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 المؤسسيةالمعلومات 

  
 :ة/ المنظماتمنظمال

 (UNEPمج األمم المتحدة للبيئة )برنا
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

مة بصال. مجموع لى الطلب النهائي المحلي لبلد مااستخراج المواد العالمية إ هي نسبة( MFالبصمة المادية )
 األحفوري وخامات المعادن والخامات غير المعدنية.المادية هو مجموع البصمة المادية للكتلة الحيوية والوقود 

  
 األساس المنطقي:

 
تشير البصمة المادية لالستهالك إلى كمية المواد األولية المطلوبة لخدمة الطلب النهائي لبلد ما ويمكن تفسيرها 

 من البصمة المادية إلى نصيب الفردويشير  كمؤشر لمستوى المعيشة المادي / مستوى رسملة االقتصاد.
 استخدام المواد للطلب النهائي.متوسط 

  
 المفاهيم:

 
المتمثالن ، االقتصاد مظهَريمعًا حيث يغطيان لي والبصمة المادية نظر إلى استهالك المواد المحيجب ال

بصمة وأما ال ،ماللمواد في اقتصاد  ةالفعلي كميةال غ استهالك المواد المحلي عنويبل   اإلنتاج واالستهالك.ب
أن يكون  نيمکإذ  بأكملها لخدمة الطلب النهائي. إلمدادعبر سلسلة ا ةالمطلوبكمية المفترضة ال المادية فتغطي

ھ للتصديرر کبي أوليج نتاع إاطيھ قدلن ألاستهالكاً محلياً للمواد مرتفعاً جداً ل، لمثال اعلی سبي، للبلد و أ موج 
ً للمواد منخفضاً جداً  لی إعلى المواد  معتمدة بكثافةلالصناعية ت العملياظم امعتنزف ساألنھ استهالكاً محليا

 الظاهرتين. يالمادية تصحيح كلتمن شان البصمة و. رىخدان أبل
  

 التعليقات والقيود:
 

ابان االتحاد األوروبي والي تستند قاعدة بيانات تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفق المواد القطرية من
 العالم. دول والبيانات المقدرة لبقية

  



 

 

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

 
ناقص حلي باإلضافة إلى االستخراج الم (IMRMEكمعادل للمواد الخام للواردات ) المؤشر سابتحايتم 

ام دالنهائي، يتم استخ للطلب األوليةاالحتياجات المادية  وإلسناد (.EXRMEللصادرات ) المواد الخاممعادالت 

 I-Oتم وصف طريقة اإلحالة المستندة إلى أدوات  وقد .األقاليم عالمية متعددةإطار مدخالت ومخرجات 
 EORA MRIO. يعتمد هذا النظام على إطار 5102عام  ويدمان وآخرون مرجع يالتحليلية بالتفصيل ف

الدولي األكثر  MRIOإحدى أطر عمل  والذي يعد (Lenzen 2013الذي طورتھ جامعة سيدني بأستراليا )
 حتى اآلن. تفصيالً وموثوقية

  
 تفصيل:ال
 

ي عدد متفاوت من القطاعات االقتصادية الت إلى أربع فئات مادية رئيسة،البصمة المادية  مؤشر تفصيليمكن 
ثمار األسري واالستهالك الحكومي واستتتطلب نفقاتها المواد وثالثة قطاعات محلية للطلب النهائي )االستهالك 

 رأس المال( والطلب النهائي األجنبي )أي الصادرات(.
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
ً  يةالقيمة الحقيق صفر عندما ال يتم تسجيل تُحتَسب القيم الناقصة ألساسية عات البيانات ا، في مجمورسميا

" 1.1، يمكن أن تمثل "وبالتالي المكونات األساسية التي تشكل هذا المجموع اإلجمالي. ، ألي منالمستخدمة
ً ، أو )حقيقي 1.1، أو ال ينطبقإما  سمح األمر الذي ي شائع. أمر، وهو بشكل حاسم( مزيج من االثنين معا
يم المفقودة كـ إلدراج الق ، يجب اإلشارة إلى أنھ نظًراومع ذلك ؛أخرى التيع القيم بسهولة في مجمبتجم

 قيمة أقل من الحالة الفعلية. اميع"، قد تمثل المج1.1"
    

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
م توفر أي ، في حالة عدومع ذلك اإلقليمية والعالمية. اميعالمفقودة بأنها صفر في المج ، تُفترض القيمبالمثل
ناتج المحلي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وا، فإن متوسط ت على اإلطالق بالنسبة لبلد معينبيانا

 مرجحة للبيانات المتاحة. معدالت متوسطة اإلجمالي هي
  

 المجاميع اإلقليمية:
 

 :الرابط التالي
 http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf 

  



 
 
 

 :فاوتمصادر الت
  

 البياناتمصادر 

  
 وصف:ال
 

تستند قاعدة بيانات تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفق المواد القطرية من االتحاد األوروبي واليابان 
البيانات  عداتاالمتاحة من ق البيانات اعدةعلى ق البيانات المقد رة يتم إنتاج العالم. دول والبيانات المقدرة لبقية

الوطنية أو الدولية المختلفة في مجال اإلحصاءات الزراعية والغابات ومصائد األسماك والتعدين 
كالة و بيانات اعداتقستهالك المواد المحلي والبصمة المادية تشمل المصادر اإلحصائية الدولية الو والطاقة.

قاعدة و FAO منظمة الغذاء والزراعةو USGS الوكالة األميركية للمسح الجيولوجيو IEA الطاقة الدولية
 .COMTRADE البيانات اإلحصائية لتجارة السلع االساسية

  
 جمع:العملية 

 
 IRP Global المشروع االقاليمي المعنية بالتدفقات العالمية للمواد وانتاجية المصادر تقوم مجموعة عمل

Water Flow and Resource Productivity البيانات من البلدان ومن مصادر أخرى. جميعبت 
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
 

 دولة. 071تغطي البيانات أكثر من 
  

 السالسل الزمنية:
 

 (.5101-0771سنة ) 01، على مدار فترة مجموعة البيانات كل دولة على حدةتغطي 
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 
 قيد المناقشة

  
 إصدار البيانات:



  

 

 الجهات المزّودة بالبيانات

 
 الوطنية اتمكاتب اإلحصاء

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

المكتب و OECD منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ، UNEPالمتحدة للبيئةبرنامج األمم 
 EUROSTAT االحصائي لالتحاد االوروبي
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