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٤-٨الغاية 

تحسين الكفاءة في 

استخدام الموارد في 
االستهالك واإلنتاج

٢-١٢الغاية 

اإلدارة واالستخدام 

الكفؤ للموارد 
الطبيعية



٤-٨الغاية 
والمؤشر

١-٤-٨

والشاملالمطرد،االقتصاديالنموتعزيز:٨الهدف
يروتوفوالمنتجة،الكاملةوالعمالةوالمستدام،للجميع،

للجميعالالئقالعمل

:٤-٨الغاية

جالمفيالعالميةالموارداستخدامفيالكفاءةتحسين’’
والسعي،٢٠٣٠عامحتىتدريجيا،واإلنتاج،االستهالك

قاوفالبيئي،التدهورعناالقتصاديالنموفصلإلى
اجواإلنتباالستهالكالمتعلقللبرامجالعشريلإلطار

بدورالنموالمتقدمةالبلداناضطالعمعالمستدامين،
‘‘الريادة

:١-٤-٨المؤشر

ب األثر المادي ونصيب الفرد من األثر المادي ونصي’’ 
‘‘الناتج المحلي اإلجمالي من األثر المادي

برنامج األمم المتحدة للبيئة هي الوكالة الراعية لهذا المؤشر



٢-١٢الغاية 
والمؤشر

١-٢-١٢

استهالكأنماطوجودكفالة:١٢الهدف
مستدامةوإنتاج

:٢-١٢الغاية

كفؤالواالستخدامالمستدامةاإلدارةتحقيق’’
‘‘٢٠٣٠عامبحلولالطبيعية،للموارد

:١-٢-١٢المؤشر

األثر المادي، ونصيب الفرد من األثر ’’ 
ن المادي ونصيب الناتج المحلي اإلجمالي م

‘‘األثر المادي

برنامج األمم المتحدة للبيئة هي الوكالة الراعية لهذا المؤشر



المقدمة

الخامللمواداإلجماليةالكميةإلى"المادياألثر"تشير•
.يةالنهائاالستهالكمتطلباتلتلبيةالمستخرجة

ملدعالبيئةعلىالواقعةالضغوطعلىمؤشرإنه•
.ناسللالماديةاالحتياجاتوتلبيةاالقتصاديالنمو

متريطنمليار43منالعالميالمادياألثرارتفع•
92و،2000عامفيمليار54إلى1990عامفي

المائةفي70قدرهابزيادة-2017عامفيمليار
.1990عاممنذالمائةفي113و،2000عاممنذ

عاممنذالطبيعيةالموارداستخراجمعدلتسارع
أنالمتوقعمنمنسق،سياسيعملوبدون2000
.2060عامبحلولمتريطنمليار190إلىينمو

المناطق النامية المناطق المتقدمة

األثر المادي في 

2010



المقدمة
لسكانياالناتجمنأسرعبمعدلالعالميالمادياألثريتزايد

يكنملالعالمي،المستوىعلىأخرى،بعبارة.واالقتصادي
ونمأوالسكانيالنموعنالمادياألثرلنموفصلهناك
هذانعكسأنالضروريمن.اإلجماليالمحليالناتج
.االتجاه

المواداستهالكإلىالنظريجب

المادياألثرو(DMC)المحلي

(MF)  يجانبيغطيانألنهمامعا

.واالستهالكواإلنتاجاالقتصاد



لماذا هذا الهدف 
من أهداف 

التنمية 
المستدامة مهم؟

رد تعد األثر المادي مهم لفهم كفاءة الموا•
وفصل استخدام الموارد والنمو 

.االقتصادي



التعريف

هي نسبة استخراج -(MF)األثر المادي •
لبلد المواد العالمية للطلب المحلي النهائي

.ما

هو مجموع األثر -إجمالي األثر المادي •
وري المادي للكتلة الحيوية والوقود األحف
والخامات المعدنية والخامات غير 

.المعدنية



القيود

لعالميةاالموادتدفقاتبياناتقاعدةتستند
منالوطنيةالموادتدفقحساباتإلى

والبياناتوالياباناألوروبياالتحاد
.العالملبقيةالمقدرة



-المنهجية 
الطريقة

والمخرجاتالمدخالتعلىالقائمالنهج

تعددماالقتصاديوالمخرجاتالمدخالتنموذجإلىاستنادا  •
حولالماديةالبياناتيدمجوالذي،(MRIO)األقاليم

(التمديد)المواداستخراج

الموادمنمعينةلكميةالنهائيالمستهلكيحدد•

العالمفيمكانأيفيأومحليا  المستخرجة

فيةالمجسدالخامللموادالبلدانعبرالتوزيعتقدير•

.النهائيالطلب
EORAإطارللبيئةالمتحدةاألممبرنامجيستخدم•

MRIOيقةطرأستراليا؛سيدني،جامعةوضعتهالذي

I-O(Wiedmannetتحليلعلىتعتمد al. 2015)

تمالتيموادالباستخراجالمتعلقةالبياناتالتقديراتتستخدم•

ةالدوليأوالوطنيةالبياناتمجموعاتمنعليهاالحصول

والتعديناألسماكومصايدوالغاباتالزراعةإحصاءات)

.(والطاقة
قواعدMFوDMCلـالدوليةاإلحصائيةالمصادرتشمل•

جيالجيولوالمسحووكالةللطاقة،الدوليةالوكالةبيانات
.COMTRADEووالزراعة،األغذيةومنظمةاألمريكية،



-المنهجية 
الطريقة

األسلوبومواءمةالدولياإلجماع

نميةوالتاالقتصاديالتعاونمنظمةمبادرة•
(OECD)ةللبيئالمتحدةاألممبرنامجمع

ةاألوروبيللجماعاتاإلحصائيوالمكتب

اآلراءفيتوافقلتحقيق

أساسعلى:أخرىحسابطرقتوجد•

مكتبمثل)هجينالمعامل؛

(األوروبياإلحصائي

المدخالتنهجعلىإجماع•

الدوليللعملوالمخرجات

وإرشاداتمنهجيةتطويريجري•
(OECD)منسقة



–المنهجية 
طريقة الحساب (MF)األثر المادي 

األثر 
المادي 
(MF)

المواد الخام 
المعادلة 
للواردات

𝑅𝑀𝐸𝐼𝑀

االستخراج 
المحلي

(DE)

المواد الخام 
المعادلة 
للصادرات

𝑅𝑀𝐸𝐸𝑋



البيانات

ليةالدوالطاقةوكالة-البياناتالمصادر•
IEAللمسحاألميركيةوالوكالة

الغذاءومنظمةUSGSالجيولوجي
البياناتوقاعدةFAOوالزراعة
االساسيةالسلعلتجارةاإلحصائية

COMTRADE.

دولة170منألكثرالبياناتستتاح•
فترةمدارعلىدولةكلوستغطي
(2017-1990)عاما  27مدتهازمنية

قيدتزالالالبياناتجمععملية•
.المناقشة

األممبرنامج-للبياناتالمجّمعةالجهات•
التعاونمنظمةو،UNEPللبيئةالمتحدة

والمكتبOECDوالتنميةاالقتصادي
االوروبيلالتحاداالحصائي

EUROSTAT



المثال د تعتمد أنماط حياة الناس في الدول األكثر ثراًء اعتماداً كبيراً على الموار
المستخرجة من البلدان الفقيرة

تم،1990عامفي.بالخطرينذربمعدلالمادياألثرمنالفردنصيبزادكما
في.ردالفاحتياجاتلتلبيةالطبيعيةالمواردمنمتريطن8.1حوالياستخدام

في.المائةفي50قدرهابزيادةمتري،طن12.2إلىذلكارتفع،2017عام
دللفرمادينصيبأعلىالمرتفعالدخلذاتالبلدانلدىكانالعام،ذلك

ذاتالبلدانمنالمائةفي60بنسبةوأعلى،(للفردمتريطن27حوالي)
مستوىضعف13منوأكثر(للفردمتريطن17)األعلىالمتوسطالدخل
ذاتللبلدانالمادياألثرإن.(للفردمتريطن2)الدخلمنخفضةالبلدان
تهالكاالسأنإلىيشيرمماالمحلي،المادياستهالكهامنأكبرالمرتفعالدخل
يدالتورسالسلخاللمنأخرىبلدانمنموادعلىيعتمدالبلدانتلكفي

9.8علىالمرتفعالدخلذاتالبلدانتعتمدالفرد،نصيبأساسعلى.الدولية
.العالممنأخرىأماكنفيالمستخرجةاألوليةالموادمنمتريطن



المثال

االستخراج المحلي واستهالك المواد 
المحلية

اج يوضح الشكل بيانات عن االستخر
والتجارة واالستهالك الظاهري للمواد 
لست مناطق بالغيغاتون لكل سنة 

(Gt/a)سنة /وقيم نصيب الفرد
(t/cap/a )

 .Schaffartzik et al: المصدر
(2014)



الملخص

بلقمنالمادياألثرمنهجيةاستخدامتم•
المواردلوحةفيوالخبراءالبلدان
.الدولية

ثرباألالمتعلقةالمعلوماتمشاركةتمت•
لالدلياختبارأثناءالبلدانمعالمادي
شيليتفيالموادتدفقلحساباتالعالمي
.إفريقياوجنوبوالفلبينوالوس

الموادمنالفعليةالكميةDMCتقارير•
االفتراضيالمبلغMFاالقتصاد،في

هابأكملالتوريدسلسلةعبرالمطلوب
.النهائيالطلبلخدمة



المثال



!شكرا  
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