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انتاج وجمع النفایات اإللكترونیة

إدارة النفایات البلدیة - بیانات على مستوى مدینة

   شعبـة اإلحصاءات في األمم المتحدة (UNSD) و برنامج األمم المتحدة للبیئة 
استمـارة اإلحصاءات البیئیة لعام 2020

جدول المحتویات

المقدمة، الخطوات التي ینبغي اتباعھا، وصف الجداول

إدارة النفایات الخطرة



• انتاج وجمع النفایات اإللكترونیة.

ویمكن أن تتولى في األصل مؤسسات مختلفة في البلد جمع البیانات المطلوبة في ھذه االستمارة أو تجمیعھا. ویطلب من المكاتب اإلحصائیة الوطنیة أو وزارات البیئة تجمیع تلك البیانات الواردة من مصادر مختلفة. وفي حالة 
النفایات الخطرة، یُرجى استشارة جھة التنسیق المعنیة ببلدكم وفقا التفاقیة بازل، على النحو المنصوص علیھ في جدول النفایات 2.

 وفي حالة تعبئة البلد الستمارتي شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة من قبل، فإن استمارة عام 2020 ستشمل تلك البیانات. ویطلب من البلدان إضافة بیانات خاصة بالسنوات الالحقة والتأكد من التسلسل الزمني ألغراض 
االتساق.

وترد التعاریف وفقا لتسلسل ورود المتغیرات. وفي حالة تكرار المتغیرات، یمكن العثور على التعریف في مكان ورود المتغیر ألول مرة.

ویمكن الحصول على نسخة من ھذه االستمارة على الموقع الشبكي: https://unstats.un.org/unsd/envstats/questionnaire.  ویمكن االطالع أیضا على البیانات التي تم الحصول علیھا من عملیة جمع البیانات 
.https://unstats.un.org/unsd/envstats/qindicators :السابقة من الموقع الشبكي

التغییرات عن استبیان شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبیئة لعام 2018 بشأن اإلحصاءات البیئیة:

• تقلیل سمیة وحجم النفایات الناشئة عن عملیات اإلنتاج واالستھالك المختلفة؛
• زیادة كمیة النفایات الموجھة الستخالص الطاقة منھا؛

• إنتاج النفایات البلدیة وجمعھا ومعالجتھا وتركیبھا؛

• اإلدارة السلیمة بیئیاً في مجال التخلص من النفایات.

ویتمثل الھدف من االستمارة المتعلقة بالنفایات في توفیر بیانات متسقة الستخالص معلومات موثوقة ومعرفة االتجاھات فیما یتعلق بما یلي:

• حجم األنشطة االقتصادیة والمنزلیة في إنتاج النفایات؛

• إنتاج النفایات الخطرة ومعالجتھا؛

تم إضافة متغیرات للجدول ٦: انتاج وجمع النفایات االلكترونیة. یتم تفصیل المتغیرات بحسب (أ) اجمالي النفایات االلكترونیة المنتجة و (ب) اجمالي النفایات االلكترونیة المجّمعة.

تمت إضافة فرع متعلق بالتحقق من سالمة البیانات إلى كل جدول. ویشمل الفرع نوعین من جداول التحقق، ھما: جداول التحقق من التسلسل الزمني وجداول التحقق من التجانس. وسیساعد ذلك كالً من البلد والشعبة اإلحصائیة 
على التحقق من سالمة البیانات المقدمة.

قسم:  النفایات

اإلرشادات

المقدمة

تشكل إدارة النفایات اھتماماً من االھتمامات الرئیسیة بالنسبة للبیئة واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة. وتتمثل األھداف الرئیسیة إلدارة النفایات فیما یلي:

تساھم عملیة جمع البیانات التي تتم كل سنتین وتمثل نشاطا تعاونیا بین شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبیئة في تطویر قاعدة بیانات اإلحصاءات البیئیة الدولیة الخاصة بشعبة اإلحصاءات في األمم 
المتحدة. وستتولى شعبة اإلحصاءات جمع ھذه البیانات وتحلیلھا الستخدامھا في األنشطة الدولیة و إتاحتھا للمستعملین على الموقع الشبكي الخاص بشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة.
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لالتصال بنا: إذا كانت لدیكم أیة أسئلة، ال تترددوا في االتصال بالشعبة اإلحصائیة في األمم المتحدة عن طریق:
 –  UN Statistics Division, Environment Statistics Section,  DC2 -1516, 2 United Nations Plaza,  New York, New York, 10017 USA : البرید على العنوان التالي 

 – envstats@un.org :البرید االلكتروني
الفاكس: 0623 963 (212) 1+– 
 –

) في العمود األول على یسار البیانات وفي قسم "الحواشي"  یرجى إدراج حواشي، عند الضرورة، إلعطاء مزید من المعلومات عن البیانات. ویرجى تخصیص رموز مرتبة أبجدیاً (ألف، باء، جیم، ... مثالً
تحت كل جدول. ویرجى كتابة نصكم التفسیري في عمود نص الحواشي إلى جانب الرموز ذات الصلة. وفي حالة وجود تغیرات كبیرة في البیانات في التسلسل الزمني، تضاف حواشي لتوضیح أسباب تلك 

التغیرات. ویُرجى توفیر أكبر عدد ممكن من المعلومات في الحواشي عن المصدر وطریقة جمع البیانات لكل قیمة.
یرجى تعبئة الجداول بأكبر قدر ممكن من البیانات باالعتماد على التعاریف المتاحة (انظر صفحة التعاریف). وفي حالة استخدام تعاریف أو منھجیات مختلفة، یرجى شرح الفروق في الحاشیة أو ذكر التعریف 

المستخدم و/أو المنھجیة المستخدمة في صفحة المعلومات التكمیلیة (الجدول 7).

یرجى إدراج بیانات جھة االتصال في أعلى كل جدول.

یرجى إرفاق جمیع الوثائق أو المراجع التي من شأنھا مساعدة الشعبة اإلحصائیة في األمم المتحدة في فھم البیانات.

في حالة عدم توفر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانة فارغة. وكذلك في حالة عدم انطباق المتغیر المطلوب لوضعیة بلدكم (الظاھرة المعنیة ال تنطبق)، أو إذا كان الرقم أقل من نصف وحدة القیاس، 
فیجب وضع "صفر" في الخانة.

الخطوات التي ینبغي اتباعھا

ترد الجداول المعبأة سلفاً بالبیانات المتلقاة من استبیانات الشعبة اإلحصائیة/برنامج األمم المتحدة للبیئة السابقة. یرجى تدقیق البیانات المدرجة مسبقاً، وعند اإلمكان، تحدیث بیانات ھذا الجدول.  ویرجى التدقیق 
في الحواشي المدرجة سابقاً وتصلیحھا عند الضرورة.

بعد أن تقوموا بملء بیانات كل جدول، یرجى مراجعة الحاالت المؤشر علیھا (باللون األحمر) بغیة التحقق من تجانس البیانات في قسم التحقق من البیانات المرفق بكل جدول.

یرجى إدراج البیانات حسب الوحدة المطلوبة.

الھاتف: مخاطبة رینا شاه على الرقم 4586-963 (212 ) 1 +، أو ماركوس نیوبوري على الرقم 0092-963 (212 ) 1 +، شوان تشي  9065 -367 (917 ) 1 +، أو روبن كارینغتون على الرقم 
.+ 1 ( 212) 6234-963
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قسم:  النفایات

اإلرشادات

جدول النفایات 1: إنتاج النفایات حسب المصدر

جدول النفایات 2: إدارة النفایات الخطرة

ینبغي أن تساوي الكمیة المدرجة في خانة ‘الكمیة اإلجمالیة للنفایات المنتجة’ حاصل جمع كمیات النفایات المسجلة عن مختلف األنشطة االقتصادیة والنفایات المنزلیة معاً. ویوجد اسثناءان لھذه القاعدة ھما: (1) إذا كانت البیانات 
(أو التقدیرات) متاحة عن كمیة النفایات اإلجمالیة المنتجة ولكن لیس وفق التوزیع القطاعي المطلوب في الجدول أو وفقھ جزئیا، یُرجى توفیر بیانات عن "الكمیة اإلجمالیة للنفایات المنتجة" (السطر 8) وعن أي نوع منطبق وارد 
في الجدول. (2) إذا كانت البیانات (أو التقدیرات) غیر متاحة عن كمیة النفایات اإلجمالیة المنتجة ولكن بالنسبة إلى أنواع مختارة من النفایات (األسطر 1-5)، یُرجى توفیر البیانات المتصلة بھذه األنواع وترك السطر 8 فارغا. 

وفیما یتعلق باألنشطة االقتصادیة المصنفة على خالف تصنیف الشعبة 38 من التصنیف الصناعي الدولي الموحد (السطر 6)، یُرجى تقدیم توضیحات مفصلة في حواشي القسم أسفل الجدول.

یطلب في ھذا الجدول تقدیم بیانات عن الكمیة اإلجمالیة للنفایات (الخطرة وغیر الخطرة معاً) الناشئة في البلد خالل السنة (السطر 8) وتوزیعھا على فئات واسعة من األنشطة االقتصادیة المختلفة وبحسب األسر المعیشیة 
(األسطر 7-1).

ومخزون النفایات الخطرة ھو كمیة النفایات الخطرة التي تكون في انتظار المعالجة أو التخلص منھا. وعادة ما تخزن النفایات الخطرة تخزیناً مؤقتاً قبل معالجتھا أو التخلص منھا.  وقد ال یعالج جزء من النفایات الخطرة أو یتم 
التخلص منھ خالل السنة التي ینتج فیھا. وفي نھایة السنة، فإن ھذه الكمیة من النفایات الخطرة غیر المعالجة أو التي لم یتم التخلص منھا تشكل جزءاً من مخزون النفایات الخطرة التي یتعین أن تعالج أو یتخلص منھا خالل 

السنوات المقبلة.  كما أن جزءاً من كمیة النفایات الخطرة المنتجة قد یصّدر إلى بلدان أخرى لمعالجتھا. وقد تكون البلدان قد استوردت نفایات خطرة إما بغرض معالجتھا أو التخلص منھا. لذا فإن: ‘مخزون النفایات الخطرة في 
بدایة السنة’ + ‘النفایات الخطرة المستوردة خالل السنة’ - ‘النفایات الخطرة المصدرة خالل السنة’ - ‘النفایات الخطرة التي تمت معالجتھا أو تم التخلص منھا خالل السنة’ = ‘مخزون النفایات الخطرة في نھایة السنة’.

في بعض البلدان، ال تتاح تقدیرات النفایات إال على المستوى دون الوطني (اإلقلیم أو المقاطعة أو الوالیة) أو على مستوى المدن. وفي حالة عدم وجود بیانات على المستوى الوطني، یرجى تقدیم بیانات عن التقدیرات على 
المستوى دون الوطني أو على مستوى المدن وإضافة حاشیة تشیر إلى النطاق المشمول بالبیانات.

وصف الجداول

تشیر النفایات الخطرة ھنا إلى فئات النفایات الواجب مراقبتھا وفقاً التفاقیة بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفایات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منھا (المادة 1-1 والمرفق األول) (URL:http://www.basel.int). وإن لم 
تكن البیانات متاحة وفقا التفاقیة بازل، یمكن إدراج الكمیات حسب التعاریف الوطنیة وإضافة حواشي لھا وفقاً لذلك. وفي تلك الحالة، یرجى تقدیم معلومات عن التعاریف/التصنیفات الوطنیة في صفحة المعلومات التكمیلیة. 

ویُرجى استشارة جھة التنسیق المعنیة لبلدكم وفقا التفاقیة بازل بھدف تعزیز مواءمة البیانات المبلغ عنھا إلى اتفاقیة بازل إلى استمارتي شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبیئة. ویمكن االطالع على قائمة 
.http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx :جھات التنسیق على الموقع الشبكي

في العدید من البلدان ال توجد بیانات شاملة أو تقدیرات للكمیة اإلجمالیة للنفایات الناتجة عن مختلف األنشطة االقتصادیة/البشریة. وعوضاً عن ذلك، ینصب التركیز على أنواع معینة من النفایات أو على المواد المتكونة منھا التي 
تمثل أولویة عالیة إلدارة النفایات.

یُرجى مالحظة أن النفایات المصنفة حسب الشعبة 38 من التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة (أنشطة جمع النفایات ومعالجتھا والتخلص منھا؛ واسترداد المواد) تُعد نفایات ناجمة عن مصادر ثانویة، 
ولتفادي إجراء الحساب مرتین، ینبغي استبعاد النفایات المصنفة حسب الشعبة 38 من ھذا الجدول. أي مواد متبقیة من عملیات االسترداد والتخلص مثل بقایا عملیات الحرق والتحویل إلى سماد. 

(ISIC Rev.4) 4 و یتبع التوزیع القطاعي التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح
https://unstats.un.org/unsd/publications/catalogue?selectID=396.
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قسم:  النفایات

اإلرشادات

جدول النفایات 3: إدارة  النفایات البلدیة 

جدول النفایات 4 :تركیب النفایات البلدیة

وفي بعض الحاالت، یمكن أن یصدر جزء من النفایات البلدیة المجمعة إلى بلدان أخرى لمعالجتھا. ویمكن أن تستورد البلدان نفایات بلدیة لمعالجتھ
یلي: ‘النفایات البلدیة المجمعة في البلد’ - ‘النفایات البلدیة المصدرة’ + ‘النفایات البلدیة المستوردة’.

ینبغي مبدئیاً أن تعادل كمیات النفایات الموجھة ‘إلعادة التدویر’ و + ‘التحویل إلى سماد’ و + ‘الحرق’ و + ‘لمدافن النفایات’ و + ‘ألغراض أخرى
أكبر من الكمیات المتعین إدارتھا، نظراً الحتمال التكرار في العد الناتج عن كمیات النفایات الثانویة (مثالً مخلفات حرق النفایات التي توجھ لمدافن 

تقدر عادة ‘نسبة المستفیدین من خدمات جمع النفایات البلدیة من جملة السكان المقیمین’ على أساس النسبة المئویة للسكان المقیمین الذین توجد عناو
مجموع السكان المقیمین. على نحو مماثل، یُعَبَّر عن السكان المقیمین الحضریین المستفیدین من تلك الخدمات في شكل نسبة مئویة من مجموع الس
من تلك الخدمات في شكل نسبة مئویة من مجموع سكان المناطق الریفیة المقیمین. ویرجى تطبیق التعریف الوطني لسكان "الحضر" والسكان "الر

تتكون النفایات البلدیة من خلیط من مواد مختلفة. ویحدد عادة تركیب النفایات البلدیة من خالل التحلیل المادي لعینات من النفایات. ویطلب في الجد
النفایات البلدیة. وإذا توفرت لدیكم معلومات عن تركیبة النفایات المنـزلیة فقط، یرجى تقدیم ھذه المعلومات في الحاشیة.

یمكن كتابة معادالت "النسبة المئویة من السكان (مجموع السكان، وسكان الحضر، وسكان الریف) الذین یستفیدون من خدمات جمع النفایات التي 
Ptotal = Ts / T = (Us + Rs) / (U + R) e

,Purban = Us / U
,Prural = Rs / R

total = مجموع السكان
urban = سكان الحضر

rural = سكان الریف
حیث أن Ts = مجموع السكان المستفیدین من الخدمات، و T = مجموع السكان، و Us = سكان الحضر المستفیدون من الخدمات، و U = سكان 

Prural < Ptotal < Purban :والعالقة بین ھذه القیم الثالث ھي عادة كما یلي

ینبغي مبدئیاً أن تعادل كمیة النفایات الخطرة الموجھة: ‘إلعادة التدویر’ و + ‘الحرق’ و + ‘لمدافن النفایات’ و + ‘ألغراض أخرى’ "كمیة النفایات ا
إدارتھا، نظراً الحتمال التكرار في العد الناتج عن كمیات النفایات الثانویة (مثالً مخلفات حرق النفایات التي توجھ لمدافن النفایات).

یركز ھذا الجدول على إدارة النفایات البلدیة. و یمثل "مجموع النفایات البلدیة المجمعة" حجم النفایات الذي یتم بالفعل جمعھ /إزالتھ من البیئة السكن
خاصة).
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قسم:  النفایات

اإلرشادات

جدول النفایات 5: إدارة النفایات البلدیة - بیانات على مستوى مدینة

جدول النفایات 6:انتاج وجمع النفایات اإللكترونیة

جدول النفایات 7:صفحة المعلومات التكمیلیة 

وإضافة إلى ذلك، تشجع البلدان على تقدیم أو إرفاق جمیع مصادر المعلومات التكمیلیة المتصلة بموضوع النفایات مثل عناوین المواقع االلكترونیة والمطبوعات ونتائج الدراسات االستقصائیة المتعلقة بالموضوع وما إلى ذلك، 
وال سیما إذا واجھت البلدان صعوبة في تعبئة االستمارة.

یھدف ھذا الجدول إلى توفیر صورة شاملة عن جمع ومعالجة النفایات البلدیة والتخلص منھا على المستوى المحلي. ویطلب من البلدان تقدیم بیانات عن أكثر مدن البلد اكتظاظاً بالسكان. ویرجى تعبئة جدول عن كل مدینة إذا كان 
من الممكن تقدیم بیانات عن مدن إضافیة .

یرجى تقدیم التعریفات الوطنیة للنفایات والنفایات الخطرة والنفایات البلدیة إذا كانت تلك التعریفات مختلفة عن تعریفات الشعبة اإلحصائیة، وأي معلومات إضافیة من شأنھا أن تساعد في تفسیر البیانات المقدمة، مثل أسالیب 

یتضمن ھذا الجدول البیانات الشاملة للنفایات االلكترونیة المنتجة والمجّمعة. تشیر النفایات االلكترونیة الى كافة عناصر المعدات الكھربائیة واإللكترونیة وأجزائھا التي تم تصنیفھا من قبل مالكیھا كنفایات دون نیة إلعادة 
معّدات كبیرة، شاشات العرض، والمعّدات التي تتضمن الشاشات، معّدات المبادل الحراري، النفایات االلكترونیة الصغیرة (مصابیح، المعّدات  االستخدام. في ھذا الجدول، یتم تصنیف النفایات االلكترونیة في مجموعات: 

الصغیرة، معدات تكنولوجیا المعلومات الصغیرة واالتصاالت). ھذه ھي المحاولة األولى لجمع بیانات حول النفایات االلكترونیة في الفئات المنقّحة.
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الرمز/الرموز في 
ISIC التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة، التنقیح 4فئات التصنیف الصناعيالتصنیف

 03-01 A یغطي قطاع الزراعة والحراجة والصید عملیات اإلنتاج النباتي والحیواني والصید والخدمات المتصلة بھ والحراجة وقطع األشجار وصید األسماك وتربیة المائیات.الزراعة والحراجة والصید
كما یشمل كذلك على زراعة المحاصیل وتربیة الحیوانات وقطع األخشاب أو  ویتضمن ھذا القسم على العملیات المرتبطة باستغالل الموارد الطبیعیة النباتیة والحیوانیة. 

نباتات أخرى واالستفادة من الحیوانات أو من المنتجات الحیوانیة، سواء في المزرعة أم موائلھا الطبیعیة.

 09-05  Bیشمل قطاع التعدین واستغالل المحاجر استخراج المعادن التي توجد في الطبیعة في شكل مواد صلبة (الفحم والمواد الخام) أو سوائل (النفط) أو غازات (الغاز الطبیعي).التعدین واستغالل المحاجر
ویتضمن ھذا القسم ایضاً األنشطة التكمیلیة التي تھدف  ویمكن أن یجري االستخراج تحت األرض أو على السطح أو بحفر آبار أو عن طریق التعدین في قاع البحار إلخ.  

إلى إعداد المواد الخامة للتسویق والتي غالباً ما یتم نقلھا من طرف الوحدات التي استخرجت ھذه الموارد و/ أو من طرف وحدات اخرى واقعة بالقرب منھا.
33-10  Cیشمل التصنیع عملیات التحویل الفیزیائي أو الكیمیائي للمواد أو المكونات إلى منتجات جدیدة. والمواد أو المكونات المحولة ھي مواد أولیة من منتجات الزراعة التصنیع

وتعتبر كل عملیات التعدیل والتجدید الجذریة أو عملیات اصالح بعض  والحراجة وصید األسماك واستغالل المناجم والمقالع، ومنتجات الصناعات التحویلیة األخرى. 
المواد كذلك من الصناعات التحویلیة.

  35  D إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف
الھواء

یشمل ھذا الباب النشاط المتعلق بتوصیالت الكھرباء والغاز الطبیعي والبخار والماء الساخن وما إلیھا من خالل بنیة أساسیة دائمة (شبكة خطوط) وتوصیالت وأنابیب 
وحجم شبكة الخطوط لیس ھو العامل الحاسم؛ ویدخل في ھذا الفرع أیضاً توزیع الكھرباء والغاز والبخار والماء الساخن وما إلیھا في المجمعات الصناعیة أو  رئیسیة. 
ات ضاً ت ذا أ خل ف  ا  ز ت ا  كَّ ف تت ل الطاقة أ الغاز  افق الغاز الت ت ة  ائ افق الك ل ال ل تشغ ش ا  ذا ال نا فإ  ة   كن ان ال ال 38 E أنشطة جمع النفایات ومعالجتھا

وتصریفھا؛ واسترجاع المواد
ویشمل ذلك أیضاً النقل المحلي للنفایات وتشغیل مرافق استرجاع المواد (أي المرافق التي تفرز المواد القابلة  یشمل ھذا القسم جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا. 

لالسترجاع من مجرى النفایات).

43-41  Fكما تشمل األعمال الجدیدة واإلصالحات والملحقات والتغییرات، وإقامة اإلنشاءات تشمل اإلنشاءات أعمال البناء العامة وأعمال البناء الخاصة للمباني وأعمال الھندسة المدنیة. 
مباني أو بنى مسبقة الصنع والمباني المؤقتة.

https://unstats.un.org/unsd/publications/catalogue?selectID=396

قسم : النفایات

قائمة التعاریف

التصنیف الصناعي
ویتبع التوزیع القطاعي التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة،  ، المتولدة عن مختلف األنشطة االقتصادیة واألسر المعیشیة.  یھدف ھذا االستبیان الى جمع بیانات مجموع كمیة النفایات (الخطرة و غیر الخطرة)

للحصول على التصنیف الكامل، و یرجى استخدام الموقع الشبكي التالي:  ( ISIC Rev.4) 4 التنقیح
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قائمة التعاریفالمصطلحالجدول

الزراعة والحراجة و الصید جدول النفایات 1،1 (النفایات من) 
(التصنیف الصناعي 03-01)

أي أن المشمول بالتعریف ھو الكمیة الزائدة من الزبل  ویستثنى منھا الزبل الذي یستخدم كسماد ( ھي جمیع النفایات الناشئة عن األنشطة الزراعیة والحرجیة والصید. 
وتشیر ھذه الفئة إلى شعب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة من 01 إلى 03. التي یتعین التخلص منھا). 

التعدین واستغالل المحاجر جدول النفایات 2،1 (النفایات من) 
(التصنیف الصناعي 09-05)

وتشیر ھذه الفئة إلى شعب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة من  ھي جمیع النفایات المتأتیة من األنشطة الجاریة للتعدین واستغالل المحاجر. 
05 إلى 09.

(النفایات من) التصنیع (التصنیف الصناعي جدول النفایات 3،1
(33-10

وتشیر ھذه الفئة إلى شعب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة من 10 إلى 33. ھي جمیع النفایات المتأتیة من الصناعات التحویلیة. 

(النفایات الناتجة عن) اإلمداد بالكھرباء جدول النفایات 4،1
والغاز والبخار وتكییف الھواء (التصنیف 

 

وینبغي استثناء النفایات المتأتیة من إنتاج الطاقة النوویة من ھذه الفئة. وتشیر ھذه الفئة  ھي جمیع النفایات المتأتیة من اإلمداد بالكھرباء والغاز والبخار و تكییف الھواء. 
إلى الشعبة 35 من التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة.

(النفایات من) اإلنشاءات (التصنیف جدول النفایات 5،1
الصناعي 43-41)

وتشیر ھذه الفئة إلى شعب التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة من 41 إلى 43. ھي جمیع النفایات المتأتیة من اإلنشاءات. 

األنشطة االقتصادیة األخرى باستثناء جدول النفایات 6،1
التصنیف الصناعي 38

جمیع النفایات الناتجة عن األنشطة االقتصادیة األخرى التي لم تحدد أعاله باستثناء ما یندرج في الشعبة 38 من التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة 
وتشیر ھذه الفئة إلى النفایات المنتجة حسب شعب التصنیف 36، و 37، و 39، والشعب من 45 إلى 99. االقتصادیة. 

ھي النفایات المتولدة عادة خالل األداء الطبیعي لألسر المعیشیة.(النفایات من) األسر المعیشیةجدول النفایات 7،1

جداول النفایات 2 و 
3 و 5

ھو جمع ونقل النفایات ومعالجتھا والتخلص منھا وكذلك یشمل ما بعد العنایة بمواقع تصریف النفایات.إدارة النفایات

تشیر ھذه التسمیة إلى فئات النفایات الواجب التحكم فیھا بموجب اتفاقیة بازل للتحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود (المادة 1-1 والمرفق األول).النفایات الخطرةجداول النفایات 2

جداول النفایات 6،2 
و8،3 و7،5

ویشمل ھذا التعریف إعادة التجھیز إعادة التدویر ھي عملیة إعادة تجھیز النفایات خالل عملیة اإلنتاج لتحویلھا خارج خط النفایات، ویستثنى من ذلك إعادة استخدام النفایات كوقود. 
كما ینبغي استثناء عملیات إعادة التدویر ضمن المنشآت الصناعیة، أي في منشأ النفایات. للحصول على نفس المنتج، أو ألغراض مختلفة. 

جداول النفایات 7،2 
و10،3 و9،5

ھو اإلحراق المنظم للنفایات الذي قد یترافق أو ال باستعادة الطاقة المتأتیة عنھا.اإلحراق

جداول النفایات 8،2 
و11،3 و10،5

ھي عملیة الحرق التي یستفاد منھا في 
إنتاج الطاقة

ھي عملیة الحرق التي تستخدم خاللھا الطاقة الحراریة النتاج البخار والماء الساخن او الطاقة الكھربائیة.

التعاریف

ولن تستخدمھا الجھة التي نشأت منھا ألیة أعمال إنتاج أو تحویل أو النفایات یشیر ھذا المصطلح إلى مواد ال تعد منتجات من النوعیة األولى (أي منتجات مخصصة للسوق) 
استھالك، بل تتخلص منھا أو تنوي التخلص منھا أو یطلب إلیھا التخلص منھا.

والنفایات من المواد التي یتم التخلص منھا مباشرة في الماء  وال یشمل ھذا المصطلح المواد التي یعاد تدویرھا أو یعاد استخدامھا مباشرة في مكان إنتاجھا (أي المنشاة) 
أو الھواء المحیط بوصفھا میاه عادمة أو تلوثاً جویاً.
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التعاریف

جداول النفایات 9،2 
و12،3 و11،5

ھو وضع النفایات في مقرھا األخیر على سطح األرض أو تحت السطح، ویتم ذلك إما بطریقة منظمة أو غیر منظمة. ویشمل التعریف الدفن في المواقع الداخلیة (أي دفن النفایات
حیث تقوم الجھة المولدة للنفایات بالتخلص منھا في المكان التي نشأت منھ) وفي مواقع خارجیة.

وسائل أخرى (معالجة النفایات/ التخلص جداول النفایات 10،2
منھا)

وتشمل أمثلة ذلك المعالجة الفیزیائیة/الكیمیائیة، والمعالجة  ھي أي عملیة نھائیة لمعالجة النفایات أو التخلص منھا ال تندرج تحت تعریف إعادة التدویر والحرق والدفن. 
البیولوجیة، وإطالق النفایات في الكتل المائیة، وتخزین النفایات على نحو دائم.

جداول النفایات 3 و 
4 و 5

تشمل فئة النفایات البلدیة، التي تجمعھا البلدیات أو التي تجمعھا مؤسسات عامة أو خاصة بالنیابة عنھا، جمیع النفایات المتأتیة مما یلي: المنازل، التجارة واألعمال النفایات البلدیة
كما تشمل النفایات ذات الحجم الكبیر (ومثالھا  الحرفیة، األعمال التجارات الصغیرة، المباني التي تضم مكاتب، والمؤسسات (المدارس والمستشفیات والمباني الحكومیة). 

والنفایات المتأتیة من خدمات بلدیة معینة، كالنفایات المتأتیة من صیانة الحدائق الكبیرة والصغیرة وخدمات تنظیف الشوارع  األدوات المنزلیة واألثاث القدیم والحشایا) 
جداول النفایات 1،3 

و5،2
ھي مجموع النفایات البلدیة المجموعة مضاف إلیھا تقدیر آمیة النفایات البلدیة من المناطق التي ال تشملھا خدمة جمع النفایات البلدیة.النفایات البلدیة المولدة

جداول النفایات 4،3 
و6،5

ھي النفایات البلدیة التي تقوم البلدیات بجمعھا أو یتم جمعھا بالنیابة عن ھذه البلدیات، وكذلك النفایات البلدیة التي یجمعھا القطاع الخاص، وتشمل النفایات المختلطة مجموع كمیة النفایات البلدیة المجمعة
واألجزاء المجموعة على نحو منفصل لعملیات االستعادة (من خالل المرور على المنازل أو جلبھا طوعاً إلى مراكز محددة).

كمیة النفایات المستوردة للمعالجة أو للتخلص منھا.النفایات البلدیة التي تجري إدارتھا في البلدجدول النفایات 7،3 كمیة النفایات المصدرة للمعالجة أو التخلص منھا +  ھي مجموع كمیة النفایات البلدیة المجمعة في البلد - 

جداول النفایات 9،3 
و8،5

ھي عملیة بیولوجیة تخضع فیھا النفایات القابلة للتحلل إلى عملیة انحالل ھوائي أو ال ھوائي للحصول على منتج یمكن استخدامھ لزیادة خصوبة التربة.التحویل إلى سماد عضوي

جداول النفایات 
13،3 و12،5

ھي عملیة وضع النفایات في مقرھا األخیر على سطح األرض أو تحت السطح بطریقة منظمة . دفن النفایات بطرق منظمة

جداول النفایات 
14،3 و13،5

وسائل أخرى (معالجة النفایات/ التخلص 
منھا)

التخلص منھا التي لم یُشر إلیھا من قبل، وتشمل األمثلة اإللقاء في الماء والتخزین الدائم. ھي مرافق معالجة النفایات/

جداول النفایات 
17-15،3 و3،5

السكان (مجموع السكان والسكان 
الحضریین والریفیین) المشمولون بخدمات 

جمع النفایات البلدیة

ھي النسبة من مجموع السكان المقیمین الحضریین والریفیین الذین تشملھم خدمات إزالة النفایات البلدیة المنتظمة، مقارنة بمجموع السكان المقیمین الحضریین والریفیین، 
على التوالي، في البلد أو المدینة.

وأجزائھا التي تم تصنیفھا من قبل مالكیھا كنفایات دون نیة إلعادة استخدامھا.النفایات اإللكترونیةجدول النفایات 1،6  (EEE) تشیر النفایات اإللكترونیة إلى كافة المواد المصنفة كمعدات كھربائیة وإلكترونیة

جدول النفایات 2،6 
و10،6

باستثناء معدات التبرید); غساالت معدات كبیرة تدفئة وتھویة مھنیة ( تتضمن النفایات المكونة من: تدفئة مركزیة (مركبة في المنزل); ألواح كھرضوئیة (بما فیھا المحوالت); 
صحون; معدات مطبخ (مثل األفران الكبیرة والصغیرة ومعدات الطھي); غساالت مالبس (بما فیھا المجففات المندمجة); مجففات مالبس (مجففات غسیل، عصارات 

معدات تكنولوجیا معلومات مھنیة (مثل المخدمات، والموجھات، ومخزنات  بالقوة النابذة); تدفئة وتھویة منزلیة (مثل منافذ التھویة والمراوح، والمدافئ الصغیرة); 
مثل المعدات الریاضیة، والدراجات الكھربائیة، وصنادیق الموسیقى); معدات طبیة  البیانات، وآالت النسخ); أدوات مھنیة (مثل أدوات اللحام والطحن); معدات ترفیھ (

ومعدات مراقبة وتحكم مھنیة (المختبر، لوحات التحكم). مھنیة (في المستشفى، طب األسنان، التشخیص); 
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التعاریف

جدول النفایات 3،6 
و11،6

شاشات وألواح ومعدات تحتوي على 
شاشات (..)

شاشات أنبوب أشعة كاثودیة ; شاشات عرض مسطحة (LCD، LED); تلفزیون أنبوب أشعة  تتضمن النفایات المكونة من: حواسیب محمولة (بما فیھا اللوحیة); 
كاثودیة; وشاشات تلفزیون مسطحة (LCD، LED، بالزما).

جدول النفایات 4،6 
و12،6

تتضمن النفایات المكونة من:ثالجات (بما فیھا المجتمعة); مجمدات; مكیفات ھواء (المركبة في المنزل والمحمولة); معدات تبرید أخرى (مثل مزیالت الرطوبة، معدات تبادل حراري
عات مبّردة (آالت البیع، المشروبات الباردة). ومعدات تبرید مھنیة (مثل مكیفات الھواء الكبیرة، وثالجات عرض المحتوى)موز� ومجففات مضخات الحرارة); 

جدول النفایات 5،6 
و13،6

ان المجموع الكلي للمصابیح، المعّدات الصغیرة، معدات تكنولوجیا المعلومات الصغیرة واالتصاالت. انظر للتعریفات لكل مصطلح أدناه.نفایات إلكترونیة صغیرة

جدول النفایات 6،6 
و14،6

مصباح فلورسنت ذو أنبوب مستقیم; مصابیح خاصة (مثل مصابیح الزئبق مصابیح تتضمن النفایات المكونة من: مصابیح فلورسنت مدمجة (بما فیھا المضافة وغیر المضافة); 
المھنیة، والصودیوم عالي ومنخفض الضغط); و مصابیح LED (بما فیھا مصابیح LED المضافة).

جدول النفایات 7،6 
و15،6

بما فیھا المجتمعة، باستثناء الشوایات); معدات تجھیز األطعمة (مثل المحمصات والشوایات ومجھزات األطعمة معدات صغیرة تتضمن النفایات المكونة من: أفران موجات صغریة (
مكانس كھربائیة (باستثناء المھنیة); معدات العنایة الشخصیة (فُرش األسنان،  معدات منزلیة صغیرة لتسخین الماء (لتحضیر القھوة والشاي وغیر ذلك);  والمقالي); 

إلكترونیات استھالكیة صغیرة (مثل سماعات الرأس وأجھزة التحكم عن بعد); أجھزة صوت وفیدیو محمولة (مثل MP3، والقارئات  مجففات الشعر، آالت الحالقة); 
اإللكترونیة، وأجھزة مالحة السیارات); آالت موسیقیة، رادیو، Hi-Fi (بما في ذلك أجھزة الصوت); فیدیو (مثل مسجالت فیدیو، DVD، Blue Ray، أجھزة فك 

بما فیھا التجھیزات المنزلیة المتوھجة،  التشفیر) وأجھزة عرض; مكبرات صوت; معدات إضاءة صغیرة (باستثناء LED والمصابیح المتوھجة); أجھزة إضاءة منزلیة (
ومصابیح LED المنزلیة); إضاءة مھنیة (المكاتب، الفضاء العام، الصناعة); أدوات منزلیة (مثل المثاقب، المناشیر، المنظفات عالیة الضغط، جزازات العشب); ألعاب 
مثل مجموعات سباق السیارات، والقطارات الكھربائیة، وألعاب الموسیقى، وحواسیب الدراجات، والطائرات بدون طیار); معدات طبیة منزلیة (مثل موازین الحرارة،  )

و معدات مراقبة وتحكم منزلیة (إنذار، حرارة، دخان، باستثناء شاشات العرض). أجھزة قیاس ضغط الدم); 
جدول النفایات 8،6 

و16،6
معدات تكنولوجیا معلومات واتصاالت 

صغیرة
حواسیب مكتبیة  معدات تكنولوجیا المعلومات الصغیرة (موّجھات، فئران، لوحات مفاتیح، محركات أقراص خارجیة، مستلزمات);  تتضمن النفایات المكونة من: 

ماسحات ضوئیة، متعددة الوظائف، فاكسات); معدات اتصاالت (ھواتف (دون شریط) وآالت الرد على النداءات); و  (باستثناء شاشات العرض واللوازم); طابعات (
ھواتف متنقلة (بما فیھا الھواتف الذكیة وأجھزة االستدعاء)
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مؤسسة االتصال:البلد:

إنتاج النفایات حسب المصدر جدول النفایات 1: 
ویجب التأكد من صحة اإلرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر 

1990199520002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019الوحدةالفئةالخط

1 (ISIC 01-03) ألف طنالنفایات من الزراعة والحراجة و الصید

2(ISIC 05-09) ألف طنالتعدین واستغالل المحاجر

3(ISIC 10-33) ألف طن التصنیع

4(ISIC 35)  ألف طنإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

5(ISIC 41-43) ألف طناإلنشاءات

6ISIC 38 ألف طناألنشطة االقتصادیة األخرى باستثناء

ألف طناألسر المعیشیة7

ألف طنمجموع النفایات المنتجة  (= 1+ …+ 7)8

9GDPUS$

مالحظات:
•

•

•

ولمزید التفصیل، یرجى الرجوع إلى الوصف الوارد في الجدول األول من قسم اإلرشادات.  تشمل النفایات الناشئة عن نشاط اقتصادي جمیع النفایات المنتجة من قبل الوحدات االقتصادیة لذلك النشاط. 

في حالة عدم توفر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. و كذلك في حالة عدم انطباق المتغیرة المطلوبة لوضعیة بلدكم (الظاھرة المعنیة ال تنطبق)، فیجب وضع "صفر" في الخانة.
مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة). ، وأنواع مصادر البیانات األصلیة ( یرجى تقدیم معلومات في فرع الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات لألرقام المدرجة، من قبیل أسالیب الحساب التقدیري (إذا وجدت)

النفایات قسم : 
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النفایات قسم : 

الحواشي

نص الحاشیةالرمز
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مؤسسة االتصال:البلد:

ویجب التأكد من صحة اإلرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر 
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الطنمخزون النفایات الخطرة في بدایة السنة1

الطنالنفایات الخطرة المنتجة خالل السنة2

الطنالنفایات الخطرة المستوردة خالل السنة3

الطنالنفایات الخطرة المصدرة خالل السنة4

النفایات الخطرة المعالجة أو المدارة في البلد خالل السنة 5
الطن(=6+7+9+10)

 الكمیة الموجھة إلى:6
       إعادة التدویر

الطن

الطن      الحرق7

الطن          من ضمنھا: إنتاج الطاقة8

الطن      مدافن النفایات9

الطن      مآل آخر للنفایات. یرجى تحدیده في الحاشیة10

الطنمخزون النفایات الخطرة في بدیة السنة11

مالحظات:
•

•

•

رسم بیاني:•

[+] (R2,2) النفایات الخطرة المنتجة خالل السنة

[+] (R2,3) النفایات الخطرة المستوردة خالل السنة

النفایات الخطرة المعالجة أو المدارة في البلد خالل السنة 
[-] (R2,5) (6+7+9+10=)

[-] (R2,4) النفایات الخطرة المصدرة خالل السنة

(R2,11)  مخزون النفایات الخطرة في بدیة السنة

إدارة النفایات الخطرة جدول النفایات 2: 

تجدر اإلشارة إلى أن وحدة القیاس ھي "الطن (الطن المتري)".
في حالة عدم توفر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. و كذلك في حالة عدم انطباق المتغیرة المطلوبة لوضعیة بلدكم (الظاھرة المعنیة ال تنطبق)، فیجب وضع "صفر" في الخانة.

مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة). ، وعناوین المصادر األصلیة ( یرجى تقدیم معلومات في فرع الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات لألرقام المدرجة، من قبیل أسالیب الحساب التقدیري (إذا وجدت)

(R2,1) مخزون النفایات الخطرة في بدایة السنة

قسم : النفایات
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قسم : النفایات
الحواشي

نص الحاشیةالرمز
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مؤسسة االتصال:البلد:

ویجب التأكد من صحة اإلرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر 

1990199520002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019الوحدةالفئةالخط

ألف طنمجموع النفایات البلدیة المنتجة1

ألف طنالنفایات البلدیة المجمعة من األسر المعیشیة2

ألف طنالنفایات البلدیة المجمعة من مصادر أخرى3

ألف طنمجموع كمیة النفایات البلدیة المجمعة (=2+3)4

ألف طنالنفایات البلدیة المستوردة للمعالجة/التخلص منھا5

ألف طنالنفایات البلدیة المصدرة للمعالجة/التخلص منھا6

ألف طنالنفایات البلدیة المدارة في البلد (=6-5+4 )7

الكمیات الموجھة:8
       إلعادة التدویر

ألف طن

ألف طنللتحویل إلى سماد9

ألف طن للحرق10

ألف طنمنھا: الكمیات الموجھة الستخالص الطاقة11

ألف طندفن النفایات12

ألف طندفن النفایات بطریقة منظمة13

ألف طنالنفایات التي تؤول إلى مآل آخر. یرجى تحدیده في الحاشیة14

%إجمالي السكان الذین تشملھم خدمات جمع النفایات البلدیة15

%إجمالي السكان في الحضر الذین تشملھم خدمات جمع النفایات البلدیة16

%إجمالي السكان في الریف الذین تشملھم خدمات جمع النفایات البلدیة17

17Populationqq

مالحظات:
•

مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة).• ، وعناوین المصادر األصلیة ( یرجى تقدیم معلومات في فرع الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات لألرقام المدرجة، من قبیل أسالیب الحساب التقدیري (إذا وجدت)

النفایات قسم : 

في حالة عدم توفر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. و كذلك في حالة عدم انطباق المتغیرة المطلوبة لوضعیة بلدكم (الظاھرة المعنیة ال تنطبق)، فیجب وضع "صفر" في الخانة.

جدول النفایات 3 إدارة النفایات البلدیة 
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النفایات قسم : 

الحواشي

نص الحاشیةالرمز
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مؤسسة االتصال:البلد:

جدول النفایات 4  تركیب النفایات البلدیة 
ویجب التأكد من صحة اإلرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر 

1990199520002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019الوحدةالفئةالخط

%ورق، ورق مقوى1

%أنسجة2

%بالستیك3

%زجاج4

%معدن5

%مواد أخرى غیر عضویة6

%مواد عضویة7

منھا : أغذیة ونفایات 8
الحدائق

%

100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100%المجموع9

مالحظات:
•

•

الظاھرة المعنیة ال تنطبق)، فیجب وضع "صفر" في الخانة. و كذلك في حالة عدم انطباق المتغیرة المطلوبة لوضعیة بلدكم ( في حالة عدم توفر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. 

قسم : النفایات

یرجى تقدیم معلومات في فرع الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات لألرقام المدرجة، من قبیل أسالیب الحساب التقدیري (إذا وجدت)، وعناوین المصادر األصلیة (مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة).
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قسم : النفایات

الحواشي
نص الحاشیةالرمز
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مؤسسة االتصال:البلد:
اسم المدینة :

ویجب التأكد من صحة اإلرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر 

1990199520002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019الوحدةالفئةالخط

ألف نسمةمجموع سكان المدینة1

ألف طنمجموع النفایات البلدیة المنتجة2

%نسبة سكان المدینة المستفیدین من خدمات جمع النفایات البلدیة3

ألف طنالنفایات البلدیة المجمعة الناشئة عن األسر المعیشیة4

ألف طنالنفایات البلدیة المجمعة الناشئة عن مصادر أخرى5

ألف طنمجموع كمیة النفایات البلدیة المجمعة  (=4+5)6

الكمیات الموجھة:7
       إلعادة التدویر

ألف طن

ألف طنللتحویل إلى سماد8

ألف طن للحرق9

منھا: الكمیات الموجھة 10
الستخالص الطاقة

ألف طن

ألف طندفن النفایات11

ألف طندفن النفایات بطریقة منظمة12

ألف طنمآل آخر للنفایات. یرجى تحدیده في الحاشیة13

مالحظات:
•

•

مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة).• ، وعناوین المصادر األصلیة ( یرجى تقدیم معلومات في فرع الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات لألرقام المدرجة، من قبیل أسالیب الحساب التقدیري (إذا وجدت)

النفایات قسم : 

في حالة عدم توفر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. و كذلك في حالة عدم انطباق المتغیرة المطلوبة لوضعیة بلدكم (الظاھرة المعنیة ال تنطبق)، فیجب وضع "صفر" في الخانة.
ویرجى تكرار ھذا الجدول إذا كان البلد یستطیع تقدیم بیانات عن مدن إضافیة. یرجى من البلدان توفیر بیانات عن المدن األكثر اكتظاظاً بالسكان في البلد. 

بیانات على مستوى مدینة إدارة النفایات البلدیة -  جدول النفایات 5 : 

p.19 - استمـارة شعبـة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبیئة   المتحدة للبیئة عن اإلحصاءات البیئیة لعام 2020  - قسم : النفایات



النفایات قسم : 

الحواشي

نص الحاشیةالرمز

p.20 - استمـارة شعبـة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبیئة   المتحدة للبیئة عن اإلحصاءات البیئیة لعام 2020  - قسم : النفایات



Country: :مؤسسة االتصال

ویجب التأكد من صحة اإلرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر 
1990199520002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019الوحدةالفئةالخط
ألف طنمجموع النفایات اإللكترونیة المنتجة1

2
الكمیات الموجھة:
      معدات كبیرة

ألف طن

3
ألف طن      شاشات وألواح ومعدات تحتوي على شاشات (..)

4
ألف طن      معدات تبادل حراري

ألف طن      نفایات إلكترونیة صغیرة5
ألف طن          منھا : مصابیح6

ألف طن          منھا :معدات صغیرة7

8

          منھا :معدات تكنولوجیا معلومات واتصاالت 
صغیرة

ألف طن

ألف طنمجموع النفایات اإللكترونیة المجّمعة9

10
الكمیات الموجھة:
      معدات كبیرة

ألف طن

11
ألف طن      شاشات وألواح ومعدات تحتوي على شاشات (..)

12
ألف طن      معدات تبادل حراري

ألف طن      نفایات إلكترونیة صغیرة13

ألف طن          منھا : مصابیح14

ألف طن          منھا :معدات صغیرة15

16

ألف طن          منھا :معدات تكنولوجیا معلومات واتصاالت صغیر

مالحظات:
•

•

الحواشي
رمز ال

في حالة عدم توفر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. و كذلك في حالة عدم انطباق المتغیرة المطلوبة لوضعیة بلدكم (الظاھرة المعنیة ال تنطبق)، فیجب وضع "صفر" في الخانة.

جى تقدیم معلومات في فرع الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات لألرقام المدرجة، من قبیل أسالیب الحساب التقدیري (إذا وجدت)، وعناوین المصادر األصلیة (مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة).

نص الحاش�ة

النفایات قسم : 

انتاج وجمع النفایات اإللكترونیة جدول النفایات 6 : 

p.21 - برنامج األمم المتحدة للبیئة   المتحدة للبیئة عن اإلحصاءات البیئیة لعام 2020  - قسم : النفایات استمـارة شعبـة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ 



مؤسسة االتصال:البلد:

النفایات الخطرة:

جدول النفایات 7:صفحة المعلومات التكمیلیة 

یرجى إدخال التعاریف الوطنیة للنفایات والنفایات الخطرة والنفایات البلدیة وغیرھا من المعلومات التكمیلیة عن النفایات.

النفایات:

النفایات البلدیة:

یرجى إدراج أي معلومات إضافیة یمكن أن تساعد في تفسیر البیانات المقدمة، من قبیل أسالیب إجراء الدراسات االستقصائیة وتوصیفات نوعیة عن البیانات، وما إلى ذلك.

النفایات اإللكترونیة:

قسم : النفایات

یرجى شرح الصعوبات التي الزمت استكمال االستبیانات

p.22 - استمـارة شعبـة اإلحصاءات في األمم المتحدة/ برنامج األمم المتحدة للبیئة   المتحدة للبیئة عن اإلحصاءات البیئیة لعام -  2020 قسم : النفایات
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