات األساسية. ر الرسمية ييد من المدن، ال تتوفر للمناطق غفي العد

ذين مضروباً في عدد السكان ال توليد النفايات للفرد الواحد في المدينة من خاللكمية النفايات غير المجمعة 
 ال يحصلون على خدمة جمع النفايات الصلبة.

 
إجمالي النفايات الناتجة عن المدينة هي مجموع النفايات الصلبة البلدية والنفايات الصلبة األخرى، أو مجموع 

لتي تم أخذها امن النفايات النفايات التي يتم جمعها بانتظام والنفايات غير المجمعة. هذا يستثني نسبة معينة 
 وإعادة تدويرها قبل جمع النفايات الصلبة.

 
ي يتم في مرافق إعادة تدوير منظمة أو التيشير التصريف النهائي المالئم إلى النفايات التي يتم إعادة تدويرها 

بل ة بسفي مرافق التسميد والحرق المنظمة والتخلص منها في مقالب صحي ترميدهاتحويلها إلى سماد أو 
التي  الترميدوالتسميد و النفايات التي تتم معالجتها في مرافق إعادة التدويرمالئمة للبيئة. ويستثنى من ذلك 

لدولية أو المبادئ التوجيهية اليس لديها أنظمة ضرورية للتحكم في التلوث ومعايير سالمة العمل التي تتطلبها 
زمة وتوفير المعدات الال ومنع تلوث الهواءالمياه المستعملة أنظمة معالجة التشريعات الوطنية والمحلية مثل 

 قالب القمامةم للعمال. كما أنه يستثني النفايات الصلبة التي يتم ترميدها وحرقها علناً أو التخلص منها لفتح
 دون مرفق للمادة المرتشحة. 

 
يتم تعريف إعادة التدوير على أنها العملية التي يتم بموجبها جمع المواد المعدة للتصرف ومعالجتها وإعادة 

يجب استبعاد إعادة التدوير المباشر داخل وتصنيعها أو إعادة استخدامها، باستثناء إعادة استخدامها كوقود. 
 المنشآت الصناعية في مكان التوليد.

 
تج ثابت يشبه منية بيولوجية تتضمن تحلاًل بيولوجيًا هوائيًا للمواد العضوية إلنتاج يعرف التسميد بأنه عمل

ناعية صطوهو أمر شائع في البيئات االالتحلل البيولوجي هو عملية بيولوجية طبيعية ومستمرة الُدبال. 
 والطبيعية.

 
ى المركبة كيميائياً من المواد المحترقة إلتحويل الطاقة الحرق هو المعالجة الحرارية للنفايات التي يتم خاللها 

شتعال إلى غازات احتراق تاركة النظام كغازات المداخن. تظل . يتم تحويل المركبات القابلة لالطاقة حرارية



حتراق على شكل خبث ورماد متطاير. وهو يشمل اإلحراق مع أو بدون لمواد غير العضوية وغير قابلة لالا
 استعادة الطاقة.

 
نفايات هو التخلص السليم بيئياً من النفايات التي ال يمكن تخفيضها أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى طمر ال

سماد أو حرقها أو معالجتها بطريقة أخرى. هناك حاجة إلى مدافن النفايات للتخلص من المخلفات من إعادة 
ويمكن استخدامها إذا تعطلت المرافق  التدوير أو تحويلها إلى سماد أو حرقها أو غيرها من مرافق المعالجة،

 البديلة.
 

تم تصميم مفهوم اإلدارة المتكاملة والمستدامة للنفايات )الصلبة(، والمعروفة باسم اإلدارة المتكاملة للنفايات 
ة . وهي تشمل ثالثة عناصر ماديةالسليم اتالصلبة، لتحسين أداء نظام النفايات الصلبة ودعم اتخاذ القرار

ام على ومستدأساسية يجب معالجتها جميعها حتى يعمل نظام اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بشكل جيد 
 :وهي على النحو التاليالمدى الطويل. 

 
الصحة العامة: الحفاظ على ظروف صحية في المدن، ال سيما من خالل خدمة جيدة لجمع النفايات؛-١  
ئة: حماية البيئة طوال سلسلة النفايات، خاصة أثناء المعالجة والتخلص؛البي-٠  
ستخدام المفيد، من خالل منع ق إعادة المواد والمغذيات إلى االإدارة الموارد: "إغالق الحلقة" عن طري-٠

.االنفايات والسعي لتحقيق معدالت عالية من استعادة المواد العضوية وإعادة استخدامها وإعادة تدويره  
 
ة الثالثة استراتيجيات اإلدارة المصممة بشكل مناسب لتحقيق نظام يعمل تطلب هذه العناصر المادية الرئيست

:ما يلي مترابطة لنظام "اإلدارة الجيدة للنفايات" تتمثل فيهناك ثالثة شروط بشكل جيد.   
ومقدمين وداعمين؛أن تكون شاملة وتوفر مساحات شفافة ألصحاب المصلحة للمساهمة كمستخدمين -١  
ماليًا، وهو ما يعني التكلفة الفعالة والميسورة؛ ةأن تكون مستدام-٠  
  ستباقية.س المؤسسات السليمة والسياسات االتقوم على أسا-٠

 
 

والقيود: التعليقات  

في العديد من البلدان والحكومات دون الوطنية، فإن بيانات جمع وإدارة النفايات الصلبة غير مكتملة أو غير 
لدى البلدان سياسات مختلفة تحدد اإلدارة السليمة للنفايات، مع مستويات مختلفة من المعالجة فمتوفرة حاليًا. 

عن الجوانب األخرى  أن تقدم تقريراً ظمة أكثر تقدماً وجمع البيانات. ينبغي على المدن والبلدان التي لديها أن
مكونات مختلفة.حسب إلدارة النفايات مثل إعادة التدوير التي يمكن تصنيفها   

 
، ونقطة الفايات تجمع بانتظام أو بما أن هذا المؤشر له نقطتان لتقديم تقرير، أي مصدر تحديد ما إذا كانت الن
مة بعض البلدان / المدن لديها أنظالتفريغ النهائية ومستوى كفاءتها، فهناك حاجة إلى دمجها في مجال الرصد. 

 التدريب وتنمية القدرات لتعزيز قدراتها.البيانات والرصد الالزمة لتقديم تقرير، وقد يتطلب غيرها 
 

 الجدوى
 

مكن ولكنه قد يتطلب التدريب وتنمية القدرات. إن البيانات ال يمكن القول إن جمع المؤشرات والبيانات أمر م
الخاصة بالمؤشر مثل إجمالي توليد النفايات الصلبة متاحة عالمياً على الرغم من أن دقة البيانات قابلة للنزاع. 



هذا يعني أن العديد من البلدان لديها بعض نظام جمع البيانات ولكن هناك مجاالت للتحسين. كما أن جمع 
التي يتم تصريفها على نحو كاٍف سيكون تحديًا للعديد من الحكومات الوطنية  لبيانات مثل كمية النفاياتا

والمحلية. إن تقديم نظام جمع البيانات هذا على الصعيد العالمي ليس مجدياً فحسب، ألنه عادة ما يكون لديه 
ن رصد النفايات الصلبة على المستويينظام لجمع البيانات األساسية ولكنه سيساهم أيضا في تعزيز قدرة 

 الوطني والمحلي.
 

 مدى المالءمة
 

ديات كافية بل. وحتى عندما تكون ميزانيات الت صلبة أكثر مما يمكن التخلص منهتنتج العديد من المدن نفايا
ً لجمعها ما تمثل مشكلة. وأحيانا تكون طرق اإللقاء ومقالب  ، فإن التخلص اآلمن من النفايات المجمعة غالبا

ة في العديد من البلدان النامية؛ ومقالب القمامة الصحية هي ير المحصلة هي طرق التخلص الرئيسالقمامة غ
في حين أن جمع النفايات الصلبة بشكل منتظم هو مؤشر واضح [. 0معيار متبع فقط في عدد قليل من المدن]

ة البلدية، فإن اإلدارة المناسبة للنفايات تعد آلية ممتازة للحد من التأثير البيئي السلبي الفردي على فعالية اإلدار
 للمدن ومن هذا المنطلق، يكون المؤشر مناسبًا جًدا.

 
لية العديد من الحكومات أو المدن المحي فلبلدان ويمكن أيًضا تتبعه ورصده يستخدم هذا المؤشر في العديد من ا

العالم. تعتبر إدارة النفايات الصلبة ضرورية الستدامة المدن خاصة إذا كانت تشمل: تقليل على مستوى 
النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد وترميدها والتخلص منها في مدافن النفايات. 

فضيالً استخدامها هي أكثر الطرق تفي إطار التسلسل الهرمي إلدارة النفايات، يعتبر منع إنتاج النفايات وإعادة 
وينبغي تعزيزها، ألنها تقلل من الطلب على الموارد البيئية النادرة وتقلل من استخدام الطاقة وتقلل كمية 

 ترميدها أو التخلص منها في مقالب القمامة في نهاية المطاف. النفايات التي يجب إعادة تدويرها أو
 

 أهميتها
 

ل النفايات إلى مكان المعالجة أو التفريغ من قبل الخدمات البلدية أو المؤسسات جمع النفايات هو جمع ونق
المماثلة أو من قبل الشركات العامة أو الخاصة أو المؤسسات المتخصصة أو الحكومة العامة )األمم المتحدة، 

يشة مستويات المعالنفايات الصلبة بشكل مناسب وتحسين مدينة مزدهرة لجمع وإدارة جميع  تسعى(. 7991
 بسوء إدارة النفايات.ود حاالت تفشي األمراض المتعلقة والنظافة، وبالتالي تقليل احتماالت وج

 
الصناعية  ، بما في ذلك النفاياتكبيرة من النفايات الصلبة وتنتج األسر المعيشية والشركات الحضرية كميات

خلص منها بطريقة سليمة من أجل الحفاظ على ظروف والبناء والنفايات الخطرة التي يجب جمعها بانتظام والت
 تنتهيأن يمكن ومعيشية سليمة وصحية. هذا الجمع للنفايات متاح من خالل وسائل رسمية أو غير رسمية. 

انسداد لى دي إيؤ ممارف والمقالب لمصاافي جمعة التي تدار بطريقة غير سليمة لمالصلبة غير ت النفاياا
عادة ما تتكاثر الناقالت مثل البعوض في المجاري المسدودة والمقالب صحية. ر غي وفظرالمجاري ويسبب 

التي تدار بشكل غير جيد. باختصار، تهدف إدارة جمع النفايات إلى الحد من اآلثار الضارة للنفايات على 
 ة.لحضريالصحة أو البيئة أو النواحي الجمالية، والنظم البيئية الكاملة التي تدعم المدينة أو المنطقة ا

 
 
 
 



 القيود
 

لدى البلدان سياسات مختلفة تحدد اإلدارة السليمة للنفايات، مع مستويات مختلفة من المعالجة وجمع البيانات. 
عض ، فإن بومع ذلكالمعروضة أعاله.  اريفحد المؤشر من المنهجية والتعلضمان قابلية المقارنة، يجب أن ي

والرصد القادرة على تقديم تقرير عن المؤشر هنا ولكن قد يتطلب غيرها البلدان / المدن لديها أنظمة البيانات 
 التدريب وتنمية القدرات لتعزيز قدراتها.

 
 المنهجية

                                                                                                                         

 

حتساب:طريقة اال  

 مجموعاف من ي يتم تفريغها بشكل كأجل توليد نسبة النفايات الصلبة الحضرية التي يتم جمعها بانتظام والتمن 
ما يشكل  ، أيالنفايات الحضرية الناتجة عن المدينة، هناك حاجة إلى تحديد العنصرين األساسيين لهذا المؤشر

 التفريغ النهائي المناسب.النفايات الحضرية و
 

ناتجة النفايات ال مجموعوالً، يتعين على المدن رصد ية ذات مرحلتين الحتساب هذا المؤشر. أيتم اقتراح عمل
احتساب نسبة النفايات التي تم جمعها بانتظام من المصادر المختلفة  ستضطرالمدينة. من هذه الكمية،  عن

 التي تولد نفايات المدينة.
 
 درلمصااجميع من م لتي يتم جمعها بانتظات النفاياا كافةمجموع م = يتم جمعها بانتظالتي الصلبة ت النفاياا

 بالطن
 

النفايات الناتجة عن المدينة أو المنطقة الحضرية بما في ذلك  كافةايات الصلبة المولدة = مجموع النف مجموع
 تي يتم جمعها والتي ال يتم جمعهاايات الصلبة الالنف

 
النفايات التي تم جمعها بانتظام وتم إفراغها بشكل كاٍف. كافةيتعين على المدن تقدير نسبة  في المرحلة الثانية،  

 
إفراغ النفايات الصلبة بشكل كاٍف = نفايات صلبة يتم جمعها بانتظام ويتم اإلبالغ عنها على أنها مفرغة بشكل 

 كافٍ 
 

 النفايات الصلبة التي يتم جمعها بانتظام وبتفريغ نهائي كاف
للنفايات الناتجة عن  بالطنإجمالي الحمولة ( / )نفايات الصلبة الحضرية بشكل كافٍ ]))إفراغ ال 722=  

 المدينة(([
 

 
 التفصيل:

 تسمح المعلومات الواردة من السجالت البلديةوبيانات هذا المؤشر على مستوى المدينة والبلدة.  فصيليمكن ت

بجمع المعلومات. ومع ذلك، في العديد من المدن،  األسريةمسوح الخدمات والموجزات المجتمعية والومقدمي 



فإن بيانات جمع النفايات الصلبة وإعادة تدويرها هي غير مكتملة أو غير متوفرة في الوقت الحالي. قد يتطلب 

 تطوير أنظمة جمع البيانات الكافية جهًدا كبيًرا في بعض الواليات القضائية.

المناطق الحضرية(حسب الموقع )داخل بتصنيف  -  
حسب فئة الدخلبتصنيف  -  
ومكتب وإلخ ت، على سبيل المثال، سكني وصناعيحسب مصدر توليد النفايابتصنيف  -  
حسب نوع التفريغ النهائيبتصنيف  -  

 

 معالجة القيم الناقصة:

بلدعلى مستوى ال -  

تمد سعلى المستوى الوطني، ستقد تظهر القيم الناقصة عند اإلبالغ عن التقديرات على مستوى المدينة. 

وفي هذه الحالة سيكون هناك عدد قليل جداً من ن المدن على الصعيد الوطني، مالتقديرات من عينة تمثيلية 

 البنود الناقصة.

على المستويين اإلقليمي والعالمي -  

 الجمعية الوطنية

اإلقليمية: المجاميع  

لجمع البيانات وثيقة المسح السكاني تستخدم  
 السكان الذين يتم خدمتهم بجمع النفايات الصلبةم وثيقة يتم استخداكما 
 السكان الذين ال يتم خدمتهم بجمع النفايات الصلبة وثيقة

 القضائيةمجموع السكان في الوالية كما يتم جمع 
 

 مصادر التفاوت:

د من الهيئات البلدية و / أو المتعاقدين الخاصين. ققد تتوفر بيانات عن جمع وإدارة النفايات الصلبة الرسمية 
من المهم مجموعة البيانات غير الرسمية متاحة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية. تكون 

أن تؤدي إلى تضارب في األرقام  استخدام جميع مصادر البيانات لإلبالغ، وإال فإن التفاوتات من المحتمل
 المبلغ عنها.

 
البيانات درمصا  

                                                                                                                         

 

 الوصف:



مدينة  022جمع معلومات عن هذا المؤشر في أكثر من للمستوطنات البشرية باألمم المتحدة  يقوم برنامج
البلدة. وبيانات هذا المؤشر متاحة ويمكن تصنيفها على مستوى المدينة وتشكل جزءاً من مبادرة ازدهار المدن. 

. ةمسوح األسريت والموجزات المجتمعية والالسجالت البلدية ومقدمي الخدما المعلومات منويمكن استقصاء 
لعديد من المدن، فإن بيانات جمع النفايات الصلبة وإعادة تدويرها هي غير مكتملة أو غير ومع ذلك، في ا

متوفرة في الوقت الحالي. قد يتطلب تطوير أنظمة جمع البيانات الكافية جهًدا كبيًرا في بعض الواليات 
 القضائية.

 
موذج نية المسؤولة أن تستخدم على سبيل المثال، يمكن للوكاالت الحكومية الوطنية أو الكيانات اإلحصائ

الراهنة وتوزيعه على السلطات المحلية لجمع البيانات. كما ينبغي توزيع صحيفة تحقق لفحص مدى  مسوحال
. لمسوحاذج اك( مع نممالءمة البيئة لألنواع المختلفة من المرافق )إعادة التدوير والتسميد والترميد وما إلى ذل

للموظفين المسؤولين من الحكومة  ية لمرافق إدارة النفايات الصلبة، يمكنولضمان مزيد من المالءمة البيئ
الوطنية إجراء تفتيش منتظم خالل مهلة قصيرة على المرافق باإلضافة إلى اعتماد نظام جمع البيانات هذا. 

لصلبة اومن المتوقع أيضاً أن يسهم وضع نظام جمع البيانات هذا في تعزيز قدرة الرصد على إدارة النفايات 
 على المستويين الوطني والمحلي في العديد من البلدان التي ال يوجد لديها مثل هذا النظام حالياً.

 

 عملية التجميع:

ية. وكاالت اإلحصائسيتم إجراء التقديرات والتقارير على المستوى الوطني من قبل الحكومات الوطنية / ال
لمستويين اير على رلتقاابتقديم ون آلخركاء الشروا للمستوطنات البشرية ةلمتحداألمم ا برنامجم سيقوكما 

 لعالمي.واإلقليمي ا

 

 البيانات توافر

                                                                                                                        

 الوصف:

 
وستزداد مالءمة . المستجداتمدينة استناًدا إلى آخر  7222بلداً وأكثر من  702تتوفر البيانات ألكثر من 

 رنامجبن طريق المبادرة التي يقودها قاعدة البيانات ببيانات جديدة على مستوى المدن التي أتيحت مؤخراً ع
 الزدهار المدن. للمستوطنات البشرية األمم المتحدة

 
 

الزمنية:السالسل   
 

يتم تحديث المؤشر سنويًا، استناًدا إلى البيانات الجديدة التي ستتوفر في السنة المرجعية، وسيتم إنشاء بيانات 
 السالسل الزمنية على مدار أهداف التنمية المستدامة.

 
 

 الجدول الزمني

                                                                                                                         



البيانات: جمع  

يمكن إصدار البيانات سنوياً ويمكن تكرار رصد المؤشر على فترات سنوية، مما يسمح بعدة نقاط إبالغ )خمسة 

 .0202عشر( حتى عام 

ر البيانات:إصدا  

. وبعد ذلك سيتم إصدار 0271أبريل نيسان/ومن المقرر إصدار البيانات األولية على مستوى المدينة في 

 أبريل.نيسان/السنوية كل شهر  البيانات

 الجهات المزودة بالبيانات

                                                                                                                         

 

 سم:اال

 (Habitat-UNللمستوطنات البشرية ) األمم المتحدة برنامج

 الوصف:

عملية تحليل البيانات وتجميعها. وسيعمل مباشرة مع  دة للمستوطنات البشريةاألمم المتح برنامجسيقود 

الوكاالت اإلحصائية الوطنية لبناء القدرات والمهارات الالزمة إلعداد التقارير العالمية عن هذا المؤشر. سيتم 

 تضمين شركاء استراتيجيين آخرين مثل فرق إدارة المدينة في اللجان التوجيهية التابعة لمختلف البلدان.

المجمعة للبياناتالجهات   

                                                                                                                         

 

سم:اال  

والوكاالت اإلحصائية الوطنية وفرق إدارة المدن. دة للمستوطنات البشريةاألمم المتح برنامج  

 الوصف:

والوكاالت اإلحصائية الوطنية وفرق إدارة المدن عملية  للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجسيقود 

كما  .للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجبواسطة ير. سيتم إعداد تقارير عالمية الجمع وإعداد التقار

مدينة التي تشكل  7222جمع المعلومات عن هذا المؤشر في أكثر من يقوم برنامج المستوطنات البشرية ب

 األمم برنامجبين المؤسسات الدولية )تعاون اليمكن جمع البيانات من خالل  جزءاً من مبادرة ازدهار المدن.

ومصرف  مصرف التنمية االفريقيوبرنامج األمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي و للمستوطنات البشرية المتحدة

 المانحة جهاتوبنك التنمية اآلسيوي( وال األوروبي لإلنشاء والتعميرالتنمية للبلدان األمريكية والمصرف 

 ي ما يُعنىفاسة استقصائية وتنمية القدرات )الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وإلخ( عن طريق إجراء در ةالثنائي

 نظام جمع البيانات.ب



 المراجع

                                                                                                                         

 

:دليل الموارد الموّحدة  

http://unhabitat.org/urban-knowledge/global-urban-observatory-guo/ 
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عن  نقطة من االنحراف المعياري 0>‒ أو  0انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول <+ : 0-0-0
حسب النوع )الهزال بمتوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة، 

 والوزن الزائد(.
 
 األطفال دون سن الخامسةمعدل وفيات : 0-0-7
 
ث الهواء المحيط: 0-9-7 ث داخل األسر المعيشية وتلو    معدل الوفيات المنسوبة إلى التلو 
 
 مأمونةبطريقة  تي تُدارت مياه الشرب الخدما فيدون مننسبة السكان الذين يست: 6-7-7
 
سل فق غامرها الصرف الصحي، بما في خدماتل فيدون من اإلدارة السليمةنسبة السكان الذين يست: 6-0-7

 والمياه الصابوناليدين ب



 
 طريقة آمنةالمعالجة ب الصحي نسبة مياه الصرف: 6-0-7
 
 جيدة ذات نوعيةاآلتية من مياه محيطة المائية  كتلنسبة ال: 6-0-0
 
 خالل فترة من الزمنمتصلة بالمياه لاالنظم اإليكولوجية  نطاقالتغير في نسبة : 6-6-7
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