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المؤشر  :٢-١-٢١األثر المادي ،ونصيب الفرد من األثر المادي ،ونصيب الناتج المحلي اإلجمالي من األثر
المادي
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
البصمة المادية ( )MFهي نسبة استخراج المواد العالمية إلى الطلب النهائي المحلي لبلد ما .مجموع البصمة
المادية هو مجموع البصمة المادية للكتلة الحيوية والوقود األحفوري وخامات المعادن والخامات غير المعدنية.
األساس المنطقي:
تشير البصمة المادية لالستهالك إلى كمية المواد األولية المطلوبة لخدمة الطلب النهائي لبلد ما ويمكن تفسيرها
كمؤشر لمستوى المعيشة المادي  /مستوى رسملة االقتصاد .ويشير نصيب الفرد من البصمة المادية إلى
متوسط استخدام المواد للطلب النهائي.
المفاهيم:
مظهري االقتصاد ،المتمثالن
يجب النظر إلى استهالك المواد المحلي والبصمة المادية معًا حيث يغطيان
َ
باإلنتاج واالستهالك .ويبلغ استهالك المواد المحلي عن الكمية الفعلية للمواد في اقتصاد ما ،وأما البصمة
المادية فتغطي الكمية المفترضة المطلوبة عبر سلسلة اإلمداد بأكملها لخدمة الطلب النهائي .إذ يمﮐن أن يكون
للبلد ،علﯽ سبيل المثال ،استهالكا ً محليا ً للمواد مرتفعا ً جدا ً ألن لديﮫ قطاع إنتاج أولي ﮐبير موجﮫ للتصدير أو
استهالكا ً محليا ً للمواد منخفضا ً جدا ً ألنﮫ استنزف معظم العمليات الصناعية المعتمدة بكثافة على المواد إلﯽ
بلدان أخرى .ومن شان البصمة المادية تصحيح كلتي الظاهرتين.
التعليقات والقيود:
تستند قاعدة بيانات تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفق المواد القطرية من االتحاد األوروبي واليابان
والبيانات المقدرة لبقية دول العالم.

المنهجية
طريقة االحتساب:
يتم احتساب المؤشر كمعادل للمواد الخام للواردات ( )RMEIMباإلضافة إلى االستخراج المحلي ناقص
معادالت المواد الخام للصادرات ( .)RMEEXوإلسناد االحتياجات المادية األولية للطلب النهائي ،يتم استخدام
إطار مدخالت ومخرجات عالمية متعددة األقاليم .وقد تم وصف طريقة اإلحالة المستندة إلى أدوات O-I
التحليلية بالتفصيل في مرجع ويدمان وآخرون عام  .5102يعتمد هذا النظام على إطار EORA MRIO
الذي طورتﮫ جامعة سيدني بأستراليا ( )Lenzen 2013والذي يعد إحدى أطر عمل  MRIOالدولي األكثر
تفصيالً وموثوقية حتى اآلن.
التفصيل:
يمكن تفصيل مؤشر البصمة المادية إلى أربع فئات مادية رئيسة ،عدد متفاوت من القطاعات االقتصادية التي
تتطلب نفقاتها المواد وثالثة قطاعات محلية للطلب النهائي (االستهالك األسري واالستهالك الحكومي واستثمار
رأس المال) والطلب النهائي األجنبي (أي الصادرات).
معالجة القيم الناقصة:


على مستوى البلد
ً
سب القيم الناقصة صفر عندما ال يتم تسجيل القيمة الحقيقية رسميا ،في مجموعات البيانات األساسية
تُحت َ
المستخدمة ،ألي من المكونات األساسية التي تشكل هذا المجموع اإلجمالي .وبالتالي ،يمكن أن تمثل ""1.1
إما ال ينطبق ،أو  1.1حقيقي ،أو (بشكل حاسم) مزيج من االثنين معا ً ،وهو أمر شائع .األمر الذي يسمح
نظرا إلدراج القيم المفقودة كـ
بتجميع القيم بسهولة في مجمالت أخرى؛ ومع ذلك ،يجب اإلشارة إلى أنﮫ
ً
" ،"1.1قد تمثل المجاميع قيمة أقل من الحالة الفعلية.



على المستويين اإلقليمي والعالمي
بالمثل ،تُفترض القيم المفقودة بأنها صفر في المجاميع اإلقليمية والعالمية .ومع ذلك ،في حالة عدم توفر أي
بيانات على اإلطالق بالنسبة لبلد معين ،فإن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي
اإلجمالي هي معدالت متوسطة مرجحة للبيانات المتاحة.
المجاميع اإلقليمية:
الرابط التالي:
http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf

مصادر التفاوت:
مصادر البيانات
الوصف:
تستند قاعدة بيانات تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفق المواد القطرية من االتحاد األوروبي واليابان
والبيانات المقدرة لبقية دول العالم .يتم إنتاج البيانات المقدرة على قاعدة البيانات المتاحة من قاعدات البيانات
الوطنية أو الدولية المختلفة في مجال اإلحصاءات الزراعية والغابات ومصائد األسماك والتعدين
والطاقة .وتشمل المصادر اإلحصائية الدولية الستهالك المواد المحلي والبصمة المادية قاعدات بيانات وكالة
الطاقة الدولية  IEAوالوكالة األميركية للمسح الجيولوجي  USGSومنظمة الغذاء والزراعة  FAOوقاعدة
البيانات اإلحصائية لتجارة السلع االساسية .COMTRADE
عملية الجمع:
تقوم مجموعة عمل المشروع االقاليمي المعنية بالتدفقات العالمية للمواد وانتاجية المصادر IRP Global
 Water Flow and Resource Productivityبتجميع البيانات من البلدان ومن مصادر أخرى.
توافر البيانات
الوصف:
تغطي البيانات أكثر من  071دولة.
السالسل الزمنية:
تغطي مجموعة البيانات كل دولة على حدة ،على مدار فترة  01سنة (.)5101-0771
الجدول الزمني
جمع البيانات:
قيد المناقشة
إصدار البيانات:

المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكاتب اإلحصاءات الوطنية
الجهات المج ّمعة للبيانات
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