
 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

لجعلها مستدامة، مع زيادة كفاءة  ٠٢٠٢تحسين الهياكل األساسية وتحديث الصناعات بحلول عام  :٤-٩ غايةال
استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً، ومع قيام جميع 

 البلدان باتخاذ إجراءات وفقاً لقدرات كل منها

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة :١-٤-٩مؤشر ال 

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
 

 (IEAوكالة الطاقة الدولية )
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 التعريف:

 
ات انبعاث بين سب كنسبةتحي   مؤشر هوالمضافة  قيمةال وحدة منلكل ( CO2) ثاني أكسيد الكربونانبعاثات إّن 

يمكن  عن احتراق الوقود والقيمة المضافة لألنشطة االقتصادية المرتبطة بها. الناتجة ثاني أكسيد الكربون
و لقطاعات ( أالناتج المحلي االجمالي/ ثاني أكسسيد الكربون مؤشر لالقتصاد كله )مجموع انبعاثاتالساب تحا

من الصناعات التحويلية  ثاني أكسيد الكربون انبعاثات) سيما قطاع الصناعات التحويلية محددة، وال
 . (MVA) تصنيعية مضافة قيمة لكل

  
ات ثاني كيلوغرام المحلي اإلجمالي فيلكل وحدة من الناتج ن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتم التعبير ع

انبعاثات  يتم قياس. و0202أكسيد الكربون للناتج المحلي االجمالي بمكافئ القدرة الشرائية بالدوالر الثابت لعام 
ثاني  ترامافي كيلوغ القيمة المضافة التصنيعيةمن الصناعات التحويلية لكل وحدة من ثاني أكسيد الكربون 
 .0202 لعام ثابتال الدوالر األميركي في القيمة المضافة التصنيعيةعادل لكل وحدة من أكسيد الكربون الم

  
 األساس المنطقي:

 
ن احتراق ع جمةكمية االنبعاثات النا القيمة المضافة لكل وحدة من ثاني أكسيد الكربون انبعاثات مؤشريمثّل 
اد لالقتص المؤشر سابتحاعند و .ةاالقتصادي مخرجاتنشاط اقتصادي، لكل وحدة من ال الناتج عن الوقود

وقود أنواع ال حصصمرتبطة بالكثافة الكربون في مزيج الطاقة )جمع بين تأثيرات متوسط ي وككل، فه
 لىبالوزن النسبي للقطاعات التي تعتمد ع المرتبطةالقتصاد )وتركيبة ا األحفوري المختلفة في المجموع( ؛

قطاع الصناعة ل سابهتحاعند و تخدام الطاقة.في اس الكفاءة متوسطو ؛الطاقة بكثافة أكبر أو أقل(
القيمة  لكل وحدة من احتراق الوقود ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن انبعاثات) التحويلية



واتجاهاته  ،التحويلية للصناعات ةاالقتصادي مخرجاتال من الكربون كثافة فهو يقيس (،التصنيعية المضافة
 تركيبة قطاع الصناعةفي و ،مةالمستخد الطاقة لمزيج الكربون كثافةمتوسط  عن التغيرات في الناجمة
في كل قطاع فرعي، وفي القيمة  في تكنولوجيات اإلنتاج استخدام الطاقة كفاءة فيو، التحويلية

مع انتقال البلدان  االنبعاثات كثافة بتحسين بشكل عام تقوم الصناعات التحويلية مختلف المخرجات.ل االقتصادية
ً تقليص ، لكن تجدر اإلشارة إلى مستويات أعلى من التصنيعإلى  من ات االنبعاث كثافةأنه من الممكن أيضا

 .قطاع الصناعة التحويليةيكلية وتنويع المنتجات في خالل التغييرات اله
  

 هي ناجمة عن مجموع انبعاثات غازات الدفيئة من ٪02لحوالي  إن حسابات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
 .صناعية تحويليةليات عم

  
 المفاهيم:

 
ً إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون القتصاد ما إجمالييتم تقدير  معها التي تم ج الطاقة بيانات استنادا

القطاعات الفرعية التالية )لم يتم تضمين الطاقة المستخدمة في النقل بواسطة الصناعة هنا ولكن تم اإلبالغ  عبر
 النقل(:حت عنوان عنها ت

 [ صناعة الحديد والصلبISIC Group 241  وClass 2431؛ ] 
 والبتروكيماويات الكيماويات صناعة [ISIC باستثناء المواد األولية 00و  02 االنقسامات ]

 البتروكيماوية ؛
 [ الصناعات األساسية للمعادن غير الحديديةISIC Group 242  وClass 2432؛ ] 
  واالسمنت الزجاج والسيراميك مثل  فلذيةالغير المعادن، [ISIC Division 23؛ ] 
  الشعب[ معدات النقلISIC 29  ؛02و ] 
  اآلالت والمعدات بخالف معدات النقل ]األقسام  ،معدنية مصنّعة منتجاتالمعّدات التي تشمل

ISIC 25  ؛00إلى ] 
 األقسام غذاء ال[ والتبغISIC 10  ؛00إلى ] 
  الشعب[ الورق ولب الورق والطباعةISIC 17  ؛00و ] 
 الخشب والمنتجات الخشبية )غير اللب والورق( ]شعبة التصنيف الصناعي الدولي الموحد 

01] 
  األقسام[ المنسوجات والجلودISIC 13  ؛01إلى ] 
 غير مدرجة أعاله( ] حويليةغير محدد )أي صناعة تISIC  00و  00و  00االنقسامات.] 
  
، بناًء على المعايير المتفق عليها دوليًا )توصيات األمم المتحدة الدولةجمع بيانات الطاقة على مستوى  يتم

ة على أساس بيانات الطاق هناك حاجة لتقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الدولية حول إحصاءات الطاقة(.
ً و جرد ل  IPCCللهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )المبادئ التوجيهية  المنهجيات المتفق عليها دوليا

 غازات الدفيئة(.

ً لتعتقوم وكالة ال عاثات وتقديرات انب إحصاءات الطاقة اريفطاقة الدولية بجمع بيانات الطاقة الوطنية، وفقا
ً إلى المبادئ التوجيهية التي وضعها الفريق الحكومي الدولي  ثاني أكسيد الكربون المتفق عليها دولياً استنادا

ثاني ات ، وإنتاج بيانات انبعاثغازات الدفيئة من المستوى األول المعني بتغير المناخ فيما يتعلق بقوائم جرد
 بلداً ومنطقة. 012قابلة للمقارنة دولياً ألكثر من أكسيد الكربون ال



 تاتعويض ويساوي مجموع الوسيط االستهالكناقص  مخرجاتك اإلجمالية القيمة المضافة تعريف يتم
إجمالي و ،شركاتللو لحكومةل القوة التشغيلية الفائضة إجماليو ،ينموظفال

صافي  ما عدا  والواردات، اإلنتاجعلى   اإلعاناتالضرائب ناقص و الفردية للمؤسسات  المختلط الدخل
إلى الصناعات التي  ة التحويليةعاشير الصنتو . (0220)نظام الحسابات القومية  المنتجاتالضرائب على 

 منه. 0في التنقيح  المحدد D أو ،من المعيار الصناعي الدولي الموّحد 4التنقيح يف المحدد Cتنتمي إلى القطاع 
  
 :تعليقات والقيودال

ً ذ دوف  ي ن هعلى الرغم من أن البلدان، في العديد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير ممنهج تقدير استنادا  ليا
 طريقةب جمع بيانات الطاقة يتمما عادة  .الوطني على المستوىتم جمعها يالتي  الطاقة المنّسقة بياناتإلى 
المنهجيات المتفق عليها  عن في بعض الحاالت تختلف ، على الرغم من أن المنهجيات الوطنية قدةجيد

تأتي بيانات استهالك و وغيرها. البيئة، وكاالت وزارات الطاقة،، الوطنيةبيانات وتشمل مصادر ال دوليًا.
 .البيانات اتساقب خاصة ثير بعض مشكالتي قدمما الطاقة وبيانات القيمة المضافة من مصادر بيانات مختلفة 

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

ى إرشادات وعل عن احتراق الوقود بناًء على استهالك الطاقةجمة الكربون النااثات ثاني أكسيد يتم تقدير انبع
 الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

  
تراق الوقود ة عن احجمالناتعرف الكثافة اإلجمالية لالقتصاد بأنها نسبة إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 والناتج المحلي اإلجمالي.
  

ي وحدة القياس )ف الصناعة التحويليةمن  ثاني أكسيد الكربون انبعاثات على أنهاكثافة القطاعية اليتم تعريف 
سعر الدوالر االميركي الثابت لعام  في (MVA) التصنيعية المضافة قيمةال على ةمقسوم (كالطنالفيزيائية 
0202.  

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوحدة من القيمة المضافة =  
 

 لية )بالكغ(يالتحو ربون من الصناعاتانبعاثات ثاني أكسيد الك
  القيمة المضافة التصنيعية )بالدوالر االميركي الثابت(   

 
 تفصيل:ال

 ناعي.الص الفرعي القطاعبحسب و لقطاع الصناعات التحويلية،و، وطنيةلمجاميع الل يمكن عرض البيانات
  

 : ناقصةالقيم المعالجة 
                بلدعلى مستوى ال 

(، القيمة المضافة التصنيعية للمقارنة IAOSحصاءات الرسمية )لة االحصائية للرابطة الدولية لإلالمج

-Boudt, Todorov, Upadhyaya (2009): Nowcasting manufacturing value added for crossعبر البلدان 

country comparison; Statistical Journal of IAOS 

 



 على المستويين اإلقليمي والعالمي 

من  قطفينعكس يمكن أن و .ابأسره لمنطقةأو ل للبلد مفقودة القيم كانتما إذا  احتساب تقديم أي ال يتم
 السابقة.السنوات  التي تم اإلبالغ عنها فيبيانات ال
  

 المجاميع اإلقليمية:
 

 البالد. مجموعة في المتاحة للبلدان اإلجمالي العدد ناالقليمية م المجاميع تستمد
  

 :فاوتمصادر الت
 
در مصاحسب بع أو اطلقب ابحس ف  کال اقة بشکطلك استهالت ابياناد لبلم ادّ يقم ل ما( 0 االختالفات نشأتد ق
 .دوالر أميركيلی إ الم ضافةالقيمة ل يوتح جّراء( 0اقة طلا
  
 :وطنيعلى المستوى التجميع البيانات من أجل المتاحة للبلدان  توجيهاتوال وسائلال
 

قدير يجب ت من المهم أن تكون عمليات جمع بيانات الطاقة وحسابات االنبعاثات متسقة مع المعايير الدولية.
بيانات  جمع يتم وعلى المنهجيات المتفق عليها دوليًا. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بناًء على بيانات الطاقة

، بناًء على المعايير المتفق عليها دوليًا )توصيات األمم المتحدة الدولية حول الطاقة على مستوى الدولة
إحصاءات الطاقة  اريف، وفقًا لتعبيانات الطاقة البلدانلدولية من تجمع وكالة الطاقة ا إحصاءات الطاقة(.
، تقدر وكالة الطاقة الدولية تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون استناداً إلى بعد ذلك المتفق عليها دوليًا.

لمناخ لقوائم االبيانات القطرية وعلى المبادئ التوجيهية التي وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير 
ً ألكثر من  ونبثاني أكسيد الكرعاثات ، وتنتج بيانات انبجرد غازات الدفيئة بلداً  012قابلة للمقارنة دوليا

( إلى وقودال)بخاصة بالطاقة  موّحدة بالنسبة لبيانات الطاقة: ترسل وكالة الطاقة الدولية استبيانات ومنطقة.
-ألوروبي ا ثال جميع دول االتحادإلى الدول الراغبة في تقديم البيانات )على سبيل المبشكل أوسع أعضائها و

دد ، وعاالقتصادية ألوروباومعظم دول اللجنة  –دول األعضاء في منظمة يوروستات باالشتراك مع معظم ال
الرابط  علىنات ياتتوفّر االستب قليل آخر يقدم هذه االستبيانات(.

  .http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual :التالي
لية ة الدو، تستطيع وكالة الطاقلذلك .ضمن نموذج ثابت قوميةلمعالجة البيانات ا بالنسبة للبلدان األخرى ، تتم

العودة إلى الرابط  التفاصيل حول الطرق والمصادر لمزيد منول ة.توفير إحصاءات الطاقة الرئيس
 . http://wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdf :التالي

  
مية ولحکاجيهية للهيئة ولتدئ المباهو ا لياًدوعليه ق لمتفاجع رلمن افإ، ونبرلکد اکسيأثاني ت نبعاثار ايدلتقو
انبعاثات غازات الدفيئة على الرابط مخزون م ئواقول ح 0221م لعاخ لمنار المعنية بتغيالية دولا

  . nggip.iges.or.jp/public/2006gl-http://www.ipcc .التالي:
 ،، فإن المرجع هو توصيات األمم المتحدة الدولية حول إحصاءات الطاقةلبيانات الطاقة األساسية وأما بالنسبة

  . /sd/energy/ireshttps://unstats.un.org/un: على الرابط التالي
الرابط  علىوكالة الطاقة الدولية  تتوفر المزيد من المعلومات حول منهجيات و

 . //:wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdfhttp :التالي
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf


 الجودةضمان 
 
خبير  02)حوالي  المقّدمة بيانات الطاقةلجودة البيانات حول فحوصات مكثفة وكالة الطاقة الدولية ى لد

مشكالت البيانات وكيفية مع البلدان تطرح و إحصائي يعملون عليها(،
كما  ./http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual معالجتها.
لضمان أعلى مستوى من التناسق بين  UNFCCCو  IPCCبالتعاون مع  وكالة الطاقة الدوليةتعمل 

التحقق من ب وكالة الطاقة الدوليةتقوم  المنهجيات والمنهجيات الدولية التي تم تبنيها في الوكالة الدولية للطاقة.
صحة بيانات الطاقة المقدمة إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من قبل البلدان ضمن قوائم 

تعقد وكالة الطاقة الدولية حلقات عمل دولية بين الوكاالت الشريكة العاملة في مجال كما  رد الخاصة بها.الج
ا يتم تنسيق ، كمعلى المستوى العالمي بشكل مستمر بيانات الطاقة لضمان تعزيز االتساق بين بيانات الطاقة

 المنهجيات.
  

لضمان جودة البيانات والتحقق من صحتها من خالل تبادلها تتمتع وكالة الطاقة الدولية بعملية واسعة النطاق 
عقد اجتماع مجموعة تنمية إحصاءات الطاقة ت اكما أنه مع مزودي البيانات الوطنية في جميع أنحاء العالم.

تعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لضمان تماسك ت، وهاتطورات في مجال الطاقة مع أعضائلمناقشة ال
 الطرق.البيانات و

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال

حسب ب مصنفةوالن احتراق الوقود، ع الناجم ثاني أكسيد الكربون انبعاثات مجموع بيانات عنيتم أخذ ال
ً  القطاع االحصاءات الخاصة بوكالة الطاقة الدولية بشأن  ) (IEAقاعدة بيانات وكالة الطاقة الدولية ) من ،أيضا

  :على الرابط التالي 0201عام  إحصاءات، الناجمة عن احتراق الوقود( انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
https://www.iea.org/statistics/relateddatabases/co2emissionsfromfuelcomb
ustion./ 

  
على  جمالي،لناتج المحلي اإلل الي انبعاثات ثاني أكسيد الكربونإجمب الخاصوكالة الطاقة الدولية المؤشر  تنتجو

ن والتنمية في الميداالمصادر الثانوية للناتج المحلي اإلجمالي )الحسابات القومية لمنظمة التعاون  أساس
 ومؤشرات التنمية للبنك الدولي(.االقتصادي 

  
ات من تقديرات يثيتم الحصول على أرقام التحد .القيمة الم ضافة التصنيعية البيانات قاعدةبتحتفظ اليونيدو 

 (.UNSDاإلحصاءات في األمم المتحدة ) التي تنتجها شعبة وطنيةالحسابات ال
  

 :الجمععملية 
 

ا هو موضح في ، كمواالستبيانات الدولية المنسقةاريف وفقًا للتع لوطنيجمع بيانات الطاقة على المستوى ايتم 
بإحصاءات  نشرة األمم المتحدة الدولية الخاصة

 . ( /https://unstats.un.org/unsd/energy/ires ) الطاقة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/


 تناداً إلىاس عن احتراق الوقود جمةعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتقديرات انب وكالة الطاقة الدولية وتحسب
للهيئة  الخطوط التوجيهية بيانات الطاقة من وكالة الطاقة الدولية واألساليب االفتراضية وعوامل االنبعاثات من

بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة  0221الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 
توفر المزيد من المعلومات ت . ( /nggip.iges.or.jp/public/2006gl-http://www.ipcc ) الوطنية

وكالة الطاقة الدولية على الرابط  حول منهجيات
 http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf  التالي:

 حسابات القوميةلا من خالل استبيان لبلدل الناتج المحلي اإلجماليوالقيمة المضافة التصنيعية  بيانات يتم جمع
(NAQ ) على ةمزيد من المعلومات حول المنهجية متاح األمم المتحدة.في  اتشعبة اإلحصاءالذي ترسله 

 الرابط التالي:
https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf . 

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال

 .بلداً  002البيانات متاحة ألكثر من 
  

 السالسل الزمنية:
 .السنة التقويمية الحاليةعن سنوات  0مع تأخر لمدة  فصاعًدا 0992

  

 جدول الزمنيال

  
 جمع البيانات:

 ً  على مدار السنة. يتم جمع البيانات عن طريق تلقي البيانات إلكترونيا
  

 إصدار البيانات:
احتراق  الناجم عنثاني أكسيد الكربون لنبعاثات العالمية الاب احصاءاتها الخاصة تصدر وكالة الطاقة الدولية
 الوقود في خريف كل عام.
أبريل من ن/نيسامارس وآذار/شهري  اليونيدو في القيمة المضافة التصنيعية لمنظمة يتم تحديث قاعدة بيانات

 . كل عام
  

 لبياناتالجهات المزّودة با

  
 سم:اال

 IEAووكالة الطاقة الدولية ،  UNSDشعبة االحصاءات في األمم المتحدة 
  

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf


 وصف:ال
م ألمءات اإلحصااعبة لی شت إلبياناا نيةوطلااقة طلت اجمع بيانات کاالوو وطنيةلا ءاتإلحصاب امکاتدم تق
 .الطاقة الدولية کالةوإلى  كلذکدة ولمتحا
  

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  
 سم:اال

 وكالة الطاقة الدولية.و اليونيدو
  
 وصف:ال

ربون وانبعاثات ثاني أكسيد الك ،الي انبعاثات ثاني أكسيد الكربونتقدم وكالة الطاقة الدولية بيانات عن إجم
 ، وتصنيع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.جمالي الناتج المحليإل
الطاقة  ( ووكالةMVA) التصنيعية القيمة المضافة لبيانات تقوم اليونيدو بجمع البيانات باستخدام مصدرهاو

 ثاني أكسيد الكربون. انبعاثاتللبيانات المتعلقة ب (IEAالدولية )
  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/co2-emissions-
from-fuel-combustion-highlights-2016.html 

  
www.unido.org/statistics 
https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf 

  
 المراجع:

 اليونيدو ؛الدولي لإلحصاءات الصناعية كتاب السنويال
 وكالة الطاقة الدولية الوقود. عن احتراق جمةالنا ثاني أكسيد الكربون انبعاثات

 0220نظام الحسابات القومية ، 
 وكالة الطاقة الدولية،  0201ة لعام إحصاءات الطاقة العالمية الرئيس

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/co2-emissions-from-fuel-combustion-highlights-2016.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/co2-emissions-from-fuel-combustion-highlights-2016.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.unido.org/statistics
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf

	METAdata 9.4.1.arabic

