
 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة :٢١الهدف 

 ١٢٠٢تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام  :١-٢١ الغاية

االستهالك المادي المحلي ونصيب الفرد من االستهالك المادي المحلي ونسبة االستهالك  :١-١-٢١ المؤشر
 المادي المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال

 (UNEPمج األمم المتحدة للبيئة )برنا
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
 

عن االستهالك الظاهر للمواد في اقتصاد غ ويبل   مؤشر قياسي لمحاسبة تدفق الموادهو استهالك المواد المحلي 
 .ي ماوطن

  
 األساس المنطقي:

 
يمي مؤشر إقلفهو كمية المواد المستخدمة في االقتصاد الوطني. من شأن استهالك المواد المحلي أن يبل غ عن 

، والتي يتم إضافتها إما إلى يجب التعامل معها داخل اقتصاد ماعرض كمية المواد التي وي، )جانب اإلنتاج(
 صفكما ي ا لتزويد االقتصاد بالقدرة اإلنتاجية.مخزونات المواد من المباني والبنية التحتية للنقل أو استخدامه

نه مكافئ على أ تفسيره ويمكن أيضا   البعد المادي للعمليات والتفاعالت االقتصادية.استهالك المواد المحلي 
-مستوى استخدام المواد في اقتصاد ما متوسط استهالك المواد المحلي للفرد الواحد يصف و طويل األجل.

ا-البيئي ط وهو مؤشر الضغ  .مواد األيضيةللكبيانا   ويشار إليه أيض 
  

 المفاهيم:
 

 االقتصاد مظهَرييغطيان  جنبا  إلى جنب كونهمالي والبصمة المادية نظر إلى استهالك المواد المحيجب ال
وأما  ،امللمواد في اقتصاد  ةالفعلي كميةال ويبلغ استهالك المواد المحلي عن اإلنتاج واالستهالك.المتمث ل ب

أن ن يمک بأكملها لخدمة الطلب النهائي. إلمدادعبر سلسلة ا ةالمطلوبكمية المفترضة ال البصمة المادية فتغطي
ه للتصدير کبي أوليج نتاع إاطيه قدلن ألاستهالكا  محليا  للمواد مرتفعا  جدا  ل، لمثال اعلی سبي، يكون للبلد  رموج 

ی لإعلى المواد  معتمدة بكثافةلالصناعية ت العملياظم امعتنزف ساألنه استهالكا  محليا  للمواد منخفضا  جدا  أو 
 الظاهرتين. يالمادية تصحيح كلت. ومن شان البصمة رىخدان أبل
  

 



 
 التعليقات والقيود:

 
صبح حساب ا يعلى أن  رتهلقطاعات االقتصادية التي تحد من قدتفصيل استهالك المواد المحلي بحسب اال يمكن 

 (.SNAالصناعية لنظام الحسابات القومية )عبر األقمار 
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

 
مواد باإلضافة إلى استخراج محلي للمواد ناقص الصادرات المباشرة للكواردات مباشرة  ب المؤشرااحتسيتم 

العمليات لمستخدمة في كمية المواد ا ويقيس استهالك المواد المادي للمواد المقاسة باألطنان المترية.
العملية  ضمنتدخل ال  إنماعملية االستخراج المحلي وفي ال يشمل المواد التي يتم تعبئتها ة. وهو االقتصادي
انات تطلب بعض النمذجة لتكييف البيياإلحصاءات االقتصادية الرسمية و علىوهو يعتمد  .نفسها االقتصادية

للمكتب  يهيالدليل التوجالمحاسبية وطرق المحاسبة في ر يتم تحديد المعايي ه.المصدر مع المتطلبات المنهجية لـ
ار األخير من عام في اإلصد (MFAالمنسوجات المتعددة االلياف ) لحساباتاالحصائي لالتحاد األوروبي 

-الحسابات البيئية لنظام من اإلطار المركزي جزء  كما تشكل محاسبة المنسوجات المتعددة االلياف . 3102
 (.SEEAالمتكاملة )االقتصادية 

  
 تفصيل:ال
 

، واستخراج محلي وصادرات بواسطة عدد كبير إلى وارداتاستهالك المواد المحلي  مؤشر فصيليمكن ت
لوقود أنواع ا يتم التمييز بينتوى من الكتلة الحيوية التجميعية، أعلى مس ندع .دالموا تدفقاتفئات  من

 00لـ استهالك المواد المحلي عادة ما يتم اإلبالغ عن  المعدنية.، وخامات المعادن والمعادن غير األحفوري
 مواد.من الفئة  44لـ  المحلي واستخراج المواد ،ن الموادفئة م

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

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

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

 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
  

 مصادر البيانات

  
 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 إنتاجيتم  العالم. دول والبيانات المقدرة لبقية

الوطنية أو الدولية المختلفة في مجال اإلحصاءات الزراعية والغابات ومصائد األسماك والتعدين 
 كالةو بيانات اعداتقستهالك المواد المحلي والبصمة المادية تشمل المصادر اإلحصائية الدولية ال 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:
 

 (.3101-0771سنة ) 41، على مدار فترة مجموعة البيانات كل دولة على حدةتغطي 
  

 الجدول الزمني

  
 البيانات: جمع



 
 قيد المناقشة

  
 إصدار البيانات:

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

 
 الوطنية اتمكاتب اإلحصاء

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

المكتب و OECD منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
 EUROSTAT االحصائي لالتحاد االوروبي

  

 المراجع

   
 المراجع:

 
EUROSTAT (2013). Economy-wide material flow accounts. Compilation guide 2013. 

 

Wiedmann, T., H. Schandl, M. Lenzen, D. Moran, S. Suh, J. West, K. Kanemoto, (2013) The Material Footprint 

of Nations, Proc. Nat. Acad. Sci. Online before print. 

 

Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., Geschke, A. (2013) Building Eora: A global Multi-regional Input-Output 

Database at High Country and Secotr Resolution, Economic Systems Research, 25:1, 20-49.  

 

 صلةالمؤشرات ذات ال

 4-8غاية ال
  
  

 


	METAdata 12.2.1.arabic
	METAdata 12.2.2.arabic
	METAdata 12.4.1.arabic

