
والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، : ٨الهدف 
  العمل الالئق للجميع

تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك واإلنتاج، تدريجيا، حتى عام : ٤-٨الغاية 
دي عن التدهور البيئي، وفقا لإلطار العشري للبرامج المتعلق ، والسعي إلى فصل النمو االقتصا٠٢٠٢

 باالستهالك واإلنتاج المستدامين، مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

المحلي ونصيب الفرد من االستهالك المادي المحلي ونسبة االستهالك االستهالك المادي  :٠-٤-٨المؤشر 
 المادي المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

هري لمواد الظاتدفقات المواد المعيار وهو يبلغ عن استهالك ا الحتسابإن االستهالك المادي المحلي هو مؤشر 

 .في اقتصاد وطني

 األساس المنطقي:

 نمما. وهو مؤشر قطري ) مواد التي تُستخدم في اقتصاد وطنيإن االستهالك المادي المحلي يبلغ عن كمية ال

ضمن اقتصاد ما، إما  معالجتهايجب جانب االنتاج(. كما أن االستهالك المادي المحلي يقّدم كمية المواد التي 

. يطةتخدم لتغذية االقتصاد كمواد وسالمضافة إلى مخزونات المواد للبناء والبنية التحتية للنقل أو التي تُس

معادل ك كما يمكن تفسيرهويشرح االستهالك المادي المحلي البعد المادي للعمليات والتفاعالت االقتصادية. 

معدل مستوى استخدام المواد في إلى قيمة الفرد من االستهالك المادي المحلي  رللنفايات طويل االمد. وتشي

 هو مؤشر للضغط البيئي، كما يٌشار إليه أيضاً كمظهر استقالبي.واالقتصاد، 

 المفاهيم:

 يّ مظهر نبالتوازي بما أنهما يغّطيا وإلى األثر المادي لنظر إلى االستهالك المادي المحلييجب أن يتم ا

عن الكمية الفعلية من المواد في اقتصاد االستهالك المادي المحلي  يبلّغالستهالك. واالقتصاد، أي االنتاج وا

ما، واألثر المادي عن الكمية المفترضة المطلوبة عبر سلسلة االمداد لخدمة الطلب النهائي. ويمكن للبلد، على 

 لك قطاع انتاج أولي كبير جداً للتصدير أوتميألنه  مرتفع جداً  أن يكون له استهالك مادي محلي سبيل المثال،

معظم العملية الصناعية المعتمدة على المواد إلى  حّول محلي منخفض جداً ألنه استهالك ماديأن يكون له 

 بلدان أخرى. ويعمل األثر المادي على تصحيح الظاهرتَين.

 :التعليقات والقيود



 يحّد من قدراته ليكون قتصادية األمر الذياالقطاعات البحسب ال يمكن تفصيل االستهالك المادي المحلي 

 ً ً  حسابا  لنظام الحسابات القومية. تابعا

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

على أنه الواردات المباشرة من المواد زائد االستخراج المحلي للمواد ناقص الصادرات  يتم احتساب المؤشر

المباشرة للمواد المقاسة بالطن المتري. يقيس االستهالك المادي المحلي كمية المواد التي تُستخدم في العمليات 

. ادية. تدخل ضمن العملية االقتصوال تشمل عملية االستخراج المحلي المواد التي يمكن نقلها لذا الاالقتصادية. 

يستند االستهالك المادي المحلي إلى االحصاءات االقتصادية الرسمية ويتطلب بعض التعديل لتكييف بيانات 

تدفق المواد. تم تحديد معيار المحاسبة ووسائل المحاسبة في كتاب المصدر للمتطلبات المنهجية لمحاسبة 

. كما أن محاسبة تدفقات 3102ارشادات أوروستات لحسابات تدفقات المواد في النسخة األخيرة من العام 

 (.SEEAالمواد هو أيضاً جزء من إطار العمل المركزي لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة )

 :التفصيل

يمكن تفصيل االستهالك المادي المحلي بحسب الواردات واالستخراج المحلي والصادرات بحسب فئات كبيرة 

 تمن تدفقات المواد. وعند المستويات األعلى للتكامل يتم التمييز بين الكتلة الحيوية والوقود االحفوري والخاما

فئة من المواد،  00االستهالك المادي المحلي ل. يتم في العادة االبالغ عن الفلزيةالمعدنية والمعادن غير 

 فئة من المواد. 44واالستخراج المحلي ل

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

ية أي قيمة حقيقية ايجابية، في مجموعات البيانات االساسرسمياً تسجيل يتم احتساب القيمة صفر عندما ال يتم 

" يمكن أن تمثّل إما 1.1تعّوض هذا المجموع الكلّي. وبالتالي " المستخدمة ألي من العناصر المعنية التي

حقيقية، أو )بشكل حاسم( مزجاً بين االثنين، وهو األمر الشائع. األمر الذي يسمح  1.1الحسابات القومية أو 

ة م الناقصيالمزيد من االدماج؛ إال أنه من الجدير بالذكر أنه جّراء احتساب الق بأن يتم جمع القيَم بشكل سهل إلى

 قيمة أدنى من الموقف الفعلي. ، قد تمثّل المجاميع1.1على أنها 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

عدام والعالمية. إال أنه، في حالة ان االقليمية الناقصة على أنها صفر في المجاميع بالمثل، يتم احتساب القيم

للبيانات  زونةووحصة الناتج المحلي االجمالي كمعدالت مبلد معين حينها تعتبر تقديرات حصة الفرد البيانات ل

 المتوفرة.

 االقليمي: المجاميع

 http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdfراجع: 

 

 مصادر التفاوت:



 مصادر البيانات

 الوصف:

انات االتحاد االوروبي إلى اليابان، والبي تستند تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفقات المواد القومية من

المقّدرة لباقي دول العالم. يتم انتاج البيانات المقّدرة على قاعدات البيانات المتوفرة من مجموعات البيانات 

القومية والدولية المختلفة في مجال الزراعة واالحراج ومصائد االسماك والتعدين واحصاءات الطاقة. أما 

لالحصاءات الخاصة باالستهالك المحلي للمواد واالثر المادي فتشمل وكالة الطاقة الدولية،  المصادر الدولية

( وقاعدة البيانات FAO( ومنظمة األغذية والزراعة )USGSمؤسسة الواليات المتحدة للمسح الجيولوجي )

 (.COMTRADEاالحصائية لتجارة السلع االساسية )

 عملية الجمع:

ى جمع البيانات عليقوم الفريق العامل على التدفقات المادية العالمية وانتاجية الموارد التابع للمشروع االقاليمي 

 من البلدان ومن مصادر أخرى.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 بلداً. 071تغطي البيانات أكثر من 

 السالسل الزمنية:

 (.3101-0771عاماً ) 41فترة زمنية تغطي تغطي مجموعة البيانات كل أّمة بشكل فردي، على 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 قيد النقاش.

 إصدار البيانات:

 لبياناتالجهات المزّودة با

 مكاتب االحصاءات القومية.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 اتات أوروستبرنامج األمم المتحدة للبيئة، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وقاعدة بيان
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