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اتخاذ  سنوات -إطار العشر تنفيذ 12.1الغاية  ام جميع البلدان ب اج المستدامين، مع قي لبرامج االستهالك واإلنت

ي إجراءات ادة، مع مراعاة مستوى التنمية ف ي البلدان الري امية و وتول االبلدان الن  تهاامكاني

 ةنتاج المستداملإلستهالك ولال تشغيلية وطنيةعدد البلدان التي لديها خطط  12.1.1المؤشر 
(SCP)االستهالك واإلنتاج المستدامين كأولوية أو هدف في السياسات الوطنية جعلل ، أو 

 المنظمة

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) 

 التعريف

ربط والحل ال ألدوات سياسات سياساتالرة ائدفي بلدان للالتقدم المحرز  ترقب)#( والكمية قياس بهذا المؤشر يسمح 

 اج المستدامين.االستهالك واإلنت تهدف لدعمبأدوات 

( المستخدم في سياق هذا اإلطار SCPاالستهالك واإلنتاج المستدام: التعريف العملي لالستهالك المستدام واإلنتاج )

التي تلبي االحتياجات األساسية وتحقق نوعية حياة أفضل مع تقليل  هو: "استخدام الخدمات والمنتجات ذات الصلة،

احتياجات  عرضحياة حتى ال تال دورة خاللملوثات السامة فضاًل عن انبعاثات النفايات وال استخدام الموارد الطبيعية والمواد

 .للخطر جيل المستقبل

: عادة ما يتم تعريف السياسة على أنها مسار عمل الذي تم االتفاق عليها رسميا من قبل كيان أو منظمة )حكومية السياسة

 أهداف محددة.ينفذ بفعالية لتحقيق الذي و أو غير حكومية(

اج المستدامين اسة العامة لالستهالك واإلنت : تشير أدوات السياسة العامة إلى المنهجيات أو التدابير أو أدوات السي

يتم تصميم األدوات والتي  SCP ُتستخدم لتحقيق تلك األهداف. في حالة االستهالك واإلنتاج المستدامين التدخالت التي

 اجتماعية. أو/توليد فوائد اقتصادية ول البيئية االستهالك واإلنتاج انماط وتنفيذها للحد من آثار

 .تقييم أدوات هذه السياسة ،تنفيذ ،اعتماد ،شير إلى تطويري تحقيق التقدم في دائرة السياسيةو

 المنهجية
 طريقة الحساب

 ائرةراحل جديدة من "دم/ن مرحلة أو أكثر مواحدة عن هذا المؤشر، يجب أن تكون الحكومة قد انتقلت عبر مرحلة  لوجود تقرير

السياسة" على واحد أو أكثر من أدوات السياسة العامة خالل فترة التقرير. يتم حساب هذا المؤشر على مستويات التجميع 

الوطنية والمسؤولين الحكوميين اآلخرين؛ يجب المحورية ذات الصلة بناًء على المعلومات التي تم جمعها من نقاط االتصال 

 للسياسة نفسها، عند تجميع البيانات عبر سنوات التقارير. التنبه من تكرار الحساب مرتينستخدمي البيانات على م

 صنيفالت

التي توفرها إدارة الشؤون االقتصادية المستدامة البلد )باستخدام القائمة الرسمية لجدول أعمال التنمية  •

 (.UNDESA واالجتماعية

وزارة الصناعة ؛ وزارة االقتصاد / المالية / الخزانة؛ التنمية المستدامة / الموارد الطبيعية / الطاقةالوزارة: وزارة البيئة /  •

 ؛الدولي التعاونوزارة الخارجية / اإلقليمية / ؛التحتية يةوزارة التخطيط / التطوير / البن ؛العمل/التجارة تبادل /التجارة  /

وزارة الزراعة / الثروة الحيوانية / ا /االبتكار؛ ارة العلوم / البحث /التكنولوجيوز قوة:وزارة الطاقة / تنمية المعادن / ال

وزارة النقل  ،وزارة السياحة / الثقافة / الرياضة)القروية(، الثروة السمكية / الغابات / األمن الغذائي / المناطق الريفية
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 ؛الشباب /العاليالتعليم  ،وزارة والتعليم :اضي / اإلسكانة / إدارة األرمدنيوزارة التنمية ال ؛الطرق / األشغال / البناء /

 وزارة التخفيف من حدة الفقر / الرعاية االجتماعية / األسر / المرأة.

 أداة السياسة. ،السياسة: السياسة الكلية •

ية مع نوع السياسة الكلية: السياسة الكلية تركز بشكل خاص على االستهالك واإلنتاج المستدامين؛ السياسة الكل •

SCP األولوية / الهدف؛ السياسة الكلية القطاعية مع أهداف اللجنة. كمفتاح 

هدف رئيسي": التنمية المستدامة؛ و الستهالك واإلنتاج المستدامين كأولوية /لالتركيز على "السياسة الكلية  •

 محددة(.التنمية / القضاء على الفقر؛ أخرى ) ؛االقتصاد األخضر / النمو األخضر. اقتصاد دائري

 ذاتي. نوع األداة: التنظيمية / القانونية؛ االقتصادية / المالية. طوعي / تنظيم •

إجراءات محددة؛  بواسطةالتنفيذ  وقيد؛ اهااعتمد تم مرحلة دورة السياسة العامة: قيد التطوير )المرحلة األولية(؛ •

 والتقييم الى ما ان تصل الى تاريخ التسليم.

 .2022إلى عام  2002سنة االعتماد: من عام  •

 الوضع القانوني: ملزم / غير ملزم. •

 ،القطاع المالي ،الثقافة والترفيه ستهالك،اال سلع ،المباني واإلنشاءات ،القطاعات: الزراعة وصيد األسماك •

 ،الحكومة والمجتمع المدني اإلسكان ،الخدمات البيئية ،حماية البيئة ،الطاقة واألغذية والمشروبات. الحراجة ،التعليم

 ،السياحةوالبحث العلمي والتطوير واالبتكار  ،القطاع الصناعي )بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة(

 .، الريالنفايات )بما في ذلك المواد الكيميائية( ،المواصالت

منظمات  ،ات المحليةهيئال ،صة األخرىالجهات الفاعلة المعنية: الوزارات الوطنية أو الوكاالت الوطنية المتخص •

 قطاع األعمال. منظمات الحكومات الداخلية،األمم المتحدة /  ،؛ المنظمات العلمية والتقنيةالمدني المجتمع

المؤسسات المالية متعددة  ،الدعم الوارد من شريك غير وطني: األمم المتحدة / المنظمات الحكومية الدولية •

 المنظمات.، ر حكومية دوليةاألطراف منظمات ثنائية غي

الخبرات وأدوات  البناء،-قدرةأنشطة  ،الدعم المالي ،دعم فني ،شجع التنمية / التنفيذت: 10YFP الدعم المقدم من •

  10YFP، ال يوجد اتصال إلى ةيالمشاركة في المعرف

معلومات المستهلك  ،السياحة المستدامة ،: المشتريات العامة المستدامة10YFPتلقي الدعم من برامج أنظمة  •

 .ذكرال شيء مما ، المستدامةواالنشاءات المباني ، مستدامةوتعليم أساليب حياة ، نظم غذائية مستدامة، SCPلـ 

 SDGs 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17رى هداف التنمية المستدامة األخبأ االرتباط •

كثر تفصيال في مؤشرات األ. مؤشرات التأثير فرادرفاهية اال ،بيئيالتأثير ال ،: كفاءة المواردقياس التأثير •

 .10YFPالنجاح

الروابط والمرفقات ذات الصلة بما في ذلك النسخ اإللكترونية للسياسات أو المسودات الخاصة بها التقارير  •

 قرير.الرسمية، ملخص االستشارات وأي وثائق أخرى ذات صلة وروابط على شبكة اإلنترنت يجب أن ترفق بالت

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

يتم التعويض عن القيم المفقودة بالصفر في حال عدم وجود قيمة حقيقة موجبة مسجلة رسمًيا؛ في مجموعة البيانات 

ما إ  "0.0"أنه يمكن تمثيل  الكلي. بمعنىاألساسية المستخدمة وألٍي من المكونات األساسية والتي تشكل هذا المجموع 

NA  حقيقي أو مزيج من كليهما. 0.0 أو  
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 جمع عملية ال

 .10YFP في يتم توفير البيانات عن طريق نقاط االتصال الوطنية •

 .10YFPُيدار االستبيان من قبل األمانة  •

. على أساس هذا 2017في تسجيلتم إجراء جمع البيانات التجريبية وإعداد التقارير الختبار المنهجية وأدوات ال •

 يمكن إعادة النظر في المنهجية.؛ التجريب

  ليست مسؤولة عن جودة البيانات المقدمة. 10YFPأو  10YFPأمانة  •

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 هنا.لمقدمة افقا للمنهجية ولمؤشر ل هذا اير حورلتقااد اعدإيتم أن يجب  •

المعلومات  نألي مالمحددة لمنهجية والدقة وا رتباطمسؤولة عن اال 10YFPالوطنية المحورية نقاط االتصال  •

 .مسجلةال

من المقرر إطالق البيانات ذات ، 2017إعداد التقارير التجريبية وجمع البيانات المقرر إجراؤها في الربع األخير من عام  •

 .2018الصلة للربع الثاني من عام 

 من المتوقع أن يتم جمع البيانات كل سنتين. •

 إصدار البيانات

 .2018لمنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في عام لاإلصدار األول للبيانات 

 مقدمي البيانات

توجد قائمة كاملة بنقاط االتصال الوطنية هنا. في  - 10YFPفي  وطنيةال المحورية تصالاالنقاط  :ةمقدمي البيانات الوطني

، سيتم إرسال المسح إلى نقطة اتصال البيئة التابعة لألمم 10YFPمن رشحة ال يوجد نقطة اتصال وطنية م األخرى البلدان

 المتحدة.
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 2030 تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الفعال للموارد الطبيعية، بحلول عام 12.2الغاية 

 إلجمالي الناتج المحليواألثر  ،واألثر المادي الفردي ،األثر المادي 12.2.1المؤشر 

 المنظمة

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 التعريف

إجمالي األثر المادي هو و  د.لنسبة استخراج المواد العالمية إلى الطلب النهائي المحلي في الب و( هMFاألثر المادي )

 ير معدنية.الغالمعدنية و الخاماتومجموع األثر المادي للكتلة الحيوية، والوقود الصخري، 

 المنهجية
 طريقة الحساب

المواد ما يعادل ( مطروًحا منه DE( باإلضافة إلى االستخراج المحلي )IMRMEعادل واردات المواد الخام )بما ييتم حسابه 

، عالمييتم توظيف إطار مدخالت ومخرجات لمواد األولية للطلب النهائي لالحتياجات انسبة ول(. EXRMEالخام من الصادرات )

. عام Wiedmann et alأدوات التحليل موصوفة بالتفصيل في  I-Oعلى هذه الطريقة تعتمد و(. MRIO)تعدد األقاليم م

 MRIO( وهو اإلطار Lenzen et al. 2013الذي طورته جامعة سيدني، أستراليا ) EORA MRIOويستند إلى إطار  2015

 الراسخ دولًيا واألكثر تفصياًل وموثوقية حتى اآلن.

 تصنيف ال

 ،إلى أربع فئات للمواد الرئيسية، وهو عدد متفاوت من القطاعات االقتصادية )االستهالك األسري MFيمكن تصنيف مؤشر 

 واستثمار رأس المال( والطلب النهائي األجنبي )أي الصادرات(.، واالستهالك الحكومي

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

يتم التعويض عن القيم المفقودة بالصفر في حال عدم وجود قيمة حقيقة موجبة مسجلة رسمًيا؛ في مجموعة البيانات 

إما   "0.0"األساسية المستخدمة وألٍي من المكونات األساسية والتي تشكل هذا المجموع الكلي. بمعنى أنه يمكن تمثيل 

NA  حقيقي أو مزيج من كليهما. 0.0 أو  

 جمع ال عملية

 البيانات من البلدان ومن مصادر أخرى.بجمع  (IRP Global Water Flow and Productivity) مجموعة عمل قومت

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 قيد المناقشة.

 إصدار البيانات

 2017سبتمبر  11

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية.
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استهالك المواد المحلية، استهالك الفرد من المواد المحلية، استهالك  12.2.2المؤشر 
 محليالناتج إلجمالي الالمواد المحلية 

 المنظمة

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 التعريف

 Materialالمحاسبي ) التدفق ارمعي مؤشر ( هوDomestic Material Consumption- DMCاستهالك المواد المحلية )

Flow Accounting- MFAلمواد في االقتصاد الوطني.ااستهالك  الذي يسجل( و 

 المنهجية
 طريقة الحساب

( Domestic Extraction-DE( باإلضافة إلى استخراج المواد المحلي )Direct Import-IMباشرة )ميتم حسابها كواردات 

كمية المواد التي تستخدم في  DMCس يقي( مقاسة باألطنان المترية. Exports-EXالمواد من الصادرات ) مطروًحا منه

استخراجها محليًا وال تدخل في العملية االقتصادية. يستند تنظيم عملية العمليات االقتصادية. وال يشمل المواد التي تم 

DMC نهجيةمتطلبات ممع اسبة متنمصدر البيانات  تكوننماذج لوضع يتطلب الذي على اإلحصاءات االقتصادية الرسمية و 

(MFA) . جميع الحسابات المعيارية وطرق الحسابات موضحة في أدلةEUROSTAT  لحساباتMFA  في الطبعة األخيرة لعام

 .(SEEA)االقتصادية المتكاملة -جزء من اإلطار المركزي لنظام الحسابات البيئية MFA . وأيًضا2013

 صنيفالت

للمواد. على أعلى  تدفقاتواستخراج محلي وصادرات بواسطة عدد كبير من فئات  إلى واردات، DMCيمكن تقسيم مؤشر 

فئة للمواد،  لـDMC 11عادة تسجل  الكتلة الحيوية، الوقود الصخري، المعادن والخامات الغير معدنية. يمكن تصنيفمستوى 

ED  فئة مواد. 44لـ 

 ة معالجة القيم المفقود
 لى المستوى المحليع

يتم التعويض عن القيم المفقودة بالصفر في حال عدم وجود قيمة حقيقة موجبة مسجلة رسمًيا؛ في مجموعة البيانات 

  "0.0"األساسية المستخدمة و ألٍي من المكونات األساسية و التي تشكل هذا المجموع الكلي، بمعنى أنه يمكن تمثيل 

 حقيقي أو مزيج من كليهما 0.0 أو  NAإما 

 جمع ال عملية

 البيانات من البلدان ومن مصادر أخرى.بجمع  (IRP Global Water Flow and Productivity) مجموعة عمل قومت

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 قيد المناقشة.

 إصدار البيانات

 2017سبتمبر  11

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية.
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ض  12.3الغاية ة والمستهلكين  تخفي التجزئ ى صعيد أماكن البيع ب ة العالمية عل نصيب الفرد من النفايات الغذائي

اج وسالسل اإلمداد، بما بمقدار ي مراحل اإلنت ي النصف، والحد من خسائر األغذية ف ذلك خسائر ما بعد  ف

 .2030 الحصاد، بحلول عام

 فقدان الغذاء العالمي 12.3.1المؤشر 

 مؤشر فقد األغذية

 منظمةال

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 التعريف

ُيحسب المؤشر كنسبة مئوية من نسب فقدان الغذاء في العام الحالي ونسب خسائر الغذاء في سنة األساس وفًقا لمعادلة 

 مؤشر قياسي ثابت القاعدة.

 12.3.1مؤشر أهداف التنمية المستدامة تقترح منظمة األغذية والزراعة تحديد خسائر األغذية التي يجب قياسها في إطار 

 )أ( على النحو التالي:

خسائر األغذية هي جميع كميات السلع الصالحة لألكل والمحاصيل والماشية التي تخرج بشكل مباشر أو غير مباشر، من 

رة أخرى في أي استخدام سلسلة إنتاج / توريد ما بعد الحصاد / الذبح عن طريق التخلص منها أو حرقها أو غير ذلك، وال تدخل م

آخر )مثل علف الحيوانات، واالستخدام الصناعي، وما إلى ذلك(، بما يصل إلى مستوى البيع بالتجزئة ويستبعده. وبالتالي، 

يتم تضمين جميع الخسائر التي تحدث أثناء التخزين والنقل والمعالجة، وكذلك الكميات المستوردة. تشمل الخسائر السلعة 

 غير الصالحة لألكل.ككل بأجزائها 

 المنهجية
 طريقة الحساب

𝐹𝐿𝐼𝑖𝑡 =  
𝐹𝐿𝑃𝑖𝑡

𝐹𝐿𝑃𝑖0
=  

∑  𝑙𝑖𝑗𝑡 ∗ 𝑞𝑖𝑗0 ∗ 𝑝𝑗0 𝑗

∑  𝑙𝑖𝑗0 ∗ 𝑞𝑖𝑗0 ∗ 𝑝𝑗0 𝑗
∗ 100 

 

𝐹𝐿𝑃𝑖𝑡 =متوسط نسبة فقدان الغذاء في الدولة في العام الحالي 

 𝐹𝐿𝑃𝑖0   =متوسط نسبة فقدان الغذاء للبلد في سنة األساس 

i الدولة = 

J  = سلعة ، سيغطيGFLI  سلع في خمس فئات رئيسية 10أهم 

 𝑙𝑖𝑗𝑡  = النسبة المئوية للخسارة )المقدرة أو المالحظة( للسلعةj  في البلدi  السنةt 

  𝑞𝑖𝑗0 =هي كميات اإلنتاج حسب الدولة والسلعة في فترة األساس 

 𝑝𝑗0  = حسب السلعة )بالدوالر الدولي(. 2006-2004متوسط السعر الدولي للفترة 

 

األهمية االقتصادية للقيمة الزراعية لإلنتاج في البالد باألسعار الدولية للدوالر مقارنة ببقية  GFLIتعكس األوزان الخاصة بـ 

نة المرجعية. ، فإن األوزان هي قيمة السلع المركزة بأسعار الدوالر الدولية. الوزن ثابت في السFLPو  FLIالعالم. بالنسبة إلى 
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تم اختيار نمط الترجيح بناًء على كفاءة األسواق العاملة من الناحية االقتصادية، بداًل من االعتماد على المساهمة في النظم 

 . الغذائية )قيمة السعرات الحرارية أو البروتين(، أو العوامل البيئية أو تكاليف الفرصة البديلة األخرى غير السوقية

 صنيفالت

 حسب المنتج ومرحلة سلسلة التوريد على المستوى القطري. 12.3.1تصنيف المؤشر الفرعي يجب 

من المرجح أن تكسب البلدان أكبر قيمة من النسبة المئوية المصنفة لفقدان الغذاء على المستوى دون الوطني حسب 

)المزرعة، والنقل، واألسواق، والمعالجات(، المنطقة الجغرافية أو المنطقة الزراعية اإليكولوجية، ونقاط سلسلة القيمة 

 والقطاعات االقتصادية )أصحاب الحيازات الصغيرة أو القطاع التقليدي مقابل المزارع / الشركات الكبيرة والتجارية(.

 ة معالجة القيم المفقود
 لى المستوى المحليع

طورت منظمة األغذية والزراعة نموذج احتساب  ،في حالة عدم توفر أي فقد لألغذية على المستوى القطري للسلع األساسية

الخسائر لتقدير خسائر جميع البلدان والسلع وتجميع مؤشر فقدان الغذاء العالمي لمناطق أهداف التنمية المستدامة 

نات يعتمد النموذج على بيانات الخسارة التي قدمتها البلدان إلى منظمة األغذية والزراعة ضمن االستبيا ومجموعات السلع.

 200السنوية لإلنتاج الزراعي، وعوامل الخسارة المتوفرة في المؤلفات العلمية ودراسات الحالة، ومجموعة من أكثر من 

 متغير توضيحي.

النموذج عبارة عن نموذج ذو تأثير ثابت يختار المتغيرات التوضيحية باستخدام خوارزمية الغابة العشوائية. في حالة عدم وجود 

طالق لمجموعة البلدان والسلع، يتم تطبيق النموذج على مجموعة من السلع وستكون نسب الخسارة معلومات على اإل

 المقدرة للبلدان مساوية للمجموعة على المستوى العالمي.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 في مايو من كل عام. يتم بالفعل جمع بيانات الفاقد من خالل استبيان اإلنتاج الزراعي السنوي لمنظمة األغذية والزراعة

 مقدمي البيانات

نظًرا لمصادر البيانات المختلفة، يختلف مزودو البيانات الوطنيون. يتم توفير المعلومات الرسمية عن إنتاج السلع الغذائية 

 األغذية بشكل رئيسي من قبل الوحدات اإلحصائية التابعة بياناتواستخدامها من قبل منظمة األغذية والزراعة لتجميع 

 لوزارة الزراعة أو مكاتب اإلحصاء الوطنية.

 

 األغذيةمؤشر هدر 

 المنظمة

 برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 التعريف

)أ(  12.3.1يهدف المؤشر إلى قياس الكمية اإلجمالية لألغذية المهدرة باألطنان. وهو يكمل هدف التنمية المستدامة 

 كال المؤشرين إلى تقسيم سلسلة القيمة الغذائية وقياس كفاءة النظام الغذائي. يهدف المعني بقياس الخسائر الغذائية،

 مؤشرات المستوى األول
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في  األغذيةت إقليمية، استنادا لهدر المعام من خالل نموذج عالمي إلى قدري في نظم إدارة النفايات األغذيةهدر 

 .إجمالي نظم إدارة النفايات

 مؤشرات المستوى الثاني

في كل مرحلة من سلسلة  األغذيةهدر 

 اإلمدادات

 اإلمداد، استنادًا إلى األولويات الوطنيةفي كل مرحلة من سلسلة  األغذيةهدر 

 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 .المؤشر للمنهجية كاملة لقياس هذاالتنمية المستدامة وصفًا الوثيقة المعنونة "قياس الهدر في سياق أهداف توفر 

 .في نظم إدارة النفايات المهدرة األغذيةهذا المؤشر، تهدف المنهجية إلى تقدير كمية  وألغراض

، سيقدر نهج النمذجة العالمية نسبة الطعام في بيانات مجمل النفايات )مثل النفايات الصلبة األولبالنسبة للمستوى 

م العمل في هذا النموذج الجهود الحالية لتجميع البلدية ، النفايات الصلبة البلدية( ويطبق النسبة على اإلجمالي. سيستخد

من أهداف التنمية المستدامة بشأن إدارة النفايات الصلبة البلدية، وسيستخدم  11.6.1المعلومات الخاصة بالهدف 

النفايات ، لمحة عامة عن إدارة "المعلومات الحالية حول النفايات العالمية، بما في ذلك منشور البنك الدولي "يا له من إهدار

". تنشر بعض البلدان بيانات عن نسبة نفايات الطعام إلى إجمالي النفايات الصلبة المحلية. سيتم استخدام  2050الصلبة 

البيانات الحالية إلنشاء معامل إقليمي لكل منطقة فرعية من مناطق أهداف التنمية المستدامة. سيتم بعد ذلك تطبيق هذه 

لملء فجوات البيانات. )ال يعني ذلك أنه عندما تقوم  What a Wasteوبيانات  11.6.1نات المعامالت اإلقليمية على بيا

 دولة ما بإبالغ البيانات، فلن يتم إجراء تقدير عالمي، سيتم استخدام بيانات الدولة بشكل مباشر.(

ة التوريد وتقدير الكمية ، يجب على البلدان تحديد النطاق الذي يمكن فيه تغطية مراحل سلسلالثانيبالنسبة للمستوى 

مراحل سلسلة  مرحلة منفي  المهدر من األغذيةاإلجمالية لألغذية المهدرة لكل مسار من سلسلة التوريد. يجب تحديد كمية 

اإلمداد الغذائي عن طريق قياس نفايات الطعام الناتجة عن عينة من مشغلي األعمال الغذائية أو المنازل وفًقا ألي من 

 أو مجموعة من تلك الطرق أو أي طريقة أخرى مكافئة من حيث األهمية والتمثيل والموثوقية. الطرق التالية

 صنيفالت

حسب األجزاء الصالحة لألكل وغير الصالحة لألكل )الحظ أنه من المهم مراعاة االختالف بين  هدر األغذيةتصنيف  من الممكن

 البلدان من حيث األجزاء غير الصالحة لألكل. يقدم نيكولز وآخرون نظرة ثاقبة لالختالفات بين البلدان.

لتصنيع  لسبل استخدام المهدر فهم أفضل إرساءحسب الوجهة في  األغذيةوتبرز أهمية تصنيف البيانات الخاصة بهدر 

 ::. ويشمل ذلكاألسمدة

 تحلل مشترك/ هضم ال هوائي. •

 التسميد / المعالجة الهوائية. •

 الحرق المتحكم. •

 .األرض معالجة •

 المطمر. •

 .القمامة الفاقد// النفايات •
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 ة معالجة القيم المفقود
 لى المستوى المحليع

ذلك ، يستخدم برنامج األمم المتحدة للبيئة نهج النمذجة العالمية من ومع  ال تنسب القيم الناقصة إلى األرقام الوطنية

)بسبب نقص البيانات حول هذا الموضوع واالهتمام بالحصول على البيانات التي يمكن استخدامها للتتبع  1المستوى 

 عالي المستوى(.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 سنتين.  المتحدة للبيئة كل األممالمتحدة وبرنامج  باألمم اإلحصائيةالمشترك بين الشعبة  ينفذ االستبيان

 اصدار البيانات

 2020عن التقدم المحرز نحو تحقيق أ هداف التنمية المستدامة في عام  األولى اإلبالغدورة 

 مقدمي البيانات

 الوطنية. اإلحصاءمكاتب 

ائية والنفا 12.4 الغاية ا للمواد الكيمي اةيات تحقيق اإلدارة السليمة بيئي ى مدى الحي ة ، وفقا لألطر الدوليعل

ى أدنى  المتفق عليها ارها الضارة إل ي الهواء والماء والتربة من أجل التقليل آث والحد بدرجة كبيرة من إطالقها ف

ى صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام   2020حد من عل

عدد األطراف في االتفاقات البيئية الدولية متعددة األطراف بشأن النفايات  12.4.1المؤشر 
الخطرة، والمواد الكيميائية األخرى التي تفي بالتزاماتها في نقل المعلومات على النحو 

 المطلوب في كل اتفاق ذي صلة

 المنظمة

 برنامج األمم المتحدة للبيئة )برنامج األمم المتحدة للبيئة(

 التعريف

أو انضمت(، إلى االتفاقات البيئية المتعددة األطراف  ،افقتو ،قبلت، ير المؤشر إلى عدد األطراف )البلدان التي صدقتيش

(MEAs:التالية ) 

 .بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود التخلص منها )اتفاقية بازل( Basel اتفاقية بازل .1

خطرة  الفات اآلعلم بشأن مواد كيميائية ومبيدات البشأن إجراء الموافقة المسبقة عن  Rotterdam  اتفاقية روتردام .2

 .في التجارة الدولية )اتفاقية روتردام( 

 .)اتفاقية استكهولم( صلبة بشأن الملوثات العضوية ال Stockholm  اتفاقية استكهولم .3

 .وزون )بروتوكول مونتريال( بشأن المواد المستنفدة لطبقة األ Montreal بروتوكول مونتريال .4

 بشأن الزئبق )اتفاقية ميناماتا( ، Minamata اتفاقية ميناماتا .5

 ، على النحو المطلوب في كل من االتفاقات.MEAالتي قدمت المعلومات إلى األمانة من كل 

 المعلومات المطلوبة هي كما يلي:

 :1اتفاقية بازل
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 .1ات المختصةهيئوواحدة أو أكثر من ال المحورية تعيين جهة التنسيق .1

 تقديم التقارير الوطنية السنوية. .2

 

 اتفاقية روتردام:

 .الرسمية المحورية )المعينة( الوطنية المعينة ونقاط االتصال الهيئات/ةهيئالعيين ت .1

 االستيراد. استجاباتتقديم  .2

 اتفاقية استكهولم:

 .الوطنيةالمحورية نقاط االتصال تعيين نقاط االتصال الرسمية التفاقية استكهولم و .1

 .تقديم خطط التنفيذ الوطنية .2

 .التعديالت عالجتقديم خطة التنفيذ الوطنية المنقحة التي ت .3

 تقديم التقارير الوطنية. .4

 بروتوكول مونتريال:

من  7المواد بموجب المادة  الخاصة بإنتاج واستهالك المواد المستنفدة لألوزونعداد التقارير لمتطلبات ا االمتثال .1

 .بروتوكول مونتريال

 من( بروتوكول مونتريال. 4Bتقديم المعلومات عن أنظمة الترخيص بموجب )بروتوكول  .2

 اتفاقية ميناماتا:

 .من االتفاقية 17وطنية لتبادل المعلومات بموجب المادة  محورية تعيين جهة اتصال .1

 من اتفاقية ميناماتا. 21تقديم التقارير الوطنية على النحو المطلوب بموجب المادة  .2

 المنهجية
 طريقة الحساب

، في عام 2019-2015لـ الفترة  2020، في عام2014-2010للفترة  2017في المنهجية التالية، سيتم تقديم التقارير في عام 

 المعلمات تشمل ما يلي: تقارير، 2030-2025 للفترة  2030وفي   2024-2020للفترة  2025

تعتمد درجة الدولة على كمية المعلومات التي يتم إرسالها إلى إدارة االتفاقية، ويتم حسابها على النحو التالي )والتي 

 .ترسلها الحكومات )اإلدارات الحكومية والهيئات العامة المختصة(

 اتفاقية بازل:

 .ات المختصة )نقطة واحدة(هيئثر من التعيين جهة التنسيق واحدة أو أك .1

 تقديم التقارير الوطنية السنوية خالل الفترة المشمولة بالتقرير )نقطة واحدة لكل تقرير(. .2

                                                      

 إلى فقط تحتاج التي األخرى المعلومات. الوطنية ظروفه كانت األمانة، مهما إلى المعلومات بنقل األطراف التزامات إلى أدناه الواردة المعلمات تستند 1

 إطار اتفاقية في 11 المادة بموجب الممكنة واالتفاقات الخطرة، للنفايات المحتملة الوطنية التعاريف مثل الوطنية، أساس الظروف على األمانة إبالغ

 بنقل االلتزام كان إذا ما بتقييم لها يسمح وضع في ليست بسبب األمانة إما إدراجها، يتم لن استكهولم اتفاقية بموجب محتملة إعفاءات أو بازل،

 الحق. استخدام عدم في الحق لألطراف ال ألن أم بالفعل تحقق قد المعلومات
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 اتفاقية روتردام:

 . .)نقطة واحدة( رسمية محورية تصالا ةة ونقطنيالوطنية المع هيئة/الهيئاتال عيينت .1

 نقطة لكل تجاوب على االستيراد(.0.2)شمولة بالتقرير االستيراد خالل الفترة الماستجابات  تقديم .2

 اتفاقية استكهولم:

 .)نقطة واحدة(المعينة نقطة اتصال الوطنية جهة اتصال و عيينت .1

 دة(تقديم خطة التنفيذ الوطنية )نقطة واح .2

 المشاركة األطراف بواسطة مؤتمر تقديم خطة )خطط( التنفيذ الوطنية المنقحة التي تتناول التعديالت المعتمدة .3

 لكل خطة منقحة ومحدثة(. )نقطة واحدةبالتقرير  المشمولة الفترة خالل

 بروتوكول مونتريال:

من  7المواد بموجب المادة  الخاصة بإنتاج واستهالك المواد المستنفدة لألوزون تسجيلاالمتثال لمتطلبات ال .1

 (.نقطة 15بروتوكول مونتريال )

 نقاط(.5( بروتوكول مونتريال )من 4B بروتوكولبموجب )تقديم المعلومات عن أنظمة الترخيص  .2

 اتفاقية ميناماتا:

 .نقاط( 5( )17تعيين نقطة اتصال وطنية )المادة  .1

 نقطة(. 15( )21تقديم تقرير وطني )المادة  .2

 (cs)مصادر الدولة  [p(t)]النقاط لكل سنة  (ap)النقاط المتوفرة  اتفاقية 

A بازل اتفاقية   p(t1) + p(t2) + p(t3) + p(t4) + p(t5) 

𝑎𝑝
 

B روتردام اتفاقية    

C اتفاقية 

 استكهولم

  
 

D بروتوكول 

 مونتريال

 

  

 

E ميناماتا اتفاقية    

100  معدل االنتقال = ×   
𝑎𝑐𝑠+𝑏𝑐𝑠+c𝑐𝑠+𝑑𝑐𝑠+𝑒𝑐𝑠

𝑁.من االتفاقيات
 

في االتفاقات  لتسجيلهي أقصى درجة االمتثال اللتزامات ا %100المؤشر النهائي كنسبة مئوية، حيث عن رقم يتم التعبير  

 على األقل درجة االمتثال لتلك االلتزامات. %0البيئية المتعددة األطراف التي يكون البلد طرًفا فيها، و 

 التصنيف

 .المؤشر متاح على المستوى المحلي       
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 االتفاقيات. للخمس اإلرسال معدلوسط وهي مصنف حسب االتفاقية، باإلضافة إلى توفير مت       

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

 القيم المفقودة. التعويض عنال يتم 

 عملية الجمع

 االتصال ونقاط بازل التفاقيات االتصال نقاط من البيانات بجمع واستكهولم وروتردام بازل التفاقيات العامة األمانة تقوم

 الوطنية االتصال نقاط من األوزون أمانة جانب من استكهولم التفاقية الرسمية االتصال ونقاط روتردام، التفاقية الرسمية

 ميناماتا التفاقية الوطنية االتصال نقاط من ميناماتا اتفاقية وأمانة مونتريال، لبروتوكول

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 2017األولى: لتقرير دورة ا .1

 2020الثانية:  تقريردورة ال .2

  2025الثالثة:  تقريردورة ال .3

 2030الرابعة:  تقريردورة ال .4

 إصدار البيانات

  2014-2010األولى:  تقريردورة ال .1

  2019-2015الثانية:  تقريردورة ال .2

  2024-2020الثالثة:  تقريردورة ال . 3 .1

 2029-2025الرابعة:  تقريردورة ال .3

 مقدمي البيانات

 طرفا( 185المختصة التفاقيات بازل ) لهيئاتوا جهات االتصال المحورية .1

 احتفااًل(180الرسمية التفاقية روتردام ) المحورية االتصال جهاتة ونيات الوطنية المعهيئال .2

 طرفًا( ؛ 156الوطنية التفاقية استكهولم ) المحورية االتصالوجهات الرسمية  المحورية االتصال جهات .3

 طرفا(  197لبروتوكول مونتريال ) االتصال المحوريةجهات  .4

 طرفا(. 35)حاليا  الوطنية التفاقية ميناماتا المحورية اتصال تبادل المعلومات وجهات االتصال جهات .5

ونسبة النفايات خطرة المعالجة،  ،النفايات الخطرة الناتجة عن كل فرد 12.4.2المؤشر 
 حسب نوع المعالجة

 المنظمة

 (UNSDاإلحصاءات في األمم المتحدة )( وشعبة UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 التعريف

 ونسبة النفايات الخطرة المعالجة. ، المؤشر النفايات الخطرة المتولدة والخطرة المتولدة حسب النوع يشمل

النفايات الخطرة المتولدة )باألطنان، لكل كيلومتر مربع من مساحة األرض ونصيب الفرد(: جمع النفايات الخطرة + النفايات 

 طرة التي قدمها المولد إلى مرافق المعالجة أو التخلص + تقدير النفايات الخطرة غير المحسوبةالخ
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 100× نسبة النفايات الخطرة المعالجة: كمية النفايات الخطرة المعالجة خالل سنة اإلبالغ / كمية النفايات الخطرة المتولدة 

 المنهجية
 طريقة الحساب

المتولدة على النفايات الخطرة المجمعة )إما عن طريق الشركات المتخصصة أو الخدمات يجب أن تشتمل المخلفات الخطرة 

البلدية(، والنفايات الخطرة التي يرسلها المولد مباشرة إلى مرفق المعالجة أو التخلص، باإلضافة إلى تقدير للمخلفات 

الخطرة المصدرة وتستثني الواردات من النفايات الخطرة التي ال ُيحسب مصيرها. النفايات الخطرة المتولدة تشمل النفايات 

 الخطرة.

النفايات الخطرة المتولدة = النفايات الخطرة التي تم جمعها من خالل الخدمات البلدية أو الشركات الخاصة + النفايات الخطرة 

 تحديد مصيرهاالتي قدمها المولد إلى مرافق المعالجة أو التخلص + تقدير النفايات الخطرة التي لم يتم 

 

يعتبر تقدير المخلفات الخطرة التي ال ُيحسب مصيرها هو الجانب األكثر صعوبة في هذه المنهجية ألنه يتطلب معرفة وتقديًرا 

على المستوى المحلي. هذا الجانب من المؤشر مهم بشكل خاص حيث أن النفايات الخطرة التي ال ُيحسب مصيرها عادة ما 

 درة عالية على التأثير على البيئة.تكون غير معالجة ولها ق

النسبة المئوية للنفايات الخطرة المعالجة موضحة أدناه. يتم حساب الكمية اإلجمالية للنفايات الخطرة المعالجة خالل السنة 

ع / بدون م الحرقالمبلغ عنها عن طريق إضافة كميات النفايات الخطرة المعالجة، لكل نوع من أنواع المعالجة )إعادة التدوير، 

 .12.5.1وباستثناء الواردات. هذا يطابق تعريف إعادة التدوير في ، (، بما في ذلك الصادراتالدفن وغيرهااستعادة الطاقة، 

 

  نسبة النفايات الخطرة المعالجة )٪(

 100*  للنفايات الخطرة المتّولدة اإلجماليةالكمية النفايات الخطرة المعالجة خالل السنة المبلغ عنها / 

 

 النفايات الخطرة المعالجة في الدولة باإلضافة إلى المواد المصدرة للمعالجة مطروًحا منها المواد المستوردة للمعالجة.

 التصنيف

. يمكن جمع المعلومات المتعلقة بتوليد ومعالجة النفايات الخطرة من مستوى الصناعة ISICالتصنيف حسب رموز  •

 التخلص.أو البلدية ومن مرافق المعالجة / 

. نظًرا لوجود فرق كبير بين طمر النفايات في مدافن النفايات الخاضعة دفن النفايات /التصنيف حسب نوع طمر •

 للرقابة وغير الخاضعة للرقابة، يمكن تحليل المزيد من التفصيل حول هذا النوع من المعالجة.

 التصنيف حسب نوع المعالجة لكل قطاع موّلد. •

 من اتفاقية بازل، الملحق الرابع(. R12إلى  R2إعادة التدوير )التصنيف حسب نوع عملية  •

التصنيف حسب التقسيم اإلقليمي. يمكن أن تختلف المعلومات المتعلقة بالنفايات الخطرة المتولدة اختالًفا  •

طق كبيًرا في جميع أنحاء إقليم بلد ما حيث قد تكون هناك نقاط ساخنة لتوليد النفايات الخطرة، مركزة حول منا

 مكثفة. صناعية

 معالجة القيم المفقودة

 على المستوى المحلي 
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ال تقوم شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، التي تجري عملية جمع البيانات والتحقق منها ونشرها عبر استبيان شعبة  

 اإلحصاءات في األمم المتحدة / برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن إحصاءات البيئة، بأي تقدير أو احتساب للقيم المفقودة

 
 عملية الجمع

حول إحصاءات البيئة )قسم النفايات(. تنفذ  UNSD / UNEPبجمع البيانات الوطنية من خالل استبيان تقوم الوكاالت الراعية 

شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة إجراءات واسعة النطاق للتحقق من صحة البيانات تشمل إجراءات آلية مدمجة وعمليات 

تصال بالبلدان لتوضيح البيانات والتحقق من صحتها. يتم فحص يدوية ومراجع مرجعية إلى مصادر البيانات الوطنية. يتم اال

تضمين البيانات التي تعتبر دقيقة أو مؤكدة فقط من قبل البلدان أثناء عملية التحقق في قاعدة بيانات إحصاءات البيئة في 

UNSD  ويتم نشرها على موقعUNSD. 

ية بازل إلى البلدان للنظر فيها من أجل اإلبالغ عن أهداف باإلضافة إلى ذلك، يمكن أيًضا إرسال البيانات من تقارير اتفاق

 التنمية المستدامة.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 ُيرسل استبيان شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة / برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن إحصاءات البيئة كل سنتين.

 إصدار البيانات

 2020المستدامة:  دورة اإلبالغ األولى عن أهداف التنمية

 مقدمي البيانات

 المكاتب اإلحصائية الوطنية

 

م  12.5 الغاية ادة التدوير، واعادة االستخدا اج النفايات بشكل مستدام عن طريق المنع، الحد، اع الحد من انت

م   .2030بحلول عا

 المواد المعاد تدويرها وعدد أطنانمعدل إعادة التدوير الوطني،  12.5.1المؤشر 
 

 المنظمة

 (UNSD( وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة )UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

  التعريف

معدل إعادة التدوير الوطني على أنه كمية المواد المعاد تدويرها في الدولة باإلضافة إلى الكميات المصدرة إلعادة التدوير 

 .ها المواد المستوردة المخصصة إلعادة التدويرمن إجمالي النفايات المتولدة في الدولة، مطروًحا من

 المنهجية
 طريقة الحساب

المواد المستوردة المعدة إلعادة  -معدل إعادة التدوير = ))المواد المعاد تدويرها + المواد المصدرة المعدة إلعادة التدوير 

 ( / إجمالي النفايات المتولدة100× التدوير( 

البيانات من البلدان، ولكن سيتم استخدام أدوات ملء الفراغات من أجل حساب المجاميع ، سيتم جمع 1بالنسبة للمستوى 

 اإلقليمية والعالمية.
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 : سيكون المقام لتوليد النفايات على النحو التالي:2بالنسبة لبيانات المستوى 

 ISICالكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء )( + نفايات ISIC 10-33إجمالي النفايات المتولدة = النفايات الناتجة عن التصنيع )

 . ( + النفايات البلدية )باستثناء البناء والتعدين(ISIC 38( + النفايات من األنشطة االقتصادية األخرى )باستثناء 35

 التصنيف

 حسب مكان حدوث إعادة التدوير )داخل البلد والمواد المصدرة موجهة إلعادة التدوير( •

)نفايات إلكترونية، بالستيك، معادن، إلخ( وللمجموعات الرئيسية من المواد )مثل النفايات حسب نوع المادة  •

 اإللكترونية ونفايات التعبئة والتغليف(

 معالجة القيم المفقودة

 على المستوى المحلي 

ا عبر استبيان شعبة ال تقدم الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، التي تجري عملية جمع البيانات والتحقق من صحتها ونشره

اإلحصاءات في األمم المتحدة / برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن إحصاءات البيئة، أي تقدير أو حساب للقيم المفقودة، 

 .على صعيد البلد)المراقبة الوطنية( هي بيانات  2وبالتالي فإن عدد نقاط البيانات المقدمة نحو مؤشرات المستوى 

 )الرصد العالمي(. 1األمم المتحدة للبيئة في إمكانية النمذجة العالمية نحو مؤشرات المستوى ومع ذلك، ينظر برنامج 

 عملية الجمع

حول إحصاءات البيئة )قسم النفايات(. تنفذ  UNSD / UNEPتقترح الوكاالت الراعية جمع البيانات الوطنية من خالل استبيان 

شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة إجراءات واسعة النطاق للتحقق من صحة البيانات تشمل إجراءات آلية مدمجة وفحوصات 

تم يدوية وإحاالت مرجعية إلى مصادر البيانات الوطنية. يتم االتصال مع البلدان لتوضيح البيانات والتحقق من صحتها. ي

تضمين البيانات التي تعتبر دقيقة فقط أو تلك التي أكدتها البلدان أثناء عملية التحقق في قاعدة بيانات إحصاءات البيئة في 

UNSD  ونشرها على موقعUNSD  

داف باإلضافة إلى ذلك، يمكن أيًضا إرسال البيانات من تقارير اتفاقية بازل إلى البلدان للنظر فيها من أجل اإلبالغ عن أه

 التنمية المستدامة.

يتم جمع البيانات الخاصة ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واالتحاد األوروبي من خالل االستبيان 

المشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بشأن حالة البيئة 

ستبيان شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة / برنامج األمم المتحدة للبيئة، لذلك يمكن مقارنة البيانات. المتوافق مع ا

(f01.pd-05-12-indicators/files/Tier3-https://unstats.un.org/sdgs/tierIII). 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 ُيرسل استبيان شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة / برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن إحصاءات البيئة كل سنتين.

 إصدار البيانات

 2020دورة اإلبالغ األولى عن أهداف التنمية المستدامة: 

 مقدمي البيانات

 المكاتب اإلحصائية الوطنية

https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/files/Tier3-12-05-01.pdf
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ى اعتماد ممارسات مستدامة،  تشجيع الشركات، وال 12.6الغاية  سيما الشركات الكبيرة والعابرة للحدود، عل

ي دورة تقديم تقاريرهاموإدراج معلومات   ستدامة ف

 ستدامةمعدد الشركات التي تقوم بنشر تقارير  12.6.1المؤشر 
 المنظمة

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 للبيئةبرنامج األمم المتحدة 

  التعريف

ألغراض هذا المؤشر، لن تقتصر "تقارير االستدامة" على تقارير االستدامة المستقلة التي تنتجها الشركات، ولكن سيتم 

اعتبارها "تقارير معلومات االستدامة" وسيتم توسيعها لتشمل أشكااًل أخرى من اإلبالغ عن معلومات االستدامة، مثل نشر 

من التقارير السنوية للشركة أو تقديم معلومات االستدامة إلى الحكومة الوطنية. هذا للتأكد من  معلومات االستدامة كجزء

أن تركيز المؤشر ينصب على تتبع نشر معلومات االستدامة، بداًل من ممارسة نشر تقارير االستدامة المستقلة. كما أنه 

تعزيز "دمج معلومات االستدامة في دورة إعداد الذي يشير إلى  12.6يضمن توافق تفسير المؤشر مع صياغة الهدف 

 التقارير السنوية للشركات".

 المنهجية
 طريقة الحساب

 سيتم احتساب الشركات ضمن المؤشر إذا نشرت معلومات االستدامة التي تغطي إفصاحات االستدامة التالية:

 الحد األدنى من المتطلبات:

 المؤسسية والحوكمة:

 تقييم األهمية النسبية * •

 استراتيجية االستدامة و / أو المبادئ المتعلقة باالستدامة •

 نهج اإلدارة لمعالجة الموضوعات ذات األهمية النسبية •

 هيكل الحوكمة، بما في ذلك القضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعية •

 اآلثار والمخاطر والفرص الرئيسية •

 ممارسات مكافحة الغش والفساد والسلوك المناهض للمنافسة •

 اقتصادي:

 القياس المباشر لألداء االقتصادي )اإليرادات، صافي الربح، القيمة المضافة، المدفوعات للمساهمين( •

القياس غير المباشر لألداء االقتصادي )االستثمار المجتمعي، االستثمار في البنية التحتية أو أي تأثير اقتصادي  •

 محلي مهم آخر(

 بيئي:

 استهالك الطاقة وكفاءة الطاقة •

استهالك المياه، وتوليد المياه العادمة، وممارسات اإلدارة المتكاملة لموارد المياه، أو إعادة تدوير / إعادة استخدام  •

 المياه وكفاءتها

 انبعاثات غازات االحتباس الحراري •
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( وأكاسيد NOXاالنبعاثات والنفايات السائلة األخرى، بما في ذلك المواد المستنفدة لألوزون وأكاسيد النيتروجين ) •

 ( والمواد الكيميائيةSOXالكبريت )

 توليد النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة •

 تقليل النفايات وممارسات إعادة التدوير •

 استخدام و / أو إنتاج المواد الكيميائية والمواد الخطرة •

 اجتماعي:

 الصحة والسالمة المهنية •

 إجمالي عدد الموظفين حسب نوع العقد والجنس •

 الموظفين تدريب •

 ممارسات العمل غير العادلة وغير المشروعة وغيرها من اعتبارات حقوق اإلنسان •

 التنوع وتكافؤ الفرص والتمييز في هيئات الحكم وبين الموظفين •

 حقوق العمال واالتفاقيات الجماعية •

للكيانات المبلغة بإبراز سبب عدم ستتيح المنهجية تطبيق مبدأ "االمتثال أو التفسير" للحد األدنى من المعايير، مما يسمح 

مالءمة بعض عمليات اإلفصاح لشركاتها المحددة وجعلها أكثر سهولة بالنسبة للشركات الصغيرة. ومع ذلك، لن ينطبق هذا 

 على المشكالت التي تم تحديدها على أنها جوهرية للشركة، والتي من المتوقع أن تبلغ عنها

 متطلبات المستوى المتقدم:

 اإلفصاحات و / أو المؤشرات التالية: باإلضافة إلى، المطلوبدنى من الحد األ

 المؤسسية والحوكمة:

 تفاصيل سلسلة التوريد •

 تفاصيل مشاركة أصحاب المصلحة فيما يتعلق بأداء االستدامة •

 تفاصيل األجر •

 اقتصادي

 سياسات وممارسات المشتريات العامة المستدامة •

 المحليين / المشترياتالنسبة المئوية أو نسبة الموردين  •

 التبرعات الخيرية •

 بيئي

 التقييم البيئي للمورد •

 استهالك المواد، وتحديد مصادر المواد، والمواد المستصلحة أو المعاد تدويرها المستخدمة •

 كثافة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة •

 كثافة المياه واإلدارة المتكاملة للموارد المائية •

 كثافة غازات الدفيئة •

 كثافة النفايات •

 تأثيرات التنوع البيولوجي •
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 مشاركة الموردين والمستهلكين / العمالء في القضايا البيئية •

 اجتماعي

 التقييم االجتماعي للموردين •

 تأثيرات المجتمع المحلي •

 مشاركة الموردين والمستهلكين في قضايا االستدامة •

 

 التصنيف

 اد المصدرة موجهة إلعادة التدوير(حسب مكان حدوث إعادة التدوير )داخل البلد والمو •

حسب نوع المادة )نفايات إلكترونية، بالستيك، معادن، إلخ( وللمجموعات الرئيسية من المواد )مثل النفايات  •

 اإللكترونية ونفايات التعبئة والتغليف(

 معالجة القيم المفقودة

 على المستوى المحلي 

ال تقدم الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، التي تجري عملية جمع البيانات والتحقق من صحتها ونشرها عبر استبيان شعبة 

اإلحصاءات في األمم المتحدة / برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن إحصاءات البيئة، أي تقدير أو حساب للقيم المفقودة، 

 .على صعيد البلد)المراقبة الوطنية( هي بيانات  2قدمة نحو مؤشرات المستوى وبالتالي فإن عدد نقاط البيانات الم

 )الرصد العالمي(. 1ومع ذلك، ينظر برنامج األمم المتحدة للبيئة في إمكانية النمذجة العالمية نحو مؤشرات المستوى 

 عملية الجمع

 :تقترح الوكاالت الراعية إنشاء منصة أو قاعدة بيانات عالمية من شأنها

المتطلبات و لإلفصاح مع الحد األدنى لتقييم مدى اتساقها دراسات متقدمةوتحليل تقارير االستدامة من خالل  جمع •

 والمستوى المتقدم

 كل بلدلتوفير معلومات خاصة  •

 تجميع البيانات على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية )تجنب ازدواج الحساب لنفس الشركات( •

 . مفصلة )حجم الشركة، حسب الصناعة(بيانات  •

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 2019لتقارير الشركة لعام  2020المرحلة األولى لجمع البيانات: أوائل عام 

 إصدار البيانات

 2020دورة اإلبالغ األولى عن أهداف التنمية المستدامة: 

 مقدمي البيانات

 .إلى الحكومات التي تملك معلومات تكميلية باإلضافةقائمة المخزونات وقواعد البيانات في المرفق الثاني،  مراجعةيمكن 
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ة 12.7 الغاية اسات واألولويات الوطني  تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسي

 درجة تنفيذ سياسات الشراء العمومي المستدامة وخطط العمل 12.7.1المؤشر 
 المنظمة

 برنامج األمم المتحدة للبيئة

  التعريف

مؤشر  تقييم درجة تنفيذ السياسات أو خطط العمل المتعلقة بالشراء العمومي المستدام باستخداميسعى المؤشر إلى 

  :المؤشر، تقوم البلدان بتقييم ذاتي للعناصر الرئيسة التالية هذاوبهدف بناء مركب، 

 . لدعم تنفيذ الشراء العمومي المستدام متخصصوجود فريق عمل  •

 . تدريب/ بناء قدرات العاملين في مجال الشراء العمومي من أجل تنفيذ الشراء العمومي المستدام •

 . تقديم الدعم العملي في سبيل تنفيذ الشراء العمومي المستدام •

 . وجود نظام مراقبة يرصد الشراء العمومي المستدام •

 . متعلقة بالشراء العمومي المستداموجود معايير وأولويات  •

 المنهجية
 طريقة الحساب

 .( لدولة واحدةSPPالمؤشر المقترح لقياس تنفيذ المشتريات العامة المستدامة )

 المؤشر الفرعي األول: مستوى الحكومة الفيدرالية/ الوطنية. •

الفيدرالية، المقاطعة، المنطقة، مستوى على سبيل المثال الوالية  -المؤشر الفرعي الثاني: الحكومة دون الوطنية  •

 المدينة، إلخ.

 المؤشر الفرعي الثالث: المستوى الوطني والمستوى دون الوطني المختار. •

𝐴1المؤشر الفرعي األول )المستوى الوطني(:  × ∑ 𝑖1
𝐻
𝑖=𝐵 = 𝐴1 × ∑{𝐵1 ⋯ 𝐻1} 

𝑝المؤشر الفرعي الثاني )المستوى دون الوطني(:   × 𝐴2 × ∑ 𝑖2 = 𝐴1 × ∑{𝐵2 ⋯ 𝐻2}𝐻
𝑖=𝐵 

 هي النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في الكيان )الكيانات( دون الوطنية المستجيبة. pحيث 

 + المؤشر الفرعي  1)المتوسط الوطني ودون الوطني(: المؤشر الفرعي  3المؤشر الفرعي 

 

 التقييم  المعلمات والمؤشرات الفرعية  الرمز

P دون الوطني )المؤشر  ال ُتستخدم سوى في حالة المستوى

(. إنه يتوافق مع النسبة المئوية للسكان الذين 3و  2الفرعي 

يعيشون في الكيانات المستجيبة التي تم النظر فيها على 

 المستوى دون الوطني.

0-100% 

A  إلى غياب سياسة معتمدة متعلقة بالشراء العمومي  0يشير الرقم

إلى وجود خطة عمل و/ أو سياسة  1المستدام، فيما يشير الرقم 

0 or 1 
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و/ أو متطلبات تنظيمية للشراء العمومي المستدام على 

 .المستوى الوطني أو المحلي أو كليهما

B المستدام التنظيمي يساهم في تحقيق الشراء العمومي اإلطار. Index 0 to 1 

C  عدد الموظفين المخصصين لدعم تنفيذ سياسة الشراء العمومي

 .المستدام أو العاملين في مجال الشراء العمومي المستدام

Index 0 to 1 

D  تدريب/ بناء قدرات العاملين في مجال الشراء العمومي على تنفيذ

 .الشراء العمومي المستدام

Index 0 to 1 

E  الدعم العملي المقدم للعاملين في مجال الشراء العمومي في

 .سبيل تنفيذ الشراء العمومي المستدام

Index 0 to 1 

F  معايير الشراء / المتطلبات المحّددة الخاصة بالشراء العمومي

 المستدام.

Index 0 to 1 

G وجود نظام مراقبة يرصد الشراء العمومي المستدام. Index 0 to 1 

H لنسبة المئوية للشراء المستدام للمنتجات/ الخدمات ذات ا

 .األولوية

0-100% 

 

المؤشر المركب الذي يمثل الشراء العمومي المستدام، والمقترح لقياس درجة تنفيذ الشراء العمومي  S حيث يشكل

باستخدام رموز تتراوح  تحددعن طريق سلسلة من المؤشرات الفرعية التي  S المؤشر  يحتسب .المستدام في البلد الواحد

  . Pو A األحرف بين 

P :المستوى )المستويات( اإلداري المحدد لحساب الفهرس. 

A :.وجود خطة عمل / سياسة / برنامج وطني و / أو الئحة تنص على تنفيذ خطة الدفع االستراتيجي 

: B *لرمزعالمات ا. ال تجمع ممارسة الشراء العمومي المستدام و إطاره التنظيمي B * جميع مستويات الشراء  نظرًا إلى أن

 تخضع عادة لنفس األنظمة. العمومي 

:C  عدد الموظفين المخصصين لدعم تنفيذ سياسة الشراء العمومي المستدام أو العاملين في مجال الشراء العمومي

 م.المستدا

D :مي المستدامتدريب / بناء قدرات العاملين في مجال الشراء العمومي على الشراء العمو. 

E :م.الدعم العملي المقدم للعاملين في مجال الشراء العمومي في سبيل تنفيذ الشراء العمومي المستدا 

F .معاير الشراء/ المتطلبات المحددة الخاصة بالشراء العمومي المستدام 

 

 التصنيف

 المستوى اإلداري للمشتريات العامة: وطني أو إقليمي أو محلي.

 المفقودةمعالجة القيم 

 على المستوى المحلي 

 لن يتم احتساب القيم المفقودة.
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 عملية الجمع

الشراء العمومي يجب جمع جميع المكونات الفردية من نفس المصدر، أي نقاط االتصال المسؤولة عن تنفيذ سياسة 

 2020بدءًا من عام ، كل عامين المستدام

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

وذلك حول السياسات وخطط العمل المتعلقة بالشراء  2020من المتوق أن تجري أول عملية لجمع للبيانات في أوائل العام 

 . 2019العمومي المستدام لعام 

 إصدار البيانات

 2020الدورة األولى إلعداد التقارير: 

 مقدمي البيانات

 الحكومية المعنية بالشراء العمومي المستدام االتصالجهات 

 

ة المستدامة وأنماط  12.8 الغاية التنمي ي ب المعلومات ذات الصلة والوع ي كل مكان ب س ف ضمان تزويد النا

ي انسجام مع الطبيعة بحلول  الحياة  2030)العيش( ف

أجل التنمية ( التعليم من ii( التعليم العالمي للمواطنة و )iدى )تعميم م 12.8.1المؤشر 
)ب(  ،في )أ( سياسات التعليم الوطنية المستدامة )بما في ذلك تعليم التغير المناخي

 ()د( تقييم الطالب ،)ج( تعليم المدرسين ،المناهج

 المنظمة

  UNESCO-UISمعهد اإلحصاء  -يونيسكو

 / UNESCO-ED / PSDالمستدامة )قطاع التعليم، قسم السالم والتنمية المستدامة، قسم التعليم للتنمية  -يونيسكو

ESD) 

 التعريف

( في أنظمتها ESD( والتعليم من أجل التنمية المستدامة )GCEDيقيس مدى دمج البلدان لتعليم المواطنة العالمية )

 التعليمية.

 المنهجية
 طريقة الحساب

اليونسكو لتوصية عام  سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها مع االستبيان لرصد تنفيذ الدول األعضاء في

 بشأن التعليم من أجل التفاهم الدولي والتعاون والسالم والتعليم المتعلق بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في1974

بناء المؤشر العالمي. لكل مكون من المكونات األربعة للمؤشر )السياسات، والمناهج، وتعليم المعلمين، وتقييم 

المعايير، والتي يتم دمجها بعد ذلك إلعطاء درجة واحدة بين صفر وواحد لكل مكون. سيتم الطالب(، يتم قياس عدد من 

 .4.7.1 /12.8.1/ 13.3.1استخدام المعلومات الخاصة بالتعليم االبتدائي والثانوي فقط لحساب المؤشر 

 

 التصنيف

 ال ينطبق
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 معالجة القيم المفقودة 
 على المستوى المحلي

 يتم استبدال اإلجابات الفارغة و/ او المجهولة بصفر في حساب درجات السؤال. 

 عملية الجمع 

يتم تقديم الردود من قبل الحكومات الوطنية، وعادة من قبل المسؤولين في وزارات التعليم. ُيطلب من المستجيبين 

الوطنية ومعاهد وقطاع التعليم ومنظمات  التشاور على نطاق واسع عبر الوزارات الحكومية األخرى، مع حقوق اإلنسان

المجتمع المدني في تجميع ردودهم. ُيطلب من المستجيبين أيًضا تقديم أدلة داعمة في شكل وثائق أو روابط )مثل 

سياسات التعليم أو القوانين، والمناهج الدراسية، وما إلى ذلك(، والتي سيتم إتاحتها للجمهور في نهاية دورة إعداد 

 .التقارير

 تاريخ النشر

 جمع البيانات

 2024وتتبعها  2020الجولة القادمة في 

 اصدار البيانات

 (2020)من جولة  2021الربع الثاني من 

 مقدمي البيانات

يتم تقديم طلبات التقارير إلى الوزراء المسؤولين عن العالقات مع اليونسكو والذين هم عادة وزراء التربية والتعليم. عادة 

التقارير من قبل المسؤولين الحكوميين في وزارات التربية والتعليم. ُيطلب من البلدان التشاور على نطاق  ما يتم إكمال

واسع قبل تقديم تقاريرها. وللمساعدة في ذلك، ُتنَسخ أيًضا طلبات التقارير إلى المنظمات غير الحكومية التي لها شراكة 

نسان. قبل إصدار النتائج، ُيدعى مقدمو البيانات الوطنيون والمكاتب رسمية مع اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق اإل

 اإلحصائية الوطنية لمراجعة النتائج.

 

ي قدما نحو تحقيق أنماط   a.12الغاية  ة لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمض امي دعم البلدان الن

اج األكثر استدامة  االستهالك واإلنت

 لطاقة المتجددة المنشأة في البلدان النامية )بالواط لكل فرد(قدرة توليد ا a.1.12المؤشر 

 المنظمة

 ( OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) •

 (IRENAالمتجددة )الوكالة الدولية للطاقة  •

 التعريف

ة: ة التدفقات من خالل اثنين من المصادر التكميلي  يتم تغطي

 والتنمية التعاون منظمة تغطيها التي التدفقات ُتعّرف(: OECD) االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة

 البلدان تتلقاها التي األسهم في واالستثمارات والمنح الرسمية القروض جميع أنها على االقتصادي الميدان في

 األطراف، المتعددة والوكاالت األجنبية الحكومات من الرسمية اإلنمائية المساعدات لمقدمي DAC قائمة في
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 من المستخرجة الهجينة األنظمة في ذلك في بما المتجددة، الطاقة وإنتاج والتنمية النظيفة الطاقة بحوث ألغراض

 )لجنة المساعدة اإلنمائية( DAC/2OECD في الدائنين نظام تقارير

ة: الي  رموز القطاعات الت

 -تقنيات متعددة  -توليد الطاقة، مصادر الطاقة المتجددة  23210

 إنتاج حطب الوقود / الفحم. 31261

 بما في ذلك المراكب النهرية المولدة للطاقة. -مائية ومحطات توليد الطاقة الكهر 23220

 بما في ذلك الخاليا الضوئية والتطبيقات الحرارية الشمسية والتسخين الشمسي. -الطاقة الشمسية  23230

 طاقة الكهربائية.طاقة الرياح لرفع المياه وتوليد ال -طاقة الرياح  23240

 بما في ذلك تحويل الطاقة الحرارية في المحيطات وقوة المد والجزر. -الطاقة البحرية  23250

 استخدام الطاقة الحرارية األرضية لتوليد الطاقة الكهربائية. -الطاقة الحرارية األرضية  23260

بة والسوائل المنتجة من الكتلة الحيوية محطات توليد الطاقة باستخدام الوقود واستخدام المواد الصل - 23270

 للطاقة المباشرة.

 في بحوث الطاقة.  23182كود  CRSالبحث والتطوير لتكنولوجيا وكفاءة استخدام الطاقة يتم الحصول عليه تحت قطاع 

 و المحدد أعاله.تشمل التدفقات المذكورة أعاله أيًضا المساعدات الفنية المقدمة لدعم اإلنتاج والبحث والتطوير على النح

ف بالتدفقات التي تغطيها الوكالة على أنها جميع القروض اإلضافية والمنح  الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: ُتعرَّ

واالستثمارات في األسهم التي تلقتها البلدان النامية )ُتعرف بأنها بلدان في مناطق نامية، كما هو مذكور في وثيقة األمم 

المناطق( من جميع الحكومات األجنبية والوكاالت المتعددة األطراف والمؤسسات المالية لغرض أبحاث تكوين  M49المتحدة 

الطاقة النظيفة وتطوير وإنتاج الطاقة المتجدد. هذه التدفقات اإلضافية تغطي نفس التقنيات واألنشطة األخرى )البحث 

 .OECD  /DAC CRSدفقات المستخرجة من والتطوير والمساعدة الفنية، وما إلى ذلك( واستبعاد جميع الت

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 الدول من( OOFو ODA) الرسمية التدفقات إجمالي أخذ طريق عن والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تدفقات حساب يتم

. أعاله المذكورة القطاعات إلى اإلنمائية المساعدة مقدمي من وغيرها األطراف المتعددة والمنظمات DAC في األعضاء

 العام االستثمار بيانات قاعدة من العام االستثمار تدفقات إجمالي أخذ طريق عن( اإلضافية" ) 3IRENA" تدفقات حساب يتم

النامية،  المناطق خارج البلدان إلى الدولية المحلية، التدفقات المالية التدفقات: واستبعاد الوكالة في المتجددة للطاقة

 األمريكي. بالدوالر التدفقات قياس يتم. والتنمية االقتصادي التعاون منظمة المذكورة في والتدفقات

 صنيفالت

على عالمات تعكس ما إذا كان هدف السياسة يتحقق من خالل النشاط. ويتم تضمين قياس  CRSتحتوي البيانات في 

لى مستوى المشروع ويمكن تصنيفها حسب نوع ع CRSمن  الواردة البيانات ذكر. كما يتم CRSالمساواة بين الجنسين في 

(، حسب الجهة المانحة، الدولة المتلقية، نوع التمويل، نوع المعونة )المشروع، القطاع الفرعي OOFأو  ODAالتدفق )

 الزراعي، وما إلى ذلك(.

                                                      

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 2

 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. 3
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حسب البلد )المصدر والمستلم( على مستوى المشروع، مما يسمح بتصنيفها البيانات في  IRENAيتم تخزين البيانات في 

الطاقة الحيوية، الطاقة الحرارية  مثل) التكنولوجيات طريق عن المالية التدفقات تقسيمعدة أبعاد على سبيل المثال يمكن 

اح(، التقنيات الفرعية )على سبيل المثال الرياح البرية األرضية، الطاقة المائية، طاقة المحيطات، الطاقة الشمسية، وطاقة الري

 والبحرية(، حسب الجغرافيا )على مستوى الدولة وعلى المستوى اإلقليمي(. 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 يوجد. ال 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يتم جمع البيانات لمدة سنة خالل السنة التالية.

 البياناتإصدار 

يتم تحديث بيانات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أربع مرات في السنة، 

مع نشر بيانات كاملة وتفصيلية في نهاية العام )تغطي السنة السابقة(. كما تتوفر بيانات االستثمار في الوكالة في نهاية 

 سابقة(.العام )تغطي السنة ال

 

 

أثي b.12الغاية  احة  روضع وتنفيذ أدوات لرصد ت ة المستدامة والسي ي توفر فرص العمل وتعزز لغرض لتنمي الت

ة  الثقافة والمنتجات المحلي

 ةتنفيذ أدوات محاسبية موحدة لرصد الجانبين االقتصادي والبيئي الستدامة السياح

 المنظمة

 (UNWTOمنظمة السياحة العالمية )

 التعريف

يرتبط مؤشر "تنفيذ أدوات المحاسبة القياسية لرصد الجوانب االقتصادية والبيئية الستدامة السياحة" بدرجة التنفيذ في 

( التي تهدف إلى يعتبر SEEA( ونظام الحسابات البيئية واالقتصادية )TSAالبلدان من جداول حساب السياحة الفرعي )

 ة في السياحة. هذه الجداول هي:التاريخ األكثر مالءمة وجدوى لرصد االستدام

 "نفقات السياحة الداخليةلحساب  " TSA 1جدول  •

 "نفقات السياحة المحلية "لحساب TSA 2جدول  •

 "نفقات السياحة الخارجية "لحساب TSA 3جدول  •

 "نفقات السياحة الداخليةلحساب  " TSA 3الجدول  •

 "حساب اإلنتاج للصناعات السياحية"ل TSA 5جدول  •

 "العرض المحلي واالستهالك السياحي الداخلي"لحساب  TSA 6جدول  •
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 "العمالة في الصناعات السياحية "لحساب TSA 7جدول  •

 بشأن التدفقات المائية  االقتصادية -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 بشأن تدفقات الطاقة  االقتصادية -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 بشأن انبعاث غازات الدفيئة  االقتصادية -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 بشأن النفايات الصلبة االقتصادية -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

والجداول البيئية يجب  2008به لعام  الموصيباتباع حساب السياحة الفرعي: اإلطار المنهجي  TSAتنفيذ جداول  ينبغي

 .2012تطبيقه وفًقا لنظام المحاسبة االقتصادية والبيئية لعام 

Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008 

Environmental Accounting 2012-System of Economic 

 

 

 المنهجية

 طريقة الحساب

تنفيذ أدوات المحاسبة القياسية لرصد الجوانب االقتصادية والبيئية الستدامة السياحة = إجمالي عدد الجداول التي تنتجها 

 البلدان من الجداول المحددة أدناه:

 "نفقات السياحة الداخليةلحساب  " TSA 1جدول  •

 "نفقات السياحة المحلية "لحساب TSA 2جدول  •

 "نفقات السياحة الخارجية "لحساب TSA 3جدول  •

 "نفقات السياحة الداخليةلحساب  " TSA 3الجدول  •

 "حساب اإلنتاج للصناعات السياحية"ل TSA 5جدول  •

 "واالستهالك السياحي الداخليالعرض المحلي "لحساب  TSA 6جدول  •

 "العمالة في الصناعات السياحية "لحساب TSA 7جدول  •

 بشأن التدفقات المائية  االقتصادية -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 بشأن تدفقات الطاقة  االقتصادية -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 بشأن انبعاث غازات الدفيئة  االقتصادية -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 بشأن النفايات الصلبة االقتصادية -جدول نظام المحاسبة البيئية  •

 التصنيف

بسبب خطر العد المزدوج، ينبغي أن تقدم مجموعة البيانات معلومات مفصلة عن حجم الدعم الفردي الذي سيتم اإلبالغ عنها 

 .كمؤشرات فرعية حسب فئة اإلعانات

 قودةمعالجة القيم المف
 على المستوى المحلي 

NA 

http://statistics.unwto.org/content/tsarmf2008
https://seea.un.org/content/seea-central-framework
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 عملية الجمع

ذات  SEEAو  TSAترسل منظمة السياحة العالمية استبياًنا قصيًرا إلى البلدان للحصول على معلومات حول عدد جداول 

 الصلة التي تنتجها البلدان.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

مباشرة من  االقتصادية -بدأت عملية جمع البيانات عن تطبيق جداول حساب السياحة الفرعي ونظام المحاسبة البيئية 

 .األخيرللبيانات المتاحة حتى نهاية العام  2019استبيان منظمة السياحة العالمية في آب/أغسطس  خاللالبلدان من 

 إصدار البيانات

 .2020اإلصدار األول في فبراير  ينشر

 مقدمي البيانات

 : مكاتب اإلحصاء الوطنية و / أو إدارات السياحة الوطنية.TSAبالنسبة إلى 

 االقتصادية: مكاتب اإلحصاء الوطنية و / أو وزارات البيئة. -نظام المحاسبة البيئية 

 

ى  c.12الغاية  ي تشجع عل الكفاءة والت ي ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير المتسمة ب االستهالك، االسراف ف

ى تشوهات األسواق، وفقا للظروف الوطنية، بماوذلك ب ي القضاء عل ة الضرائب  ف ذلك عن طريق إعادة هيكل

اسات  ي تلك السي ى ف ى أن تراع ارها البيئية، عل التدريج من اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، إلظهار آث والتخلص ب

اجات والظروف الخاصة  ى نحو كامل االحتي ى حدلعل ى أدن امية، والتقليل إل ار ال ممكن لبلدان الن ة سلبيمن اآلث

ة المت ى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات المحلي ال من تنميتها، وعل ي قد تن  ةأثرالت

 اجمالي الناتج المحليالوقود األحفوري لكل وحدة من  اعاناتمقدار c.1.12المؤشر 
 نفاق الوطني على الوقود األحفوري)اإلنتاج واالستهالك( وكنسبة من إجمالي اإل

 المنظمة

 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 التعريف

من أجل قياس دعم الوقود األحفوري على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، يوصى بإدراج ثالثة مؤشرات فرعية 

 :لإلبالغ عن هذا المؤشر

رعي اختياري(، النفقات الضريبية والعائدات األخرى التي تم التحويل المباشر لألموال الحكومية، دعم األسعار )كمؤشر ف

 تسويتها وتخفض أسعار السلع والخدمات. 

 المنهجية
 طريقة الحساب



 الهدف الثاني عشر استهالك وإنتاج مستدامةوجود انماط  ضمان 

28 

من المقترح أن تقوم البلدان باإلبالغ عن فئات الدعم المدرجة أدناه كمؤشرات فرعي، التحويالت المباشرة والغير مباشرة، 

اإلنفاق الضريبي، واإليرادات الحكومية األخرى التي تم  للرقابة وحساب المبلغ اإلجمالي(،)اإلبالغ عن األسعار الخاضعة 

 .تسويتها وتخفيض أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك المخاطر )اختياري(

 ينبغي التعبير عن كل مؤشر فرعي بالعملة الوطنية أو بالدوالر باألسعار الجارية.

د ما التجميع عبر المؤشرات الفرعية الثالثة من أجل تجنب الحساب المزدوج، ويجب أن تكون يجب االهتمام في حالة اختار بل

 .جميع المؤشرات الفرعية الثالثة متاحة للجمهور لضمان الشفافية

وقد تم حساب تقديرات اإلعانات المقدمة للمستهلكين التي يمكن مالحظتها من خالل الفجوات السعرية )أي دعم أسعار 

والتي تغطي مختلف المناطق الجغرافية  (IADB, IEA, and IMF) ين( من قبل العديد من المنظمات الدوليةالمستهلك

تستخدم المنظمات الثالث التي تنتج هذه التقديرات الطريقة نفسها تقريًبا، والتي يمكن تلخيصها  والفترات الزمنية.

 :بالمعادلة التالية

وحدات × سعر وحدة صافي الضريبة المحلي(  –ية لصافي الضريبة المعدل دعم سعر المستهلك= )سعر الوحدة المرجع

 الدعم

تستند التقديرات على األسعار المرجعية على أسعار تعادل الواردات )أو الصادرات( باستخدام سعر المنتج في أقرب مركز 

ين لصافي المستورد، باإلضافة إلى دولي، مع تعديله لفروق الجودة إذا لزم األمر، زائد )أو ناقص( تكلفة الشحن والتأم

تكلفة التوزيع الداخلي والتسويق وضريبة القيمة المضافة. بالنسبة للسلع القابلة للتداول )ال سيما الفحم والنفط الخام 

والمنتجات النفطية(، تستند األسعار المرجعية إلى السعر الفوري في أقرب مركز دولي، على سبيل المثال الواليات المتحدة 

 أو شمال غرب أوروبا أو سنغافورة.

 التصنيف

بسبب خطر العد المزدوج، ينبغي أن تقدم مجموعة البيانات معلومات مفصلة عن حجم الدعم الفردي الذي سيتم اإلبالغ عنها 

 .كمؤشرات فرعية حسب فئة اإلعانات

 معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

 .ال يتم التعويض عن القيم المفقودة

 عملية الجمع

من خالل التقارير اإللكترونية التي يتم UN Environment) سيتم جمع البيانات بواسطة برنامج األمم المتحدة للبيئة )

 ((UN Environment تطويرها من قبل

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 سنوية. 

 إصدار البيانات

 سنوية.
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 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية.

 التعاون االقتصادي والتنمية.منظمة 

 صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة. 

 



 

stats.gov.sa 
 

 

 


