
المؤشر
٢-٢-١٢/ ٢-٤-٨

وحدة إحصاءات البيئة وأهداف التنمية 
برنامج األمم المتحدة للبيئة-المستدامة 

٤-٨الغاية 

تحسين الكفاءة في 

استخدام الموارد في 
االستهالك واإلنتاج

٢-١٢الغاية 

اإلدارة واالستخدام 

الكفؤ للموارد 
الطبيعية



٤-٨الغاية 
والمؤشر

٢-٤-٨

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

للجميعالالئقالعمل

:٤-٨الغاية

جالمفيالعالميةالموارداستخدامفيالكفاءةتحسين’’
والسعي،٢٠٣٠عامحتىتدريجيا،واإلنتاج،االستهالك

قاوفالبيئي،التدهورعناالقتصاديالنموفصلإلى
اجواإلنتباالستهالكالمتعلقللبرامجالعشريلإلطار

بدورالنموالمتقدمةالبلداناضطالعمعالمستدامين،
‘‘الريادة

:٢-٤-٨المؤشر

الك االستهالك المادي المحلي ونصيب الفرد من االسته’’ 
ناتج المادي المحلي ونسبة االستهالك المادي المحلي إلى ال

‘‘المحلي اإلجمالي

برنامج األمم المتحدة للبيئة هي الوكالة الراعية لهذا المؤشر



٢-١٢الغاية 
والمؤشر

٢-٢-١٢

استهالكأنماطوجودكفالة:١٢الهدف
مستدامةوإنتاج

:٢-١٢الغاية

كفؤالواالستخدامالمستدامةاإلدارةتحقيق’’
‘‘٢٠٣٠عامبحلولالطبيعية،للموارد

:٢-٢-١٢المؤشر

د االستهالك المادي المحلي ونصيب الفر’’ 
من االستهالك المادي المحلي ونسبة 

لي االستهالك المادي المحلي إلى الناتج المح
‘‘اإلجمالي

برنامج األمم المتحدة للبيئة هي الوكالة الراعية لهذا المؤشر



المقدمة

لموارداعلىتعتمدالتيالخدماتأوالمنتجاتيومكلنستهلك•
أجلنم.العالمأنحاءجميعفياستخراجهايتمالتيالطبيعية

الموارداستخراجزاداالستهالك،منالمستوىهذاتلبية
بمقدارمالعالأنحاءجميعفيالحيويةوغيرالحيويةالطبيعية

المواداستخراجإلىليصل1970عاممنذطنمليار65
2017عامبحلولطنمليار92منألكثرالخام

غيرأوالمعالجةسواءالمستخرجة،الطبيعيةالمواردتداوليتم•
يعجمفيمكثفبشكل(الوسيطة)السلعوكذلكالمعالجة،

.العالمأنحاء

:نمختلفيمؤشريناستخداميمكنالدولة،استهالكلحساب•

مؤشراتأكثرحاليا  (DMC)المحليالمواداستهالكيعد1.
ااالستهالك .وقبوال  استخدام 

،"المادياألثر"أو،(RMC)الخامالمواداستهالكيمثل2.
ريدالتوسالسلطولعلىالمطلوبةللموادالماديةالكمية
ما-امبلدفيأخيرا  المستهلكةوالخدماتالسلعلجميع
.(RME)"الخامالموادمعادالت"بـيسمى



المقدمة

المواردمنتنشأالتيالموادهيالمادية،الموارد•
المعادن:دلالقتصاالمادياألساستشكلالتيالطبيعية

ةالمعدنيغيروالمعادن(الحديديةوغيرالحديدية)
يةالحيووالكتلة(الصناعيةوالمعادنالبناءمعادن)
.األحفوريالطاقةوناقالت(والغذاءالخشب)

الموادكميةإجماليأنهعلىالمؤشرتعريفيتم•
مدخالتويساوياالقتصادفيمباشرةالمستخدمة

.الصادراتمنهمطروحا  (DMI)المباشرةالمواد
يفلالستخدامللموادالمباشرةالمدخالتDMIيقيس

.االقتصاد

•DMIالمحلياالستخراجيساوي(DE)إلىباإلضافة
ميتالمؤشر،من"الفردنصيب"لحساب.الواردات
الحسابيالمتوسط)السكانعددمتوسطاستخدام
نلعامييناير/الثانيكانونمناألولفيللسكان
.(متتاليين



المقدمة

تدفقحساباتعلى(DMC)االستهالكيعتمد
.(EW-MFA)االقتصادمستوىعلىالمواد
علىالموادتدفقحساباتنظريةتتضمن
مدخالتمنمجموعاتاالقتصادمستوى
الوطني،االقتصادفياإلجماليةالمواد

داالقتصاداخلالموادمخزونفيوالتغيرات
أواألخرىلالقتصاداتالماديةوالمخرجات

.البيئة

الصلبةالموادجميعEW-MFAيغطي•
يتم.اءوالهوالماءباستثناءوالسائلة،والغازية
.المنتجاتفيالمدرجةالمياهتضمين

راسخةمنهجيةهيالموادتدفقاتمحاسبة•
المحاسبةفيقويمفاهيميأساسذات

.واالقتصادالمادية



المقدمة

إلجمالياالمحليالناتجبينالنسبةهيالماديةاإلنتاجية•
منوحدةلكلالناتجةالثروةمعوتتوافقDMCو

الفصليملتقياستخدامهيتم.المستهلكةالطبيعيةالموارد
.االقتصادونموالطبيعيةالموارداستخدامبين

فيالمستخدمةالموادكميةبتقديمDMCتقاريريقوم•
.(جاإلنتاجانب)إقليميمؤشرفهوالوطنياالقتصاد

عهامالتعامليجبالتيالموادكميةأيضا  DMCتقدم•
دالموامخزونإلىتُضافإماوالتياالقتصاد،داخل
االقتصادتغذيةلتُستخدمأوللنقلالتحتيةوالبنيةللمباني
.ماديةكإنتاجية

االقتصاديةللعملياتالماديالبعدDMCيصف•
للنفاياتئمكافأنهعلىتفسيرهأيضا  يمكن.والتفاعالت

المستوىDMCمنالفردنصيبيصف.األجلطويلة
رمؤشوهو-االقتصادفيالموادالستخدامالمتوسط
الشخصيالملفباسمأيضا  إليهويشار-البيئيللضغط
.األيضية



لماذا هذا الهدف 
من أهداف 

التنمية 
المستدامة مهم؟

تبلغ عن االستهالك الظاهر للمواد في •
.االقتصاد الوطني



التعريف

إلىيشير-(DMC)المحليالمواداستهالك•
يفالمستخدمة(الوزنحيثمن)الموادكمية

أوالمستخرجةالموادأياالقتصاد،
ادالموإلىباإلضافةالدولة،فيالمحصودة
الموادناقصالمستوردة،والمنتجات
ىإلالبياناتتشير.المصدرةوالمنتجات
ناءالبمعادن)المعدنيةغيروالمعادنالمعادن
خشبال)الحيويةوالكتلة(الصناعيةوالمعادن
.األحفوريالطاقةوناقالت(واألغذية

يقيس-(TMC)المواداستهالكإجمالي•
بأنشطةالمرتبطالمواداستخدامإجمالي
ذلكفيبماالمحلي،واالستهالكاإلنتاج
ناقصالمباشرة،غيراالستيرادتدفقات

اشرةالمبغيرالتصديروتدفقاتالصادرات
.بهاالمرتبطة



القيود

غيرالمحلياالستخراجيشملال•
ةالمباشرغيروالتدفقاتالمستخدم
فهووبالتاليوالصادرات،للواردات
المواداستهالكإلجماليوكيلمجرد
.الفعلي



-المنهجية 
الطريقة

قينشذانهجا  للبيئةالمتحدةاألممبرنامجاقترح

:وهماالقدرات،لبناء

دالمواالستهالكالمحاسبيةالقدراتتعزيز•
داخل(MF)الماديواألثر(DMC)المحلي

البلدان

ة في الوقت نفسه، دعم فريق الموارد الدولي•
في ،(IRP)لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

شجيع مواصلة تحديث قاعدة البيانات العالمية وت

لتي البلدان على التحقق من مجموعة البيانات ا

مادها يتيحها برنامج األمم المتحدة للبيئة واعت

يع لسد الفجوة حتى تتوافر القدرات في جم

.المناطق و الدول



استهالك المواد المحلي

استهالك 
المواد 
المحلي

الواردات 
المباشرة 

(IM ) من
المواد

االستخراج 
المحلي

(DE)

الصادرات 
ى عل)المباشرة 

(  سبيل المثال
من المواد 

باألطنان )
(المترية

–المنهجية 
طريقة الحساب



البيانات

ليةالدوالطاقةوكالة-البياناتالمصادر•
IEAللمسحاألميركيةوالوكالة

الغذاءومنظمةUSGSالجيولوجي
البياناتوقاعدةFAOوالزراعة
االساسيةالسلعلتجارةاإلحصائية

COMTRADE.

دولة170منألكثرالبياناتستتاح•
فترةمدارعلىدولةكلوستغطي
(2017-1970)عاما  47مدتهازمنية

قيدتزالالالبياناتجمععملية•
.المناقشة

األممبرنامج-للبياناتالمجّمعةالجهات•
التعاونمنظمةو،UNEPللبيئةالمتحدة

والمكتبOECDوالتنميةاالقتصادي
االوروبيلالتحاداالحصائي

EUROSTAT



المثال

2018فرد، /إجمالي استهالك المواد، طن



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)



-مثال 
دراسة حالة 

(البرتغال)

وماديرااألزورجزرفيالذاتيالحكممناطق

والغايةاألهداف

تخداماسفيكثافةأقلاقتصادينموتحقيق•
الموارد؛

رةقديتجاوزالالموارداستهالكأنمنتأكد•
التجديد؛علىالبيئة

تصميموتعزيزالمواردكفاءةتحسين•
المستدامةواالستهالكاإلنتاجسياسات
االنتقالاقسيفيسيماالوبيئيا ،اقتصاديا  

.الدائرياالقتصادإلى



-مثال 
دراسة حالة 

(البرتغال)

التقدمتحليل

فيالنشاطبتقدمبشدةDMCتقدميتأثرالبرتغال،في
إجماليفيمساهمةاألكثرالموادأنحيثالبناء،قطاع
لبشكالمستخدمةالمعدنية،غيرالمعادنهيالمؤشرهذا

الموادهذهمثلت،2017عامفي.القطاعهذافيمكثف
.DMCمن%59.6حوالي



-مثال 
دراسة حالة 

(البرتغال)

عامفيذروتهإلىDMCوصلالماضي،العقدفي•
عامحتىالحين،ذلكمنذمنحدراتجاها  أظهرمما،2008
%5.8قدرهابزيادةاالتجاههذاانعكسعندما،2014
لمة،السابقالسنواتعكسعلىذلك،ومع.السابقالعامعن
األولالمقامفيراجعا  2014عامفيالملحوظالتقدميكن
الزيادةإلىولكنالمعدنيةغيرالمعادناستهالكإلى

والوقودالمعدنيةغيرالمواداستهالكفيالمجمعة
غيرةصسنويةاختالفاتمععامينبعدذلكجاء.األحفوري

.(2016في%1.1-و2015في0.9%)+

،%6.2بنسبةDMCمؤشرارتفع،2017عامفي•
ورياألحفالوقودأنواعفيالزيادةإلىأساسا  ذلكويرجع

لتصل،(%9.0)+المعدنيةغيروالمعادن(9.7%)+
.طنمليون163.7إلىاإلجماليةقيمتها



الملخص

ادالموتدفقاتبياناتقاعدةتستند•
الموادتدفقحساباتإلىالعالمية
انوالياباألوروبياالتحادمنالوطنية
.العالملبقيةالمقدرةوالبيانات

اسأسعلىالمقدرةالبياناتإنتاجيتم•
ناتالبيامجموعاتمنالمتاحةالبيانات
المجفيالمختلفةالدوليةأوالوطنية

ومصايدوالغاباتالزراعةإحصاءات
.والطاقةوالتعديناألسماك
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