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 توطـــئة  

تمثل عملية تدوير النفايات حلقة في سلسلة طويلة من اإلجراءات والتدابير الهادفة 

إلرساء نمط اقتصادي جديد في إدارة املوارد واملخلفات، يكون قائما على التجديد واالسترجاع. 

إن هذا النموذج الجديد الذي يعرف باالقتصاد الدائري ال يعمل على تخفيف اآلثار البيئية  

لنفايات فحسب، بل يوفر على العالم حسب تقرير املنتدى االقتصادي العالمي  السلبية ل

، ويزيد من القدرة 2025أكثر من تريليون دوالر بحلول عام    2015ومؤسسة "إلين مكارثر" لسنة  

التنافسية للصناعات ويوفر فرص عمل مستدامة. كما أنه يهتم بتغيير كل أساليب اإلنتاج  

ملستدامة من خالل اهتمامه بكل تفاصيل حياة املنتج أو ما أصطلح وأنماط االستهالك غير ا

على تسميته "املنتج من املهد إلى اللحد" من أجل الحفاظ على قيمة املنتجات واملواد واملوارد 

 االقتصادية ألطول فترة ممكنة.

ومليون طن   طن من النفايات الصناعية  مليون   2.5نأكثر موفي هذا اإلطار تطرح الجزائر  

 
 
، حيث تشكل هذه املخلفات خطرا كبيرا على البيئة الطبيعية وعلى  من النفايات املنزلية سنويا

اإلطار التنظيمي والتشغيلي  في املجتمع بسب آثارها السلبية، وهو ما يستدعي إعادة النظر 

ة النفايات، حتى يسهل التحكم فيها وإدارتها وتحويلها من مشكلة بيئية واقتصادي  تدوير لعمليات  

إلى مصدر للموارد واملواد القابلة لالستخدام، ومن ثم توفير املوارد الطبيعة غير املتجددة 

 لألجيال القادمة بما يتماش ى مع مبادئ التنمية املستدامة.

 ؤتمراملأهداف  

 لتحقيق جملة من األهداف أهمها:  امللتقىيسعى  

 ؛ تبيين أهمية النفايات كمدخل لصناعات متعددة 

   ؛املفاهيم األساسية املرتبطة باالقتصاد الدائري توضيح 

 ؛عادة التدوير محليا وطنيا ودولياالتعريف بنشاطات إ 

  ؛التعرف على التجارب الدولية في مجال تطبيق االقتصاد الدائري 

 ؛عرض أساليب وطرق النهوض بقطاع إعادة تدوير النفايات   
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 ؛ددةلنفايات في خلق الطاقات املتجإبراز أهمية استغالل ا 

  التعريف بالسياسات والبرامج واآلليات املسخرة من قبل السلطات من أجل النهوض بقطاع

 إعادة التدوير.

 

 ؤتمرمحاور امل
 

 التنمية املستدامة  لتحقيقالدائري أداة جديدة  االقتصاد  ول:  املحور األ 

  ؛االقتصاد الدائري: اإلطار املفاهيمي والنظري 

     اإلقليمية والدولية في تبني االقتصاد الدائري.دور السياسات املحلية 

   ؛في تفعيل االقتصاد الدائري والخاصة  أهمية االستثمارات العمومية 

  عرض لبعض التجارب الدولية واإلقليمية في تطبيق االقتصاد الدائري. 
 

 املترتبة عن تدوير النفايات  اآلثار املحور الثاني:  

 ؛النفايات ...مخاطر بيئية وصحية 

 ؛التكنولوجيا الخضراء ودورها في تخفيض النفايات 

 ؛اآلثار االقتصادية االجتماعية والبيئية لعملية تدوير النفايات 

 ؛برامج تحويل النفايات إلى طاقات متجددة 
 

 واقع برامج وعمليات تسيير وتدوير النفايات في الجزائراملحور الثالث:  

  ؛الواقع واآلفاقبين النفايات في الجزائر  وتدوير    تقييم برامج تسيير 

 ؛دور الهيئات املحلية في دعم برامج تسيير وتدوير النفايات 

 ؛التجارب الناجحة لبعض املؤسسات االقتصادية املحلية والوطنية في تدوير النفايات 

 ؛معوقات تطبيق االقتصاد الدائري في الجزائر 
 

 نحو االقتصاد الدائري في الجزائرآفاق وتحديات التحول  املحور الرابع:  

 ؛ آليات تطوير نشاط تدوير النفايات 

 ؛ ترقية دور السياسات العمومية في دعم وتحفيز االستثمار العمومي والخاص في تدوير النفايات 

  ؛متطلبات تأهيل وإدماج املنظمات لتفعيل االقتصاد الدائري 

   ؛متطلبات االقتصاد الدائري رفع الوعي البيئي للمجتمع املدني لتحقيق 

  ؛ترقية دور الشراكة األجنبية في إرساء قواعد االقتصاد الدائري 

 تفعيل وتثمين البحث والتطوير في مجال تدوير النفايات 
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 الفهـرس
 

   األكثر إستدامة إقتصاد التدوير :  اإلقتصاد الدائري 

 - اإلطار املفاهيمي والنظري -
 25-10 بن عزة هناء  

إعادة تدوير النفايات: متطلب حتمي للتحول من االقتصاد  

عرض تجارب في إعادة تدوير   :الخطي الى االقتصاد الدائري 

   النفايات 

 48-26 قريش ي كنزة 
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 عظيمي دالل 
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دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ضمن االقتصاد  تفعيل 

 دراسة حالة: الدائري لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر
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 -اإلطار المفاهيمي والنظري- إقتصاد التدوير األكثر إستدامة: اإلقتصاد الدائري

Circular Economy….The most Sustainable Recycling Economy-

Conceptual and theoretical framework - 

 بن عزة هناء 
Benazza hanaa 

  hanaa.benazza@univ-tlemcen، ، اجلزائر(MECAS)خمرب البحث  ،جامعة تلمسان
 52/60/5656اريخ النشر: ت

 

 

 

 :ملخص
أصبح من الضروري  يف إطار التأثريات السلبية والضارة لألنظمة الصناعية احلالية يف ظل اإلقتصاد اخلطي،

يف إطار ذلك، جاءت  .استدامةيل أكثر وأكثر حفاظا على مواردها وبالتا البحث عن بدائل أقل ضررا بالبيئة،
-"تقليل "اإلقتصاد الدائري" القائم على مبدأـ هذه الورقة البحثية حماولة تسليط الضوء على ما يصطلح عليه ب

ملا  ختلص"،-صنع-اخلطي القائم على مبدأ "أخد لالقتصاد اسرتاتيجيإعادة تدوير" كبديل  -إعادة إستخدام
 عال يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.يلعبه هذا البديل من دور ف

 اإلقتصاد الدائري؛ النفايات؛ إعادة التدوير؛ التنمية املستدامة.كلمات مفتاحية: 
 .Q01؛Q11 ؛JEL :Q53تصنيف 

Abstract: 

 In the context of the negative and harmful effects of existing industrial 

systems in light of the linear economy, it is necessary to search for alternatives 

that are less harmful to the environment, more resource efficient and therefore 

more sustainable. In this context, this paper attempts to highlight the so-called 

"circular economy" which is based on 3R "Reduce-Reuse-Recycling "principle as 

a strategic alternative to the linear economy which is based on "Take-Make-

Dispose" principle, as this alternative plays an active role in achieving the 

sustainable development goals (SDG's). 
Keywords: Circular Economy, Wastes, Recycling, Sustainable Development. 

Jel Classification Codes: Q53؛ Q11؛Q01. 
__________________________________________ 
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 مقدمة: .1
يتميز اإلقتصاد اخلطي بتوفر كميات كبرية وعالية من املوارد الطبيعية والطاقة، إذ عادة ما تتحول السلع 

و بالتايل فإن هذا النوع  املوجهة حنو املستهلك يف اإلقتصاديات اخلطية إىل نفايات يف وقت قصري جدا،
بل يزيد من سرعة تدهور األنظمة  عة،من اإلقتصاديات ال يساعد على إستنفاد قاعدة املوارد الطبيعية بسر 

 (5602)بيرت هيك ،مايكل ناوس، واألرض من خالل إنبعاثاهتا امللوثة. البيئية الطبيعية مثل:املاء،اهلواء،
يف إطار التأثريات الضارة و السلبية لألنظمة الصناعية احلالية يف ظل اإلقتصاد اخلطي، أصبح من الضروري 

وبالتايل  وافقا مع الطبيعة، أقل ضررا بالبيئة، و أكثر حفاظا على مواردها،البحث عن بدائل أخرى أكثر ت
ومن بني البدائل اليت ظهرت إىل الوجود ما يصطلح عليه ب "اإلقتصاد  أكثر إستدامة.

(، والذي تعود أسسه األوىل إىل املهندس املعماري والبيئي السويسري circulareconomyالدائري")
(Walter Stahel)من املهد إىل املهد»كر مبدأ، مبت(»cradle to cradle)  مفاده 1976عام،

و إعادة إخراجه يف أشكال و إستخدامات جديدة  اإلستفادة قدر اإلمكان من املنتج من خالل تدويره،
إعادة حتويل السلع القدمية إىل  سواء كان ذلك من خالل ختدم اجلانبني اإلقتصادي والبيئي يف آن واحد،

ة اإلستخدام عن طريق اإلصالحات ة عن طريق إعادة تدويرها، أو من خالل متديد فرت موارد جديد
 التحسينات.و 

يف إطار ما سبق، حتاول الورقة البحثية احلالية تسليط الضوء على ماهية هذا املصطلح اجلديد، ولو أن 
ذلك تنمية املستدامة. و ل يف حتقيق الأسسه وركائزه تعود لعقود ماضية، وما يلعبه هذا األخري من دور فعا

 حماور: أربعةيف إطار 
I.  اإلقتصاد الدائري: املفهوم واملبادئ  

II.  دور اإلقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

III.  حواجز تطبيق اإلقتصاد الدائري 

IV.  التداخل بني اإلقتصاد الدائري واإلقتصاد األخضر 



 -اإلطار المفاهيمي والنظري-  استدامةالتدوير األكثر  اقتصاد: الدائري االقتصاد عنوان المقال:
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 CircularEconomy: meaning and Conceptsالدائري: المفهوم و المبادئ ) اإلقتصاد.2

 :CircularEconomymeaning)مفهوم اإلقتصاد الدائري )1.2 
(،يف Walter Stahelيف حني أن مبدأ" من املهد إىل املهد" مت صياغته من طرف املعماري السويسري )

( McDonough Williamإطار معارضته للنظام اإلقتصادي اخلطي، فلقد مت تطويره من قبل املعماري)
 Cradle to Cradle: remarking the( يف كتاب بعنوان:"Braungart Michaelوالكيميائي)

way to makethings" :و كتاب بعنوان 

The upcycle:beyondsustainability –designing for abundance»» إذ دعا كل من ،
(McDonough( و )Braungartإىل طريقة جديدة لتصميم منتجاتنا املا ) دية، و لتجاوز مفهوم

 ,Wautelet)الكفاءة البيئية اليت ترتكز فقط على احلد من اآلثار السلبية للنشاط البشري على البيئة
2018) 

يعرف اإلقتصاد الدائري على أنه: "نظام صناعي أو نظام متجدد قائم على إعادة التصميم والتحول حنو 
الضارة. ويهدف إىل القضاء على النفايات من خالل  إستخدام الطاقة املتجددة، وجتنب إستخدام املواد
 .(Hobson.K, 2016)التصميم املتميز للمواد واملنتجات ومناذج األعمال

 (: اإلقتصاد الدائري مقابل اإلقتصاد الخطي01الشكل)
 اإلقتصاد الخطي بدون منهج إدارة تدفق المواد

 

                                           
:McDounough.W ,Braungart.M.(2002).«Cradle to Cradle: remarking the way to make things» ,

New-York ,North Point press." 
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 اإلقتصاد الدائري مع تطبيق منهج إدارة تدفق المواد

 
 .معهد إدارة تدفق املواد التطبيقية ،(0-2، الصفحات 5602)بيرت هيك ،مايكل ناوس، المصدر:

كما يعرف اإلقتصاد الدائري على أنه:"نظام إقتصادي يتم فيه تداول املنتجات و اخلدمات يف حلقات مغلقة أو 
دف اإلحتفاظ بأكرب قدر ممكن دورات.و يتميز اإلقتصاد الدائري بأنه إقتصاد يتم جتديده بالتصميم،  وذلك هب

إعادة  من قيمة املنتجات و األجزاء، أي ان اهلدف منه هو إنشاء نظام يسمح باحلياة الطويلة، إعادة اإلستخدام،
.كما (MacArthur, 2016)التجديد، إعادة التصنيع،  وإعادة تدوير املنتجات واملواد

 لإلستخدام الفعال لألصول املنتجة فعليا". ذج"منو  بأنه ،(Esposito.M,Tse.T,Soufani.K, 2018)يعرفه

 و ميكن تلخيص الفرق بني اإلقتصاد اخلطي و اإلقتصاد الدائري يف الشكل التايل:
 (: من اإلقتصاد الخطي إلى اإلقتصاد الدائري2الشكل)

 
 
 

 
 من إعداد الباحثةالمصدر:

 املواد األولية
 

 اإلنتاج

اإلستعمالا  

 نفايات

 اإلقتصاد الخطي اإلقتصاد الدائري
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 :CircularEconomyConcepts))مبادئ اإلقتصاد الدائري  2.2
قتصاد الدائري يقوم النشاط اإلقتصادي ببناء و إعادة بناء النظام ككل.و يعرتف هذا املفهوم بامهيةاإلقتصاد يف اإل

ة  الصغرية، بالنسبة للمنظمات الذي حيتاج إىل العمل بفعالية على مجيع املستويات،لألعمال التجارية الكبري 
ل إىل اإلقتصاد الدائري إىل تعديالت هتدف إىل احلد من ال يرقى التحو  وعلى املستويني احمللي  العاملي. األفراد،و 

دى الطويل، ويولد فرصا جتارية اآلثار السلبية لإلقتصاد اخلطي، بل إنه ميثل حتوال نظاميا يبين مرونة على امل
ليت يرتكز عليها اإلقتصاد ومن أهم املبادئ األساسية ا .(Ellen Macarthur)إقتصادية مع توفري مزايا بيئية و 

 (:433، صفحة 9012، )الرميدي الدائري
  احملافظة على رأمسال الطبيعي وتعزيزه من خالل التحكم يف املخزونات احملدودة، وموازنة تدفقات املوارد

 املتجددة.

  فائدة. بأعلىحتسني عائد املوارد عن طريق تدوير املنتجات واملكونات واملواد 

  خالل الكشف عن العوامل اخلارجية السلبية.فعالية النظم من 

 The role of CE to)دور اإلقتصاد الدائري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 3.

achievingSDGs) 

 ديات حتقيق التنمية املستدامة.اإلقتصاد الدائري مؤخرا أمهية متزايدة كأداة تقدم حلوال لبعض حت إكتسب
 Barbara Marry، مت إنشاء مفهوم التنمية املستدامة من قبل )0726جتدر اإلشارة إىل أنه يف عام و 

Wardإذ أن هناك  إقتصادي، إجتماعي وبيئي، ى ثالث أبعاد للرفاهية:ل(،إذ يعتمد هذا األخري ع
-.(Banaite.D, Tamosiuniene.R, 2016, p. 316)تأثريات متبادلة بني األبعاد الثالث 

 -(3)أنظر الشكل
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 عاد التنمية المستدامةأب (:3الشكل)

 
 (Jinhui, 2016)على : من إعداد الباحثة إعتمادا المصدر:

إن حتقيق النمو اإلقتصاديو التنمية املستدامة يتطلبان احلد من البصمة البيئية، ونقصد هبذه األخرية "أداة 
األفراد أو  رساتحماسبية متكن من تقدير إحتياجاتإستهالك املوارد، ومتطلبات إستعاب النفايات من مما

فاهلدف من  وذلك من خالل طرق اإلنتاج واإلستهالك. " (Johnson.P, 2003) .اإلقتصاد
اإلقتصادالدائري هو إعادة توليد الفرص اإلقتصادية حمليط خال من الثلوث من خالل التقليل من 

ليت يعترب اإلقتصاد مما يسمح بتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وا املوارد، استخدامالنفايات، إعادة 
من أجندهتا، إذ أن اإلقتصاد الدائري ميكن أن يساهم يف حتقيق العديد من هذه  يتجزأالدائري جزءا ال 

 يت:و هي كاآل -4أنظر الشكل-(SustainableDevelopmentGoals:SDGs)  األهداف
الصرف مياه نظيفة و ، جلنسنيملساواة بني ا، اجودة التعليم، الصحة اجليدة والرفاه، تضمني اجلوع، ال للفقر
اإلبتكار، والبىن  الصناعة،االقتصادي، العمل الالئق والنمو ، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، الصحي
، العمل املناخي، اإلستهالك واإلنتاج املسؤول، املدن واجملتمعات املستدامة، التقليل من الالمساواة، التحتية

 الشراكات من أجل األهداف.، السالم، العدل، ومنظمات قوية، احلياة على األرض، احلياة حتت املاء
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 :أهداف التنمية المستدامة4)الشكل)

 
 (Jinhui, 2016) المصدر:

املسؤول"هو يف صميم اإلقتصاد  ( للتنمية املستدامة "اإلنتاج واإلستهالك05فمن الواضح أن اهلدف )
أنظر –هلدف(،أما بالنسبة لألهداف األخرى الدائري)تأثري مباشر قوي لإلقتصاد الدائري يف حتقيق ا

("تضمني اجلوع" من خالل إنتاج 5فيمكن لإلقتصاد الدائري أن يساهم يف حتقيق اهلدف)-2الشكل
(:"املياه النظيفة"، 0الغداء املستدام )تأثري غري مباشر لإلقتصاد الدائري يف حتقيق اهلدف (،اهلدف)

(:"احلياة يف األرض" ) تأثري مباشر قوي 02، و اهلدف)(:"الطاقة النظيفة بأسعار معقولة"2اهلدف)
 لإلقتصاد الدائري يف حتقيق اهلدف( و يكون من خالل اإلستخدام الفعال للموارد، إعادة التصميم،

(:"العمل املناخي")حتقيق اهلدف سيعزز من اإلقتصاد 03وإستخدام املواد بشكل أطول،  أما اهلدف)
 الدائري(.
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 عالقة بين أهداف التنمية اإلقتصادية في سياق ممارسات اإلقتصاد الدائري:ال (5)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ()مترجم(Schroeder.P,Anggaeni.k,Weber.U, 2018, p. 14)المصدر: 

 :(CircularEconomy application barries)حواجز تطبيق اإلقتصاد الدائري  4.

 منها، ثقافية الدائري،االقتصاد اجه التحول حنو تطبيق هناك العديد من املعوقات و احلواجز اليت تو 
 ,Kirchherr. J, Piscicelli. L, Bour.R)تكنولوجية، تشريعية،  و تسويقية  منها

Kostense-Smit. E, Muller. J, Huibrechtse-Truijens. A, and 
Hekkert. M., 2018, p. 266) -1أنظر اجلدول-: 

 
 

إرتباط قوي و 
  CEمباشر ل 

 باألهداف
 إسهام غري مباشر
 CEملمارسات 

)من لتحقيق اهلدف
خالل األهداف 

 األخرى للتنمية
 املستدامة(

عزز حتقيق اهلدف ي
 CEممارسات 

أ,  إرتباط ضعيف
 ال يوجد إرتباط

 فرص التعاون ل
CE 

طاقة 7.
عار نظيفة بأس

العمل 8. معقولة
مو الالئق و الن
 اإلقتصادي

.12

 اإلستهالك و
اإلنتاج 

 املعقول  

املاء و 6.
الصرف 

 الصحي  
ااحلياة 15.

على األرض 
ال 1.  

 للفقر
.2

 تضمني
مدن و 11. اجلوع

جمتمعات 
 مستدامة

.9

كاالصناعة،اإلبت
 ر

تيةو البىن التح  

.14 اة احلي
اءحتت امل  
.13

العمل 
 املناخي

.10

ن م التقليل
 الالمساواة

جودة 4.
مالتعلي  .16

السالم،العدل
،و منظمات 

 قوية.

.5

املساواة 
بني 

 اجلنسني

.3

الصحة 
 اجليدة و

 الشراكات من أجل األهداف7. الرفاه

اداإلقتص
 ي

اإلحتماع
 ي

 البيئي
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 التفاعل فيما بينها.و CE(:حواجز تطبيق 01الجدول)
  الحواجز

 الحواجز الثقافية

 
 (CE)تفتقر الوعي و /أو الرغبة يف املشاركة مع 

 .الثقافة املرتددة للمؤسسة 

 .إستعداد حمدود للتعاون يف سلسلة القيمة 

 .نقص وعي و إهتمام املستهلك 

 .العمل وفقا للنظام اخلطي 

 الحواجز التشريعية

 
 (CEاعمة لإلنتقال حنو )تفتقر إىل السياسات الد

  التدابري الدائرية احملدودة)عدم  النظر إىل
التكاليف فقط عند القيام بالتدابريو إمنا 

 أيضا ألشياء أخرى(.

 .عرقة القوانني و اللوائح 

  اإلفتقار لوجود إمجاع عاملي حول حتمية
 التطبيق.

 الحواجز التسويقية

 
رية(ال الدائ)تفتقر إىل اجلدوى اإلقتصادية لنماذج األعم  

 .إخنفاض اسعار املواد اخلام 

  اإلفتقار إىل التوحيد القياسي )نقص
 املعايري(للتطبيق.

 .تكاليف إستثمارية عالية مقدما 

  .متويل حمدود لنماذج األعمال الدائرية 

اإلفتقار إىل القدرة على تقدمي منتجات   الحواجز التكنولوجية
 ية اجلودة معاد تصنيعها.عال

  تصاميم دائرية حمدودة )املنتجات غري
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 (CE)تفتقر إىل تقنيات متبثةلتنفيد 

 مصممة لنماذج األعمال الدائرية(

 نقص البيانات 

 .Kirchherr. J, Piscicelli. L, Bour.R, Kostense-Smit)من إعداد الباحثة إعتمادا على:المصدر:
E, Muller. J, Huibrechtse-Truijens. A, and Hekkert. M., 2018, p. 266) 

 .اإلقتصاد الدائريCE:مالحظة
 CircularEconomy and (Green)التداخل بين اإلقتصاد الدائري و اإلقتصاد األخضر 5.

Economy Interactions): 

من بني املصطلحات شائعة االستخدام يف جمال االقتصاد البيئي. ميكن التمييز ما بني  :االقتصاد 
وجيا النظيفة، إذ تعترب هذه املفاهيم الثالثة  جزًءا من االقتصاد األخضر. الدائري،اإلقتصاد احليوي والتكنول

أنظر -فغالبا ما ينظر إىل هذا األخري كمفهوم مظلة هلذه املفاهيم الثالثة و املفاهيم األخرى ذات الصلة
.قبل التطرق إىل النقاط املشرتكة بني املفاهيم،ال بد من إستعراض بسيط ملفاهيم هذه -0الشكل

 -2ظر اجلدولنأ-صطلحات ملخصة يف اجلدول املوايلامل
 : مفاهيم اإلقتصاد األخضر6الشكل

 
 
 
 
 

 
 (Hautakangas, 2017)المصدر:

 
 

 اإلقتصاد األخضر

وياإلقتصاد الحي التكنولوجيا  
 النظيفة

رياإلقتصاد الدائ  

وجدورة حياة المنت  
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 (: اإلقتصاد الدائري، اإلقتصاد الحيوي، و التكنولوجيا النظيفة2الجدول)
 اإلقتصاد الدائري

يهدف االقتصاد الدائري إىل تقليل  
م تداول كمية النفايات عن طريق تعظي

املواد يف االقتصاد. وهذا يتطلب 
منتجات طويلة األمد وكذلك تطوير 
أنظمة إعادة التدوير. كما يتطلب ذلك 
تصميم منتجات يف مرحلة مبكرة لزيادة 

أنظر تعريف -قابلية إعادة التدوير
 _1املصطلح يف احملور 

 

 اإلقتصاد احليوي
بشكل عام يف تعاريف اإلقتصاداحليوي،  

ساسية هي استخدام املوارد النقطة األ
املتجددة الستبدال املوارد غري املتجددة. 
وغالًبا ما يتم تشجيع هذا اهلدف على 
حتقيقه من خالل االبتكارات اجلديدة 

عرِّف االقتصاد يكما  وتطوير التقنيات.
احليوي على أنه إنتاج موارد بيولوجية 
متجددة واستخدامها يف إنتاج األغذية 

 .واملنتجات احليوية والطاقة احليوية

 التكنولوجيا النظيفة
حتتوي على مجيع التقنيات واملنتجات 
واخلدمات والعمليات اليت تعزز 
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية 

يئية السلبية لألنشطة ومتنع اآلثار الب
 .التجارية

 

 (Hautakangas, 2017)من إعداد الباحثة إعتمادا على :المصدر

ترتبط املفاهيم املذكورة أعاله مع بعضها البعض بطريقة أو بأخرى،إذ جيلب االقتصاد احليوي موارد 
لنظيفة على زيادة كفاءهتا املادية وقيمتها، أما متجددة إىل االقتصاد األخضر بينما تعمل التكنولوجيا ا

ومن بني النقاط واألهداف املشرتكة .االقتصاد الدائري فيقوم بإعادة تدوير املواد إىل عملية إنتاج جديدة
 (:7أنظر الشكل)-نلخصها يف الشكل املوايل بني املفاهيم الثالثة السالفة الذكر،

 CE,BE,CT(:األهداف المشتركة بين 7الشكل)

 
 (Hautakangas, 2017)من إعداد الباحثة إعتمادا على :المصدر

 :التكنولوجيا النظيفة.CT: اإلقتصاد احليوي، BE: اإلقتصاد الدائري، CE:مالحظة
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 خاتمة: .6
وارد يعد اإلقتصاد الدائري البديل املالئم و األفضل لإلقتصاد اخلطي،و الذي ينجم عنه إستنزاف للم

الطبيعية و مصادر الطاقة الغري متجددة،ناهيك عن اآلثار السلبية على البيئة،إذ يعد هذا األخري مدخال 
مهم و فعال لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  ملا له من دور يف محاية البيئة من الثلوث عن طريق التقليل 

ىل مواد خام لصناعات أخرى،أي أنه يف من النفايات، من خالل إعادة تدوير هذه األخرية و حتويلها إ
اإلقتصاد الدائري ال شيئيهدر،و لذلك فالبد من العمل على إزالة كل العقبات و احلواجز اليت حتول دون 

 حتقيق ذلك.
 . قائمة المراجع:6

(. األبعاد االسرتاتيجية إلعادة التدوير يف تعزيز فلسفة التسويق األخضر" استعراض 9011ثامر البكري . )
 .94،  العدد8جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد لتجارب منتقاة من شركات ودول خمتلفة. 

خليل أسامة سعد. )بال تاريخ(. التخطيط البيئى للتخلص من املخلفات والنفايات العم ا رنية وأطر تطبيقاهتا 
 furp.cu.edu.eg/urj2005/frup2005-trashplanning-1.pdfباألقطار النامية. 

 متوفر على املوقع االلكرتوين.
(. األمهية البيئية واالقتصادية لتدوير النفايات الصلبة باملؤسسات الصناعية وعالقتها 9014صليحة حفيفي. )

بالتنمية املستدامة: د راسة ميدانية على مستوى شركة حتويل املعادن بوالية عني 
 .2جملة االقتصاد،  العدد، .SOTRAMETالدفلى
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Abstract:  

        This study was conducted to show how to recycle waste, considered as 

the most important method used in waste management, and the imperative 

requirement to transform from linear economy to circular economy, by 

providing a comprehensive vision to ensure the sustainable development, 

with presenting some leading experiences, such as Sweden, Europe and the 

United States of America. 

        In this study, we result that the waste is not a negative term, but in fact, 

its one of the alternative and the cheapest economic resources, in which the 

idea of recycling is a necessity for moving into a circular economy in order 

to ensure the sustainable development with its dimensions, and to achieve 

the ecological balance. 

 Keywords: linear economy; circular economy; waste; sustainable 

development; waste recycling. 

Jel Classification Codes : E230;K320;P280 

 مقدمة:  .0
ل ــظ واالجتماعي، ويف اجلانب االقتصادي والتكنولوجي للتغريات والتطورات اليت مست نتيجة

الزيادة السكانية اليت صاحبتها ارتفاعات يف االنتاج واالستهالك معا،  مما سبب استنزاف الثروات واملوارد 
كله هذه ـــه عاملنا اليوم ملا تشـــتواجافة اىل مشكل النفايات كأحد اكرب التحديات اليت ــــاملتاحة باإلض

االخرية من خطر على البيئة واالنسان يف ان واحد،  وهبدف حماولة التخلص منها وتثمينها جاءت فكرة 
اعادة تدويرها او اعادة حتويلها واستخدامها مرة اخرى،  وهذه الفكرة تدعو اىل عامل بدون نفايات واليت 

 .  الدائريتتماشى مع متطلبات  االقتصاد 
             :واعتمادا على الطرح السابق ميكن صياغة اشكالية البحث كالتايل

 الدائري؟ هل تعترب اعادة تدوير النفايات متطلب حتمي للتحول من االقتصاد اخلطي اىل االقتصاد
  أهمية البحث.0.0

مطلب  أصبحقتصاد الدائري فالتحول لال من خالل جوهر املوضوع املتناول، امهية الدراسةتكمن         
عن  اليت تساهممتطلباته كإعادة تدوير النفايات  أحدحتمي إلحداث التوازن البيئي من خالل حتقيق 
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واملزايا واآلليات املختلفة  النفايات واالقتصاد الدائري وذلك بالعروج اىل خمتلف املفاهيم اعادة تدوير
 .النفاياتيف اعادة تدوير  صاحبه يف ذلك التطرق اىل بعض التجارب الرائدة

  هيكل البحث.0.1
      :بغية اإلملام باملوضوع حمل الدراسة فقد مت تقسيمه على النحو التايل

 فكرة التحول من االقتصاد اخلطي اىل االقتصاد الدائرياوال. 
 نمية املستدامة؛اعادة تدوير النفايات: متطلب حتمي لالنتقال اىل االقتصاد الدائري وحتقيق ابعاد الت ثانيا.

 عرض جتارب رائدة يف اعادة تدوير النفايات.ثالثا. 
 فكرة التحول من االقتصاد الخطي الى االقتصاد الدائري   .0

 مفهوم االقتصاد الخطي ومراحله0.0
 :مفهوم االقتصاد الخطي 0.0.0

يف مرحلة حتويلها  يف االقتصاد اخلطي تبدأ دورة حياة مادة ما باستخالصها من الطبيعة فيتم
اإلنتاج، وبعد تسويق املنتجات تستهلك، وبعد ختلي املستهلك عنها،  تصبح املادة نفايات يتم التخلص 

وبالتايل يقوم االقتصاد الصناعي اخلطي على عملية "خذ، صنع، ختلص"، حيث تستنزف  منها
 مة أو يف احملارق االحتياطات احملدودة من اخلامات خللق منتجات ينتهي هبا املطاف يف مقالب القما

ويرتكز منوذج االقتصاد اخلطي على (5612؛ قندوز و الزغيب، 06، صفحة 5612)قندوز و الزغيب، 
أساس سهولة توفري كميات كبرية من املوارد الطبيعية والطاقة، وبالتايل العاملية املعقدة وسلسلة التوريد، 

و املستهلك إىل نفايات يف وقت قصري جًدا، وعادًة ما تتحول معظم سلع االقتصادات اخلطية املوجهة حن
اليت تتولد من خالل عملية إنشاء السلع؛  وهذا ليس سوى جزء صغري من إمجايل االنبعاثات) النفايات(

وبالتايل فإن االقتصادات اخلطية ال تساعد فقط على استنفاذ قاعدة املوارد الطبيعية بسرعة، بل تزيد  
يئية الطبيعية مثل املياه واهلواء واألرض من خالل انبعاثاهتا امللوثة، كذلك من سرعة تدهور األنظمة الب

وأخريًا وليس آخرًا، فإن أنظمة االقتصاد اخلطية غري مصممة لزيادة القيمة املضافة اإلقليمية إذا أخذت 
ية مجيع التكاليف احلقيقية واخلفية بعني االعتبار، وال ميكن القتصاد إقليمي/ حملي يتمتع باسرتاتيج
 .مستقبلية تستهدف النمو واالستثمار أن يستمر إىل أجل غري مسمى باالعتماد على االقتصادات اخلطية

 (4، صفحة 5612)هيك و ناوس ، 
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 مراحل االقتصاد الخطي.0.0.0
  مير االقتصاد اخلطي بأربعة مراحل أساسية تتمثل يف استخالص املوارد، اإلنتاج، االستهالك 

 فايات وميكن تلخيصها يف اجلدول التايل:وأخريا التخلص من الن
 : مراحل االقتصاد الخطي 0الجدول رقم 

 البيان المراحل 
استخالص 

 الموارد الطبيعية
على أساس سهولة توفري كميات كبرية من املوارد الطبيعية والطاقة،  نموذج االقتصاد الخطييرتكز 
واد األولية بدون حدود فأصبحت تتميز اعتمد االقتصاد العاملي منذ قرون على استخراج امل حيث

بالندرة أكثر فأكثر. فإن االقتصاديات اخلطية ال تساعد فقط على استنفاذ قاعدة املوارد الطبيعية 
بسرعة، بل تزيد كذلك من سرعة تدهور األنظمة البيئية الطبيعية مثل املياه واهلواء واألرض من خالل 

من خالل استغالل الغاز الصخري يتم و  ياه، ففي أمريكاوكمثال على ذلك امل، إنبعاثاهتا امللوثة
وتعترب ندرة املياه من أهم األخطار اليت ستواجه البشرية يف ، تلوث كميات معتربة من املاءو  استعمال

 .السنوات القادمة
يل . على سباليت يكون نشاطها مسؤواًل عنهاإن الشركات الصناعية ال تدفع تكلفة تدهور البيئة،  االنتاج

املثال، ال يدفع الصناعي مثن تدهور البيئة من انبعاث غازات االحتباس احلراري بالرغم من تكاليفها 
اجلد عالية، كما يعتمد اإلنتاج يف االقتصاد اخلطي على أسلوب اإلنتاج ذات تقادم مربمج أي عمر 

يد من استهالك أكرب حتقيق أرباح أكرب مما يز و  وذلك هبدف زيادة حجم اإلنتاج املنتجات حمدود جدا
عن التخلي و  التصنيع من جهةو  ارتفاع كبري حلجم النفايات الناجتة عن عملية اإلنتاجو  للمواد األولية

 املبكر للمستهلكني عن املنتجات الفاسدة من جهة أخرى
كما أن   وبيع السلع املستدامة االستهالك عرب الزمن، غالبا املؤسسات املنتجة ال هتدف إىل إنتاج االستهالك

عملية الشراء على عمر املنتج،  العمالء يفضلون شراء املنتجات بأسعار منخفضة وال يبحثون أثناء
لذلك يعتمد املنتجون على أسلوب التقادم املربمج أو املتعمد للسلع الشيء الذي يدفع العمالء و 

ن خالل إدخال ومن أهم أساليب التقادم املربمج جند التقادم التكنولوجي م بتجديد منتجاهتم
 التكنولوجيا احلديثة على املنتجات اجلديدة مثل اهلواتف النقالة واحلاسوب.

عرف املشرع اجلزائري على أن النفايات هي:" كل البقايا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو  رمي النفايات
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ئز بالتخلص منه أو قصد االستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو احلا
التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته وتعترب الكميات الكبرية من النفايات الناجتة حاليا أمرا 

أنه للتخلص من هذه الكميات البد من حرقها أو دفنها، ويف و  مقلقا للمهتمني بشؤون البيئة، خاصة
 دا.احلالتني تكون اآلثار البيئية لعملية احلرق ضارة ج

 06-52من اعداد الباحثة باالعتماد على فاطمة الزهراء قندوز، على الزعيب، مرجع سابق، ص :المصدر

وبالتايل فإن أنظمة االقتصاد اخلطية إذا أخذت مجيع التكاليف احلقيقية واخلفية بعني االعتبار، وإذا  
تهالك املوارد تبقى دون تغيري، ال كانت االجتاهات احلالية للنمو السكاين، التصنيع والتلوث واإلنتاج واس

 ميكن القتصاد إقليمي أو حملي هادف للنمو واالستثمار أن يستمر إىل أجل غري مسمى باالعتماد على

االقتصاديات اخلطية. ومن هنا بدأت تتعاىل االصوات باملطالبة بالتوجه حنو االقتصاد الدائري إلضافة 
 .املعاصرة يف االقتصادياتالبصمة البيئية 

 االقتصاد الدائري: مدخل مفاهيمي 0.0
 ومبادئه .تعريف االقتصاد الدائري0.0.0

 تعريف االقتصاد الدائري اوال.

 يقجدًا ويف أض يلةقل ياتإال بكم يةهنائ ياتعنه نفا ينتجاالقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال 
املكونات واملنتجات، واعادة  ريعلى تدو  يقومو  يئة،على الب يةأي آثار سلب يهعل يرتتباحلدود، وال 

 يةمن بدا يدوالتجد ح. كما أن السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصاليةاالستخدام والتدوير جبودة عال
منها مرات عديدة، وبالتايل ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد  الستفادةايضمن مبا  يمهاتصم

تصاد الدائري هو منوذج لالستخدام الفعال لألصول املنتجة املستدامة أن االق يةالتنم حیققاملتاحة، ومبا 
 .بالفعل

 ياتعلى استخدام موارد أقل يف عمل يقوميعرف االقتصاد الدائري بانه اقتصاد مستدام  كما
 يقوذلك عن طر  يات،التخلص من النفا يفيةاألنشطة واملمارسات املرتبطة بك يريعلى تغ يعتمدو  يع،التصن

مواد خام مرة  إيلاملنتجات واملكونات  يلإعادة حتو  يةمبعين إمكان ير،إلصالح والتدو إعادة االستخدام وا
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)الرميدي ب.،  يع.أخري من خالل اإلصالح وإعادة التصن يات) عمل االستفادة هبا يف ميكنأخري 
 وميكن توضيح ذلك بصورة اوسع يف الشكل التايل:، (040، صفحة 5612

 دائرينموذج االقتصاد ال 10الشكل رقم 
 

 
 

Source: Jianguo an all, 2016,P:28 

  الدائريئ االقتصاد ثانيا. مباد

احلفــاع علــى املنتجــات واملكونــات واملــواد بــأعلى فائــدة وقيمــة يف  اىلان االقتصــاد الــدائري يهــدف 
 ( 044، صفحة 5612)الرميدي ،  مجيع األوقات، وذلك بناًء على ثالث مبادئ أساسية هي :

راس املال الطبيعي وتعزيزه عن طريق التحكم يف املخزونات احملدودة، وموازنـة تـدفقات املـوارد  احملافظة على•
 .املتجددة

 .فائدة بأعلىتدوير املنتجات واملكونات واملواد  طريقحتسني عائد املوارد عن •
 .فعالية النظم من خالل الكشف عن العوامل اخلارجية السلبية•

 يات. نشأة اعادة تدوير النفا2.2
بدات فكرة اعادة التدوير اثناء احلرب العاملية االوىل والثانية حيث كانت الدول تعاين من النقص 

 إلعادةن املخلفات املواد مالشديد يف بعض املواد االساسية مثل املطاط مما دفعها اىل جتميع تلك 
ارة التخلص من استخدامها  وبعد سنوات اصبحت  عملية "اعادة التدوير" من اهم االساليب  اد
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املخلفات  وذلك  للفوائد البيئية  العديدة  هلذه العملية  وكانت عملية "اعادة التدوير " املباشر  لسنوات  
 ة التدوير  ولكن مع بدايةلإلعادعديدة  عن طريق  منتجي مواد املخلفات  وهو الشكل االساسي  

التدوير  غري  املباشر  اي تصنيع  مواد املخلفات  التسعينات  من القرن العشرين  بدا الرتكيز  على اعادة  
و البالستيك  منتجات  اخرى  تعتمد على املادة  اخلام  نفسها  مثل  اعادة التدوير الزجاج والورق إلنتاج

  (62، صفحة 6139)باشا و برسويل،  .واالملنيوم وغريها  من املواد اليت يتم  االن  اعادة تدويرها
ايات: متطلب حتمي لالنتقال الى االقتصاد الدائري وتحقيق ابعاد التنمية ادة تدوير النف.اع1

 المستدامة
قبل التطرق إىل إعادة تدوير النفايات ومتطلباهتا وفوائدها يف حتقيق التنمية املستدامة، جيب أوال 

 .النفايات ومعرفة أنواعهاالتطرق اىل مفهوم 
  تعريف النفايات وانواعها.3.1

 : تفكيك اصطالحي.النفايات3.3.1
يعترب تعبري "النفايات" أدق يف داللته على املعىن من تعبري "املخلفات"، فالتعبري األخري أعم وأمشل 
من تعبري "النفايات" فكل النفايات تعترب خملفات والعكس غري صحيح؛ ليست كل املخلفات نفايات، 

) القينعي ،  déchets ; wastes " .ولكن يستخدم مصطلح "النفايات" كمرادف للتعبري األجنيب
 (402، صفحة 5610

" "النفايات  " بأهنا بعض األشياء اليت أصبح صاحبها ال Wasteعرفت منظمة الصحة العاملية "
عرفها خرباء البنك الدويل" بأهنا  يريدها يف مكان ما ووقت ما واليت مل يصبح هلا أمهية أو قيمه لديه"، كما

يمة يف االستعمال، أما إذا أمكن تدوير هذا الشيء حبيث ميكن ق أيالشيء الذى أصبح ليس له 
)أسامة سعد، صفحة  استعماله أو االستفادة منه أو إسرتجاع بعض مكوناته، يف هذه احلالة ال يعترب نفاية"

اما املفهوم القانوين للنفايات فيعترب لفظ أو مصطلح النفايات هو اللفظ الذي تستخدمه غالبية  (2
لعربية، واليت نذكر من بينها على سبيل املثال ال احلصر، ما جاء يف نص املادة الثالثة من قانون التشريعات ا

اجلزائري تعريف النفايات بأهنا "كل البقايا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو  38 - 13
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ص منه أو قصد االستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو احلائز بالتخل
  (214، صفحة 6132) القينعي ، التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته. 

 انواع النفايات2.3.1
 (26، صفحة 5616)عظيمي وسعيدي، تصنف االمم املتحدة النفايات تصنيفا عاما كما يلي: 

ا يف ذلك النفايات اخلطرة مثل وهي النفايات الصادرة عن املنازل واملراكز التجارية مب :البلديةالنفايات •
  يوت.الدهانات وخالئط الز  البطاريات وحاويات

ا يف مب التحويلية واخلدماتالصناعة  الصناعية اووهي نفايات ناجتة عن العمليات   :الصناعيةالنفايات •
 .ت معاجلة املياه املستعملةآذلك احلماة الصادرة عن منش

ت واالجهزة املنبوذة مثل احلواسيب )وملحقاهتا وقطع غيارها ( توجااخلاصة باملن :االلكترونيةالنفايات •
 .الناشئةواالجهزة الكهروبائية والسيارات ..اخل واليت تشكل روافد ما يعرف بالنفايات 

واملرافق واملكاتب  املستشفيات والعياداتوهي تلك الصادرة عن  :والمختبراتنفايات الرعاية الصحية •
 .تالطبية واملختربا

والنفايات الناجتة عن وقوع  : وهي تلك الناجتة عن انشطة البناء او ترميم املباينالبناء والهدم نفايات•
 .الكوارث

يف  احلشرية مبااملبيدات  مثل الكيميائية واالسمدة والنفاياتالنفايات الزراعية ومخلفات المحاصيل • 
 .لألوزوناملستنفذة  الكلور واملوادملتعدد ثنائية الفينيل ا الثابتة واملركباتذلك امللوثات العضوية 

يف  الربية امللقاة البحر والنفاياتل القمامة البحرية واملنتجات امللقاة يف : مثبالبحارالنفايات ذات الصلة •
 ت الصادرة عن السفن املفككة.البحر والنفايا
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 . مفهوم اعادة تدوير النفايات0.1
عادة تصنيع واستخدام املخلفات سواء املنزلية أو الصناعية عملية إ تدوير النفاياتيقصد بعملية 

تصنيف  طريقأو الزراعية وذلك لتقليل أثر هذه املخلفات وتراكمها على البيئة، وتتم هذه العملية عن 
 .حدىوفصل املخلفات على أساس املواد اخلام املوجودة ا مث إعادة تصنيع كل مادة على 

لعملية اليت تشري إىل إعادة املخلفات أو بقايا املواد املستعملة كذلك على أنه " ا  التدوير وعرف
 مثل القناين الفارغة، وأكياس البالستيك واألجهزة التالفة وغريها إىل أماكن إنتاجها أو بيعها وهذا ما

يعرف بنقطة البيع، عوضا من رميها وذلك مقابل احلصول على مبالغ مالية وتقليل مشاكل البيئة 
من املواد اخلام، وحتويلها إىل منتجات جديدة، وجتدر اإلشارة إىل أن املنتجات الناجتة عن واالستفادة 

إعادة التدوير وكذا املواد القابلة للتدوير جيب أن حتمل عالمة معينة ترشد الزبون أو املستهلك إىل أن هذا 
 تفادة منها بالنسبة للمستهلك .املنتج معاد تدويره،)بالنسبة للزبون ( وأن هذه املادة ميكن تدويرها واالس

 (000، صفحة 5610)حفيفي، 
 .نماذج اعادة التدوير1.1

بسبب التفاعل التكنولوجي الذي تعرفه معدالت منو صناعة ادارة النفايات، ترتب على ذلك ظهور 
فيما العديد من مناذج اعادة تدويرها حبسب طبيعة النفايات واملخلفات اليت يتم معاجلتها وميكن تلخيصها 

 يلي:
 : نماذج اعادة تدوير النفايات 0الجدول رقم 

 البيان النماذج
اعادةتدوير 

 الورق
تعترب عملية اقتصادية من الدرجة االوىل وذلك طبقا إلحصائية وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة 

  52لك كيلواط/ساعة من الطاقة وكذ4166االمريكية فان انتاج طن واحد من الورق سوف يوفر 
كغ  من امللوثات   54مرتا مكعبا من املياه باإلضافة اىل  نقص يف التلوث اهلوائي الناتج مبقدار  

 اهلوائية فمثال يف الواليات املتحدة فانه الورق املعاد تدويره يستعمل يف طباعة اجلرائد اليومية .
اعادة تدوير 

اعادة )المياه  
ير املياه واعادة استخدامها كمصطلحني يعرب كل منهما عن معىن االخر، غالبا ما تستخدم اعادة تدو 

وميكن تعريف اعادة تدوير املياه على وجه التحديد بانه اعادة االستخدام يف املوقع من نفس املياه  
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عندما تكون هاتني و ولنفس الغرض،  اما اعادة استخدام املياه فيعين اعادة االستخدام يف مكان اخر  (استخدامها
 .ني   بشكل فعال تصبح مفيدة للحد من البصمة املائيةالعمليت

اعادة تدوير 
 البالستيك  

ينقسم البالستيك اىل انواع عديدة ميكن اختصارها يف نوعني مها البالستيك الناشف واكياس 
البالستيك  ويتم فبل اعادة التدوير  غسل البالستيك مبادة الصودا الكاوية املضاف اليها املاء 

عها يتم تكسري البالستيك الناشف واعادة استخدامه يف صنع مشابك الغسيل،  الساخن وب
الشماعات وخراطيم الكهرباء البالستيكية  والينصح باستخدام خملفات البالستيك  يف انتاج 

 .منتجات تتفاعل مع املواد الغذائية  اما بالستيك االكياس  فيتم اعادة بلورته يف ماكينات البلور
 اعادة تدوير

 المخلفات

 المعدنية

االملنيوم تتمثل اساسا يف االملنيوم والصلب، حيث ميكن اعادة صهرها يف مسابك احلديد ومسابك 
ولعدد ال هنائي من املرات، اما اعادة  % 166الصلب من املخلفات اليت ميكن اعادة تدويرها  ويعترب

اليف اعادة تكمن السبائك، اما  الستخراجه تدوير الصلب فتحتاج اىل طاقة اقل من الطاقة الالزمة
  %2و حتتاج عملية اعادة تدوير االملنيوم اىل  فقط من تكاليف تصنيعه  %56تدوير األملنيوم فتمثل 

 .فقط من الطاقة الالزمة
اعادة تدوير 

 الزجاج
من الصناعات املستهلكة للطاقة بشكل كبري من اما اعادة تدويره  صناعة الزجاج من الرمل تعترب

واط 166مصباح    إلشعالاج اىل طاقة اقل بكثري وتدوير علبة زجاجية واحدة يوفر طاقة كافية فتحت
 جوالني من الزيت كاملة. 2سا اما تدوير طن من هذه العلب  4لفرتة 

اعادة تدوير 
المخلفات 

 الحيوية

وير هذه ويعاد تد وتتمثل املخلفات احليوية يف بقايا االطعمة ونواتج تقليم االشجار واحلقول،
مواد ذات قيمة مساد عالية ويتم ذلك بعدة  إلنتاجاملخلفات يف وحدات تصنيع السماد العضوي 

 .عملية التخمر بالديدان–عملية التخمر الالهوائي –طرق :املعاجلة بالتخمر اهلوائي 

 رفبتص 56-50وبرسويل فوزية، مرجع سابق، ص : من اعداد الباحثة باالعتماد على فاتن باشاالمصدر

 يراعادة التدو  يةلعمل يةالمتطلبات الفن8.1
عملية التدوير عندما تتم يف املعامل املخصصة لذلك، متثل يف حقيقتها جمموعة من املتطلبات 
واخلطوات املتعاقبة وبشكل فين للوصول اىل اخلطوة االخرية وهي عملية اعادة التدوير. ولكي يتم حتقيق 

جوة، فأنه البد أن تنجز املتطلبات الالزمة لذلك على وفق خطوات تنسيقية النتائج االقتصادية والبيئية املر 
 (56-12، الصفحات 5611) البكري ،  :باآليتدقيقة ومتعاقبة وتتمثل 
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هي ملتطلب الفين األول من سلسلة عملية التدوير واملتمثل بالوصول اىل منابع انتاج  :التجميع اوال.
.اخل. وهذه .ملطاعم، والفنادق، واملصانع على اختالف ختصصاهتا .النفايات واليت قد تكون املنازل، ا

مجيعها تولد نفايات وبأشكال وانواع واحجام ودرجة خطورة خمتلفة. وتتم طريقة وكيفية عملية التجميع 
حبسب طبيعية البلدان وتطورها االجتماعي والثقايف ودرجة االهتمام بالبيئة. اال انه ال خالف عليه بأن 

لتجميع تتم عرب السيارات املخصصة جلمع النفايات ومن خالل احلاويات املوضوعة يف الشوارع طريقة ا
واليت ترمى هبا النفايات املنزلية او املتولدة لدى املؤسسات واجلهات املختلفة. حيث ميكن ان جند يف بعض 

ضع النفايات املخصصة هلا لو  البلدان املتقدمة أنواع متعددة من احلاويات وحبسب االلوان املختارة لذلك،
 وحبسب كل لون.

 بإجنازهذا املتطلب هو مبثابة العصب احلساس يف عملية التدوير ولتحقيق الكفاءة املطلوبة  :النقل ثانيا.
التدوير الحقاً ويكفي فقط االشارة هنا إىل ماذا ميكن ان حیصل من تلوث بيئي خطري أنلم يتم مجع  إعادة

يف مدينة مكتظة بالسكان. وعملية النقل للنفايات تتم بشكل  أكثرواحد أو  النفايات من أماكنها ليوم
ن البلدااساس يف املدن احلديثة بسيارات خمصصة لذلك وتسمى بكابسات النفايات وتكون يف بعض 

املتقدمة متخصصة يف نقل النفايات حبسب خصوصية احلاوية اليت توضع هبا النفايات. أو اهنا حتتوي على 
تعددة لتوضع هبا النفايات حسب نوعها سواء كانت زجاج، بالستيك، ورق، نفايات صلبة،... صناديق م

اخل. وليتم التقاط النفايات اليًا يف احلاويات املنتشرة يف اماكن حمددة من شوارع املدينة أو مواقع العمل او 
 الدور السكنية.

ع املخصصة لعمليات التدوير. ومن حيث يتم نقل احملتويات بالسيارة اىل مكبات الطمر أو املصان
أن متتاز بالدقة ووجوب النقل السليم  الشروط الواجبة لعملية النقل ولتحقيق الكفاءة املطلوبة هو

للمحتويات ودون أي تسرب او وقوع شيء منها يف شوارع املدينة. وكذلك يشرتط ان تكون عملية النقل 
النفايات املتجمعة عند منابع النفايات، وقدره مصانع  مستمرة على وفق توقيتات زمنية متوافقة مع كمية

 التدوير الستقبال النفايات بالكميات اليت حیتاجها الستمرار العمل يف اعادة التدوير
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يعترب هذا املتطلب من املراحل االساسية واملهمة والصعبة بذات الوقت يف عملية التدوير.  :زثالثا. الفر 
ة وصعوبة عملية اعادة التدوير وتأثريها املتحقق سلبًا أو اجيابا على الهنا ستكون اساس مهم يف سهول
 :وميكن أن تتم عملية الفرز بطريقتني، املخرجات النهائية يف اعادة التدوير

 متقدمة بسيطة وغرير استخدامًا يف الدول النامية، واليت تعتمد اساليب األكث و: وهالفرز اليدوي•
م االعتماد على العنصر البشري يف عملية الفرز لتقليل التكاليف املرتتبة على تكنلوجياً يف التدوير. حيث يت

مما جيعل العمل  العمل ولكوهنا تقدم اجور زهيدة مقابل هذا العمل يف دول قد تعاين من شدة البطالة،
 .رخيص فيها وحىت العمل الشاق أو الذي يتولد منه خماطر على صحة اإلنسان

لوب املتقدم يف عملية التدوير واليت تتم على وفق تقنيات متقدمة للتعرف على وهو األس الفرز اآللي:•
 .نوعية كل مادة يراد فرزها وفصلها عن املواد االخرى بشكل تلقائي

غالبًا ما تستخدم عملية التفكيك ضمن عملية التدوير يف االجهزة الكهربائية واملنزلية  :يكالتفك رابعا.
الكلف  اليت تتطلب جهدًا بشريًا واضحًا يف هذه العملية، رغم امليكانيكيةت والسيارات القدمية واملعدا

املرتتبة على هذا العمل لكونه عمل جمهد وصعب. ولكن ميكن جتاوز عملية التفكيك اليدوي بالقيام 
بعملية الفرم )الطحن( للمواد ولكي خترج يف النهاية مواد مطحونة وميكن فرزها بطرق ميكانيكية الحقاً. 
ولكن املشكلة هنا تكمن يف عدم نظافة هذه املواد وقد تبلغ مستوى عال من درجة اخلطورة فيها. لذلك 
يتوجب القبول يف العمل اليدوي يف التفكيك وحتمل تكاليف مضافة من اجل بلوغ النظافة املرجوة يف 

ية املطاف. ولكن التقدم العلمي استطاع يف اجياد حل ورمبا قد يكون حل جزئي املواد املعاد تدويرها يف هنا
 .هلذه املشكلة بالوقت احلاضر متثل يف تصنيع روبوت )رجل آيل( للقيام بعملية التفكيك

" والذي يعين وبقدر ما حنن به من يفاالنتاج النظظهر ومنذ فرتة قريبة نسبياً مصطلح " :ةخامسا. النظاف
 منها وبالتايلة بداًل من التخلص العملية اإلنتاجيدة التدوير بأنه اسرتجاع املخلفات املفيدة يف موضوع اعا

فأن االنتاج النظيف واعتماده من قبل الشركات املنتجة وبشكل صحيح سيعفيها من حتمل املسؤولية البيئية 
ة يف عملها. كما أن اعتماد قائمة يف عملها على محاية البيئة والتحسب ألي اخطاء حمتمل لكوهنا أساسا
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استخدام املواد اليت ميكن استخدامها  بإعادةاالنتاج النظيف سوف يسهم يف حتقيق فوائد اقتصادية تتمثل 
بداًل من اتالفها كنفايات وعليه فأن متطلب النظافة يف سلسلة متطلبات عملية التدوير تعين استخالص 

بعد ى اىل خطوط االنتاج أو االستخدام واليت يتم الوصول اليها املواد واالجزاء اليت ميكن اعادهتا مرة اخر 
 تركيباتهالكتشاف ما ميكن اكتشافه من مواد او اجزاء داخل املنتج وضمن جمموعة  التفكيكب متطل
"والذي  الصناعي البيئياالتساق هنا ال تقتصر على هذا اجلانب فحسب، بل متتد إىل مفهوم " فةالنظا

 .فايات الصناعية واالستفادة منها قدر املستطاع لتكون مصدر ملادة اخرى أو للطاقةيسعى اىل تقليل الن
هي املتطلب االخري من متطلبات عملية التدوير مبجملها واملتمثلة باستحصال  :يراعادة التدو  .سادسا

 ارساهلا اذا استخدامها أو ادخاهلا يف عمليات انتاجية الحقة، أو يف إلعادةاملواد او االجزاء من املكونات 
ما كان معمل متخصص يف عملية التدوير اىل اجلهات اليت حتتاجها أو جرى االتفاق املسبق على تزويدها 

اعادة  هبا. ومن االمثلة على ذلك هي: اعادة السيارات القدمية املكبوسة اىل مصانع احلديد والصلب،
اخلشب املضغوط،  يرتبط هبا اىل مصانعالزجاج املعاد تدويره اىل مصانع الزجاج، اعادة االخشاب وما 

األوراق القدمية والصحف والنفايات السليلوزية اىل مصانع الورق والكارتون، املواد الغذائية واالطعمة، 
 ـخ.ال ..والشحوم اىل مصانع حبيبات البالستك.

اد اذن هذه املواد وغريها ستدخل مرة أخرى يف عملية تصنيعه جديدة وتكون مواد بديلة عن مو 
ميكن أن تكون يف اغلبها طبيعية. ومن هنا ميكن تأكيد القول بأن االستثمار يف برامج ومصانع اعادة 

 .التدوير هو استثمار كفوء يف الطاقة ويف البيئة ويف جانب العوائد املالية املتحققة واالرباح
ويقها وضمان شرائها وهو ما وبتصنيع املنتوجات املستخدم فيها النفايات املعاد تدويرها يتم العمل على تس

يكمل عملية التدوير حيث أن الدولة واهليئات اخلاصة واألفراد كلهم يلعبون دور مهم يف عملية التسويق 
والشراء فلو زاد طلب األفراد والشركات على املنتجات املعاد تدويرها سيشجع هذا املصنعون على إنتاج 

 (004، صفحة 5610)حفيفي،  هذه املواد وتسويقها.
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 .فوائد اعادة التدوير في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة3.1
ألسلوب إعادة تدوير النفايات العديد من املزايا واألبعاد اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة اليت متس 

 البعد البيئي واالقتصادي واإلجتماعي:
 ير النفايات: تحقيق ابعاد التنمية المستدامة من خالل اعادة تدو  1الجدول رقم 

ابعاد التنمية 
 المستدامة

 مواطن تحقيق كل بعد من  خالل اعادة التدوير

: تتميز العديد من املوارد الطبيعية بكوهنا موارد معرضة الحد من استنزاف المصادر الطبيعية البعد البيئي
قيمة للنضوب، إن ضياع أي جزء من أية مادة هو عبارة عن عجز وإضافة للنفايات، وتعبري عن 

سلبية يتم سحبها من الرصيد املتبقي لألجيال القادمة، ويظهر اخلطر بشكل جلي يف االستهالك 
مثال عملية تدوير الورق والكرتون اليت تؤدي  :الكبري للنفط ومشتقاته لكونه مورد قابل للنفاذ

من  بطريقة مباشرة للحد من القضاء على الغابات؛ كما أن تدوير وإعادة إستخدام النفايات
احلديد والنحاس والفضة؛ األملنيوم والزجاج يطياللفرتة الزمنية الستغالل االحتياطي من هذه 

 .املوارد
من  % 06: فعند إعادة االستفادة من األملنيوم مثاًل حتتاج حوايل الحد من استهالك الطاقة

والفوالذ إىل لتصنيع نفس الكمية من خامات األملنيوم، وحتتاج صناعة احلديد  الطاقة الالزمة
من الطاقة الالزمة لتصنيع الفوالذ واحلديد من خاماته، أما بالنسبة للنحاس  % 12حوايل 

على التوايل من  % 12و % 15واملغنيسيوم فإن الطاقة الالزمة لتصنيعهما من النفايات تعادل 
 كمية الطاقة الالزمة لتصنيعها من اخلام األصلي.

يف احلصول على مواد أو اجزاء مواد بسعر أدىن مما لو كانت  للمصانع االنتاجية فرصة تنافسية- البعد االجتماعي
مواد طبيعية أو  جديدة؛ وهذا ما جيعلها بقدرة افضل يف ختفيض التكاليف ومن مث السعر النهائي 

  للمنتج
حىت وأن كانت أقل جودة ولكنها ميكن أن ختاطب  المنتجات المتحققة من هذه العملية -

تماعية  معينة من املستهلكني رمبا تعجز ظروفهم عن شراء سلع أصلية أو جديدة وأغلى شرحیة اج
  مثناً منها
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غري ماهرة يف هذه املصانع، وكذلك فرصة لعمل بعض  فرصة مناسبة لتشغيل ايدي عاملة -
واألشخاص يف مجع وجتميع املواد من النفايات لتقدميها إىل مصانع اعادة التدوير  الوسطاء

 .مقابل ذلك ول على عوائد جمزيةواحلص
حىت وأن كانت بسيطة على املواد والسلع اليت  يتحصل المستهلك النهائي على عوائد -

 .يعيدها إىل الوسطاء أو مصانع التدوير بدالً من رميها كنفايات وبدون أن حیصل على عائد
تيجة اعادة الناجتة عن خفض كمية النفايات املطروحة ن تحقيق وفورات في التكاليف -

استخدامها وتدويرها وبالتايل خفض نفقات التخلص منها يف مواقع الطمر الصحي؛ وحتقيق 
الوفورات املتأتية من بيع االنتاج العرضي واملخلفات ونتيجة خلق اسواق للسلع القابلة للتدوير 

 لية والطاقة.والسلع املدورة؛ وخفض أعباء النقل والتخزين نتيجة االقالل من مدخالت املادة األو 
عملية جتميع النفايات يف امكاهنا املخصصة وحبسب خصوصية حاويات النفايات متثل اسهامه  البعد االقتصادي

متقدمة يف اجناح عملية التدوير برمتها، لكوهنا تساعد على تسهيل عمليات الفرز والتفكيك ومن 
ل عمل الشركات واملؤسسات  الشعور املسؤول للمواطن يف تسهيوهذا يعينمث اعادة التدوير. 

املسؤولة عن محاية البيئة واحلفاع عليها من الت لوث فًضال عن كون ذلك العمل سيعود بالنفع 
املباشر أو غري املباشر على املواطن الذي حتسس مسؤولية املواطنة. وهذا املوقف ميكن أن يعمم 

مباشر يف اجناح عمليات اعادة  بالسلوك على االخرين ليقتدوا بعمل اجيايب وللمسامهة بشكل غري
التدوير وما ميكن أن حتققه يف النهاية من نتائج اجيابية على نظافة املدينة ومنظرها اجلمايل. 
وانعكاس ذلك ايضاً على الوضع الصحي للمواطن . على اعتبار ان نظافة املدينة ومجاليتها سوف 

وباملقابل فقد سعت الكثري من منظمات .يفةحتد من مواقع انتشار االمراض وانتقاهلا يف البيئة النظ
اجملتمع املدين واملدارس، واجلامعات على القيام حبمالت توعية ومسامهة فعلية يف تشجيع اجملتمع 

 والطالب والعاملني يف املؤسسات املختلفة من قبلهم. 
 من اعداد الباحثة باالعتماد على القنيعي عبد احلق :المصدر

 ي اعادة تدوير النفاياتعرض تجارب رائدة ف .8
 . اعادة التدوير في السويد0.8

من الدول اليت حققت جناحا ال مثيل له يف جمال تدوير النفايات عامليا السويد، فكل سويدي ينتج 
منها فقط يف املكبات. يعود  % 4ما يزيد قلياًل عن نصف طن من النفايات املنزلية سنوياً، ولكن ينتهي 
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لسويد احلازمة عندما يتعلق األمر بإعادة التدوير. أدى ذلك إىل نفاد النفايات ذلك إىل عادات سكان ا
من السويد، ما دفعها للبحث عن مصدر متوين خارج حدودها لتغذي برناجمها "احلرق لتحويل النفايات 

و ، كل عام من الدول األوروبية األخرى ألف طن من النفايات 266إىل طاقة". تستورد السويد حوايل 
 566در الذكر أن ما ينتج عن حرق النفايات يف السويد من طاقة يكفي لتوليد الكهرباء ملا يقارب جب

، 5612)قندوز و الزغيب،  ألف منزل. 216من التدفئة املركزية أي حلوايل  % 56ألف منزل وتأمني 
 (06صفحة 

 اعادة التدوير في الواليات المتحدة االمريكية .0.8
من النفايات الصلبة املتولدة يف الواليات املتحدة % 11.6ص منجرى التخل 5615يف عام 

من حيث الوزن  %62ان عمليات االحرتاق ختفض تقريباً  ،االمريكية عن طريق حرقها وحتويلها اىل طاقة
 .ي يتم طمره، ويف اآلونة االخرية هناك حماوالت إلعادة استخدام هذا الرمادالرماد والذى ما يسمخملفة 

وبقايا العشب اىل طاقة واليت  ،مت حتويل النفايات الصلبة االحيائية مثل الورق والطعام 5662يف عام 
أنتجت  5610بينما يف عام  ،من الطلب الكلي يف امريكا % 6.5تريليون وهي اقل من  102جهزت 

عة مليون/طن من النفايات مت اعادة تدويرها اىل منتجات ناف 524الواليات املتحدة االمريكية حوايل 
 . معدل اعادة تدوير 04.0مليون طن من هذه املواد مساوية نسبة  26ب ما يقار حوايل 

مرفقا يعمل العادة تدوير النفايات اىل طاقة كهربائية هلا القدرة على توليد  24كان هناك   5614يف عام 
 .ميكاواط/ساعة 5602
او حرارية، بعد تفريغ النفايات من نَّ حمطات تدوير النفايات اىل طاقة تقوم بتوليد طاقة كهربائية ا

شاحنات جتميع النفايات يتم تقطيعها ومعاملتها لتسهيل العمل هبا احلرارة الناجتة من احرتاق النفايات 
، 5616) الساهوكي،  .تستخدم ال نتاج البخار والذي يقوم بتشغيل احملركات اليت تقوم بتوليد الكهرباء

 (00صفحة 
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 اوروبااعادة التدوير في  .1.8
مليون شخص يف اوروبا يرمي حوايل  26إنَّ النفايات تؤثر على حياة كل انسان وكمعدل كل 

نصف طن من النفايات املنزلية سنويًا هذا ضمن قائمة من النفايات الضخمة املتولدة نتيجة االنشطة مثل 
وانتاج الطاقة تولد مليون طن( بينما امدادات املياه  266مليون طن( واالنشاءات )  006)  الصناعية

 .بليون طن  من النفايات سنوياً  0مليون طن( , االحتاد االورويب ينتج   22معاً ) 
هتدف سياسات ادارة النفايات االوروبية اىل ختفيض االثار البيئية والصحية للنفايات لتحسني  

مع قائم على اعادة التدوير كفاءة املوارد يف اوروبا. ان اهلدف على املدى البعيد هو حتويل اوروبا اىل جمت
امكن ذلك وذلك  ميكن تفاديها كمورد مىت ما يتجنب تكوين النفايات واستخدام النفايات اليت ال

لتحقيق اعلى مستوى من اعادة التدوير وتقليل استخراج املوارد الطبيعية االضافية. ان ادارة النفايات 
 .مو املستدام لالقتصاد االورويببشكل سليم هي عنصر اساسي لضمان كفاءة املوارد والن
( ادارة منع النفايات كواحد من 5615-5665ويعرف الربنامج االورويب للعمل البيئي السادس)
يؤدي اىل زيادة  من النمو االقتصادي ال التأكد اعلى اربع االولويات يف الربنامج ان اهلدف الرئيس هو

يث هنجها يف ادارة النفايات من كون النفايات عبئ اً النفايات اكثر واكثر, مما ادى ذلك اىل تنقيح وحتد
غري مرغوب به اىل رؤيتها كمصدر ذا قيمة ,التوجيه ويضعه ضمن االهداف اجلديدة اليت ستساعد اوروبا  

ت  ويضعه ضمن االهداف اجلديدة اليت ستساعد اوروبا يف حتقيق اهدافها بان تكون النفايايركز على منع 
من  % 66و  من   نفايات البلدية % 26ة التدوير وتتضمن هذه االهداف تدوير جمتمع قائم على اعاد

 .5656نفايات االنشاءات حبلول عام 
سيكون االنتاج اليومي من  5652" "كتبت توقعات انه حبلول عام what a wasteجملة " 

إذ إنَّ التولد اليومي  مليون طن هذه التقديرات ما زالت دقيقة 1.2نفايات البلدية الصلبة يف اسيا حوايل 
، 5616) الساهوكي،  مليون طن يومياً. 1بما يقار للنفايات يف كل من جنوب وشرق اسيا واحمليط اهلادي 

  (02صفحة 
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 .الخاتمة2
املشاكل االجتماعية والبيئية واالقتصادية، حيث  كنتيجة لتنامي ظهور فكرة اعادة التدويرجاءت 

وذلك من خالل التوجه حنو  كر التنموي المستدام  والوعي البيئيالفسامهت هذه االخرية  يف تطور 
لتحقيق  الدعائم األساسيةمن  اعادة تدوير النفايات حتقيق منو اقتصادي دون نفايات، حيث تعترب

د الدائري االقتصا للتوجه حنو متطلب حتميو ،  أهداف وأبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسات الصناعية
وتضافر اجلهود من اجلهات  من سن تشريعات وقوانني البد وفق اطار دولياالخري ولصياغة هذا ، 

ومن بين ملشاركة يف حتريك عجلة التنمية االقتصادية والتوجه حنو استثمارات تتماشى مع متطلباته. ا
 : النتائج واالقتراحات المتوصل اليها هي كالتالي

خاصة يف الدول املتقدمة ذلك من  زن البيئيمطلب حتمي إلحداث التوااصبح  االقتصاد الدائري•
 خالل حتقيق متطلباته كإعادة تدوير النفايات، االنتاج االنظف واالستهالك االمثل؛

 ؛االقتصاد االخضريرتجم بالضرورة االنتقال اىل  االقتصاد الدائريان االنتقال اىل •
 ؛ المستدامةالتنمية ابعاد  تفعيلتساهم يف  اعادة تدوير النفاياتان عملية •
وذلك من خالل احلمالت االشهارية، وايضا توجيه سلوك األفراد حنو  التسويق لمنتجات اعادة التدوير•

 وإستهالك مواد ميكن إعادة تدويرها أو إستخدامها ألكثر من مرة أو ميكن إصالحها؛راء األخضر الش
لدى اجملتمعات واملؤسسات  لبيئيةخالل ارساء الوعي البيئي والثقافة امن  تفعيل المسؤولية البيئية•

 الصناعية وذلك يف اطار وضع اسرتاتيجيات وتوجيهات حول كيفية تسيري النفايات ؛
من خالل تقدمي الدعم واحلوافز، وحماولة  التشجيع على االستثمارات في اطار االقتصاد الدائري•

 .مستدامالتزام بيئي ارساء فكرة اعادة تدوير النفايات واعتبارها 
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 : ملخص
خمتلف اجلوانب البيئية،  يف إدارة النفايات تلعبه الذي دورال إبراز إىل البحثية الورقة هذه دفهت

 واملوارد الطاقات على احلفاظ ان االستدامة البيئية لألجيال القادمة من خاللفضال عن ضم ،واالقتصادية
 اقتصادية موارد إىل النفايات حتويل، أصبحت إلدارة النفايات أمهية اقتصادية بالغة من خالل للزوال القابلة
 املخلفات ويلحتو  حيوي، وقود توليد يف منها املنبعث الغاز وحصر طاقتها حجز عرب منها االستفادة ميكن

 .جديدة ومشاريع عمل فرصوتكوين مصادر طاقة متجددة تسهم يف خلق  ،ةعضوية مسدأ إىلاملنزلية 
ولتوضيح أكثر مت التطرق لبعض التجارب الدولية يف هذا اجملال كالتجربة اإلماراتية والتجربة اليابانية 

 تنمويةال ربامجمن هذه التجارب بالتطرق إىل الوكذا التجربة األملانية، لنحاول يف األخري معرفة موقع اجلزائر 
 تهائبي محاية يف الناجحة الدول لتجارب ترقى حىت املستدامة التنمية ضوابط مع تتوافقاليت تسطرها الدولة ل

 .إضافيةاقتصادية  ثروة خلق طريق عن عليها بالنفع يعود فيما نفاياهتاواستثمار 
___________________________ _______________  
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 .اجلزائر أملانيا، اليابان، اإلمارات، النفايات، تدوير النفايات، إدارة النفايات،: المفتاحية الكلمات
 JEL  :Q42,Q53,P28تصنيفات 

Abstract:  

This paper aims to show the role of waste management to ensuring 

the environmental sustainability of future generations by conserving 

renewable energies and resources.Waste management become extremely 

important by diverting waste into economic resources that can be used in 

the creation of jobs and new projects. 

We introduced the UAE , the Japanese and the German experiences 

and we will try to know the location of Algeria in these experiences by 

introducing the national development programs for the sustainable 

development to live up to the successful experiences in protecting 

environment and investing waste to create additional economic wealth. 

Keywords: waste, waste management, waste recycling, UAE, Japan, 

Germany, Algeria. 

Jel Classification Codes  :  Q42, Q53, P28. 

 مقدمة:  .0
التغريات املناخية وكذا التلوث واالحتباس احلراري  ابرزهايواجه عاملنا مشكالت مجة ولعل من 

وغريها من املشاكل، ولعل تنامي مشكلة النفايات اليت تزداد حدهتا من سنة ألخرى تنذر بعواقب خطرية 
الدول النامية واملتقدمة معا مع  إذ أصبح التلوث ظاهرة عاملية مشلت ،على املستوى البيئي والصحي واملايل

ومن أجل احلافظ على صحة وسالمة اإلنسان والبيئة على حد سواء نشأ لدينا ما .اختالف نوعية التلوث
يسمى اليوم بإدارة النفايات الصلبة وتدويرها يف مجيع دول العامل والسيما املتقدمة منها إذ تعد اإلدارة 

 .أمهية خاصة دولالستخدامها أحد القضايا اهلامة اليت توليها السليمة للنفايات وتدويرها وإعادة ا
 التايل: التساؤل يف البحث هلذا الرئيسيةإبراز اإلشكالية  ميكن سبق ما على بناء

 التجارب؟ كيف تتم ادارة النفايات على ضوء بعض التجارب الدولية؟ وما هو موقع اجلزائر من هذه
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النفايات يف دولة اإلمارات؟، هل يوجد اختالف بني النظام الياباين ما هو نظام تدوير األسئلة الفرعية: 
 واالملاين يف تسيري النفايات؟، هل تتماشى التجربة اجلزائرية يف جمال تسيري النفايات مع هذه التجارب؟

 لإلجابة على األسئلة الفرعية متت صياغة الفرضيات التالية:فرضيات البحث: 
 ؛إدارات خاصة بإدارة النفايات الصلبة يف البلديات اإلمارات من خالل يتم تدوير النفايات يف دولة 

  من حيث أنظمة الفرز فقط؛ النظام الياباين والنظام االملاين يف تسيري النفاياتيتشابه 

 .اجلزائر تنتهج السبل القدمية يف معاجلة نفاياهتا 

 :يلي فيما البحث أهداف تتمثل أهداف الدراسة:
 النفايات.  معرفة كيفية إدارة 
 .عرض التجربة األملانية واليابانية وكذا التجربة االمارتية يف جمال إدارة النفايات 
 التعرف على موقع اجلزائر من هذه التجارب. 
 :الدراسة محاور

 نشأة إعادة تدوير النفايات عموميات عنالمحور االول: 
 ة واليابانية يف جمال ادارة النفاياتعرض التجربة االمارتية وكذا التجربة االملاني المحور الثاني:

 موقع اجلزائر من هذه التجاربالمحور الثالث: 
 نشأة إعادة تدوير النفايات عموميات عن.0

 :ماهية إعادة تدوير النفايات 0.0

تدوير النفايات أو ما يعرف أيضًا مبصطلح الرسكلة يُقصد به العملية اليت يتم من خالهلا استعادة ومعاجلة 
التقليل من  وهذا هبدف صناعية أو الزراعية سواء كانت منزليةشكاهلا ومصادرها املختلفة املخلفات بأ

استخدامها يف منتجات جديدة قد تكون هذه األخرية أقّل تراكمها يف البيئة هذا من جهة،وكذا ها و حجم
معاً، حبيث  جودة من املنتج األصلي من جهة أخرى. وهي عملية تتكّون من جمموعة من اخلطوات املرتابطة
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يتم مجع الّنفايات مّث فرزها حبسب املواد اخلام املكونة هلا مث إعادة تصنيعها إىل مواد جديدة، وبعد ذلك 
 .(2612)حممد،  ها حبيث تلّّب حاجات اإلنسان املختلفةئبيعها وشرا

 (2661)البكري، مراحل عملية تدوير النفايات: 0.0

نتاج النفايات، ويفضل تقسيم النفايات وفرزها انطالقا من املصدر يف الوصول إىل منابع إتتمثل : التجميع
 من اجل سهولة إدارهتا والتحكم فيها وكذا لتخفيض تكلفة التدوير. 

وتتوىل هذه العملية شاحنات متخصصة تسمى كابسات النفايات، حيث يتم نقل هذه األخرية إىل  النقل:
 وير.مكبات الطمر أو املصانع املخصصة لعمليات التد

إما يدويا أو أليا واهلدف منها هو اسرتجاع العناصر القابلة لالسرتداد واالستعمال والتصنيع  تتمالفرز: 
 عاجلة الحقة إلنتاج مادة جديدة أو إلنتاج الطاقة.املواليت جترى عليها 

لية غالبا ما تستخدم عملية التفكيك ضمن عملية التدوير يف األجهزة الكهربائية واملنز  التفكيك:
 .والسيارات القدمية واملعدات امليكانيكية اليت تتطلب جهدا بشريا يف هذه العملية

استخالص املواد واألجزاء اليت ميكن إعادهتا مرة أخرى إىل خطوط اإلنتاج أو االستخدام  أيالنظافة: 
ر على وال يقتصر موضوع النظافة ضمن عملية التدوي واليت يتم الوصول إليها بعد متطلب التفكيك.

اسرتجاع املواد املفيدة فحسب بل ميتد إىل استخالص املواد اخلطرة وامللوثة اليت تتسرب إىل املواد املعاد 
 .تدويرها

هي آخر حلقة من العملية و املتمثلة يف استخالص املواد أو األجزاء من املكونات  إعادة التدوير:
، أو إرساهلا من املعامل املتخصصة يف عملية إلعادة استخدامها أو إدخاهلا يف عمليات إنتاجية الحقة

 التدوير إىل اجلهات اليت حتتاجها أو جرى االتفاق املسبق على تزويدها هبا.
 أهمية وفوائد تدوير النفايات:    3.0

 (2612)حممد، لعملية إعادة تدوير النفايات انعكاسات كبرية على جوانب عدة نذكرها:
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ي يف التقليل من نسبة التلوث بأنواعه، عن طريق ختفيض تراكم : تساهم بشكل أساسالجانب البيئي
 النفايات، عدا عن دورها يف التقليل من الضغط عن أماكن جتميع ودفن النفايات )مكبات النفايات(.

: تلعب عملية إعادة تدوير النفايات دورًا مهمًا يف ختفيض النفقات االقتصادية الجانب االقتصادي 
كما  مواجهة التحديات املتعلقة بارتفاع أسعار املواد اخلام مثل النفط والفحم،ومساعدة الدول على 

يساهم ذلك يف توفري موارد مالية كبرية، حيث أن إنشاء املدافن الصحية يتطلب وجود موارد مالية 
ضخمة، باإلضافة إىل تقليل تكاليف مجع النفايات ونقلها والتخلص منها. ومن ناحية أخرى تساهم 

إعادة التدوير يف احلفاظ على الطاقة بشكل كبري، كما تساهم يف خفض تكاليف عالج األمراض عملية 
الناجتة عن تراكم النفايات، وانتشار احلشرات الضارة وامللوثات السامة، كما تسهم أيضًا يف ارتفاع عوائد 

 القطاع السياحي عن طريق جذب السياح للمناطق النظيفة والبيئة الصحية.
تساهم يف التقليل من نسبة البطالة، عن طريق توفري فرص عمل جديدة يف مجع  االجتماعي:الجانب  

كما أهنا تساعد على تغيري سلوك أفراد اجملتمع وزيادة الوعي جتاه املخاطر اليت  وفرز النفايات الصلبة،
 تم إعادة تدويرها.املصدر ليمن تسببها النفايات، حبيث ميكن توجيه الفرد إىل تطبيق فكرة فرز النفايات 

: حتد عملية إعادة تدوير النفايات من األمراض وحاالت االكتئاب، واالضطرابات الجانب الصحي  
النفسية الناجتة عن تراكم النفايات وعدم التخلص منها بالطرق الصحيحة، وتوفر بيئة سليمة ونظيفة 

 وخالية من الروائح الكريهة، واحلشرات الضارة والقوارض
 تجربة االمارتية وكذا التجربة االلمانية واليابانية في مجال ادارة النفاياتعرض ال.3

 التجربة االمارتية0.3
 حجم النفايات الصلبة: 0.0.3

مليون  2,2خملفات البناء واهلدم( يف دولة االمارات حبوايل  )ماعدايقدر حجم النفايات الصلبة 
( من هذه النفايات، معظمها قابل % 06 –% 56مرتي سنوياً، تشكل النفايات املنزلية حوايل ) طن

 .(2612)خدمات،  للتدوير وإعادة االستخدام
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 النظام المتبع إلدارة النفايـات الصلبة في بلديات الدولة:  0.0.3
 (2612)ابو رويضة والطاهر، النظم والتشريعات المتبعة في شأن النفايات الصلبة: أوال:

م يف شأن إنشاء اهليئة اإلحتادية 1991لسنة  2ون اإلحتادي رقم وتشمل القانأ . تشريعات إتحادية: 
م يف شأن محاية البيئة وتنميتها، وقرار جملس الوزراء 1999لسنة  22يرقم  وكذا القانون االحتاد للبيئة.

 م.1999لسنة 22م يف شأن أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم 2661لسنة  12رقم
وتشمل األوامر والنظم احمللية يف إمارات الدولة واخلاصة بالنظافة والصحة العامة،  ب. تشريعات محلية:

 .واليت مثلت حجر األساس بالنسبة إلدارة النفايات واحملافظة على البيئة ومحايتها من التلوث يف الدولة
ذلك ختصيص حيث مت استحداث إدارات وأقسام خاصة باإلدارة البيئية، وك التنظيم واإلدارة : -ثانيا

أقسام وشعب خاص بإدارة النفايات الصلبة يف معظم البلديات، هذا إىل جانب توفري اإلمكانيات 
 والقدرات املادية والبشرية الالزمة لتأدية تلك األقسام أو الشعب ملهامها ووجباهتا.

 تشمل مايلي: اإلجراءات واألساليب المتبعة في إدارة النفايات الصلبة:  ثالثا:
 افة العامة: وتشمل نظافة الطرق والشوارع وامليادين واملرافق العامة باملدن.* النظ

* مجع النفايات املتولدة يف املناطق السكنية والصناعية والزراعية واألسواق واملراكز التجارية واملؤسسات 
 لديات.العامة، وذلك يف حاويات خاصة يتم توزيعها بواسطة البلديات أو شركات خاصة حتت إشراف الب

* نقل النفايات إىل أماكن متخصصة إما بواسطة مركبات نقل النفايات التابعة للبلديات أو الشركات 
 اخلاصة حتت إشراف البلدية املعنية أو بالتعاقد معها.

 * التخلص إما بالدفن )الطمر الصحي( أو احلرق يف حمارق خاصة أو التدوير وإعادة االستخدام
خطط وبرامج النفايات الصلبة وفيما يلي بعض األمثلة  حيث مت وضع االستخدام:التدوير وإعادة  رابعا:

 على الصناعات القائمة على التدوير وإعادة االستخدام يف مدن وبلديات الدولة:
ألف طن  566إنتاج ما يزيد على يتم * حتويل املواد العضوية القابلة للتدوير إىل مساد عضوي حيث 

 .ي الذي يستخدم يف شىت األغراض الزراعيةسنوياً من السماد العضو 
 .ألف طن من الورق والكرتون وإعادة إستخدام الناتج يف الصناعات الورقية 25* تدوير ما يزيد على 
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ألف طن من احلديد  20ألف طن من البالستيك. وكذا تدوير ما يزيد على  22* تدوير أكثر من
 وغريها من املعادن األخرى. .واألملنيوم
 (2612)وخدمات، المشاريع الجارية التنفيذ والمستقبلية إلدارة النفايات الصلبة بالدولة: 3.0.3

 وتشمل املشاريع اليت تقوم البلديات أو احلكومات احمللية بتنفيذها مثل: مشاريع محلية:  أوال:
 راسة(.* مشروع إلدارة النفايات يف أبوظّب واملدن األخرى التابعة لدائرة بلدية أبوظّب )قيد الد

* مشروع إنشاء منشأة مركزية إلعادة تدوير النفايات املنزلية يف ديب بالتعاون بني البلدية والقطاع اخلاص، 
 تضم وحدات جديدة لفرز املواد املختلفة، ومصنع للسماد العضوي )قيد الدراسة(.

، باإلضافة إىل * مشروع إلنشاء حمطة نقل جديدة للنفايات يف الشارقة تعمل مبواصفات علمية حديثة
 إنشاء حمطة لفرز النفايات وتصنيفها، وكذلك تطوير املكب الصحي وفقا ألحدث املعايري العاملية. 

* مشروع لتطوير إدارة النفايات وبناء منشآت جديدة يف العني تشمل حمرقة حديثة للنفايات الطبية 
 فيذ(.واخلطرة وحمطة لفرز النفايات وحمطات لتجميع النفايات )جاري التن

مجيعها مت  اريعمش عدةأعد قطاع البلديات مشاريع في إطار تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للبيئة  ثانيا:
  املوافقة عليها من قبل السلطات العليا بالدولة، مبا يف ذلك املشاريع اخلاصة بإدارة النفايات الصلبة

وكذا رة النفايات الصلبة يف البلديات.مشروع لتوحيد النظم البيئية وأساليب تطبيقها فيما يتعلق بإداك
مشروع للتقليل من النفايات الصلبة و  مشروع لتعزيز وتطوير القدرات الالزمة إلدارة النفايات الصلبة.

وتدويرها) إنشاء مواقع جلمع وفرز النفايات وضغطها لتدويرها وإعادة استخدامها، إنشاء مصنع لألمسدة 
 ة للنقل السليم من ديب إىل مصنع السماد يف الفجرية.العضوية يف رأس اخليمة، إقامة حمط

 :تالتجربة اليابانية في مجال تسيير النفايا 0.3
شهدت اليابان منوًا اقتصاديًا متسارعًا كان مصحوبًا مبوجة من اإلنتاج الضخم واالستهالك الواسع هذا ما 

رورة معاجلة هذا الكم من النفايات أفرز كميات هائلة من النفايات اليت رافقت هذا النمو، ما استدعى ض
خاصة يف ضل حمدودية مساحة اليابان واليت ال ميكن بأي حال من االحوال وضع كميات كبرية منها يف 

أنظمة مجع القمامة يف سالل مصنفة بقامت اليابان بتنظيم عملية إدارة النفايات هلذا  .مكبات النفايات
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يات قابلة للحرق وأخرى غري قابلة لذلك ونفايات سائبة وما حبيث يقوم السكان بفصل النفايات إىل نفا
 .(Sreevatsan, 2018) إىل ذلك حبيث يتم ختصيص يوم حمدد جلمع كل فئة من القمامة على حدا

تستخدم اليابان طريقة الرتميد وهو حرق املواد الطرق الرئيسية لمعالجة النفايات في اليابان:1.2.3
"، مبعىن أن الطاقة اليت صرفت يف البداية يف عملية احلرق والرتميد تسرتجع من العضوية مع "اسرتجاع الطاقة

اما خالل احلرارة الناجتة من عملية استكمال حرق املادة العضوية، لتستخدم الحقًا يف إنتاج الكهرباء.
ى منتجات الطريقة الثانية فتتمثل يف إنتاج الوقود السائل عرب ما يسمى التكسري احلراري. ويطبق هذا عل

البالستيك وميكن االستفادة من الطاقة الضائعة يف حمارق النفايات يف توفري احلرارة الالزمة للتكسري احلراري 
ملواد البالستيك. ويتم تطبيق تقنيات التكسري احلراري يف إنتاج الفحم والوقود السائل والغاز من النفايات 

حتويل النفايات إىل طاقة بواسطة تغوير البالزما وكذا  باإلضافة إىل هذه الطرق هناك ما يسمى العضوية.
إنتاج الغاز احليوي من النفايات العضوية باستخدام معامل تعتمد على استعمال درجات حرارة مرتفعة 

 .(2612)النجار،  نسبياً 
 مراحل تنظيم إدارة النفايات في اليابان: 0.0.3

ري النفايات واستطاعت خالل السنوات األخرية من أن ختطو أولت احلكومة اليابانية أمهية بالغة لعملية تسي
خطوات كبرية يف تطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة قادرة على املنافسة حىت باملقاييس العاملية من خالل 
حتقيق التوازن بني النمو االقتصادي واحلفاظ على البيئة وكانت مراحل هذه اإلدارة كما 

 (Mansouri & Kacha, 2017):يلي
متت معاجلة النفايات من قبل  (:01بداية القرن ال-04)أواخر القرن  MEIJIاستعادة أوال: 

مولدات النفايات نفسها أو من قبل معامل معاجلة النفايات اخلاصة. وقد حدد قانون تطهري النفايات 
أن مجع النفايات والتخلص منها هو من ختصص البلديات، ووضع مشغلي  1966الذي ُسن يف 

 ة النفايات حتت إشراف املنظمات احلكومية، وذكر أنه ينبغي حرق النفايات.معاجل
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حيث كانت النفايات تكدس يف مناطق مفتوحة أو  الخمسينات(: -0491الفترة الممتدة من )ثانيا: 
م والذي حدد التزام احلكومة بتقدمي الدعم 1952إلقائها يف األهنار. لذا مت سن قانون التطهري العام يف 

 .ايل والتكنولوجي للبلديات فيما يتعلق جبمع النفايات والتخلص منهاامل
نتيجة للزيادة يف الدخل الناتج عن  السبعينات(: –فترة النمو االقتصادي السريع ) الستينات ثالثا: 

تغري نظام التسوق وسلوك االستهالك بشكل كبري خالل هذه الفرتة. هذا ما و النمو االقتصادي السريع 
زيادة سريعة لكمية النفايات احلضرية وكذا نوعها. كما ان نفايات البناء هي االخرى كانت تسبب يف 

حيث  بكميات كبرية بسبب التطور العمراين، واملصانع بدورها انتجت جمموعة اخرى متنوعة من النفايات.
نوعني من النفايات: قامت احلكومة اليابانية مبراجعة قانون التنظيف العام ومت متييز   1926انه و يف عام 

النفايات الصناعية والنفايات البلدية،وقد حدد قانون إدارة النفايات مسؤولية البلديات إلدارة النفايات 
ُسن القانون  1902ويف عام  .توليد النفاياتاليت شركات الالبلدية، بينما حدد يف الوقت نفسه مسؤولية 
 .مكافحته بشكل شاملاألساسي ملكافحة التلوث البيئي لتعزيز تدابري 

متيزت هذه املرحلة بزيادة  بداية التسعينات(:-الثمانيناتفترة النمو االقتصادي السريع ) رابعا: 
االستهالك وتوسع أنشطة اإلنتاج مما زاد من كمية وتنوع النفايات واليت كان من الصعب معاجلتها بشكل 

 ن الطمر دون حرقها. صحيح، وأصبح من الصعب منع النفايات القابلة لالحرتاق م
،  أنشأت 2666يف عام م(:0111 –تأسيس مجتمع دورة المواد السليمة )التسعينات خامسا:

احلكومة اليابانية القانون األساسي إلنشاء جمتمع دورة املواد السليمة )قانون إعادة التدوير األساسي( الذي 
)ختفيض،  إعادة استخدام،  و  أو 1R (Reduce, Reuse, and Recycle)جاء لضمان تطبيق قاعدة 

إعادة التدوير(, و قد حدد هذا القانون قانونًا ترتيًبا لألولوية إلعادة تدوير املواد وإدارة النفايات: التخفيض 
العام، إعادة االستخدام،إعادة التدوير، االسرتداد احلراري،  التخلص السليم.والشكل املوايل يوضح معىن 

 .( Matsufiji, 2005 ,p2)دورة املواد السليمة
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 : دورة المواد السليمة1الشكل

 
source :YASUSHI matsufiji et al, 2005, p32 

كما وان احلكومة أطلقت برامج لزيادة الوعي للحد من النفايات. أما فيما يتعلق بإدارة النفايات 
ذه االعمال،واحلد من الصناعية فقد احدثت احلكومة اليابانية إصالًحا يركز على مسؤولية مديري ه

التعامل الغري سليم للنفايات وإنشاء مرافق مناسبة إلدارهتا، وتطوير تقنيات التحكم يف االنبعاثات ومرافق 
 :والشكل املوايلكما هو موضح يف (environment, 2014 , p 14)حرق النفايات

 تغيرات حجم النفايات الصناعية والبلدية :0شكل ال

 
Source: Takashi AMEMIYA , 2018, p 3 

تواصل احلكومة اليابانية جمهوداهتا يف تطبيق  :R 3االستراتيجيات الحالية إلدارة النفايات و سادسا: 
، و يف هذا االطار تقدم وزارة البيئة حتفيزات وجوائز للمسامهة يف تفعيل مبادئ االدارة السليمة 1Rمعايري 
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مدينة لغاية  22(، واليت يتجاوز عددها ناطق صديقة البيئةللنفايات، وتتم املصادقة سنويا على املدن وامل
2612(environment, 2014,P15 ). 
 معدل إعادة التدوير في اليابان:3.2.3

 : معدل إعادة التدوير3شكلال

 
Source: Takashi AMEMIYA , 2018, p 2. 

نتائج كبرية خالل كانت هلا   1Rيشري الشكل اعاله إىل أن اجلهود اليابانية يف ما خيص تطبيق 
سنة  %10إىل  1992سنة  %2.2سنة املاضية إذ تضاعفت نسبة املوارد املعاد تدويرها من  26

و النسبة يف ارتفاع مستمر، األمر الذي يدل على جناح القوانني املسرية للنفايات و اليت تصبو  2612
 .(Amemiya, 2018 ,P2)أي مدن بدون نفايات zero waste townsلتحقيق ما يسمى 

 0109معالجة النفايات البلدية والنفايات الصناعية سنة  :9شكل ال

 
Source: Takashi AMEMIYA , 2018, p 2. 

 (Amemiya, 2018,P5) :يوضح مايليالشكل أعاله و 
 22 ،مليون طن يتم  9مليون طن منها يتم إعادة حتفيضها،  11مليون طن من النفايات البلدية

ون طن يتم التخلص منها هنائيا. أما بالنسبة خلفض حجم النفايات يتم إجراء ملي 2إعادة تدويرها، و
 من اخلفض عن طريق احلرق )مبا يف ذلك توليد الطاقة(. % 92
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 191 : مليون طن يتم إعادة  212طن يتم ختفيضها،  126مليون طن من النفايات الصناعية
من النفايات  % 91م ختفيض مليون طن يتم التخلص النهائي منها. حيث يت 16تدويرها، و

 (.dewatering and dryingالصناعية من خالل عملية معاجلة املياه، ضغط النفايات و التجفيف )

 ادارة النفايات واالقتصاد الياباني: 4.2.3
توجه اليابان كل جمهودات تدوير النفايات لصاحل توليد الطاقة، حيث تتصدر حاليا قائمة أهم  

دول العامل يف نسبة النفايات اليت يتم حتويلها إىل طاقة من جمموع النفايات الصادرة عن مدهنا، حيث 
مان تغذية مستمرة قامت احلكومة بتجهيز شبكات واسعة جلمع القمامة ونقلها يف معظم املدن الكبرية لض

معمل لتحويل النفايات إىل طاقة وهو ما جيعل  266حملارق الفضالت، كما تتوفر اليابان على أكثر من 
هذا املصدر املتجّدد ثالث أنواع الطاقة املتجددة من حيث النمو واإلسهام يف إنتاجها.كما متتلك اليابان 

ذلك املصانع اليت ال تسرتجع الطاقة، وصواًل إىل  وحدة لتوليد الطاقة من حمطات النفايات، مبا يف 1102
حمطات التغوير احلديثة ذات التحكم املتقدم يف التلوث واستعادة الطاقة ومعاجلة البالزما من الرماد. ومتتلك 

وحدة للطاقة ناجتة من النفايات املتبقية بعد فصل املصدر وإعادة تدويره. وكلها مملوكة  21طوكيو وحدها 
طًن  52،026طًن يومًيا، أو ما يقرب  152ام. ويبلغ متوسط سعة املعاجلة لكل وحدة للقطاع الع

يف الساعة أما النفايات الصناعية  جيجا وات 2952سنويًا. وينتج من النفايات املنزلية ما يتجاوز 
ج .أمَّا الرماد النات%26يف ساعة، لريتفع متوسط كفاءة توليد الطاقة إىل ما يفوق جيجا وات  2265

 .(Amemiya, 2018,P6)فيمكن أن ُيستخدم يف التشييد والبناء
 :التجربة األلمانية في مجال تسيير النفايات  3.3

عامًا شرعت أملانيا فعليًا يف تطبيق نظام فصل النفايات. آنذاك اعترب الكثريون هذا  22قبل حوايل 
ابلة إلعادة االستعمال جتنبا لدفنها أو حلرقها القرار مبثابة "ثورة خضراء"،حيث كانت  الغاية تصفية املواد الق

و جتدر االشارة إىل أن أملانيا تصدرت قائمة الدول اليت تُعيد تدوير النفايات،حيث يضع حفاظا على البيئة.
من نفاياهتم يف األماكن املخصصة هلا، ضف إىل هذا تقنيات الفرز واملعاجلة وإعادة %05األملان أكثر من 
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حت جد متطورة. حيث تطورت إدارة النفايات يف أملانيا إىل قطاع اقتصادي كبري وقوي، التدوير اليت أصب
شركة إلدارة النفايات يبلغ حجم  11666شخص يعملون يف حوايل  226،666فهناك أكثر من 

منشأة إلدارة النفايات يف احلفاظ على  15566مليار يورو. تساعد أكثر من  26مبيعاهتا السنوية حوايل 
إعادة التدوير  معدالتد من خالل عمليات إعادة التدوير وعمليات االسرتداد األخرى.حيث بلغت املوار 
من  % 96للنفايات التجارية والنفايات االخرى، وحوايل  % 26للنفايات املنزلية، وحوايل  02%

 (Federal Ministry for the Environment, 2018,P4) .نفايات البناء واهلدم

قامت احلكومة باعتماد النفايات  من اجل احلد من ارتفاع حجمالمنتجة في ألمانيا: النفايات 0.3.3
، حيث حيدد هذا الربنامج كل من التدابري 2611برنامج منع النفايات األملاين و الذي مت إطالقه يف عام 

نامج أيًضا على ومحالت التوعية و اإلرشاد، مشاريع البحث والتطوير، و يركز الرب  الضرورية ملنع النفايات،
 االسرتاتيجيات واحلوافز املمنوحة لألطراف الفاعلة يف التخفيض و احلد من النفايات.

النظام األملاين لفصل النفايات معقد جداً، نظرا الختالف الوان وإشكال  عملية فرز النفايات:0.3.3
النفايات، ففعالية هذه  احلاويات، وتعد مرحلة فصل النفايات اخلطوة األوىل لنجاح باقي مراحل إدارة

العملية جعل من أملانيا األوىل عامليا يف فصل النفايات. وأصبحت مصانع إعادة التدوير ومراكز فرز 
 ويتم فصل النفايات يف املانيا وفق الشكل التايل: النفايات تتنافس يف أعماهلا التجارية.
 نظام فرز النفايات في المانيا:1شكلال

 



 ه التجاربذعرض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال ادارة النفايات وموقع الجزائر من ه عنوان المقال:
 

62 

 16/1/2619،  اطلع عليه: separation.html-https://handbookgermany.de/ar/live/wasteنفايات يف أملانيا، على الرابط: نظام فرز ال :المصدر

 القدرة االستعابية  في مجال إدارة النفايات: 3.3.3
 :مليون طن  22حمرقة لديها قدرة حلرق النفايات بسعة  59نيا أكثر من تضم املاالمحطات وسعتها

مليون طن سنويا. لذلك يتم استرياد النفايات من البلدان  12سنويا. وهناك سعات متبقية تقدر بـ
 األوروبية اجملاورة ملعاجلتها يف حمارق املانيا. معظم هذه احملارق تولد الطاقة الكهربائية. أكثر البلدان اليت

 .(Morscheck, 2015,P8) يتم استرياد النفايات منها هي إنكلرتا. بالقطار والسفن
 :نلخصها يف اجلدول املوايل حوصلة عن بعض نتائج ادارة النفايات 

 (:بعض نتائج ادارة النفايات1جدول رقم )
 الوقاية من النفايات

 
االزالة النهائية و  االستخدامإعادة 

 للنفايات
 إعادة التدوير

ماد برنامج للتخفيف إعت
من النفايات و الذي مت 

من  2619مراجعته يف 
 خالل: 

الرتكيز على املنتجات  -
الدائمة والقابلة 
لإلصالح؛ جتنب 
العناصر الغري ضرورية 
وقصرية األجل؛ شراء 
اخلدمات بداًل من 
البضائع؛ واالستخدام 

 بدال من االمتالك.
 

ارتفاع معدل إعادة االستخدام من -
عام  %29إىل  2666 سنة 02%

2615 . 
قبل أن يتم طمر ختضع النفايات -

العضويةامليكانيكية والبيولوجية إىل 
 املعاجلة احلرارية للتخفيف من أضرارها.

بلغ عدد مصانع حرق  2612يف  -
مصنًعا بطاقة إنتاجية تبلغ  02النفايات 

 12مليون طن،  باإلضافة إىل  26
اجلة حمطة ملع 25حمطة بديلة للوقود. و 

 5النفايات البيو ميكانيكية بسعة 
مليون طن  2.5ماليني طن يعاد منها 

مليون طن املتبقية توجه لالزالة  6.5أما 

نتيجة لنظام الفصل الناجح توجه نسبة كبرية  -
و متنوعة من النفايات إلعادة التدوير خاصة 
النفايات البلدية واليت يتم إعادة تدوير أكثر 

 ها.من %26من 
 بلغت نسبة إعادة التدوير للنفايات: -

  166معدات كهربائية% 

  99الورق والكرتون% 

  91األلومنيوم% 

  99النفايات البيولوجية % 

  91زجاج% 

 21التعبئة والتغليف% 

https://handbookgermany.de/ar/live/waste-separation.html
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 %51النفايات ذات احلجم الكبري   النهائية.

Source: G. Morscheck et al, 2015, pp 9-14 

 األلماني: دور إدارة النفايات في االقتصاد9.3.3
إىل طاقة نظيفة ومتجددة بفضل التقنيات املتطورة، حيث يف  يتم فصل النفايات وإعادة تدويرها وحتويلها 

لتوليد الكهرباء أما  استغالل احلرارة النامجة عن االحرتاق لتوليد الطاقة وحالة اإلزالة النهائية للنفايات يتم 
تم حتويلها إىل نوع آخر من اإلمسنت يستخدم يف رصف الرماد والرواسب املتبقية بعد عملية احلرق ي

والطاقة املستخرجة من النفايات ستكون بدياًل عن النفط أو الغاز أو حىت الطاقة النووية اليت من .الشوارع
اثر  املخاوف من حصول كارثة بيئية، أما النفايات  2626املنتظر االستغناء عنها يف أملانيا حبلول سنة 

فتوجه حنو القطاعات الصناعية  %26ة اإلستخدام والتدوير واليت تبلغ نسبتها حوايل املوجهة إلعاد
( الذي ارتفع بنسة GDPوالتجارية والزراعية، األمر الذي انعكس اجيابا على الناتج احمللي اإلمجايل )

(، بسبب ارتفاع  نسب معاجلة النفايات خالل نفس الفرتة الذي  2615-2666خالل الفرتة ) 26%
إىل  2666مليون طن عام  260، من %12افقه اخنفاض صايف حجم النفايات بنسبة بلغت حوايل ر 

. هذا األمر أصيح مبثابة مشكلة لألملان، فاخنفاض كميات النفايات بسبب 2615مليون طن يف  151
ول اجلوار إعادة التدوير، سيهدد انتاج الطاقة االمر الذي جعل احلكومة تتوجه حنو استرياد النفايات من د

.  ,Federal Ministry for the Environment)وبعض الدول العربية كلبنان
2018,P9) 

 التعامل مع النفايات في الجزائر: 0.9
ساكن وهو  1566عون، أي عون واحد ل 26.666عمال النظافة:  قدر على املستوى الوطين عدد

ة عشوائية على املستوى الوطين منها مفرغ 2166ويف جمال تفريغ النفايات فإنه توجد ، مؤشر منخفض
مفرغةعشوائية ترمى هبا النفايات الصلبة دون النظر إىل خطورهتا و املساحة اليت حتتلها واليت تبلغ  156

معظمها قدمية وغري  شاحنة، 2166هكتار. كما بلغ عدد الشاحنات اليت تنقل النفايات  22.666
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ع قبل الوصول اىل مراكز املعاجلة والتفريغ.وتشري االحصائيات مالئمة تضيع جزء كبري من النفايات فيالشوار 
 كما يلي:طن يف السنةمن النفايات الصلبة موزعة   206.666يف هذا اجملال إىل استعادة 

 56.666طن من املعادن؛ 166.666طن من البالستيك؛ 116.666طن من الورق؛ 125.666
مليار دينار  1.5فايات املرسكلة ب طن مواد اخرى؛ويقدر مثن الن 95.666طن من الزجاج؛

 .(2،صفحة 2612)لنفايات، جزائري

 (: PROGDEMالصلبة) للنفايات المدمج للتسيير الوطني البرنامج 3.9
وهذه  سنويا، النفايات من كلغ 278 نتجي جلزائرا فإن للنفايات الوطنية الوكالة إحصائيات حسب

 170 بني ما فيها املنزلية النفايات إنتاج معدالت تقّدر واليت إفريقيا مشال منطقة يف هي األعلى الكمية
 كما.طن مليون 13.7 تقدر ب اجلزائر يف سنويا املنتجة النفايات نسبة أن كما سنويا كلغ 190 كلغو

 اإلشكال ويزداد البالستيكية )السادسة عامليا(، لألكياس املستهلكة العامل يف الدول أكرب من اجلزائر أن
 الصناعية عن ناهيك املنزلية، النفايات من كبري جزء معاجلة على اآلن غاية إىل اجلزائر ةقدر  عدم مع حدة

 4000 إليها يضاف سنويا، طن ألف 34 حبوايل املقّدرة االستشفائية النفايات بينها من واخلطرية والسامة
بيدات وغريها. امل طن من 140 و الكيميائية املواد من طن2500 و املخزّنة الفاسدة األدوية من طن

 الصلبة النفايات لتسيري وطين برنامج التنفيذ حيز معقدة قامت احلكومة بإعداد الوضعية وأمام هذه
احلكومة  من طرف متبعة جديدة لسياسة والتطبيقي املرجعي اإلطارحيث يكون هذا الربنامج .احلضرية

يرها ومعاجلتها وهذا من اجل وكذا خفض حجم النفايات عن طريق تدو  واالزالة، النقل وتشمل اجلمع،
التخلص السليم والعقالين للنفايات وكذا حتسني اإلطار املعيشي وخلقا ملناصب شغل دائمة. حيث مت 

 مدينة ويتكون من النقاط التالية: 26تطبيق هذا الربنامج على 
ضمن حيث يتم تزويد البلديات خبطة توجيهية تت على املستوى احمللي: للتسيريالتخطيط املدمج  .1

 .للتسيريتصور خطة جديدة اها و دراسة خربة لتسري النفايات على مستو 
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النفايات حىت تكيف  بتسيريومتهينها: وذلك بإعادة ادارة البلدية املكلفة  التسيريحتسني قدرات  .2
 مهامها مع املتطلبات اجلديدة وكذا تقوية قدرات اجلمع والنقل.

(: حيث يتم اجناز مراكز للدفن التقين وفق CET)االتالف السليم للنفايات )مركز الدفن التقين .1
وذلك بشأن دراسة التأثري واختيار موقع  للتسيريالبلدية  ملخططات التقنية والتوجيهات ملتطلبات
ومعاجلتها التكفل  واسرتجاعها صرف املرشحات املدارج، هتيئة مركز الدفن باعتماد منظومة االرساء،
 .هلا ةصصخم عمواق بوضع ةاجلامد تبالنفايا

 .اتالف املزابل الفوضوية واعادة تأهيل املواقع وكذا وضع اجهزة مراقبة  .2

 بتسيري:وذلك بوضع نظام وطين من اجل ذلك خاص Eco- jemرسكلة وتثمني النفايات  .5
النفايات، تقدمي مزايا ضريبية  من وع املتخصص لكلن للجمع نفايات التغليف، وتنظيم شبكات

 فايات.نشاطات تثمني الن إلنشاء

 النفايات. بإدارةمؤسسات مستقلة تتكفل  بإنشاءالنفايات:  تسيري يف جديدة ادخال أمناط .0

 وهي املكنزمات اليت تسمح بتغطية مصاريف تسري النفايات. لتسيري: العمومية متويل املصاحل .2

وتسهيل  الضريّب كاإلعفاءلالستثمار يف هذا اجملال   اتالتحفيزي واملتمثلة يفاالقتصادية:  األدوات .2
 منح القروض وغريها. 

 .املواطن: وذلك بوضع برامج حتسيسية واخرى اعالمية حتسيس ومشاركة .9

 لذلك.احملافظة: حيث ان كل من الشرطة والدرك الوطين جمندون  تدابريو  تتطبيق العقوبا .16

 تفويض متعاملني. أو حيث ميكن للبلدية التدخل مباشرة احمللية: للجماعات املركزي الدور  .11

 البيئي: ملسريي مراكز الدفن التقين وكذا اعضاء خاليا البلديات للتحسيس. كوينالت .12
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 الجهود الجزائرية واالتفاقيات الدولية في إدارة النفايات:  9.9
 GIZ ومؤسسة  البليدة جامعة كل من بني التعاون اتفاقية إبرام التعاون اجلزائري األملاين: مت -

 أين يقوم اجلامعة، مستوى مقر على املنزلية النفايات يريلتس مهين ماسرت الستحداث األملانية
اجلزائريني  مع اخلربات تبادل خالل من للطلبة التدريبات من جبزء شخصيا األملاين املؤسسة مدير

 يف املؤهلة العاملة لليد اجلزائر الحتياجات وفقا وتسيريها املنزلية النفايات ختصص يف الراغبني
 تلك خصوصا التدريب برامج تصميم يف الدعم بتقدمي األملانية معاتاجلا ووعدت هذا .اجملال

وقد اعتمدت ، اجلزائري األملاين التعاون تطوير يف املشرتكة املصلحة والنظر إىل باملناهج املتعلقة
 إىل ينفذ والذي 2004منذ progdem البلدية النفايات وطين إلدارة برنامج اجلزائرية احلكومة

 وزارة البيئة.هذا من قبل  يومنا

 البلجيكي اجلزائري التعاون برنامج حول :AGID(2016)للنفايات  املندمج التسيري برنامج -
 النفايات. تسيري يف

إتفاقيةالشراكةبينالوكالةالوطنيةللنفاياتوجمموعةاملدارسالعلياللحراشومؤسسةتونيك: وتضم االتفاقية  -
ضع مشروع فرز النفايات على مستوى جانبني االول اسرتجاع كمية الورق املنتجة من خالل و 

 املدارس املعنية، اما اجلانب الثاين فيتعلق بفرز واسرتجاع النفايات اخلاصة.

جتربة الفرز االنتقائي للنفايات املنزلية: عرفت اجلزائر العاصمة جتربة مسيت ب: حي جتريّب اليت  -
مع مؤسسة إكسرتانت  ، من طرف الوكالة الوطنية للنفايات بالتعاون2610أطلقت يف جوان 

لرت لكل شرحية من  226حاوية ذات سعة  20مسكن. مت تزويدهم ب  1062ويضم 
 النفايات )شرحية النفايات اجلافة وشرحية النفايات العضوية(.

واليت مت جتسيدها مبدئيا يف بلدية بلوزداد  مبادرة احلاويات احلديثة جلمع النفايات حتت األرض: -
 رة على كافة الرتاب الوطين ملا هلا من جوانب اجيابية للبيئة واجمليط.على أمل ان تعمم املباد
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يف جمال إدارة النفايات خلصنا إىل مجلة من  من خالل عرضنا لتجارب بعض الدول. تحليل النتائج: 1
 النتائج أمهها:

 ون اإلضرار د من النفاياتاهلائلة  األحجام عاجلةتقوم كل من دولة االمارات وكذا اليابان وأملانيا مب
 ؛باألنظمة البيئية والصحية

  دوى اجل من خالل ضمان عاليةمستويات أنظمة تسيري النفايات يف التجارب حمل الدراسة بلغت
 ؛االقتصادية هلاته اإلدارة وذلك من خالل اسرتجاع وإعادة تدوير املواد القابلة لذلك

 لطرق املتبعة يف إدارة النفايات وضع سياسات وبرامج لتطوير األساليب واقامت دولة اإلمارات ب
إىل جانب ، مع ختصيص أقسام خاصة بإدارة النفايات يف كل البلديات، الصلبة ومتابعة تنفيذها

 لذلك وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل؛ توفري اإلمكانيات والقدرات املادية والبشرية الالزمة

 ايات من حيث الفرز فقط، بل يتعداه إىل سبل ال يتشابه النظامني األملاين والياباين يف تسيري النف
الطمر بعد استخراج الطاقة والغازات ، لنفايات املتبقية عن طريق احلرقلالتخلص اآلمن والسليم 

 وهذا ينفي الفرضية الثانية؛ احليوية من هاته العملية، دون إمهال مبدأ خفض ومنع النفايات من املنبع

 تدوير النفايات يف أوهلا فرغم وجود قوانني تنظم العملية وكذا وجود  الزالت التجربة اجلزائرية يف جمال
مبادرات جتمع شركات حملية مع اخرى اجنبية إلدارة النفايات، إال أن هذه العملية الزالت تتم وفق 

يف هذا اجملال وهذا ما يثبت صحة  ديدةاجلتكنولوجيات الطرق و األساليب القدمية نتيجة غياب ال
 ثة.الفرضية الثال

 خاتمة: .6
 احملافظة أجل من باالهتمام حتظ أن ينبغي اليت القضايا أهم من للنفايات، السليمة اإلدارة تعترب
واقتصادية حديثة  قنيةت المتالكها أساليبفالدول املتطورة ونظرا والبيئة،  اإلنسان وسالمة على صحة

توليد طاقات متجددة جتعلها يف بنفاياهتا من  ةلالستفادعمليات إدارة النفايات  مبختلف القيامهلا  تضمن
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غىن عن االسترياد، فأملانيا مثال أصبحت تستورد النفايات لتستخدمها كبديل نظيف للطاقات الكهربائية 
والغازية، ضف إىل ذلك زيادة وعي األفراد بدورهم يف تفعيل إدارة النفايات لبلداهنم من خالل احرتامهم 

 يف اليوم وة األوىل يف جناح العملية واليابان خري مثال عن ذلك. واجلزائرط الفرز الذي يعترب اخلطو لشر 
 إىل باإلضافة النفايات وحجم يتالئم مبا التحتية البنية على الرتكيز من خالل إىل مثل هذه التجارب حاجة
 ماعاتاجل طرف من النفايات لتسيري احلسن التنظيم لتدعيم رئيسيا حمورا يشكل الذي البيئي التعليم دعم
بني الفرد  التعاون من خالل دعم ،عملية ادارة النفايات بالدولة لتنمية افاقا واعدة مما يفتح احمللية

 احلكومة تفكري ضرورة ضف اىل هذا بالتوازي. والرسكلة اإلسرتجاع جمال يف واملتعاملني احمللية واجلماعات
 هبا تتميز اليتاإلجراءات واألخذ ببعض  النفايات ادارة يف الستحداثها وناجحة ولوجيات جديدةتكن يف

 الدول من غريهاو  التجربة االملانية واليابانية، اليوم هي كما اجملال، هذا يف ناجحة وجتعلها الدول بعض
 .نفاياهتا كنوز من املستفيدة

 قائمة المراجع: .0

 ( .تسري النفايات. 2612 .1 .21احصائيات الوكالة الوطنية للنفايات .)2صفحة ،اجلزائرية جريدة اخلرب  

 ( .األبعاد اإلسرتاجتية إلعادة التدوير يف تعزيز فلسفة التسويق األخضر استعراض 2661ثامر البكري .)
 .29-9،  الصفحات جملة تكريت للعلوم االدارية واالقتصاديةلتجارب منتقاة من شركات ودول خمتلفة،. 

 ( .2612عبد اهلل سليم ابو رويضة، و عماد الدين الطاهر) .تاريخ االسرتداد منتدى اجلغرافيون العرب .
، من ادارة النفايات الصلبة وتدويرها يف دولة االمارات العربية املتحدة الواقع والطموح: 2619 ..1 .2

https://www.arabgeographers.net/vb/attachments/.../arab2122d132
 .2/1/2619. أطلع عليه: 190920

 ( .2612 .9 .11عبد اهلادي النجار .) من اليابان حترق 2619 .1 .9. تاريخ االسرتداد 106لبنان ،
-https://lebanon360.org/mobile-articleنفاياهتا وتولد منها الكهرباء: 

desc_138562_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D
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8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%82%20%
D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
%D8%A7...%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%91%
D8%AF%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%83%

D9%87% 

 ( .2612 .2. 5مروان حممد .)من موضوع: 2619 .2 .0. تاريخ االسرتداد امهية تدوير النفايات ،
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8
%A9_%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7
%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%A

A. 

 ( .2612 .16 .10معلومات وخدمات .)تاريخ البوابة الرمسية حلكومة دولة االمرات العربية املتحدة .
-https://www.government.ae/ar، من ادارة النفايات: 2619 .2 10.االسرتداد 

AE/information-and-services/environment-and-energy/waste-
management. 
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 : ملخص
ناجحة التجارب بغض الالنظري لالقتصاد الدائري وعرض  اإلطارهتدف هذه الدراسة إلبراز      

إلجناز هذه الدراسة اعتمد  .املؤسسات الكندية الرائدة يف هذا اجملال جمموعة منطلح يف لتطبيق هذا املص
 الباحث على املنهج الوصفي التحليلي ألنه يتالءم مع مثل هذا النوع من األحباث العلمية.

توصلت هذه الدراسة اىل أن تطبيق االقتصاد الدائري يف املؤسسات حمل الدراسة أدى اىل اخنفاض  
ليف املواد األولية بسبب تثمني النفايات عن طريق اعادة تدويرها وأيضا اطالة العمر االفرتاضي تكا

 .للمنتوجات
 .االقتصاد الدائري؛ اعادة التدوير؛ اطالة مدة االستخدام؛ مؤسسات كنديةكلمات مفتاحية: 

  . Q56؛ Q55؛ JEL  :Q53تصنيف 
Abstract:  

The purpose of this study is to show the theoretical framework of 

circular economy and present some successful experiences to apply this 

concept in a group of Canadian companies, which work in this field. This 

study is done by relying on descriptive analytical approach, because it is 

compatible with this kind of scientific research.  
__________________________________________ 

 walid_232005@yahoo.fr: يميلاإل، : شتوح وليدالمرسلالمؤلف  1
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In this study we deduce that the application of circular economy in 

the mentioned companies led to a decrease in raw material costs due to 

valuation of waste by recycling, and also prolong the default age of 

products. 

Keywords: Circular economy; recycling; pronlong duration of use; canadian 

companies. 

Jel Classification Codes: Q53, Q55 , Q56.  

 . مقدمة: 0
لة  شةهدهتا الكةرة األرضةية بسةبب التلةوث البيئةي ان املشاكل البيئة وخاصةة اةاهرة االحتبةاس ارةراري ا     

الصةةادر عةةن النشةةاص االقتصةةادي، وكةةذل  االسةةتخدام املفةةرص للمةةوارد الطبيعيةةة، أدت اىل التفكةة  يف تغيةة  
النمط االقتصادي غ  املتصاحل مع البيئة والبحث عن بدائل وتصورات جديدة تسمح باالستغالل العقالين 

التصةورات االقتصةاد الةدائري الةذي اهةر يف العقةود األخة ة، وهةو يسةمح بتثمةني  للبيئة ومواردها، ومن هذه
 .النفايات واعادة تدويرها وارجاعها للحقل االقتصادي كمواد أولية مما يقلل من استخراج املوارد الطبيعية

صةةبحت لقةةد جنحةةت الةةدول املتقدمةةة يف تبةةا االقتصةةاد الةةدائري داخةةل مؤسسةةاهتا االقتصةةادية، حبيةةث أ     
باملئةةة  90النفايةات مةوارد وليسةت أعبةاء، واألرقةام تشة  اىل وصةول نسةبة اعةادة تةدوير النفايةات اىل حةدود 

هةةذه األخةة ة العديةةد مةةن املؤسسةةات االقتصةةادية الةة  تنشةةط  .خاصةةة يف دول مثةةل السةةويد والةةددار  وكنةةدا
هلةةا  ةةا مكاسةةب جيةةدة، سةةنجاول داخةةل ترا ةةا االقليمةةي كانةةت السةةباقة يف تطبيةةق هةةذا التصةةور، ممةةا  ةةح 

مــاهي فوائــد تبنــي االقتصــاد  :ابرازهةةا يف هةةذه املداخلةةة مةةن خةةالل اإلجابةةة علةةى التسةةا ل الرئيسةةي التةةاي
 ؟ الدائري في بعض المؤسسات الكندية محل الدراسة

  االتية:وتندرج حتت التسا ل الرئيسي جمموعة من التسا الت الفرعية     
  ي؟  وماهي أهم مبادئ االقتصاد الدائري ؟ما هو االقتصاد الدائر 
 ؟ ماهي أهم جماالت العمل يف االقتصاد الدائري 
 ماهي أهم مكاسب تطبيق االقتصاد الدائري يف املؤسسات االقتصادية الكندية حمل الدراسة؟ 

  : أهداف الدراسة
  : تسعى هذه الدراسة لتحقيق االهداف التالية     
 ريابراز ماهية االقتصاد الدائ.  
 عرض مبادئ االقتصاد الدائري. 
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 عرض جتارب ناجحة للمؤسسات كندية تبنت تطبيق االقتصاد الدائري.  
 ابراز مكاسب توطني االقتصاد الدائري يف املؤسسات حمل الدراسة. 

  : منهجية الدراسة
 لبياناتا بتوف   ح والذي للدراسة، النظري اجلانب يف التحليلي الوصفي املنهج على الباحث اعتمد
 ملعاجلة ارالة دراسة منهج على أٌعتمد فقد التطبيقي اجلانب يف أما .الدراسة موضوع املشكلة عن وارقائق
املتوفرة على  الدراسة حمل للمؤسسات معلومات وارقام من انطالقا بإجنازه الباحث قام إذ الدراسة، إشكالية

 .مواقعها يف شبكة االنرتنت

 جذور والنشأة، التطور، المفهوم والمبادئال : االقتصاد الدائري 2-
  : جذور ونشأة، وتطور المفهوم 1-2
جون  اإلسكتلنديميكن استخالص جذور مصطلح االقتصاد الدائري من عبارة عامل التاريخ الطبيعي     
 يحاول عندما" :مباشرة غ  بطريقة اليه أشار من اول لكنه مباشرة، يذكره مل وان ،)1838-(1914موير 
 يتم مادة كل  ان أي "،حوله من العالم ببقية مرتبطًا يجده الطبيعة، في واحد بعنصر التمسك أحدنا
 االقتصادية االنشطة عن تنتج ال  فالنفايات وبالتاي اخرى، مادة انتاج يف استخدامها اعادة ميكن اانتاجه
 العناين، )جواد اخرى ومنتجات سلع إلنتاج ومدخالت مغذيات اال ماهي الطبيعة يف مباشرة وترمى

2008). 
السباقني الذين  األكادميينيمن  ستاهيل وولتر املعمارية اهلندسة يف املتخصص السويسري الباحث يعترب    

الذي جاء كرد من المهد الى المهد يف كتابه  1982تناولوا بشكل وايف مفهوم االقتصاد الدائري سنة 
مؤكدا ان استخدام املوارد ميكن جتديده بدال من ، ام املواردفعل عن فكرة من املهد اىل اللحد يف استخد

    .(2008 العناين، )جواد تركه ميوت
يف   " ديفيد بيرس وآر. كيري تيرمز"ان اول من استخدم اصطالح "االقتصاد الدائري" مها املؤلفني      

يث مييز املؤلفان فيه ح ،"اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئةموسوم ب " 1191كتاب صدر هلما عام 
بني ما يسمى االقتصاد اخلطي الذي يتخلص من النفايات وخمرجات النشاص االقتصادي يف البيئة دون 
اعادة االستفادة منها، واالقتصاد الدائري الذي يستفيد من النفايات وكل ما يتم استخدامه يف العملية 

جانين ، وبعدها قامت الباحثة السويسرية من مرة ستفادة منها أكثرتم االاالنتاجية عن طريق  تدويرها لي
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التجديد المستلهم من  : تقليد الطبيعة : املتخصصة يف علم البيولوجيا بإصدار كتاب عنوانه بانيعاس
، اكدت فيه كيفية تقليد وحماكاة االنظمة الطبيعية يف عملية االستغالل املتبادل بينها حىت نستطيع الطبيعة

وطرحته كبديل فريد  1976وتعترب سويسرا اول دولة نادت  ذا املفهوم عام  .املواردان نوفر يف استخدام 
  2018)من نوعه لالقتصاد اخلطي)هناية القاسم، 

، زاد االهتمام  ذا املصطلح 1992يف تسعينات القرن املاضي وبعد قمة االرض يف الربازيل سنة        
من نفايات النشاص االقتصادي، ومن اهم هذه املسامهات  وكثرت االسهامات يف اجتاه االستفادة القصوى

وال  مفادها ان الشركات ال بد ان جونتر باولي نرصد فكرة االقتصاد االزرق لرجل االعمال البلجيكي 
تستخدم املوارد املتاحة هلا وان تعمل على زيادة الكفاءة من اجل انشاء حمفظة من املشاريع املرتابطة ال  

  .(2019هلا وللمجتمع )موقع اجلزيرة،  حتقق الفائدة
ال  تتبناها مؤسسة البحارة  المهد الى اللحدولقد زاد الزخم  ذا املفهوم من قبل مؤسسة من     

كبديل جديد ملواجهة رهانات  ، وال  كان هدفها نشر مصطلح االقتصاد الدائرياالجنليزية ايلني ما  ارثر
واجلدول التاي يوضح ع زيادة ندرة املوارد الطبيعية وارتفاع اسعارها، استمرارية البشر يف األرض، خاصة م

 .لنا اهم احملطات ال  سامهت يف تطور تصور االقتصاد الدائري
 .اهم المحطات التي ساهمت في  تطور تصور االقتصاد الدائري  : (01الجدول رقم )

صاحب التصور  المحطة
 والتاريخ

 المضمون

عامل  تعود اىل جذور المصطلح
التاريخ الطبيعي االسكتلندي جون 

 موير

 جون موير
 

 يف واحد بعنصر التمس  أحدنا حياول عندما : الشهيرة مقولته خالل من
 .حوله من العامل ببقية مرتبطًا جيده الطبيعة،

 تقرير حدود النمونشر نادي روما 
  تقرير ميداوساو يسمى ايضا 

Rapport Meadows 

 نادي روما 
(1972) 

تمرار التنمية االقتصادية باألسلوب املتبع منذ الثورة الصناعية سيعجل بنفاذ اس
 .  2100العديد من املوارد الطبيعية غ  املتجددة يف غضون 

تقرير برونطالند او تقرير  نشر
 مستقبلنا المشترك

اللجنة العالمية للبيئة 
 والتنمية

(1987) 

هي التنمية ال  تليب  : ستدامةالتقرير على اشهر تعريف للتنمية امل  احتوى
حاجيات اراضر دون تعريض للخطر قدرة االجيال املستقبلية لالستجابة 

 .راجياهتا
من المهد الى  اهور مصطلح

 .المهد
  : الكميائي االلماني
Michael 

Braungart 

هد يتعامل مع التدفق الصناعي باعتباره كائنات حية ومع تعب  من املهد اىل امل
 .املخلفات كةأهنا عناصر غذائية
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  : والمهندس االمريكي
William 

McDonough. 
 )نهاية الثمانينات(

م  اصطالح "االقتصاد ااستخد
 .الدائري ألول مرة بطريقة مباشرة

 االقتصاديان
   : االنجليزيان

David W. 
Pearce R. 

Kerry Turner 
(1990) 

 .التمييز بين االقتصاد الخطي واالقتصاد الدائري

  : اخصائي علم السموم .اهور مصطلح النفايات صفر
Paul Connett  

 : واملدير
Bill Sheehan  
 )اثناء التسعينات(

ختفيض مستوى النفايات اىل اردود الدنيا، وذل  عن طريق اعادة تثمينها مرة 
 .اخري من اجل استخدامها كموارد

نشر القانون االساسي لتكوين 
 ويرمؤسسة خمتصة يف اعادة التد

 اركومة اليابانية
(2000) 

(، اي تخفيض،  Reduce, Reuse, Recycle) 3Rمبادرة 
 .اعادة استخدام، اعادة التدوير

 
نشر قانون ترقية االقتصاد الدائري يف 

 اجلمهورية الشعبية الصينية
 الدولة الصينية

(2008) 
ية املوارد يهدف رما، واالقاليم مت تطبيقه يف عدد من املدن وارظائر واملناطق

   .الطبيعية وحتويل النفايات ملوارد
المهد الى مؤسسة من اهور 
 .اللحد

 ايلني ما  ارثر
(2010) 

لالقتصاد اخلطي، وذل    كبديل جديد   نشر مصطلح االقتصاد الدائري
ملواجهة رهانات استمرارية البشر يف األرض، خاصة مع زيادة ندرة املوارد 

 .الطبيعية وارتفاع اسعارها
 (Alain Geldron, 2014, PP.2-3) :المصدر

من اجلدول السابق نالحظ ان تطوير التصور اخلاص باالقتصاد الدائري مل خيتصر على علماء      
االقتصاد فقط، بل شار  فيه العديد من الباحثني يف ارقول العلمية األخرى كالفيزياء، الكيمياء واهلندسة، 

 .من ابتكارات تقنية وتعاون بني ارقول العلمية املتعددة وذل  ملا يتطلبه جناح هذا التصور

 مفهوم االقتصاد الدائري، أهدافه ومبادئه 2-2 

 مفهوم االقتصاد الدائري 1-2-2
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االقتصاد الدائري هو نظام  ADEME الوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقةحسب      
املنتج )سلعة او خدمة( زيادة فعالية استخدام املوارد  ةاقتصادي تبادي وانتاجي حياول يف مجيع مراحل حيا

 ,Alain Geldron, 2014) . وختفيض األثار السلبية على البيئة، وذل  من اجل تطوير رفاهية الفرد

P.04)  االقتصاد الدائري على انه اعادة االستخدام، اصالح، جتديد او ترميم،  االتحاد األوروبيويعرف
-Dominique  Nazetواملنتوجات املوجودة  دف حتويل النفايات اىل موارد ) اعادة التدوير املواد

Allouche, 2016, P. 05). 
االقتصاد الدائري هو نظام صناعي الذي ال ينتج نفايات او حيدث  لمؤسسة الين مارك ارثرووفقا     

مغذيات  : فق املادةتصميمه ومنذ النية يف انشاءه،  والذي حيتوي على دطني يف تد ةتلوثا من بداي
بيولوجية مصممة لكي تعود للدخول يف اجملال اريوي بأمان،  ومغذيات تقنية وهي مصممة للتدوير  ودة 
عالية داخل منظومة االنتاج دون ان تدخل اجملال اريوي فضال عن ان تكون قابلة لإلصالح والتجديد 

 . .05)، ص2018، نفاح زكرياء، بطيب عبد الوهاب(منذ تصميمها

يتعامل مع املواد اخلام ومن مث تصنيعها كمنتج وتنتهي دورة االستخدام بالتخلص  ان االقتصاد اخلطي    
منها كنفايات مهملة ترمى يف الطبيعة ليست هلا اية قيمة اقتصادية، بعكس االقتصاد الدائري الذي يعىن 

تصميم واإلنتاج واالستهال  ومن مث من ال« من املهد إىل اللحد»بتناول حياة املنتج كما يعرف مبصطلح 
إدارة النفايات، ويعترب النفايات مورد اقتصادي مثل املواد االولية ميكن تدويرها واعادة استخدامها بالعملية 

 .(2018)موقع اجمللة،  االنتاجية

فرتة يعمل االقتصاد الدائري على ارفاظ على املواد اخلام واملنتجات يف حلقات إنتاجية ألطول       
ممكنة وذل  بإعادة استخدامها عدة مرات يف العملية االنتاجية بعد تدويرها، ويهدف إىل إلغاء اهلدر 
املوجود يف أنظمتنا الصناعية ال  ترمي املواد اخلام واملنتجات على شكل نفايات بعد استخدامها مرة 

)موقع شركة فيليبس،  احملدودةواحدة فقط، مما جيعلها أقل اعتماًدا على استخراج احتياطات املوارد 
2018). 

    اهداف االقتصاد الدائري 2-2-1
  :وكةأي تصور جديد لالقتصاد، يهدف االنتقال اىل االقتصاد الدائري لتحقيق مايلي 
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 وذل  عن طريق استخدام النفايات كمدخالت  :حماية الموارد الطبيعية المتجددة والنظام البيئي
قلل من االستخراج املكثف للموارد الطبيعية املتجددة كاملياه مثال ال  لديها يف العملية االنتاجية مما ي

 (Sébastien Sauvé , et Al, 2016 , P.23) .امهية حيوية يف ارفاظ على توازن النظام البيئي
 ان اعادة تثمني النفايات واعادهتا للحقل االقتصادي كمواد  : حماية الموارد الطبيعية غير المتجددة

فالعديد من هذه املوارد  ية يقلل من استخدام املوارد الطبيعية غ  املتجددة ويضمن استدامتها،اول
اصبحت خمزوناهتا يف العقود األخ ة يف تقلص كب  يف ال االقتصاد اخلطي، ومعظمها مهدد بالنفاذ 

قادمة، فال يف غضون قرن على اقصى تقدير، وهذا ما يهدد استمرارية النمو االقتصادي لألجيال ال
ميكن ختيل استدامة التنمية بدون موارد، ومن هذه املوارد املهددة بالزوال اذا مل يتم االنتقال اىل 

البرتول، الغاز الطبيعي، الذهب، الفضة، ارديد، الزن ، االملنيوم، الرصاص،  : االقتصاد الدائري نذكر
من هذه  1972حدود النمو سنة  : الفوسفاص، النحاس، ولقد حذر تقرير نادي روما املوسوم ب

 Sébastien)التداعيات، لكنه مل يتغ  الكث  يف جوهر االقتصاد العاملي الذي مازال شرها للموارد 

Sauvé et Al, 2016 , P.27) ذل ،  واجلدول التاي يوضح. 
 .قائمة الموارد الطبيعية غير المتجددة المهددة بالنفاذ :(02الجدول رقم )

لمدة المتبقية ا المورد الرقم
 للنفاذ

انطالقا من انتاج 
 2006سنة 

المدة المتبقية للنفاذ انطالقا من  المورد الرقم
 2006انتاج سنة 

 62 الغاز الطبيعي 07 29 الفضة 01
 63 النحاس 08 37 الذهب 02
 70 اليورانيوم 09 37  03
 89 ارديد 10 47 البرتول 04
 95 النيكل 11 48 الزن  05
 180 االملنيوم 12 49 الرصاص 06

 (2019)موقع ايكونولوجي،  : المصدر
من اجلدول السابق نستنتج امهية االنتقال اىل االقتصاد الدائري، حيث لو استمر العمل وفقا      

لالقتصاد اخلطي لنفذت معظم املوارد الطبيعية املهمة يف دميومة النشاص االقتصادي يف غضون مئة 
 .عام على اقصى تقدير
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 ان اخنفاض االمدادات من أي مادة اولية  : افحة تقلبات وارتفاع تكاليف المواد االوليةمك
حيدث ندرة تؤدي حتما اىل ارتفاع سعرها، وهذا ما جيعل املؤسسات تبحث عن تعويض النقص 
املوجود باألسواق باستخراج موارد طبيعية اضافية تكون تكلفة انتاجها اعلى نتيجة  للصعوبات 

والتقنية واالقتصادية ال  تواجهها يف املناجم اجلديدة ال  تكون اقل انتاجية وفقا لقانون الطبيعية 
الريع لريكاردو، وهذا ما جيعل االسواق تشهد تقلبات يف االسعار جتعل عملية التموين حمفوفة 

بتخفيض صادراهتا من األتربة  2010باملخاطر، والستيعاب ما سبق قامت الصني يف سنة 
املستخدمة يف انتاج اهلواتف الذكية والسيارات االلكرتونية  les terres raresة النادر 

باملئة من انتاج  95وبعض التجهيزات الطبية ألسباب جيوسياسية مع العلم أن الصني حتوز 
قامت العديد من املؤسسات ال  تستعمل   هذه املادة، وملواجهة هذا الوضع وضمان التموين

 .جها من مناطق صعبة بتكلفة مرتفعة جعلت اسعار سلعها ترتفع ايضاهذه املادة باستخرا
لذل  تعترب عملية اعادة تدوير النفايات يف ال االقتصاد الدائري واعادة استخدامها عملية 
مهمة جدا الستقرار اسعار املواد األولية وعدم تقلبها، وبالتاي استقرار اسعار السلع 

 (Sébastien Sauvé et Al, 2016, P.31).النهائية
 ان اعادة تدوير النفايات وتثمينها جتعل منها موردا مهما بدال  : اعادة التدوير وتثمين النفايات

من تكلفة تتحملها املؤسسة واجملتمع وتتحملها البيئة ايضا ان مل يتم التخلص منها بطريقة 
 14.1دة استخدام مت اعا 2010سليمة خاصة النفايات السامة والطبية، ففي فرنسا مثال سنة 

   .من النفايات يف العمليات االنتاجية مليون طن
  عن طريق  اإليكولوجية:واستخدام الموارد الطبيعية واألنظمة  االقتصادي الفصل بين النمو

استخدام تل  املوارد على حنو أكثر فعالية، اذ ميثل ذل  عامل دفع حنو االبتكار يف جماالت 
  .(2018)موقع شركة فيليبس،  ونات واملنتجات اجلديدةإعادة استخدام املواد واملك

 مبادئ االقتصاد الدائري 3-2-1
االستدامة، التجدد، اعادة  :لالقتصاد الدائري جمموعة من املبادئ ال  يقوم عليها، تتمثل يف      

 .االستخدام، االصالح واالستبدال، الرتقية، ختفيض استخدام املواد
 احملافظة على املوارد الطبيعية ونوعية البيئة لألجيال القادمة حىت تستطيع القيام بعملية  :االستدامة

  .التنمية بنفس الفرص ال  امتلكتها االجيال ارالية )تساوي الفرص بني االجيال(
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 احملافظة على قدرة املوارد الطبيعية على التجدد بكميات ال تقلل من الكميات املتوفرة  :التجدد
  .، وذل   دف استمرار توفرها لألجيال القادمةمنها

 باستخدام املنتجات اكثر من مرة يف العمليات االنتاجية اعتمادا على تقنية  : اعادة االستخدام
  .اعادة التدوير دون رميها يف الطبيعة على شكل نفايات كما هو ارال يف االقتصاد اخلطي

 املستخدمة، واستبداهلا بأخرى اقل شراهة للموارد اصالح اداص االنتاج  :االصالح واالستبدال
من مرة )استفادة قصوى(، وال تتخلص منها حىت تكون  أكثرالطبيعية، وتستفيد من املوارد 

  .قيمتها االقتصادية منعدمة، وليست هلا اثار بيئية سلبية
 كانت عليها حيث يتم حتسني املنتوجات املعاد استخدامها بطريقة جتعلها احسن مما   : الترقية

  .عندما كانت جديدة، وذل  بإضافة ميزات وحتسينات
 عن طريق ابتكار اساليب انتاج اقل استخداما للمواد االولية  : تخفيض المواد المستخدمة

واملوارد الطبيعية، وايضا عن طريق اعادة تدوير املواد املستخدمة ودجمها مرة اخرى يف العملية 
  .االنتاجية

  : ي االقتصاد الدائريمجاالت العمل ف 2
ميكن تقسيم جماالت العمل يف االقتصاد الدائري اىل ثالثة جماالت، اجملال االول خاص باملنتج )جانب     

العرض يف السوق(، واجملال الثاين خاص باملستهل  )جانب الطلب يف السوق(، اما اجملال الثالث فهو 
ا لنجاحه، ويف مايلي عرض هلذه اجملاالت متضمنة خاص بإعادة التدوير، ولكل جمال اعمدة يرتكز عليه

 (Alain Geldron, 2014, PP.05-06): االعمدة اخلاصة  ا

  : االنتاج وعرض السلع والخدمات 1.2
  : هذا اجملال خاص باملنتجني للسلع واخلدمات، وحيتوي على االعمدة التالية     

 ستدام للموارد عن طريق تغي  اداص يهدف اىل االستغالل الفعال وامل : التموين المستدام
استغالل واستخراج املوارد وجعلها اكثر استدامة، حيث تصبح تأث اهتا البيئية ضعيفة نسبيا، 

وحىت يكون  .وخاصة عند استخراج واستغالل املواد الطاقوية واملعدنية )املناجم، احملاجر( والزراعية
دد هذه املوارد وتقليل االضرار البيئية لعمليات التموين مستدام على املؤسسات احرتام شروص جت

  .االستخراج واالستغالل وايضا االخذ بعني االعتبار استدامة هذه املوارد لألجيال القادمة
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  التصميم االيكولوجي للسلعة او اخلدمة هو التصميم الذي  : التصميم االيكولوجي للمنتوج
يئة لدورة حياة املنتوج كاملة وذل  قبل الشروع يف يأخذ يف عني االعتبار االثار السلبية على الب
  : ويسمح التصميم االيكولوجي .ختفيضها سعيا للحفاظ على جودته واداءه

 ختفيض كمية املواد املستخدمة يف العملية االنتاجية. 
  زيادة مدة حياة السلعة. 
  تسهيل عملية تصليح السلعة.  
 دعم جمهودات االبتكار والتطوير يف املؤسسة.  
 االقتصاد يف مشرتيات املواد االولية. 
  املؤسسة يف االسواق خاصة ال  حتتوي على مستهلكني خضر لديهم  تنافسيةزيادة

  .ميل للسلع النظيفة بيئيا
 اعادة التدوير. 

 )تسمى ايضا التعايش الصناعي وهي  : الصناعة واالقاليم االيكولوجية )التكافل الصناعي
ؤسسات يسمح بتبادل التدفقات أو اراجات، والتجربة الرائدة يف هذا عبارة دط تنظيمي بني امل

 .سنة 30يف الددار  وال  انطلقت منذ  KALUNBORGاجملال هي جتربة 
 هو اقتصاد يفضل االستخدام ال اريازة، حيث مييل اىل بيع اخلدمات املتعلقة  :اقتصاد الوظائف

ع املعمرة ونصف املعمرة، وذل   دف ارصول باملنتوج ال املنتوج نفسه، وهو يطبق على السل
على سلع ذات عمر افرتاضي طويل، وسلع قابلة للتطوير تسمح للمؤسسات بالتحكم يف 
التكاليف وخاصة تكاليف املواد األولية، وابرز مثال على اقتصاد الواائف هو بيع الكيلومرتات 

يل، وهذا ما مكن الشركة من مركبة من الوزن الثق 200إلطارات ميشالن ألساطيل اكثر من 
 . 2.5ضمان اعادة جتديد االطارات، وأيضا اطالة عمر االطارات ب

  : االستهالك، الطلب والسلوك 2.2
 ,Alain Geldron)هذا اجملال خاص باملستهلكني للسلع واخلدمات، وحيتوي على االعمدة التالية    

2014, P.07) :  

 ذي يأخذ بعني االعتبار التأث ات البيئية يف مجيع هو االستهال  ال : االستهالك المسؤول
مراحل دورة حياة املنتج قبل اختاذ قراره بالشراء، حبيث يصبح املستهل  يفضل شراء املنتوجات 

  .النظيفة بيئيا وذات العمر االفرتاضي الطويل واملنتوجات القابلة للتجديد
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 ستخدام من طرف املستهل  اىل يؤدي اللجوء اىل اطالة مدة اال : اطالة مدة االستخدام
السلع املستعملة وبيع السلع املستعملة والتربع بالسلع وشراء السلع املستعملة، وذل    اصالح

بغرض اعادة التوايف أو اعادة االستخدام، ولفهم اطالة مدة االستخدام من طرف املستهل  
  : جيل التفرقة بني املصطلحات التالية

  االصالحréparation : اصالح املنتوج اذا كان ال يعمل من اجل اطالة مدة  أي
  .استخدامه، كالتلفزيون املعطل مثال

  اعادة التوظيفréemploi :  وتتم عن طريق التربع أو بيع السلع املستعملة، مما
  .يسمح  ايضا بإطالة مدة االستخدام عن طريق استهالكها او توايفها من طرف اخر

 تأهيل النفايات كبضائع مستعملة أو تفكيكها حبيث يتم  هي اعادة : اعادة االستخدام
 .فرز األجزاء ال  مازالت يف حالة تشغيل مث يعاد بيعها

  : اعادة التدوير وتثمين النفايات 3.2
وهذا اجملال خاص بإعادة التدوير الذي التقنيات املستعملة من أجل حتويل النفايات بعد اسرتجاعها،      

أجزاء منها أو كلها يف دورة املنتوج، وهتدف عملية اعادة التدوير اىل استخدام مواد وذل  إلعادة تقدمي 
أولية مصدرها النفايات يف حلقة مغلقة)استخدام يف نفس املنتوجات( أو يف حلقة مفتوحة )استخدام يف 

إلعادة  من املادة األولية القابلة مليون طن 24مت جتميع  2010منتوجات أخرى(، ففي فرنسا مثال سنة 
 (Alain Geldron, 2014, P.08).مت استخدامها يف اإلنتاج الفرنسي مليون طن 14.9التدوير، 

  : عرض تجارب ناجحة لبعض الشركات الكندية طبقت االقتصاد الدائري 3.

سيتم يف هذا احملور عرض جتارب ناجحة لشركتني كنديتني تبنت طبقت االقتصاد الدائري، وهذه      
  : الشركات هي

 : Soleno Resyclageعرض تجربة شركة  1.3
وحداهتا توجد يف مدين   1111شركة كندية عائلية تأسست سنة  Soleon & Solenoمؤسسة        

Québec  وNouveau Brunswick ، وخمتصة يف تسي   مياه األمطار باستخدام أنابيب البوي ايثيلني
 Membranes  .Géotextilesالتكسية األرضية (، وتُنتج أيضا أغشية PEHDعالية الكثافة ) 
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؛ Soleno services؛ Solenoعامل موزعني على أربعة وحدات عمل:  016املؤسسة يعمل  ا 
Soleno Textile ؛Soleno Resyclage ، وسنركز يف دراسة حالة هذه املؤسسة على وحدةSoleno 

Resyclage  ال  تقع يفYamachicheمع ،  وهي مثرة شراكة مع جمRCM   2612يف سنة 
 (PEHD) عامل، ويتمثل نشاطها يف إعادة تدوير وتشريط أنابيب البوي ايثيلني عالية الكثافة  02ُتشغل 

على مواصفة  Soleno Resyclageاآلتية أو ال  مصدرها االستخدامات املنزلية والصناعية، هذا وقد 
 لة.املسؤولية البيئية ال  مينحها جملس الصناعات املسؤو 

نوع من البالستي  أكثر صالبة من أنواع البوي ايثيلني األخرى،  PEHD البوي ايثيلني عاي الكثافة   
وهو أثقل وأكثر قساوة باملقارنة مع البوي ايثيلني منخفض الكثافة، مت البدء باستخدام  البوي اثيلني العاي 

واملشاريع ال  مت حتقيقها يف ذل  التاريخ ما  (.1106الكثافة ألول مرة يف أمريكا وكندا يف الستينات )
  PEHDوميكن ترتيب مميزات وخصائص انابيب  تزال مستمرة يف عملها إىل اليوم بدون أي مشكلة.

  :(2019كما يلي)موقع هيدرا بوت، 
 ( سنة على األقل26اهنا مقاومة للتقادم وقد مت حساب عمرها خبمسني ).  
 ولة واملتانة حتت أسوء شروص العمل.متتاز مبرونة جيدة متنحها السه 
 خفيفة وسهلة التوصيل باملقارنة مع الفوالذ واخلشب واألملنيوم. 
 .متتاز مبقاومة عالية للصدمات، وتقاوم الكسر حىت يف درجات اررارة املنخفضة 
 .ال تتلوث بسهولة، وال حتتوي على مواد سامة وهي قابلة للتنظيف بسهولة للغاية 
 اخلامة تعترب اقتصادية أكثر من الفوالذ واألملنيوم واخلشب. من ناحية املواد 

( من مراكز PEHDتستقبل أنابيب البوي ايثيلني عالية الكثافة )   Soleno Resyclage شركة    
الفرز ومن بعض شركائها يف هذه العملية مبا يف ذل  املصانع األخرى للشركة، حيث يتم فرزها وغسلها، 

وذل  الستخدامها جمددًا يف انتاج  Solenoنها يف شكل حبيبات اىل مصانع من أجل تشريطها وشح
                  وسائل جتفيف البوي ايثيلني. والشكل التاي يوضح لنا اهم منتوجات البوي ايثيلني عالية الكثافة

 (PEHD) ال  تقوم الشركة باسرتجاعها من اجل اعادة تدويرها.  
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( التي تقوم الشركة PEHDم منتوجات البولي ايثيلين عالية الكثافة ) اه : (01الشكل رقم )
 .باسترجاعها

 
 .من اعداد الباحثني : المصدر

على اعادة التدوير، فهي تسرتجع  Soleno Resyclageترتكز اسرتاتيجية االقتصاد الدائري يف      
شريطها، وبعدها ُتوردها كمادة أولية ( مث تقوم بتPEHDحاويات أنابيب البوي ايثيلني عالية الكثافة ) 
 Soleno. وقد  ح هذا النمط من التموين لشركة drains ُتستخدم يف مصانعها لتصنيع مصارف املياه

بالرفع من استقاللية ارصول على املواد األولية وأيضا استمرارية تزويد وحداهتا  ذه املواد خاصة بعد 
 011، حيث حتتاج الشركة سنويًا اىل 2669ألزمة االقتصادية لسنة افالس العديد من املوردين متأثرين با

أيضا بوضع نظام جلمع املواد القابلة لالسرتجاع مثل  Soleno. قامت شركة مليون حاوية بالستيكية
الكرتون وارديد وحتويلها للشركات املتخصصة يف اعادة تدوير مثل هذا النوع من املواد، ويف اجلانب اآلخر 

 Soleno( ملصنع PEHDعديد من الشركات خملفات أنابيب البوي ايثيلني عالية الكثافة ) تُرسل ال

Resyclage (Sarah Teigeiro et Al, 2018, PP 43-44) . 

 Picines et Spas Posédonدراسة حالة شركة  2.3
صليح عامًا خمتصة يف صيانة وت 12منذ  Montréalهي شركة تنشط يف الضفة اجلنوبية ملدينة     

عامل وذل  حسب املواسم تتلقى سنويا  22اىل  12يشتغل  ا  spas املسابح  و املنتجعات الصحية 
مكاملة للحصول على خدماهتا،  ولقد توجهت يف السنوات األخ ة اىل اعادة استخدام  9666ما يُقارب 
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ات جديدة على بإضافة خدم Posédonوتعبئة املنتجعات الصحية القدمية، وعلى مر السنني قامت  
مستوى تصليح وجتديد املسابح وتصليح املنتجعات، وكذل  بيع منتجعات خاصة أكثر جودة وأكثر  
كفاءة واقل استخدامًا للطاقة، وبعدها اضافت أيضا خدمات ما بعد البيع ملرافقة الزبائن، والشكل التاي 

  .وتصليحها بإعادة استخدامها Posédonيوضح لنا اهم املنتوجات ال  تقوم شركة 

بإعادة استخدامها وتجديدها  Posédonاهم المنتوجات التي تقوم شركة  : (02)الشكل رقم 
  .وتصليحها

 SPASالمنتجعات الصحية 

 

 
 المسابح

يف اعادة االستخدام والتعبئة، فهي تقوم  Posédonترتكز اسرتاتيجية االقتصاد الدائري لشركة     
ستخدمة وتصليحها انطالقا من معاي  حمددة مسبقاً،  مث تطورها حيث باسرتجاع املنتجعات الصحية امل

تصبح حالتها أحسن مما كانت عليه يف االستغالل األول، وذل  عن طريق تعويض واستبدال بعض 
املكونات )األنابيب، نظام الرتشيح... اخل( واضافة تقنيات و ات جديدة مثل حتسني كفاءة استخدام 

سنة                  12-16العمل بزيادة العمر االفرتاضي للمنتجعات الصحية مبا يقارب  الطاقة، وقد  ح هذا
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((Sarah Teigeiro et Al, 2018, PP 45-46 .  واجلدول التاي يوضح لنا منتوجات الشركة من
    . SPAS Réusiniéاملنتجعات الصحية املعاد استعماهلا 

 لمنتجعات الصحية الصغيرة المعاد استعمالهامنتوجات الشركة من ا : (03الجدول رقم )
 Sarah Teigeiro et Al, 2018, PP 45-46)) : المصدر

  SPASكما تبيع املؤسسة العديد من ملحقات واألدوات اخلاصة باملسابح واملنتجعات الصحية        
 .مان اخلاص باملسابح، املضخات، منتجات كيميائيةكمسخنات املياه، املكنسات، الفالتر، قماش األ

 

 

 SPAلمنتجعات الصحية 
 النوع استعمالها منالمعاد 

 SPAS-RNC  Réusiné 

 nouvelles 

composantes 

 SPAالمنتجعات الصحية 
 النوع استعمالها منالمعاد 

 SPAS-R Réusiné 

منتوجات الشركة من المسابح 
 الصغيرة المعاد استعمالها 

SPAS  Réusiné 

مدة االستعمال قبل اعادة  سنة12الى  6من  سنوات 08الى  04من 
 تجديده

 الضمان سنة سنتان

 مدة االستعمال اربعة مواسم اربعة مواسم

 السعر  الرسوم+دوالر  3495 الرسوم+دوالر  4495

 االقتصاد في السعر بالمئة 50 بالمئة 50

 الغطاء جديد SPAغطاء  جديد SPAغطاء 

 خرطوشة الفيلتر دةجدي جديدة

 مكونات الفيلتر وااللكترونيك معاد استخدامها معاد استخدامها
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  : خاتمة4.
يف السابق، لذل   ان النفايات يف العقود األخ ة أصبحت موارد وليست اعباء كما كان ينظر اليها     

على الدول العربية تبا االقتصاد الدائري وتشجيع تطبيقه يف املؤسسات االقتصادية احمللية من أجل تثمني 
ايات عن طريق اعادة تدويرها، فاإلحصائيات تش  اىل تذيل الدول العربية قائمة الدول ال  تستفيد النف

وتعيد استخدام النفايات رغم النمو اهلائل الذي تشهده، ولتشجيع تبا االقتصاد الدائري يف الدول العربية 
  على:ومنها اجلزائر جيب العمل 

  سسات املصغرة والصغ ة ال  يتم انشاءها بغرض تثمني تقدمي تسهيالت جبائية وائتمانية للمؤ
  .النفايات واعادة تدويرها

  حتسيس مديري الشركات االقتصادية العمومية واخلاصة باألمهية االقتصادية واالجتماعية والبيبة
 .لتبا االقتصاد الدائري

  الشركات االقتصادية انشاء وكاالت وطنية هدفها التعريف باالقتصاد الدائري ومنافعه، ومرافقة
  .يف فرنسا ADEMEالراغبة يف تبا تطبيقاته، وذل  على شاكلة 

 تقدمي تسهيالت مجركية وتعريفية للشركات الراغبة يف توريد اآلالت اخلاصة باالقتصاد الدائري. 
 زيادة قيمة الرسوم البيئية املفروضة على النفايات الصناعية، وذل  ما يدفع املؤسسات امللوثة اىل 

تبا تطبيقات االقتصاد الدائري الذي يسمح هلا بالتعامل الفعال واالقتصادي مع هذا النوع من 
  .النفايات

 القيام حبمالت حتسيسية موجهة للمستهلكني تعرفهم بكيفية اطالة استخدام السلع وفوائده. 
  : قائمة المراجع. 5

  : المراجع باللغة العربية
االقتصاد الدائري كدعامة اساسية لتحقيق جودة الحياة : دراسة حالة شركة  ،نفاح زكرياء، بطيب عبد الوهاب .0

DSM  ،جامعة طاهري 2619نوفمرب  12و 10امللتقى الدوي دوذج التنمية اجلديد وجودة ارياة، أيام الهولندية ،
 .حممد بشار، اجلزائر

  : المراجع باللغات االجنبية
1. Alain Geldron, ECONOMIE CIRCULAIRE : NOTIONS, ADEME, Octobre 

2014. 

2. Dominique  Nazet-Allouche, La promotion de l’économie circulaire : quelles 

normes ?, HAL archives ouvertes, France, 2016, P. 05. 

3. Sébastien Sauvé , Daniel Normandin, Mélanie McDonald, l’économie circulaire : 

Une transition incontournable, Open Edition books, Montréal (Canada), 2016. 
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4. Sarah Teigeiro et Al, économie  circulaire au Québec :  opportunités et impacts 

économiques, GMT et Institut EDDEC, Québec (CANADA), Mars 2018. 

  : مواقع االنترنت
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 : ملخص
تصاد الدائري ومدى مسامهته يف حتقيق يهدف هذا البحث إىل حماولة التعرف على مفهوم االق

التنمية املستدامة، باإلضافة إىل الوقوف على أهم مبادئ هذا االقتصاد، كما يهدف أيضا إىل استعراض 
بعض األسباب اليت ساعدت يف التخلي عن هذا النموذج االقتصادي والتوجه حنو االقتصاد الدائري، ويف 

ن يف جمال االقتصاد الدائري. أما نتائج هذا البحث فتتمثل يف األخري حماولة معرفة جتارب بعض البلدا
توجيه العديد من االنتقادات للنموذج االقتصادي اخلطي الذي ساهم بشكل كبري يف التلوث والتدهور 
البيئي واالحتباس احلراري والدعوة اجلادة إىل ضرورة استبداله بالنموذج االقتصادي الدائري باعتباره النموذج 

صادي البديل من أجل حتقيق توازن بني متطلبات التنمية االقتصادية واحلاجة للحفاظ على ما تبقى االقت
 من موارد وثروات طبيعية وبيئة سليمة. 

 االقتصاد اخلطي؛ االقتصاد الدائري؛ جتارب دولية.كلمات مفتاحية: 
  Q01 ؛ O13 ؛ JEL  :O10تصنيف 
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Abstract:  

The purpose of this research is analyse the concept of circular 

economy and its contribution to achieving sustainable development, as well 

as to identify the most important principles of this concept. It also aims to 

identify some of the reasons that helped to abandon the linear economic 

model and moving towards the circular economy, and finally to study sone 

of the countries countries in the circular economy. The results of this 

research are to make many many criticisms of the linear economic model, 

which contributed significantly, to pollution, environmental degradation 

and global warming. 

 There is a seroius call for the need of circular economic model as 

the alternative economic model in order to balance the requirements of 

economic development and the need to preserve what it has left of 

resources, natural resources for a better and healthy environment. 

Keywords: Linear Economy; Circular economy; Countries Experiences 

Jel Classification Codes: O10, O13 ,Q01. 

 : مقدمة .0

إن الكثري من علماء االقتصاد واملتخصصني يف جمال البيئة جيمعون على أن االستمرار يف النهج اإلنتاجي 
واالستهالكي املبالغ فيه، والتأثريات السلبية الضارة للنظم الصناعية احلالية أصبحت من األمور اليت هتدد 

عن النهج التنموي التقليدي واعتماد هنج التنمية  مستقبل البشرية مجعاء، ويف إطار التوجه العاملي للتخلي
إىل احملافظة على املوارد والثروات الطبيعية ومصادر الطاقة من جهة، ومن جهة  ااملستدامة الذي يدعو 

أخرى التقليل من النفايات ومعاجلتها ومنع التلوث البيئي...إخل. وهلذا اجته الكثري من هؤالء إىل تطوير 
تصادية أكثر توافقا مع الطبيعة وأقل إضرارا بالبيئة واستنزافا ملواردها. ومن بني تلك بدائل أو مناذج اق

األفكار املبدعة والنماذج البديلة اليت ظهرت يف العقدين األخريين هي االقتصاد الدائري، تبعا لرؤية 
بأنه"  1790ة املهندس املعماري والبيئي السويسري والرت ستاهيل، الذى ابتكر هذا املصطلح ووصفه سن

من املهد إىل املهد" أي االستفادة قدر اإلمكان من املنتجات عرب تدويرها وإعادة إخراجها يف أشكال 
 .واستعماالت جديدة خلدمة االقتصاد والبيئة يف نفس الوقت
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وانطالقا من كل هذا فان عملية اعادة التصنيع واصالح املنتجات والتدوير ومعاجلة النفايات واملخلفات 
تصبح يف إطار منوذج االقتصاد الدائري الذي يتماشى مع مبادئ وأبعاد التنمية املستدامة ستصبح  س

ميدانا خصبا الستحداث مناصب العمل والوظائف وتطوير املهن وفتح ورش العمل واحلفاظ على رأس 
م، من خالل املايل ويتطلع هذا النموذج إىل إطالة عمر املنتجات يف مرحلة االستخداو  املال الطبيعي

احلفاظ على قيمتها، واستبعاد بعض املنتجات الثانوية الضارة مثل املواد السامة، بغرض خلق مقاوالت أو 
مؤسسات تتسم باالبتكار يف جماالت االستدامة واحلفاظ على املوارد والثروات الطبيعية، والتقليل من 

والقيم املضافة واألرباح وخيلق العديد من املزايا واملخلفات واالنبعاثات وحتقيق الكثري من املنافع  النفايات
  .التنافسية

 مشكلة البحث .0.0
ما املقصود باالقتصاد  :اعتمادا على ما سبق فإن إشكالية املداخلة تتمحور حول السؤال الرئيسي التايل

 الدائري، وكيف ميكن االستفادة من بعض التجارب العاملية يف جمال االقتصاد الدائري؟
 :قا من السؤال الرئيسي تتفر  األسئلة الفرعية التاليةوانطال

 ما هو مفهوم االقتصاد الدائري؟ -
 فيما تكمن أمهية وفوائد االقتصاد الدائري؟ -
 ما هي أهم مبادئ االقتصاد الدائري؟ -
 ماهي أسباب التحول حنو االقتصاد الدائري؟ -
 اد الدائري؟ماهي أهم التجارب العاملية الرائدة يف جمال االقتص -

 أهداف البحث:. 1.2
 هتدف هذه الورقة البحثية إىل حتقيق األهداف التالية:

 حماولة معرفة مفهوم االقتصاد الدائري؛ -
 حماولة التعرف على مدى مسامهة االقتصاد الدائري يف حتقيق التنمية املستدامة؛ -
ذج االقتصادي اخلطي والتوجه حنو استعراض بعض االسباب والعوامل اليت ساعدت يف التخلي عن النمو  -

 االقتصاد الدائري؛
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 التعرف على مبادئ االقتصاد الدائري. -
حماولة معرفة جتارب بعض البلدان يف جمال االقتصاد الدائري وكيفية االستفادة من بعض املمارسات  -

 اجليدة يف هذا اجملال؛
 :مفهوم االقتصاد الدائري.2

هوم االقتصاد الدائري من قبل حركة من املهد إىل املهد اليت تبنتها مؤسسة إلني لقد بدأ االهتمام املتزايد مبف
ماك آرثر الرائدة يف االهتمام مبعايري االقتصاد الدائري واليت هتتم بالقضايا املتعلقة بندرة املوارد الطبيعية 

النموذج االقتصادي وضرورة تقليل النفايات، ويف السابق كان االجتاه السائد يف معظم دول العامل هو 
اخلطي املعتمد على اإلنتاج واالستهالك ومن مث استبعاد أو رمي املواد املستهلكة كمخلفات أو نفايات.  
لكن يف السنوات القليلة املاضية ظهرت بعض ممارسات النموذج االقتصادي الدائري الذي يهتم بإبقاء 

ستخدامها من أجل التقليل أو احلد من االثار املنتجات ألطول فرتة ممكنة واسرتدادها ومن مث إعادة ا
 .السلبية املدمرة للبيئة الطبيعية بكل مكوناته

وهلذا أصبح االقتصاد الدائري يف الوقت احلايل من أكثر النماذج االقتصادية تأهيال، ومع ذلك، ال يوجد 
الذي يرى بأنه "   اتفاق حول حتديد معناه احلقيقي، حيث يرى البعض وجند من بينهم دينيس ستوكينك 

هنج لتحقيق هدف يتمثل يف انعدام النفايات) صفر نفايات(". فهو يرى بأن االقتصاد الدائري هو السبيل 
غوط الوحيد واحلل احلقيقي ملشكلة النمو السكاين يف العامل، وأن هلذه الظاهرة تأثريات كبرية على توليد الض

 ،2626لعامل حبوايل تسعة مليارات نسمة حبلول عام سيبلغ عدد سكان االبيئية وكذلك على املواد، و 
 .(Smaili, 2017) مليار طن يف السنة 126وسيتجاوز االستهالك العاملي هلذه األخرية 

فاالقتصاد الدائري يعمل على كسر املنطق اخلطي لالقتصاد التقليدي السائد والقائم على: االستخراج 
صاد الدائري يقرتح منوذج خمتلف لإلنتاج من خالل دمج التصنيع، االستهالك، الرمي. وهلذا فاالقت

املتطلبات البيئية يف مجيع املستويات من التصميم، اإلنتاج، إىل إعادة التدوير. ويف هذا النموذج جيب أن 
تكون مصادر الطاقة املستخدمة قابلة للتجديد قدر اإلمكان وأن يتم جتنب استخدام املواد الكيميائية، 

 .ساسي هو صفر نفاياتوأن الرابط األ
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إن التحول حنو االقتصاد الدائري يتطلب االستهالك املسؤول للموارد الطبيعية والسلع االساسية كأولوية، 
إعادة االستخدام وإعادة تدوير النفايات واملواد اخلام واملنتجات الثانوية. التوجه حنو  تعزيز اإليكولوجيا 

إطالة دورة حياة املنتجات،  ومنع النفايات  وامللوثات واملواد الصناعية والتصميم البيئي للمنتجات، و 
السامة، ومعاجلة النفايات اليت حترتم التسلسل اهلرمي ألساليب العالج، والتعاون بني اجلهات االقتصادية 
الفاعلة على املستوى اإلقليمي ذات الصلة، وتطوير قيم  االستخدام وتبادل املعلومات املتعلقة بالتكاليف 

 .(perret, 2014) البيئية واالقتصادية واالجتماعية اليت تسهم يف هذا االزدهار اجلديد
  ,Reduce (وهي احلروف األوىل لكلمات3Rإن االقتصاد الدائري يقوم على فكرة الثالثية)

Reuse, Recycle     مبعىن تقليل، إعادة استخدام و إعادة تدوير، فالتبذير والتلوث ورمي النفايات
االقتصاد  العاملي موارد كثرية وتتسبب يف تلوث البيئة بكل مكوناهتا،  وهلذا تنبهت الدول الصناعية  تفقد

املتقدمة هلذه املشكالت وبدأت يف التحول حنو منوذج االقتصاد الدائري من خالل سن القوانني اليت حتد 
   .ؤسساتمن االثار الضارة للعديد من املمارسات والنشاطات اخلاصة باإلنسان وامل

كما يعرف االقتصاد الدائري بأنه" منوذج صناعي هو "إصالح" أو "جتديد". وهو يستبدل مفهوم "هناية 
اإلصالح"، ويستخدم الطاقات املتجددة ويهدف إىل القضاء على املواد الكيميائية السامة »احلياة" مبفهوم 

 (sana, 2014) .من خالل الرتويج لتصميم أكثر تفصياًل للمنتجات و املواد
كما ميكن تعريف االقتصاد الدائري بأنه نظام لإلنتاج والتبادل يسمح األخذ بعني االعتبار يف حتديد هذا 
املفهوم،  قضية االستدامة وإعادة تدوير املنتجات أو مكوناهتا حبيث ميكن أن تصبح مرة أخرى أشياء قابلة 

 ,le moigne)ة واستخدام املواردإلعادة االستخدام أو مواد خام جديدة، هبدف حتسني كفاء
2014). 

من خالل ما تقدم ميكن القول بأنه خالفًا لالقتصاد اخلطي، فإن االقتصاد الدائري يعتمد على استخدام 
املواد واملنتجات) من خالل احللقات الدائرية(،  كم أن استخراج املوارد ال يعترب هو أساس النمو 

ستخدام اخلاص باملوارد حيث يتم إعادة إدخال النفايات واملنتجات االقتصادي، بل يعتمد على  إعادة اال
يف  هناية عمرها أي بعد هناية صالحيتها يف  دورات اإلنتاج قدر اإلمكان،  واحلد من استخدام املوارد 
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وهلذا فإن االقتصاد الدائري  .وإنتاج النفايات من خالل تصميم متفوق للمواد واملنتجات ومناذج األعمال
عن مفهوم اقتصادي جديد خيتلف متاما عن النموذج االقتصادي السابق ويف نفس الوقت يتناسب  يعرب

مع مفهوم التنمية املستدامة، باعتبارها تركز على اجلوانب البيئية واالجتماعية وعلى ترك حصة أو نصيب 
إىل إنتاج املنتجات  من املوارد والثروات الطبيعية ومصادر الطاقة... إخل. لألجيال املقبلة وأنه يسعى

 خلدمات مع التقليل من استهالك املوارد ونفايات املواد اخلام واملياه ومصادر الطاقة أو احلد منها.  وا
البيئة والتنمية املستدامة واالقتصاد الدائري( يف كيبيك  EDDEC (اقرتح معهد  2612ويف سنة 

اقتصادي للتبادل واإلنتاج  والذي يهدف يف مجيع  بكندا، التعريف التايل لالقتصاد الدائري على أنه "نظام
مراحل دورة حياة املنتج )السلع واخلدمات( إىل زيادة كفاءة استخدام املوارد و احلد من التأثريات على 

عرض االعوان  ) البيئة مع تنمية رفاه األفراد، وبالتايل فإن االقتصاد الدائري يركز على ثالثة جماالت عمل
)االستخالص  لب وسلوكيات املستهلكني، وإدارة النفايات( وسبع دعائم خمتلفة وهياالقتصاديني، ط

االستغالل والشراء املستدام، التصميم االيكولوجي، االيكولوجيا الصناعية واالقليمية، اقتصاديات الوظيفة، 
دة االستهالك املسؤول، إطالة عمر استخدام املنتجات عن طريق إعادة االستخدام اإلصالح وإعا

 . يظهر يف الشكل املوايلكما (Cress, 2016) االستعمال، وإعادة التدوير اخلاص باملواد العضوية
 : مجاالت ودعائم االقتصاد الدائري0الشكل

 
Source : Ademe, Économie circulaire, https://www.ademe.fr/expertises/economie-
circulaire. Consulté le : 15/03/2019. 

https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
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أما التعريف القانوين لالقتصاد الدائري كما هو مسجل يف فرنسا  يف قانون نقل الطاقة من أجل النمو 
األخضر: "هو نظام من اإلنتاج والتجارة يأخذ يف عني االعتبار تصميم واستدامة وإعادة تدوير املنتجات 

اهتا حبيث ميكن إعادة استخدامها أو تصبح مواد خام جديدة،  من أجل احلد من  استهالك أو مكون
املوارد وحتسني كفاءة استخدامها. و يهدف إىل زيادة كفاءة استخدام املواد ويأخذ بطريقة متكاملة اقتصاد 

تصاد الدائري يأخذ بعني املوارد، فضال عن احلد من غازات الدفيئة الالزمة هلذه الدورة، كما أن  تطوير االق
 (Cress, 2016, p. 03)االعتبار يف الوقت نفسه القضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية

الشك أن هذا التعريف وعلى الرغم من كونه يركز على اجلانب القانوين التشريعي، غري أنه ال خيرج عن 
ت ومكوناهتا حبيث ميكن اعادة استخدامها مرة مجلة التعاريف السابقة، يف كونه يتناول إعادة تدوير املنتجا

ثانية وتصبح مواد خام جديدة، كما يتضمن احلد من استهالك املوارد وحتسني كفاءة استخدامها بغرض 
حتسني دورة حياة املنتجات واحلد من غازات الدفيئة، إىل جانب تركيز هذا التعريف على التنمية املستدامة 

قضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية، وهذا هو جوهر التنمية املستدامة وبالتايل ألنه يأخذ بعني االعتبار ال
 .نستطيع أن نقول أن االقتصاد الدائري يساهم هو االخر يف حتقيق التنمية املستدامة

 :أهمية االقتصاد الدائري.3
اإلنتتاج وأمنتاط االستتهالك  إن االقتصاد الدائري باعتباره منوذج اقتصادي جديد يهتتم بتغيتري مجيتع أستاليب 

السائدة يف النموذج اخلطي. بينما االقتصتاد التدائري يستعى إىل احملافظتة علتى قيمتة املنتجتات واملتواد واملتوارد 
يف االقتصتتتاد ألطتتتول فتتترتة ممكنتتتة وتقليتتتل النفايتتتات وتتتتدويرها، وهلتتتذا فهتتتو يتتتدعو إىل إعتتتادة استتتتغالل املتتتوارد 

وجتديتتتد املنتجتتات واملكونتتتات واملتتتواد . كمتتا يستتتاهم االقتصتتتاد  بشتتكل مستتتتمر متتن ختتتالل إعتتتادة استتتخدام
الدائري يف تعزيز الكفاءة االستخدامية للمنتجات واملواد وختفتيض استتهالك الطاقتة واالنبعاثتات، باالعتمتاد 

  .على التصميم واإلنتاج واالستهالك ومن مث إدارة النفايات
ستتات وأيضتتا بالنستتبة لالقتصتتاد التتوط  ككتتل يف أي دولتتة، إن لالقتصتتاد التتدائري أمهيتتة كبتترية بالنستتبة للمؤس

إىل جانب مسامهته يف حتقيق التنمية املستدامة على املستوى اجلزئي أو املستوى الكلي، وعلى العموم ميكن 
 :ذكر أهم النقاط ال  تعرب عن أمهية وفوائد االقتصاد الدائري يف النقاط التالية
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بتحقيق التنمية املستدامة يف فرنسا،  فإن االقتصاد الدائري يعمل على   ففي قانون نقل الطاقة و االلتزام
احلفاظ على املوارد الطبيعية مع احلد من إنتاج النفايات  واستهالك الطاقة، وألجل إنتاج السلع واخلدمات 

تغالل بطريقة مستدامة فقد  تتأثر عدة ميادين نتيجة لذلك  من خالاللتموينيات واليت تع  استخراج واس
املوارد املستخدمة إلنشاء منتج )سلعة أو خدمة(. جيب إجراء دراسات مستفيضة حول التأثريات 

اقتصاديات الوظيفية، االستهالك  البيئي، ) التصميم (GEO) االجتماعية والبيئية املتعلقة هبا واملتمثلة يف
ومن هذا ميكن ، وإعادة تدوير النفايات( املسؤول، الزيادة يف مدة االستخدام، الوقاية أو احملافظة على املواد

القول بأن االقتصاد الدائري هو جزء من منظور االقتصاد األخضر أو املستدام و الذي يستجيب للقضايا 
 .البيئية واالقتصادية واالجتماعية، ألنه يستمد هذا اإلهلام من أداء النظم اإليكولوجية الطبيعية

أن االقتصتتتتاد التتتتدائري ستتتتيحدث ثتتتتورة يف جمتتتتال استتتتتغالل املتتتتوارد  كمتتتتا تشتتتتري العديتتتتد متتتتن الدراستتتتات إىل   
الضخمة من النفايات املوجودة بكميات كبرية يف مجيع اقتصاديات العامل، وبالتايل ستتتحول هتذه النفايتات 
إىل متتورد اقتصتتادي ذو قيمتتة مضتتافة  للكثتتري متتن االقتصتتادات،  وخاصتتة أن هتتذه األختترية توجتتد بكميتتات  

 .نخفضةكبرية وبتكاليف م
ن  االقتصاد الدائري سيلغي النمط التقليدي لإلنتاج اخلطي  والذي ينتقل مباشرة من استخدام املنتج إىل إ

تدمريه أو تركه يف النفايات واملخلفات اليت تضر بالبيئة  والذي حيل حمل منطق "احللقة"، حيث يسعى إىل 
الدائرية، عن طريق جتنب إهدار املوارد مع  البحث عن خلق قيمة إجيابية يف كل  مرحلة من مراحل احللقة

 .(CIRCULAIRE, l'economie circulaire, nouveau modèle de prosperité) املستهلكضمان رضا 

وكذلك  االقتصاد الدائري سيقلل  متن استتهالك املتوارد الطبيعيتة متن ختالل إعتادة استتخدام هتذه املتوارد    
 ,le moigne)ئري يف خفتتض نفقتتات العمتتل بشتتكل كبتترييف حلقتتات،  كمتتا يستتاهم االقتصتتاد التتدا

2014, p. 49). 
 086و  046ويف نفتتس الوقتتت  حيقتتق وفتتورات اقتصتتادية ستتنوية صتتافية تتترتاوح  علتتى األقتتل بتتني  

ويستتتاهم يف حتستتتني (Macarthur ،économie circulaire) امليتتتار دوالر يف أوروبتتتا لوحتتتده
 européenne C. , Une Europe efficace dans)بنستب معتتربةاستتهالك الطاقتة 
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l’utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie 
Europe 2020 , 2011). 

طاقتتة غتتري متتن إمجتتايل االستتتهالك الفرنستتي لل ٪2.0وقتد وفتترت عمليتتة إعتتادة التتتدوير يف فرنستتا متتثال حتتوايل 
 (le moigne, 2014, p. 51).2660املتجددة يف سنة 

باإلضتتتتتافة إىل أن االقتصتتتتتاد التتتتتدائري هتتتتتو مصتتتتتدر مهتتتتتم  للتشتتتتتغيل و القضتتتتتاء علتتتتتى البطالتتتتتة يف بعتتتتتض   
وظيفتة  226طن من النفايتات متا يصتل إىل  16666القطاعات، وعلى سبيل املثال تتطلب إعادة تدوير 

وظتتتائف للتتتدفن، وعليتتته  فتتتان قطتتتا  إدارة النفايتتتات وإعتتتادة  16ق و وظيفتتتة للحتتتر  46إىل  26مقارنتتتة بتتتت 
 .européenne C) دولة يف االحتتاد األوروي 22مليون وظيفة يف  1.2و  1.2التدوير ميثل ما بني 

, 2005) 
 :  مبادئ االقتصاد الدائري. 4

ات اليت تواجه يعتمد االقتصاد الدائري على ثالثة مبادئ أساسية  واليت تستجيب ملختلف التحدي
 Macarthur, économie) االقتصادات الصناعية احلديثة، وتتمثل هذه املبادئ يف ما يلي

circulaire). 
: يتم ذلك عن طريق التحكم يف خمزون املوارد الحفاظ على رأس المال الطبيعي وتطويره .1.4

مر بإضفاء الطابع املادي على احملدودة ويف توازن تدفق املوارد املتجددة. وهلذا جيب أن يبدأ هذا األ
اخلدمات كلما كان ذلك ممكًنا، فعندما تكون هناك حاجة للموارد، فإن النظام الدائري يدعو إىل االختيار 

 الدقيق واختيار التقنيات والعمليات باستخدام املوارد املتجددة أو األكثر مردودية.
نتجات واملكونات واملواد بأعلى مستوى من : من خالل تعزيز تداول املتحسين استغالل الموارد. 2.4 

األداء يف الدورة البيولوجية والتقنية. ويشمل ذلك تصميم منتجات إلعادة التصنيع وإعادة التجديد وإعادة 
 .التدوير، من أجل احلفاظ على املكونات واملواد الرئيسية املتداولة، واليت تسهم كذلك يف حيوية االقتصاد
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: حتديد وإزالة العوامل اخلارجية السلبية وهذا ينطوي اتية لتطوير نظام فاضلخلق الظروف المو  .0.4
على احلد من األضرار اليت تلحق باالحتياجات البشرية املختلفة مثل الغذاء، والتنقل، واإلسكان، 

 إخل.والصحة، والتعليم، والسيطرة على العوامل اخلارجية املرتبطة باستخدام األراضي و اهلواء،  املاء ...
 .أسباب التحول نحو االقتصاد الدائري.2

يف املسامهة   Ellen Macarthur ومؤسسة Rémy Le Moigne لقد حدد  كل من
املفاهيمية املتعلقة  بتطوير هنج االقتصاد الدائري، سلسلة من القيود الناشئة عن ممارسات االقتصاد 

وذج السابق،  لكونه فرصة وإطارا يدعوا إىل الصناعي اخلطي  واليت متثل مجيع العناصر السلبية يف النم
التوجه حنو االقتصاد الدائري، وهلذا فقد مت االشارة إىل  العديد من األسباب املساعد على التخلي عن 

 (Smaili, 2017) منوذج االقتصاد اخلطي والتوجه حنو االقتصاد الدائري نوجزها يف العناصر التايل
ر البيئي الكثري من اآلثار السلبية على االقتصاد وعلى البيئة،  تتمثل يف : إن للتدهو التدهور البيئي. 1.2

التزايد يف  إنتاج النفايات واستهالك املوارد والطاقة، إن االفرتاض بوفرة املوارد اليت استند عليها االقتصاد 
 الضغوط البيئية املتزايدة . منذ الثورة الصناعية باعتباره ضامنا للرفاهية األسية،  يواجه اليوم واقًعا جديًدا من

إن اإلنسان يعمل على استغالل موارد الطبيعة لبناء تقدمه وحضارته، إال أن  :ندرة الموارد الطبيعية.2.2
استغالله املفرط هلذه املوارد يتم بطرق خاطئة، األمر الذي أدى إىل اختالل التوازن البيئي، وأضر البيئة 

 تطيع الوفاء مبتطلباته .بشكل عام، فأصبحت ضعيفة هشة ال تس
: مل يعد اليوم  باإلمكان إنتاج معظم السلع بنمو يستجيب التقلبات في أسعار المواد األولية .0.2 

لزيادة مطردة يف الطلب، وهذا يؤدي إىل فجوة بني العرض والطلب وهذا ما يؤدي إىل التقلبات يف 
 األسعار. 

إن املوارد  الطبيعية  تتوز  يشكل غري متكافئ عرب خمتلف  :مخاطر انقطاع التموين بالمواد االولية .4.2
مناطق العامل. وهذا ما يؤدي بالعديد من الدول إىل االعتماد على عمليات االسترياد والتصدير، حيث 

 .نسجل العديد من املواد اخلام متثل خطر النقص وهذا يرجع للعديد من األسباب
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،  مت تسجيل 2667: وفقا ملؤسسة الني ماكارثر  فانه منذ سنة تزايد التوجيهات التنظيمية القوية .2.2
دولة تفرض ضرائب على  26يف أوروبا، إذ أصبحت   ٪ 00تزايد التشريع املتعلق بالتغري املناخي بنسبة 

، وهذا يع  أن 2667/2616مليار يورو يف  2.1مدافن النفايات اليت حققت إيرادات ضريبية بقيمة 
ى املوارد احملدودة اليت تواجهها الشركات تؤكدها رغبة السلطات املعلنة يف التحول إىل القيود املفروضة عل

 منوذج جديد للتنمية املستدامة.
: يف الوقت الراهن أصبح االقتصاد الدائري،  التطور والتقدم التكنولوجي والفرص الجديدة .0.2 

االتصال اجلديدة تسمح على وجه اخلصوص  يكتسح املزيد واملزيد من اجملاالت، وبالفعل فان تكنولوجيات
 .بوضع مناهج جتارية جديدة تستند إىل مبادئ االقتصاد الدائري

: تسهم التقنيات اجلديدة تدرجيياً يف إحداث تغيريات يف أمناط  ظهور النماذج البديلة المستحدثة .9.2
حتويل عالقات العمالء إزاء املعامالت حول السلع واخلدمات، حيث تعمل مناذج االقتصاد الدائري على 

املنتجات، وبالتايل فإن املشاركة والتأجري واألداء هي اآلن املبادئ اليت تب  هذه النماذج البديلة، وال سيما 
   .من خالل دعامة التكنولوجيات اجلديدة اليت تشكل عاماًل دافعا ومسرعا النتشار االقتصاد الدائري

تمثل االنفجار السكاين والدميوغرايف يف  الزيادات الكبرية يف أعداد ي االنفجار السكاني والتحضر: .8.2
السكان مقارنة مع املوارد املتاحة على االرض اليت يسكنوهنا، أما التحضر هو ظاهرة عاملية تع  االجتاه 
املتزايد لدى سكان الريف لإلقامة يف املدن )احلضر(. لذلك ترتبط ظاهرة التحضر هبجرة السكان من 

 . (Barney, 2015, pp. 05-07)يف إىل املدينةالر 
 : تجارب بعض الدول في مجال التحول نحو االقتصاد الدائري.0

هناك الكثري من التجارب العاملية الرائدة يف جمال االقتصاد الدائري، ولكن وألغراض منهجية سنركز على 
 :املواليةاستعراض التجربة اليابانية والصينية واألملانية يف مجلة  النقاط 

،  بسبب 3R اليابان هي دولة نشطة جدا يف بناء اقتصاد دائري قائم على هنج التجربة اليابانية:.1.0
افتقارها إىل املوارد الطبيعية وعدم وجود مساحة كافية، خاصة للتخزين واالسرتجا  و دفن النفايات. كما 
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 ئية مبا يف ذلك إعادة التدويريهدف هذا النهج إىل تطوير التقنيات الضرورية والصناعات البي
(Rouquet, 2014):وهلذا سنتناول هذه التجربة من خالل النقاط التالية 

: يتكتتون اإلطتتار التشتتريعي متتن ثالثتتة قتتوانني وهتتي: قتتانون إطتتاري إلنشتتاء جمتمتتع التشــريعي اإلطــار.1.1.0
انون ختتاص بتتإدارة وقتت 3R دائتتري، قتتانون ختتاص بتعزيتتز االستتتخدام الفعتتال للمتتوارد متتن ختتالل تبتت  هنتتج

 النفايات وقوانني قطاعية حمددة.
متتع صتتدور  1771وكانتتت اخلطتتوة األوىل يف عتتام  3R وهلتذا عملتتت اليابتتان علتتى تشتتجيع  مبتتادئ هنتتج

قانون تعزيز استخدام املوارد القابلة إلعادة التدوير واليت تعايشت جنباً إىل جنب متع قتانون إدارة النفايتات،  
إىل  2666متتع الطمتتر واحلتترق. و قتتد مت متديتتد قتتانون إعتتادة التتتدوير يف ستتنة  التتذي يتعامتتل بشتتكل أساستتي

ليشتتمل جوانتتب التخفتتيض )أو الوقايتتة( متتن النفايتتات وإعتتادة استتتخدام، وإعتتادة تستتمية قتتانون   3Rهنتتج  
 .تعزيز االستخدام الفعال للموارد
يف هتتتذا الشتتتأن مت اعتمتتاد خطتتتة أساستتية إلنشتتتاء جمتمتتتع دائتتري، و  2660وصتتاحب كتتتل هتتذا العمتتتل ستتتنة 

اعتمتتاد القتتانون األساستتي لتأستتيس هتتذا اجملتمتتع، وهتتو جمتمتتع يتبتتىن دورة املتتواد الستتليمة ويعتترف بأنتته "جمتمتتع 
". ويتكتون  3R يتبىن احلفاظ على استهالك املوارد الطبيعية واحلد من التأثري البيئتي متن ختالل تطبيتق هنتج

 :هيكل القانون األساسي من ثالثة أجزاء تتمثل يف
اهلدف العام، التعاريف املبادئ والدور املتوقع ملختلف اجلهات الفاعلة )الدولة، اجملتمعات، املؤسسات  -أ

وهذا القانون موجه إىل جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة وهي: الدولة، السلطات احمللية،  واملستهلكون،
 .الشركات، املنظمات غري احلكومية

طة متعددة السنوات وما يرتبط هبا من آليات للتشاور واملعلومات إضفاء الطابع املؤسسي على خ-ب
 التابع للمجلس املركزي للبيئة. " والتقييم، وأن هذه اخلطة هي موضو  تقرير سنوي من طرف جلنة "جمتمع

حتديد التدابري احلافزة املمكنة:  يتم حتديد األنوا  املختلفة من أدوات العمل العامة دون حتديد  -ج
وأساليب تنفيذها، هذه هي التدابري التنظيمية،  واحلمالت الرتوجيية،  واملعلومات والتدريب،   شروطها

واإلجراءات الطوعية،  وتعزيز نظم اإلدارة واحملاسبة البيئية، املشرتيات العامة،  العالمات البيئية،  الدعم 
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ملايل لإلجراءات اليت تنفذها السلطات الف ،  االبتكار،  متويل البىن التحتية العامة والدراسات والدعم ا
 .احمللية. و حتدد اخلطط و التدابري املنفذة أو اليت سيتم تنفيذها خالل الفرتة املستهدفة

:كما مت اعتماد أيضا خطط أساسية إلقامة جمتمع دائري حيث أنشئت أول إقامة مجتمع دائري.2.1.0
من األعمال التحضريية اليت أجريت بالتشاور  مبوجب القانون  وبعد عامني 2660خطة أساسية يف سنة 

وقد عملت اليابان عن استبدال املوارد املتجددة كبديل للموارد ، مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة
 . ةغري املتجددة يف خطتها الثانية، وال سيما استخدام الكتلة احليوية كمواد أو طاق

 استعراض هذه التجربة من خالل ما يلي : ميكنتجربة االقتصاد الدائري في الصين. 2.0
(Vincent & Laurent, 2016) 

عتتتدة مشتتتاريع رائتتتدة  : لقتتتد أطلقتتتت اإلدارة الوطنيتتتة حلمايتتتة البيئتتتة يف الصتتتنياإلطـــار التنظيمـــي . 1.2.0
للمجمعات الصناعية اإليكولوجية واملشروعات الرائتدة للمقاطعتات اإليكولوجيتة أو املتدن اإليكولوجيتة منتذ 

، وقتتد مت استتتبدال هتتذه اإلدارة منتتذ ذلتتك احلتتني بتتوزارة لايتتة البيئتتة، ولكتتن موضتتو  االقتصتتاد 1777ستتنة 
 الدائري أعترب قضية مركزية واسرتاتيجية، إذ أصبح جزء من مهام اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح.

الوقت، ويف نفس  2662ومن أجل احلفاظ على الطاقة متوسطة وطويلة األجل مت وضع خطة يف سنة   
تنمية االقتصاد الدائري وإقامة جمتمع منخفض الطاقة  2660جعلت اخلطة اخلمسية احلادية عشرة سنة

 واحملافظة على البيئة حموراً اسرتاتيجياً للتنمية الصينية.
، أطلقت السلطات الصينية أول مشاريع اقتصادية دائرية يف سبعة قطاعات صناعية 2662ويف سنة   

شركة كربى، وأربع مناطق إلعادة التدوير وإعادة تدوير النفايات، وثالثة عشر منطقة  42 رئيسية تتعلق بتت
صناعية وعشر مقاطعات ومدن، ويف نفس السنة. قامت احلكومة الصينية بصياغة ورقة حول اسرتاتيجية 

  :التعجيل بتنمية االقتصاد الدائري، مع الرتكيز على جماالت العمل املوضحة كما يلي
هناك أربعة جماالت مفضلة لتعزيز االقتصاد : استراتيجية نشر االقتصاد الدائري في الصين   .2.2.0

 في:الدائري يف الصني، وتتمثل على وجه اخلصوص
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إنشاء العديد من املناطق لالقتصاد الدائري، بعضها جيب أن يكون يف هناية تطورها وتضم عدة ماليني  -
لتشريعات ونظام الدعم السياسي واالقتصادي وقنوات االبتكار من السكان وتطوير وحتسني األنظمة وا

 املؤسسي والتكنولوجي ؛
حتسني كفاءة استخدام املوارد واحلد من احلجم النهائي للنفايات اليت ينبغي معاجلتها ورفع مستوى -

 األعمال التجارية وإقامتها على أساس مبادئ االقتصاد الدائري ؛
  .حتسني نظام مجع وإعادة استخدام واسرتداد املوارد املتجددةتعزيز االستهالك األخضر و  -
 .إنشاء حدائق صناعية )أو صناعية غذائية( ومدن ذات كفاءة يف استخدام املوارد وصديقة للبيئة-

باحملور االسرتاتيجي لالقتصاد الدائري وعملت  2611كما احتفظت اخلطة اخلماسية الثانية عشرة سنة
أكيد بشكل خاص على كفاءة الطاقة يف مجيع مستويات االقتصاد الصي  )إنتاج على تعزيزها، ومت الت

الكهرباء من احلرارة املنتجة يف مصانع اإلمسنت، واستخدام امليثان املنبعث من استغالل بعض مناجم 
من املوارد القابلة إلعادة التدوير أو القابلة إلعادة  ٪96الفحم. إخل.(  ومنه مت حتقيق هدف مجع 

ستخدام من قبل وزارة التجارة، كما متت املوافقة على بعض اخلطط املتعلقة باالقتصاد الدائري على اال
 (.(Qinghaiومنطقة تشينغهاي  Gansuاملستوى احمللي )مقاطعة قانسو

، أصدر جملس الدولة الصي  خطة بعنوان "اسرتاتيجية من أجل االقتصاد الدائري 2610ويف بداية سنة 
 :ملستقبلي، واليت تشمل مثانية جوانب أو حماور رئيسية تتمثل كما يليوخطة للعمل ا

: المحاور الثمانية "الستراتيجية تطوير االقتصاد الدائري وخطة األعمال المستقبلية  . 0.2.0
 :وتتمثل يف احملاور التالية

جراءات اإلتاوات، حتسني سياسات االقتصاد الدائري )السياسات القطاعية، واالستثمار، والتسعري، وإ - 
 والضرائب والدعم املايل( ؛

حتسني اللوائح واملعايري: من خالل تنفيذ التشريعات بشأن القانون اخلاص بتطوير االقتصاد الدائري،    -
التنظيم املفرط للمنتجات التجارية، على إدارة األموال العامة املخصصة لتطوير االقتصاد الدائري، على 

 السيارات، تعزيز املعايري والتقييم ؛ إعادة تغليف قطع غيار
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تعزيز اإلدارة والرصد: وضع املسؤولية املمتدة لصاحب املؤسسة مع االخذ بعني االعتبار قضايا إعادة   -
التدوير وحتسني إدارة النفايات، ودراسة إمكانية إنشاء آليات السوق و تعزيز الرصد والرقابة فيما يتعلق 

 بتنفيذ القوانني اجلديدة ؛
تعزيز التكنولوجيات واخلدمات: عن طرق تسريع تطوير التكنولوجيات الرئيسية من أجل حتسني   -

 النفايات واستبدال املواد اخلام السامة،  وتسريع استخدام التكنولوجيات اجلديدة،  وحتسني اخلدمات ؛
نظام تقييم يأخذ يف إنشاء نظام لإلحصاءات والتقييم: إنشاء نظام إحصائي ونشر البيانات  وحتديد   -

 االعتبار إنتاجية املوارد  أي احلجم املنتج مقارنة بكمية. املواد املستخدمة؛
تعزيز االتصال والتدريب: رفع الوعي العام لالقتصاد الدائري  وتنفيذ املشاريع وحتسني االتصاالت،   -

على املستوى الوط . تشمل وتعزيز التغذية العكسية، وإنشاء مراكز للتعليم مكرسة لالقتصاد الدائري 
 نظريات ومفاهيم االقتصاد الدائري يف املناهج الدراسية يف املستويات االبتدائية والثانوية والعليا ؛

تعزيز التبادالت والتعاون يف جمال االقتصاد الدائري وإنشاء أمناط جديدة للتعاون وتعزيز املفاهيم من  -
 .الصني واليابان وكوريا لتعزيز االقتصاد األخضر خالل منصات للتبادل الدويل، وخلق تقسيم

تعزيز إطار االقتصاد الدائري: حيث قام  جملس الدولة بإنشاء آلية تنسيق لتطوير االقتصاد الدائري  -
 .لدراسة القضايا واالشكاليات الرئيسية وحتديد املهمات املهمة،  ورصد ومراقبة التقدم واألداء بانتظام

أدرجت أملانيا يف اسرتاتيجيتها الوطنية  2662: منذ سنة الدائري في ألمانيا تجربة االقتصاد.0.0
ضرورة الفصل بني النمو االقتصادي واستهالك املواد، هذه الرغبة أدت  2626للتنمية املستدامة حىت سنة 

يم مهم إىل حتديد هدف كمي يتمثل يف مضاعفة إنتاجية املواد، وأن هذا اهلدف أدى إىل قيامها بعملية تقي
 (Rouquet, 2014, pp. 38-39)بشأن جمموعة من النقاط تتمثل يف

 حتديد إمكانات االستخدام الفعال للمواد يف خمتلف فرو  الصناعة ؛  -
 حتديد التدابري الالزمة الستغالل هذه اإلمكانات ؛  -
 .تقييم اآلثار االقتصادية اجلزئية و الكلية هلذه التدابري  -
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عتماد برنامج حبثي خمصص بالكامل لالستخدام الفعال للمواد واحلفاظ على املوارد مت ا 2669ويف سنة 
 .شريًكا حتت إشراف معهد فوبرتال 01ومت ربط 

وقد عززت على وجه اخلصوص خربة أملانيا يف هذا املوضو  وساعدت على تطوير وتقدمي الدعم الف  
وضو ، ولتعميق املعلومات واملعارف حول جتربة للحكومة األملانية لتوجيه السياسات املتعلقة هبذا امل

 (Rouquet, 2014, pp. 40-42)االقتصاد الدائري يف أملانيا فسنتناوهلا من خالل احملاور التالية
: إن برنتتامج .اعتمــاد برنــامك هيكلــي يــدمك مختلــف وجهــات نظــر مبــادرات السياســة األلمانيــة0.3.6

لبيئيتتة االملانيتتة، ويتعلتتق بفئتتة متتن املتتوارد التتيت مل يتتتم تغطيتهتتا االستتتخدام الفعتتال للمتتوارد يكمتتل السياستتات ا
بعتتتتد، أي املتتتتواد اخلتتتتام ختتتتالف الطاقتتتتة واملتتتتواد الغذائيتتتتة. وأن اهلتتتتدف متتتتن هتتتتذا الربنتتتتامج هتتتتو فصتتتتل النمتتتتو 
االقتصتتادي، قتتدر اإلمكتتان، عتتن استتتخدام املتتوارد واحلتتد متتن اآلثتتار البيئيتتة املرتبطتتة بتعزيتتز االستتتدامة والقتتدرة 

 .افسية لالقتصاد لصاحل الوظائف املستدامة والتماسك االجتماعيالتن
 وكذلك فإنإن االفرتاض األساسي هلذا الربنامج هو حتويل الضرورات البيئية إىل فرص اقتصادية للشركات، 

التوجهات املدرجة يف الربنامج تربط بشكل وثيق بني الفوائد االقتصادية )أمن التوريد، والقدرة التنافسية 
شركات، ووضع الشركات األملانية يف أسواق املستقبل...إخل( والفوائد البيئية )احلفاظ على املوارد عن لل

 طريق احلد من استهالك املواد واآلثار البيئية املرتبطة هبا.
شأنه أن يؤدي إىل أعمال متميزة  االقتصادية منباجلمع بني الضرورات البيئية والفرص  وأن االهتمام
ج ومعاجلة املواد )مبا يف ذلك تلك املوجودة يف النفايات(. كما يعتمد حتقيق هذا اهلدف تستهدف إنتا 

على وجود وتعبئة شبكة من املؤسسات اليت تعد عاماًل رئيسًيا يف تنفيذ إمكانات كفاءة املوارد على طول 
 سلسلة القيمة.

من قبل وزارة االقتصاد  2660وقد مت اعتماد شبكة اهلياكل اخلاصة باالستخدام الفعال للموارد سنة 
بتوفري املعلومات وزيادة  (DEMEA) والتكنولوجيا وكلفت الوكالة األملانية لالستخدام الفعال للمواد

اهتمام اجلمهور بأمهية استخدام املواد بشكل أكثر فعالية وتشجيع الشركات على تنفيذ التحسينات 
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العديد من  سنة تكافئركات الصغرية واملتوسطة، وويف كل برناجًما استشاريًا حمدًدا للش احلالية. كما وضعت
 .للمواردالشركات اليت تطور عمليات أو منتجات أو خدمات مبتكرة من حيث االستخدام الفعال 

 :يف أساسية تتمثل أربعة مبادئكما يتمحور الربنامج األملاين لالقتصاد الدائري حول     
 االبتكار واملسؤولية االجتماعية، قتصادية، ودعماالاجلمع بني الضرورات البيئية والفرص   -
 دمج البعد العاملي لالستخدام الكفء للموارد يف السياسة املخصصة هلذا املوضو ،  -
املوارد األولية عن طريق تطوير إدارة  علىجعل املمارسات االقتصادية واإلنتاجية يف أملانيا أقل اعتماًدا  -

 دورة مغلقة للموارد،
املستدام للموارد الطبيعية يف األجل الطويل عن طريق توجيه اجملتمع حنو تنمية  ضمان االستخدام -

 .اجلودة
. استراتيجية المواد الخام التي تركز على سالمة تزويد الصناعة األلمانية بالمعادن 0.3.6

ري املواد مت اعتماد، االسرتاتيجية األملانية للمواد اخلام، من أجل ضمان توف 2616يف سنة  :االستراتيجية
تطوير إعادة  ومعاجلتها وعلىاخلام لالقتصاد األملاين. وتركز أيضا على كفاءة عمليات استخراج املواد اخلام 

  .التدوير
 االستراتيجية:للمادة ضمن األهداف  " cycle ferméدمك تعزيز إدارة "الدورة المغلقة . 0.0.0
مت اإلبقاء على أربعة اجتاهات اسرتاتيجية رئيسية أحد أهم املبادئ الكربى لالقتصاد الدائري، حيث  وهي

 :يف التقدم لتحقيق هذا اهلدف
 وإنتاج وتسويق املنتجات( ؛ التصميم تطويرتعزيز املسؤولية املوسعة للمنتجني )متطلبات إضافية على  -
 دراسة إمكانية وضع أهداف جلمع منتجات حمددة غنية باملعادن احلساسة،  -
 .غري املشروعة ودعم هياكل االنتعاش يف البلدان الناشئة والبلدان الناميةحماربة الصادرات  -

 قانون تعزيز االقتصاد الدائري واإلدارة السليمة بيئياً للنفايات. جزئًيا يفتوجد هذه العناصر   -
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 .خاتمة7
قليدي  من لقد وجه العلماء  واخلرباء واملتخصصني انتقادات شديدة  للنموذج االقتصادي اخلطي أو الت

خالل الرأمسالية الصناعية اليت أرجعوا هلا  أسباب التلوث والتدهور البيئي واملناخي واالحتباس احلراري واليت  
هي يف تزايد متسار  حىت أصبحت هتدد مستقبل الكرة االرضية مبا فيها من إنسان وحيوانات ونباتات 

ه املشاكالت عمل هؤالء العلماء على إجياد وتربة ومياه وهواء،  ومن أجل إجياد حلول ناجعة لكل هذ
العديد من  البدائل والبحث عن حلول لتحقيق توازن بني متطلبات التنمية االقتصادية  واحلاجة للحفاظ 

   .على ما تبقى من موارد وثروات طبيعية و بيئة سليمة وذلك من خالل اعتماد منوذج االقتصاد الدائري
وم االقتصادي جديد يقرتب ويتكامل مع مفهوم التنمية املستدامتتتتتتتتتة وهو ويعترب االقتصاد الدائري كمفه

االقتصاد يف حلقة دائرية، وبالتايل جتنب  مفهوم االقتصاداألخضر، ويعمل هذامفهوم مستوحى من 
"النفايات أو املخلفات بشىت مكوناهتا أو أنواعها "وذلك هبدف إنتاج منتجات أو تقدمي خدمات مع 

 .غري املتجددة ومصادر الطاقةاخلام  وهدر املواداستهالك احلد من 
واحملافظة على البيئة وترك حصة أو  الطاقة األحفوريةوألجل احملافظة على املوارد والثروات الطبيعية ومصادر 

الكثري من الدول الصناعية املتقدمة من خالل خنبة من الباحثني  املقبلة عملتنصيب منها لألجيال 
 .النهج االقتصادي الدائري تطوير وتعزيزإجراء جتارب وممارسات عاملية رائدة، وذلك من أجل واخلرباء ب
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 : ملخص
دي ألي جمتمع اإلطار العام املتضمن للقواعد واملعايري اليت تعكس كيفية ميثل النظام االقتصا

التعامل مع االحتياجات البشرية واملوارد الطبيعية واإلمكانات التقنية واملعرفية داخل اجملتمع، ومع كثرة 
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وخطريا على البيئة إضافة لندرة املوارد اليت حتد من النمو االقتصادي مبفهومه احلايل، ومع تزايد التحديات 
اليت تواجهها اجملتمعات أولت العديد من األنظمة االقتصادية االهتمام بكيفية إدارة النفايات متوجهة إىل 

ويف هذا الصدد هدفت هذه الدراسة إىل توضيح  تبين مفهوم اقتصادي جديد وهو االقتصاد الدائري،
مسامهة االقتصاد الدائري يف عملية تدوير النفايات حتت نظام اقتصادي جديد قائم على التجديد 
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Abstract: 

The economic system of any society represents the general framework 

that includes rules and standards that reflect how to deal with human needs, 

natural resources, and technical and knowledge capabilities within society, 

and with the increase in the consumption of natural resources, the quantity 

of waste resulting from the consumption of products has increased, 

resulting in a negative and dangerous impact on the environment. Of 

economic growth in its current sense, and with the increasing challenges 

facing societies, many economic systems have paid attention to how waste 

management is geared towards adopting a new economic concept, the 

circular economy. This study aimed to clarify the contribution of circular 

economy in the waste recycling process under a new economic system 

based on renewal and retrieval Instead of linear economy. 

Keywords: linear economy, circular economy; waste; waste management; 

sustainable management 

Jel Classification Codes: Q53 ،Q42 ،Q43 
 

  مقدمة:  .0
يف العقود األخرية تكاثر االستهالك املسرف للموارد الطبيعية، مما أدى إىل ندرة هذه املوارد، وتزايد  
كمية النفايات على أنواعها الناجتة من استهالك املنتوجات. فحسب البحث الذي أجراه 

RichardGirling ملصنعة تتحّول إىل نفايات قبل من املواد األولية ا %00، فإن حوايل 5002، يف
من املنتوجات املصنعة ترمى خالل أول ستة أشهر من حياهتا.  %00خروجها من املصنع كما أن 

 ما ينتج عنه من تقّلب يف أسعارو باإلضافة إىل املنافسة والتوتر الذي حيدثه السباق على النمو االقتصادي 
 .املنتوجات

نفايات أمر مرتبط بتأثري سليب وخطري على البيئة، إضافة إىل  استهالك املوارد وما ينتج عنه منإن 
ولذا بدأ األخصائيون يفكرون يف ناحية .أن ندرة املوارد أيضًا حتّد من النمو االقتصادي يف مفهومه احلايل

مهمة أال وهي خفض استعمال املوارد عرب تصميم حاذق واختيار ذكي للمواد وسلسلة معاجلتها أثناء 
أجل زيادة إنتاجية املوارد )استعمال كمية أقل لكل منتج ( لكن التعامل مع املوارد الطبيعية  التصنيع من
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هبذه الطريقة املستدامة ليست فقط مسألة تكنولوجيا، أو مسألة بيئية أو مسألة إدارة نفايات، إمنا يتضمن 
 .أيضاً نواحي اقتصادية، واجتماعية، وثقافية وأخالقية

مداد الكاملة يف اإلنتاجية، بداًل من التعامل مبكونات فردية، أصبح أمرًا بغاية إّن تفعيل سلسلة اإل
، الذي يهدف إىل تنظيم تدفق «االقتصاد الدائري»هذه املنهجية يف التفكري هي يف صلب مفهوم .األمهية

لناجتة املواد واملنتوجات بشكل حلقات، من أجل احلفاظ على املوارد من التلف، وخلفض كمية النفايات ا
حيتاج إىل التعاون الوثيق بني العلماء « الدائري»إىل االقتصاد « اخلطي»إّن هذا التحّول من االقتصاد .منها

 .واحلكومات واخلرباء االقتصاديني وغريهم من املعنيني يف اجملتمع
 إشكالية البحث:

ذي يساهم بشكل كبري يف انطالقا مما سبق ويف إطار األمهية البالغة ملا يعرف باإلقتصاد الدائري وال
عملية تدوير النفايات كوهنا حلقة ضمن سلسلة طويلة من اإلجراءات والتدابري اهلادفة إلرساء منط 
اقتصادي جديد يف إدارة املوارد واملخلفات يكون قائما على التجديد واالسرتجاع، ميكن طرح السؤال 

 لنفايات؟ كيف يساهم اإلقتصاد الدائري يف إدارة ا الرئيسي التايل:
 ولإلجابة على هذه اإلشكالية فقد مت تقسيم هذا البحث إىل احملاور التالية:

 ؛النفايات   - 
 اإلقتصاد الدائري؛ - 
 اإلدارة املستدامة للنفايات. - 

 النفايات.0
 تعريف النفايات: 0.0

لص منها أو اليت وفقًا ملعاهدة بازل، يتم تعريف النفايات باعتبارها "املواد أو العناصر اليت يتم التخ
من املفرتض أن يتم التخلص منها، أو تلك اليت ينبغي التخلص منها مبوجب القوانني احمللية 

وبشكل أكثر تفصيالً، فإن قسم إحصائيات األمم .(5612)كناوس، هيك، و داسايانكي، "املطبقة
)أي ال تعترب مبثابة منتجات  املتحدة يعرف النفايات باعتبارها "املواد اليت ال تعترب مبثابة منتجات صاحلة

بالتايل ال ميكن استخدامها بواسطة املصنعني يف أي استخدامات أخرى ،و يتم إنتاجها يف إطار السوق(
ضمن األعمال الصناعية واإلنتاجية، أو أعمال التحويل وإعادة التدوير واالستهالك، أو تلك اليت يكون 

فإن التعريف يتضمن أيضًا "قد يتم إنتاج النفايات من من الضروري التخلص منها. وعلى سبيل التعميم، 
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خالل عمليات استخراج اخلامات، وخالل مراحل تصنيع ومعاجلة املواد واخلامات األولية لتحويلها إىل 
وسائط قابلة للتصنيع أو منتجات هنائية، وكذلك خالل عمليات استهالك املنتجات النهائية، وغريها من 

ى. ويستثىن من ذلك التعريف املخلفات اليت يتم إعادة تدويرها أو إعادة األنشطة البشرية األخر 
 (5612)كناوس، هيك، و داسايانكي،  استخدامها يف موقع إنتاجها

وكما جتدر اإلشارة إليه أن املخلفات تعترب مبثابة موضوع معقد، مما جيعل األمر بالضرورة يف غاية 
 كثرة املتغريات اليت تؤثر على هذا املوضوع كما هو الصعوبة لتصنيفها بشكل صحيح. ويبدو ذلك يف

( أدناه. كما تشري هذه التعريفات أيضًا إىل الصعوبة الكامنة يف آليات "إدارة 61موضح يف الشكل رقم )
 .ومعاجلة" هذه املخلفات

 تعقد موضوع املخلفات والتصنيفات املتداخلة فيما بينها:: (10)الشكل رقم 

 
 (Emmanuelle, 2009)المصدر:

 

 أنواع النفايات المولدة: 0.0
مليار طن من النفايات  5,0فإن العامل يولد  5002حسب التقرير الصادر من البنك الدويل سنة 

، ك الدويلالبن)5020مليار طن حبلول عام  6,72الصلبة سنويا ومن املتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إىل 

، %44وما جتدر اإلشارة إليه أن الغذاء يسجل أعلى قيمة من النفايات حيث قدرت نسبتها ب  (5002
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أما ، %4وأخريا املعادن بنسبة  %2مث الزجاج بنسبة  ،%05مث الورق بنسبة ، %07تليها الورق بنسبة 
 يل:وميكن توضيح ذلك يف اجلدول التاالنسبة املتبقية فهي تشمل موادا أخرى. 

 
 

 أنواع النفايات املولدة :(10)الجدول رقم 
 املعادن الزجاج البالستيك  الورق الغذاء
44% 17% 12% 5% 4% 

 (5610)البنك الدويل،  : المصدر
 كما ميكن توضيح النفايات  حسب املناطق وفق ما يوضحه الشكل التايل.   

 توليد النفايات حسب املنطقة :(10) الشكل رقم

 
 (5610)البنك الدويل، المصدر:

من خالل الشكل السابق ميكن القول أن أعلى قيمة للنفايات سجلت يف منطقة شرق آسيا 
مليون  406مليون طن تليها منطقة جنوب آسيا  476واحمليط اهلادي إذ تبلغ   النفايات يف هذه املنطقة 

مليون طن، تليها أمريكا  500ـمليون طن، تليها أمريكا الشمالية ب 600وسطى طن، مث أوربا وآسيا ال
مليون طن وأخريا الشرق  000مليون طن، مث إفريقيا جنوب الصحراء  560الالتينية والبحر الكارييب   

 مليون طن. 050األوسط ومشال إفريقيا   
من النفايات وهذا  %00كثر من وميكن القول أيضا أنه يف البلدان منخفضة الدخل تساء إدارة أ

نبعاث وخماطر الكوارث وهو ما يؤثر على الفقراء بشكل غري متناسب كما أنه يف ما يؤدي إىل زيادة اإل
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من ميزانيات البلديات يف املتوسط وما يقارب  %20البلدان منخفضة الدخل متثل تكاليف إدارة النفايات 
 حرقها يف اخلالء.من النفايات الصلبة يتم التخلص منها أو 30%

إن توليد النفايات يتزايد مبعدل ينذر باخلطر. وتنمو البلدان سريعا دون وجود أنظمة مناسبة إلدارة 
سكان العامل وتنتج أكثر من  نصفوتقف املدن، اليت تضم أكثر من الرتكيبة املتغرية لنفايات املواطنني. 

ووفقا  ن الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، يف الصدارة ملعاجلة التحديات العاملية املتعلقة بالنفايات.م 00%
مليار طن من النفايات الصلبة البلدية سنوياً، وما  5000الصادر عن البنك الدويل، فإن العامل يوّلد  ريرللتق

إىل أن التوسع السريع  5000كما أشار تقرير عام  منها ال يتم إدارهتا بطريقة آمنة بيئياً. ٪66ال يقل عن 
خالل الثالثني  ٪70ملية إىل زيادة بنسبة للمدن، ومنو السكان، والتنمية االقتصادية سيدفع النفايات العا

مليار طن من النفايات املتولدة سنويًا، والذي يفوق النمو السكاين بأكثر من  6040عاًما القادم إىل 
 (.5610)البنك الدويل، .5020الضعف حبلول عام 

 %70لعامل نه ما مل تُتخذ إجراءات عاجلة، ستزيد نفايات اأالبنك الدويل يف تقرير جديد  وقد بني
يا له من إهدار: نظرة على إدارة  عّما هي عليه اآلن. ويرى التقرير الصادر بعنوان 5020حبلول عام 

ة على مستوى أنه من املتوقع أن يقفز توليد النفايات السنوي 5020النفايات الصلبة يف العامل حىت عام 
مليار طن خالل السنوات الثالثني املقبلة، وذلك نتيجة  604إىل  5002مليار طن عام  5000العامل من 

من  %02لتوسع املدن السريع وتزايد عدد السكان. وعلى الرغم من أن البلدان املرتفعة الدخل متثل 
عامل. أما منطقة شرق آسيا واحمليط من نفايات ال( %64)سكان العامل، فإهنا جمتمعة توّلد أكثر من ثلث 

، من املتوقع 5020من مجيع النفايات. وحبلول عام  (%56)اهلادئ فمسؤولة عن توليد ما يقرب من ربع 
أن يزيد توليد النفايات يف أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من ثالثة أضعاف املستويات احلالية، يف حني أن 

أكثر من الضعف. وميثل البالستيك مشكلة ضخمة بشكل جنوب آسيا سيزيد تدفق النفايات لديها 
خاص. فإذا مل يتم مجع املواد البالستيكية وإدارهتا بشكل صحيح، فإهنا ستلوث وتؤثر على املمرات املائية 

مليون طن من  545، أنتج العامل 5002والنظم البيئية ملئات، إن مل يكن آالف، السنني. يف عام 
من مجيع النفايات الصلبة، وفقا ملا أوضحه التقرير. ويؤكد تقرير يا له من  %05 النفايات البالستيكية، أو

إهدار على أن إدارة النفايات الصلبة أمر بالغ األمهية للمدن واجملتمعات املستدامة الصحية والشاملة، إال 
كثر من ثُلث أنه غالًبا ما يتم جتاهلها، خاصًة يف البلدان املنخفضة الدخل. ففي حني يتم اسرتداد أ
فقط من  %4النفايات يف البلدان املرتفعة الدخل من خالل إعادة التدوير والتحويل إىل مساد، فإن 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
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النفايات يف البلدان املنخفضة الدخل يُعاد تدويرها. استنادًا إىل حجم النفايات املتولدة، وتكوينها، وكيفية 
من مكافئ ثاين أكسيد الكربون قد مت توليدها من مليار طن  002إدارة النفايات، تشري التقديرات إىل أن 
 من إمجايل االنبعاثات يف العامل. %2وهو ما ميثل حوايل  5002معاجلة النفايات والتخلص منها يف عام 

 

 طرق التعامل مع النفايات:  2.0
 (5612)كناوس، هيك، و داسايانكي،  منها هناك العديد من الطرق للتعامل مع النفايات نذكر

 لدفن أو الحرق:ا -
بصرف النظر عن مستوى الدخل أو الوضع االقتصادي لدولة ما، فإن معظم أساليب إدارة 
النفايات البلدية الصلبة املستخدمة على نطاق واسع حىت اآلن هي استخدام مدافن القمامة والدفن يف 

ى مدافن القمامة و / أو املسطحات املائية وحرق النفايات. حيث متت دراسة اآلثار السلبية املرتتبة عل
الدفن يف املسطحات املائية على نطاق واسع، ومت توثيق هذه النتائج توثيقًا علميًا دقيقاً، بالتايل أصبحت 
مفهومة متاماً، إال أهنا مع ذلك ال تزال متارس يف معظم أحناء العامل. وتشمل بعض تلك اآلثار )على سبيل 

الغازات والرشح وما إىل ذلك، وتدهور الصحة العامة، واخنفاض املثال ال احلصر(؛ تلوث اهلواء بسبب 
معدالت جودة ونوعية احلياة السليمة، إضافة إىل تزايد األعباء االقتصادية على البلديات، وفقدان املوارد 

 واإليرادات املرتبطة هبا.
 وعلى ضوء ما تقدم، يتم تشجيع حرق النفايات البلدية الصلبة كبديل "عملّي" حىت يف

قتصادات املتقدمة الواعية بيئياً، ويرجع ذلك جزئيًا إىل املفاهيم اخلاطئة وعدم فهم أسلوب العمل اإل
الداخلّي هلذه اآلليات اخلاصة بالتخلص من النفايات. ويف بعض احلاالت، يكون حرق املخلفات أفضل، 

ىل أّن حرق النفايات البلدية الصلبة باملقارنة مع مدافن النفايات و/أو الدفن حتت املسطحات املائية، نظراً إ
يُنتج كمية كبرية من الطاقة الصاحلة لالستخدام )الكهرباء واحلرارة( اليت تؤدي إىل تعويضات أفضل من 
الناحية البيئية. ومع ذلك، فكثرياً ما يتم إخراج املسألة من سياقها بناء يف بعض األحيان على ادعاءات ال 

مسألة حرق النفايات مبثابة حّل شامل وسليم بيئيًا ملشكلة معاجلة النفايات أساس هلا من الصحة باعتبار 
( وصفا شامال عن السبب وراء اعتبار ممارسات حرق النفايات 5616البلدية الصلبة. ويقدم ليونارد )
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 البلدية الصلبة مبثابة خيار خاطئ متاماً، حيث يسلط اجلدول أدناه الضوء على بعض احلجج الرئيسية اليت
 تعارض حرق النفايات البلدية الصلبة.

 : يوضح بعض احلجج اليت تعارض حرق النفايات(10)جدول رقم 
 التفاصيل السبب

اء و طالق امللوثات السامة يف اهلإ
 نتاج الرماد السامإو 

نبعاثات الناجتة عن حمارق النفايات العديد من امللوثات العضوية الثابتة تشمل اإل
ية واملعادن الثقيلة السامة اليت تؤثر على صحة اإلنسان وكذلك اجلسيمات النانو 

والنظام البيئي وتنتج كافة حمارق املخلفات الرمادامللود بالعديد من امللوثات 
 العضوية الثابتة الثقيلة وغريها من أنواع امللوثات العضوية الثابتة األخرى

أسوأ شكل من أشكال الطاقة اليت 
 هتدر الطاقة الكامنة

بعاثات السامة والغازات املسببة لالحتباس نن حرق النفايات العديد من اإلينتج ع
احلراري وبالتايل فإهنا تبدد الطاقة الكامنة يف املوارد مثل البالستيك وال يستغل إال 

 قدر ضئيل من الطاقة من خالل القيمة احلرارية الناجتة فقط
تقويض جهود إعادة التدوير وتدمري 

 املوارد
احلرارية العالية "املخلفات املستخدمة كوقود لعملية احلرق" املطلوبة  إن القيمة

لتشغيل حمارق النفايات تعترب أيضا يف حد ذاهتا مبثابة موارد ذا قيمة سوقية عالية 
مثل الورق واخلشب واليت حتتوي على قدر من الطاقة الكامنة اليت ميكن إعادة 

 إلنتاج الرماد السامتدويرها بسهولة واليت يتم حرقها وتدمريها 
اخليار األكثر تكلفة إلدارة النفايات 
الذي يرسخ آليات االقتصاد اخلطي 

 غري املستدام

تعترب تكاليف عملية حرق املخلفات ضمن أعلى املستويات مقارنة جبميع حلول 
معاجلة النفايات حيث أن عملية حرق املخلفات تعتمد على امدادات ثابتة من 

ود من الزمن وهذا يشجع على توليد النفايات باستمرار من النفايات متتد لعق
خالل استخدام املوارد البكر ومينع إعادة التدوير واحلفاظ على اقتصاد خطي غري 

 مستدام 
 (5612)كناوس، هيك، و داسايانكي، المصدر:

 ومع التقنيات احلالية ملعاجلة غازات العوادم، كما هو مطلوب بشكل قياسّي يف بعض الدول
املتقدمة مثل أملانيا فيدليل تعليمات السالمة التقنية للهواءميكن تفادي أول سببني مذكورين أعاله ألضرار 
حرق النفايات. حيث توجد جمموعة متقدمة من املرشحات عالية التقنية إلجناز تلك األمور، ولكن بتكلفة 

يورو لكل  020يف أملانيا إىل حوايل عالية. ويف املتوسط، تصل تكلفة املعاجلة يف حمطات حرق النفايات 
طن من النفايات البلدية الصلبة. مما يعترب مبثابة قيمة مضافة سالبة تؤدي إىل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل 
متزايد، وتعترب بالتايل أعلى من التكلفة القياسية للطاقةاليت حتققها التقنيات التنافسية للطاقة 

 (5612كي، )كناوس، هيك، و داساياناملتجددة.
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وعلى الرغم من وجود جمموعة واسعة من األدلة املقنعة اليت تعارض ممارسات املعاجلة التقليدية 
للنفايات البلدية الصلبة، مثل املدافن، والدفن حتت مسطحات مالية، واحلرق، فإهنا ال تزال رائجة 

قص االستعداد السياسّي االستخدام على الصعيد العاملي بسبب النقص العام للقوانني "النافذة" ون
واالجتماعّي للتغيري واستخدام البدائل الواقعية األخرى. وحتقيقًا هلذه الغاية، فإّن احلاجة امللحقة يف الوقت 

 احلايل هي إحداث نقلة نوعية يف جمال معاجلة النفايات.
 

 من نفايات إلى موارد: النقلة النوعية المطلوبة:  2.0
ية لإلدارة البيئية املستدامة أنه من الواضح أّن النفايات مل تعد تعترب يبدو من املمارسات األوروب

مبثابة أعباء، وذلك بفضل سياسات التمكني والقوانني النافذة اليت تدعم بنشاط مناذج إدارة املوارد 
اخلروج  حيث أنّ .املستدامة مثل منوذج االقتصاد الدائرّي، وتقنيات حتويل النفايات املفيدة بيئيًا إىل موارد

من النموذج االقتصادي اخلطّي غري املستدام" القائم يف الوقت احلايل، والذي يستند إىل فرضية هشة تتمثل 
يف عدم حمدودية املوارد، والقائم على منهجية "استخراج املوارد، مث إدخاهلا يف عمليات التصنيع، مث 

، إّن آلية اخلروج من هذا النموذج استهالكها، مث التخلص منها كمخلفات" يف دائرة مغلقة متكررة
االقتصادي اخلطي تعترب حبد ذاهتا مبثابة نقلة نوعية هائلة. على سبيل املثال، تسارعت هذه العملية يف 

. واتباع النموذج البديل؛ منوذج 5002أملانيا من خالل تنفيذ سياسات إغالق مدافن القمامة حبلول عام 
حظت دائرة أحباث الربملان األورو ي أّن قيمة املواد واملنتجات يتم االقتصاد الدائرّي املستدام، حيث ال

االحتفاظ هبا بأعلى مستوى ممكن ألطول فرتة ممكنة"، من خالل االستخدام الدوري للمواد يف االقتصاد.  
كما تشري أيضًا إىل أن منوذج االقتصادي الدائري يساعد على التقليل إىل أدىن حد ممكن من احلاجة إىل 

خالت جديدة من املواد والطاقة، مما يقلل من الضغط البيئي املرتبط بدورة حياة املنتجات، بداية من مد
مفهوم  65رقم استخراج املوارد، من خالل اإلنتاج واالستهالك إىل هناية دورة احلياة. ويعرض الشكل

بل كموارد حتفز العديد من االقتصاد الدائري بشكل متزامن حيث مل يعد ينظر إىل النفايات مبثابة أعباء، 
األنشطة االقتصادية الدورية. ويستند مفهوم االقتصاد الدائرّي على املبادئ البيئية للتكامل وإعادة تدوير 
املواد يف الطبيعة، وبالتايل طبقًا ملبادئها فإّن نطاق تطبيقات االقتصاد الدائرّي يعترب واسعًا وفعااًل إىل حد  

 .كبري
 : .اإلقتصاد الدائري2
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 :تعريف اإلقتصاد الدائري0.2
قبل احلديث عن اإلقتصاد الدائري فإنه جلي بنا اإلشارة ملا يسمى باإلقتصاد اخلطي، حيث وفقا هلذا 

، وبعد تسويق املنتجات اإلنتاجصها من الطبيعة .يتم حتويلها يف مرحلة التبدأ دورة حياة مادة ما باستخ املفهوم  
الصناعي  اإلقتصادنها،  تصبح املادة نفايات يتم التخلص منها و بالتايل يقوم تستهلك، وبعد ختلي املستهلك ع

حتياطات احملدودة من اخلامات خللق منتجات ينتهي الاخلطي على عملية "خذ، صنع، ختلص"، حيث تستنزف ا
 .(57، ص5000)قندوز و الزعيب،.هبا املطاف يف مقالب القمامة أو يف احملارق

د هناك حاجة ماسة إىل تطوير مناذج اقتصادية جديدة، مبعىن أن النموذج يف عامل حمدود املوار 
الصناعي يف استهالك املنتج مث التخلص منه، يعترب منوذجًا اقتصاديًا غري مستدام، يف ظل توجه عاملي 

 هو استخدام موارد أقل يف« املستدام»العتماد مفاهيم االستدامة مبفهومها الشامل. االقتصاد الدائري أو 
عمليات التصنيع وتغيري املمارسات السائدة يف التخلص من املنتج يف النفايات، إىل إعادة استخدامه مثل 
إعادة إصالحه أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتج )مبعىن أن املنتجات ومكوناهتا ميكن إصالحها 

رى(. إن االقتصاد الدائري هو وإعادة تصنيعها ومن مث استعادهتا كمادة خام للبدء بعملية تصنيع أخ
اقتصاد حيوي يهدف إىل تغيري الطريقة اليت نعيش هبا من خالل اعتماد التطوير واالبتكار يف الصناعة 
واالستهالك. وبالفعل بدأت شركات وعدد من الدول يف تبين هنج أكثر دائرية يف اإلنتاج واالستهالك 

لدول أو املنظمات والشركات حول العامل. ويربز وفرص الدفع باالبتكار كمكون أساسي يف سياسات ا
مبعىن أنه يوجد توجه عاملي للتحول من « اقتصاد اخلدمات»مفهوم جديد لالقتصاد الدائري حتت اسم 

، فعلى سبيل املثال: بدال من امتالك «رخصة االستخدام وتقاسم اخلدمات»امللكية الفردية إىل فكرة 
عن امللكية الفردية للتكيف مع ضغط قضية تغري املناخ والنمو السكاين سيارة يتم تقاسم السيارات، كبديل 

العاملي املطرد وحمدودية املوارد يف الطبيعة. وسيكون االقتصاد الدائري واحداً من أكثر القضايا االسرتاتيجية 
يعتمد (5612)أمان، يف السنوات املقبلة ويهيئ لالعتماد على االبتكار ونشر النماذج االقتصادية املرنة.

اقتصادنا على استغالل غري حمدود للموارد، وهلذا ميكن القول أن هذه املوارد أصبحت نادرة: جيب أن 
عاًما،  واحتياطيات احلديد  40عاًما،  واحتياطيات النحاس يف  50تنضب احتياطيات الذهب العاملية يف 

ري قائم على إعادة استخدام املنتجات عاًما، لذلك من الضروري البدء يف االنتقال إىل اقتصاد دائ 00يف 
   (Le Moigne, 2018) وإصالحها وإعادة تصنيعها وإعادة تدويرها

ووفًقا ملؤسسة إلني ماك آرثر، فإن االقتصاد الدائري هو نظام صناعي جديد قائم على إنشاء 
ن حلقات من دورات اإلنتاج واالستهالك، املنفصلة عن استخراج املوارد غري املتجددة وهناك نوعان م
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الدورات: املواد الغذائية التقنية )املنتجات واملكونات واملواد غري العضوية( واملغذيات البيولوجية )املواد 
 (McDonald, Normandin, & Sauvé, 2016, p16)القابلة للتحلل

ويعرف كذلك االقتصاد الدائري على أهناقتصاد يوازن بني التنمية االقتصادية ومحاية البيئة واملوارد. 
على استخدام املوارد وإعادة تدويرها بالطريقة األكثر فعالية وكفاءة، وكذلك على  االقتصاد الدائري ويركز

األخرى واخنفاض انبعاث امللوثات  باخنفاض استهالك الطاقة واملوارد االقتصاد الدائري محاية البيئة. ويتسم
ويتطلب االقتصاد الدائري األخذ بأساليب نتاج أقل قدر ممكن من النفايات والتمتع بالكفاءة العالية إو 

نتاج يف الشركات فضال عن تطوير املنتجات اجملمعات الصناعية االيكولوجية والتخطيط أكثر نظافة لإل
)تقرير املتكامل القائم على املوارد من أجل التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والتنمية يف املناطق احلضرية

 (125ص، 5612األمم املتحدة العاملي،
أنه "نظام صناعي ال ينتج نفايات أو يلوث البيئة، وعلى العموم ميكن القول أن اإلقتصاد الدائري 

عادة استخدامها كموارد، ومن إو هو مبين على فكرتني رئيسيتني.من جهة، إدراك أن أي نفايات يكمن 
ام املوارد الطبيعية. تكون السلع املنتجة يف إطاره قابلة ناحية أخرى ضرورة فصل النمو عن استخد

لإلصالح والتجديد منذ تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة أي تكون ضمن حلقة مغلقة ) 
عادة استعمال نفايات السلع كموار أو مدخالت( األمر الذي يقود إىل استخدام أكثر فاعلية وكفاءة إ

 .للمواد
 :تصاد الدائريسمات اإلق 0.2

 (343، ص5612)الرميدي، إن هناك مخس مسات لالقتصاد الدائري هي:
 تصميم النفايات؛ -
 تعزيز القدرة على التكيف من خالل التنوع يف العمليات واألنشطة؛ -
 االجتاه حنو مصادر الطاقة املتجددة؛ -
 التفكري يف النظم البيئية؛ -
 .التفكري يف أجهزة الطرد -
 دائري: من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري أهمية االقتصاد ال 2.2

يقدم االقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي جديد يهتم بتغيري كل أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك 
غري املستدامة. حبيث يهدف حلفظ قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر 
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كبري. ويساهم االقتصاد الدائري يف تعزيز الكفاءة وخفض استهالك االستخدام وتقليل النفايات بشكل  
الطاقة الكهربائية وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، إضافة إىل حتديث النظام االقتصادي وخلق فرص 

يتعامل مع املواد اخلام ومن مث linear economyعمل مستدامة. وعلى النقيض، االقتصاد اخلطي
هي دورة االستخدام بالتخلص منها كنفايات مهملة )صناعة، استخدام، ختلص(. تصنيعها كمنتج وتنت

من « من املهد إىل اللحد»بعكس االقتصاد الدائري الذي يعىن بتناول حياة املنتج كما يعرف مبصطلح 
 .(5612)أمان، التصميم واإلنتاج واالستهالك ومن مث إدارة النفايات

 (2_0، ص5612)تفاح و بطيب، :مبادئ اإلقتصاد الدائري يف تتمثل :مبادئ االقتصاد الدائري 2.2
وفقا لتعريف االقتصاد الدائري، ميكننا اعتبار أن له نفس أهداف التنمية املستدامة، حيث يستند 
إىل مدارس فكرية خمتلفة واليت ظهرت منذ أواخر القرن العشرين. يف األساس، ال يقدم االقتصاد الدائري 

املستدامة، ولكنه بداًل من ذلك يضيف قيمة من خالل التآزر، وهو ما يعين اجلمع  أي هنج جديد للتنمية
سرتاتيجية واحدة متماسكة. و يتعامل االقتصاد الدائري مع جمموعة من املفاهيم بني أساليب متعددة إل

، لتسهيل، وحماكاة الطبيعة" Cradle to Cradle "ىل املهدإاملؤثرة و اليت تشمل: فلسفة من املهد 
واإليكولوجيا الصناعية، واالقتصاد األزرق، ويف معظم األحيان يوصف املصطلح بأنه إطار للتفكري، ويزعم 
أنصاره أنه ميثل منوذجا متماسكا له قيمة كجزء من االستجابة إىل هناية عصر النفط واملواد الرخيصة. 

ساليب احلياة اليت تتغذى عليه وبينما يقوم االقتصاد الصناعي اخلطي على عملية "خذ، صنع، ختلص"، وأ
تستنزف االحتياطات احملدودة من اخلامات خللق منتجات ينتهي هبا املطاف يف مقالب القمامة أو يف 

تنظيم دورات عكسية؛ الفعالية من حيث   :احملارق، يقوم االقتصاد الدائري على مخسة مبادئ كما يلي
؛ إعطاء األولوية للمستقبل وأخريا خلق املنفعة "مةاملوارد؛ التفكري املنظومي "التفكري على شكل أنظ

 املتبادلة.
عضها البعض بشكل كبري، حيث إذا ما أرادت أي مؤسسة أن ببوترتبط هذه املبادئ اخلمسة 

تسلك املنهج الدائري يف نظامها اإلنتاجي فهي حباجة إىل اعتماد هذه املبادئ ومعرفة مدى ارتباطها 
 ه املبادئ:عضها البعض، وفيما يلي هذبب
: إن استخدام املوارد يف تدفقات دائرية أو مبعىن آخر استغالل املوارد ضمن تنظيم دورات عكسية -

حلقة مغلقة يعد أمرا ضروريا يف االقتصاد الدائري وهذا ما ميثل تباينا واضحا باملقارنة مع النظام 
اجل القيمة يف هناية عمر املنتجات االقتصادي املعاصر. ومن أجل حتقيق صفة الدائرية، جيب أن جتمع وتع
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من خالل نظام، و هذا ما يتضمن عمليات تسمح بإعادة املوارد إىل سلسلة القيمة مثل التجديد وإعادة 
التدوير. حيث تعترب النفايات مغذيات، أين يلغى مفهوم النفايات، فاملكونات البيولوجية والتقنية مت 

د، مبعىن تصبح خمرجات )نفايات( عملية ما مبثابة تصميمها عن قصد كي تدخل ضمن دورة املوا
مدخالت )غذاء( بالنسبة لعملية أخرى مما يزيل هنائيا مفهوم النفايات، وأخريا يرتبط تطوير الدورات 
العكسية يف املقام األول باإلمداد اللوجسيت وعمليات اإلبتكار، ولكن ميكن دعمه بشكل كبري من خالل 

 .ات اليت تشجع على استعادة املوارداسرتاتيجيات تطوير املنتج
يهدف االقتصاد الدائري إىل زيادة فاعلية استخدام املوارد يف االقتصاد، مما الفعالية من حيث الموارد:  -

يعين استخدام املوارد إلمكاناهتا الكاملة من أجل خلق أثر اجيا ي. ووفقا لقاعدة "من املهد إىل املهد" فإن 
ائرية، تنقسم إىل جمموعتني، األوىل: تلك األعمال واملمارسات الوقائية اليت تعزز األنشطة اإلقتصادية الد

إمكانية إعادة االستخدام لآلالت واملكائن واألبنية واجلسور اليت جتاوزت عمرها اإلنتاجي، ومتديد فرتة 
ي(، وذلك خدمتها إىل آجال أخرى بدال من إخراجها من اخلدمة وفقا ملبادئ االقتصاد اخلطي )التقليد

أما الثانية فهي جمموعة  .من خالل الصيانة واإلصالح وإعادة التصنيع والرتقيات والتحسينات التقنية
األنشطة اليت حتول البضائع القدمية إىل موارد جديدة عن طريق إعادة تدوير املواد لالستخدام يف نشاطات 

 جديدة، والعتبار أن املوارد قد استخدمت مجيع إمكاناهتا جيب:
 ؛: جيب أن يوجه املنتج أو اخلدمة إىل معاجلة حاجة اجتماعية مالئمة إلعطائه احلق يف الوجودأوال
 ؛: جيب بناء املنتج الستخدام الطاقة واملواد واملكونات املناسبة والضرورية فقط، وبدون هدرثانيا
اليت يستخدم هبا املستهلك  : جيب األخذ بعني االعتبار كثافة استخدام املنتج، واملقصود هو الكثافةثالثا

 .املنتج، حيث تعترب املنتجات اليت تقضي معظم الوقت خارج االستخدام كنفايات
: التفكري املنظومي هو طريقة تساعد على فهم طريقة تفاعل أجزاء النظام وكيفية التفكير المنظومي -

ض يف إطار كل متكامل، واعتبار ارتباطها بالنظام ككل. حيث ينظر لألشياء على أهنا تؤثر يف بعضها البع
العناصر مناسبة يف إطار سياقات البنية التحتية، والبيئة، واجملتمع. وبناء على العالقات املعقدة اليت تؤثر 
على التفاعل بني   كل من متغريات البيئة الداخلية واخلارجية لبيئة األعمال، سيكون من الصعب التنبؤ 

قتصاد الدائري إىل حتسني أداء النظام بالكامل بدال من عنصر واحد كما يهدف اإل .بنتائج اإلجراءات
 .من خالل إدراك وجود تبعيات معقدة واعتماد منظور شامل لتقييم وحتسني تأثري نشاط الشركة
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":تعمل كل املؤسسات باختالف أنواعها وتوجهاهتا إعطاء األولوية للمستقبل "التفكير في المستقبل -
قاء على قيد احلياة قدر اإلمكان وحتقيق النمو، ولتحقيق هذا اهلدف جيب أن تتكيف يف االقتصاد على الب

مع متغريات البيئة بل هناك مؤسسات هي من تصنع متغريات البيئة، مث يتوجب عليهم تقييم املخاطر 
ائري الذي والتنبؤ هبا واليت تعترب حمركا مناسبا للتغيري من مشكالت االقتصاد اخلطي إىل حلول اإلقتصاد الد

هذه التغيريات  .يقدم مقاربة خمتلفة اختالفا جوهريا عن الوضع الراهن  املعاصر يف اإلقتصاد والصناعة
حتتاج إىل وقت لتأيت مثارها. لذلك يعمل اإلقتصاد الدائري على تصميم منتج من أجل زيادة قيمته يف 

نبغي النظر إىل الفرص وعواقب هناية عمره، و من أجل حتقيق اإلستفادة من اإلقتصاد الدائري، ي
و من املتوقع أن نشهد ظهور نوع خمتلف من املستهلكني الذين  .اإلجراءات من منظور طويل األجل

يهتمون بنموذج مبتكر من أنواع امللكية وهو ملكية اخلدمات بدال للملكية الفردية للسلعة أو املنتج. 
حفظ املواد اخلام عن طريق نقل امللكية من املستهلك  وحيمل تبين هذا النوع من األعمال فرصا كثرية منها

إىل املنتج، ويعد هذا حال جملاهبة عدد من التحديات من قضية تغري املناخ، وندرة املوارد والنمو السكاين 
العاملي املطرد. وحبسب مؤسسة آلني ماك آرثر فإن اإلقتصاد الدائري يهدف إىل إبقاء املنتجات واملكونات 

االقتصاد الدائري يعىن بتغيري وإعادة تنظيم اإلنتاج  .أعلى قيمة وفائدة يف مجيع األوقات واملواد يف
واالستهالك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سالسل التوريد، واالبتكار وتطوير 

اإلقتصاد التكنولوجيا، والتغيري يف سلوك املستهلكني والسياسات والتنظيمات اليت متكن هلذه التغيريات. 
الدائري يشجع على استخدام التكنولوجيا لدعم خلق منتجات وأنظمة يتم فيها إعادة استخدام املواد 

 وإعادة تدويرها أو إعادة تصنيعها والتوجه حنو التشارك بدال من االمتالك. 
ل يف :  ميتلك االقتصاد الدائري نفس هدف االقتصاد اخلطي، و الذي يتمثخلق   المنفعة المتبادلة -

تلبية احتياجات اجملتمع من السلع و حتقيق التنمية، لكن طرق استخدام املوارد وطرق حتقيق املنافع ختتلف. 
لذا عند تغيري هذه األساليب، من الضروري تنظيم كل نشاط خللق منفعة متبادلة بني أصحاب املصاحل من 

قتصاد الدائري، باإلضافة إىل تقدمي خالل تنظيم مجيع عمليات الشركة لالستفادة من االنتقال إىل اإل
يرادات التيتتوافق مع مبادئ اإلقتصاد الدائري واسرتاتيجيات املنظمة املوجهة اإلعروض قيمة جديدة ومناذج 

للربح. هذا ميتد أيضا إىل مستوى سلسلة التوريد. ألن زيادة فعالية املوارد من خالل إطالة عمر املنتج قد 
مؤسسة، ولكن زيادة اإليرادات عن طريق بيع املزيد من  وهدف كلرب مقصد يقلل من األرباح اليت تعت

 .املنتجات قد يؤدي إىل حدوث صراع )نفايات أكرب واستنزاف أعلى(
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 أهداف تطبيق االقتصاد الدائري: 2.2
حاز االقتصاد الدائري على حمور اهتمام كثري من دول العامل خاصة يف أوروبا، حيث يدعم 

قتصادي من خالل خلق أعمال جديدة، وتوفري فرص وظيفية، وختفيض تكاليف املواد، عمليات النمو اال
البيئة،  علىالسلبية للضغط  وتقليل اآلثاروتقليل حدة التقلبات يف األسعار، وتعزيز األمان يف التوريد، 

 علىالدائرية وتساعد األنظمة كبرية النظام البيئي، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بدرجة   علىواحلفاظ 
إعادة االستخدام والتدوير من أجل احلفاظ على املوارد، واحلفاظ على املواد اخلام، ومحاية الطبيعة، وبالتايل 

 حتقيق االستدامة.
استخدام مواد أو منتجات قدمية كمواد خام )ثانوية( أو منتج  إىلويهدف االقتصاد الدائري 

الستدامة من خالل تعزيز توافر املواد اخلام، وخفض مشرتك، ويعد بذلك أداة فعالة لدعم أهداف ا
تطبيق اإليكولوجيا  إىلكما يهدف . البيئة، وكذلك زيادة التقدم االقتصادي علىالتأثريات السلبية 

االقتصاد الدائري ميثل إطارًا حيدد العالقة بطرق خمتلفة خللق كما أن   الصناعية، وحتقيقالصناعية االستدامة
ليها، من خالل إعادة االستخدام أو التجديد أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير. القيمة واحلفاظ ع

ويعتمد مدخل االقتصاد الدائري على احلد من اعتماد اجملتمع على املوارد الطبيعية النادرة من خالل 
ك؛ يعتمد االستفادة القصوى من املوارد املتاحة، وٕا عادة استخدامها، وتقليل الفاقد منهاعالوة على ذل

االقتصاد الدائري على الفكر الشمويل املنظم لتدفق املوارد الطبيعية والطاقة، من خالل تقليل استنزاف 
)الرميدي، تلك املوارد، واحلد من اآلثار السلبية على البيئة، ويف نفس الوقت تعظيم االستفادة منها

 .(342_340، ص 5612
 معوقات تطبيق االقتصاد الدائري: 3.2

عدد من املعوقات اليت تواجه التحول حنو االقتصاد الدائري، ثقافية وتشريعية وتسويقية هناك 
 ( معوقات تطبيق االقتصاد الدائري:63ويوضح جدول رقم ) .وتشريعية

 : معوقات تطبيق االقتصاد الدائري(12)الجدول رقم 
 املؤشرات املعوقات

  .القصور يف وعي واهتمام العمالء املعوقات الثقافية
 تردد املؤسسات يف تطبيق االقتصاد الدائري )الثقافة املرتددة 

 العمل بأسلوب النظام اخلطي
 .استعداد حمدود للمشاركة يف سلسلة القيمة أو االقتصاد الدائري
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  .عرقلة القوانني واللوائح املعوقات التشريعية
  .القصور يف وجود إمجاع عاملي حول حتمية تطبيق االقتصاد الدائري

 .لتدابري واإلجراءات الدائرية احملدودةا
 اخنفاض أسعار املواد اخلام - املعوقات التسويقية

 تكاليف استثمارية عالية مقدماً 
 متويل حمدود لنماذج األعمال الدائرية

 عدم وجود معايري حمددة للتطبيق
 .اخنفاض اجلدوي االقتصادية لنماذج األعمال الدائرية

 ص وقصور يف البياناتنق املعوقات التكنولوجية
  .التصميم الدائري احملدود

 .ضعف القدرة على تقدمي منتجات عالية اجلودة معاد تصنيعها
 (320، ص 5612)الرميدي،  المصدر:

 اإلدارة المستديمة النفايات: .2
 تعترب اإلدارة املستدامة للنفايات أمرًا حيويًا لتحقيق االستدامة البيئية يف العامل، وقد بات من
املستحيل إقامة مدينة مستدامة دون وجود إدارة رشيدة ومستدامة للنفايات، حيث تشكل اإلدارة 
املستدامة للنفايات هنجا فعاال ملراقبة تدفق املواد يف النظم االقتصادية والصناعية داخل املدن وتسهم يف 

ة والوقود والرتبة واملياه واملوارد احلفاظ على الطاقة واملوارد الطبيعية مثل املعادن واخلامات ومصادر الطاق
البيولوجية والغالف اجلوي والنظم اإليكولوجية عن طريق زيادة إنتاجية املوارد وتقليل إنتاج النفايات 
وحتسني إعادة استخدام وتدوير املواد بطريقة ختفف من استنزاف املوارد الطبيعية وتؤدي إىل احلفاظ على 

 .التنمية املستدامةالبيئة وتساهم يف حتقيق أهداف 
ووفقا لتقرير يا له من إهدار الصادر من البنك الدويل ميكن توضيح اسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة 

 ( 5612)البنك الدويل، : يللنفايات فيما يل
بالنظر إىل التكلفة الباهظة، فإن متويل نظم إدارة النفايات الصلبة ميثل حتديًا  تمويل إدارة النفايات: 0.2

، دعمت أذربيجانففي .ريًا. وقد زادت استثمارات البنك الدويل ملساعدة البلدان على تلبية هذا الطلبكب
دارة النفايات مملوكة للدولة، مما زاد قروض البنك الدويل إعادة تأهيل موقع املدفن الرئيسي وإنشاء شركة إل
عام  %74إىل  5000عام  %26من عدد السكان الذين خيدمهم نظام إدارة النفايات الصلبة الرمسي من 

. كما أدى الدعم أيًضا إىل تعزيز ممارسات إدارة النفايات املستدامة، مما يساعد على حتقيق معدل 5005

http://www.worldbank.org/en/results/2013/08/21/in-azerbaijan-managing-waste-safely
http://www.worldbank.org/en/results/2013/08/21/in-azerbaijan-managing-waste-safely
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، حفز برنامج احلوافز القائم على النتائج فصل الصنيويف %52إعادة تدوير وإعادة استخدام بنسبة 
مليون دوالر بناء منشأة حديثة للهضم الالهوائي  00نفايات املطابخ املنزلية. كما دعم القرض البالغ 

، قام مشروع نيبالويف .ماليني شخص 6لتخمري واستعادة الطاقة من النفايات العضوية، واليت ستفيد 
دوالر بزيادة مجع رسوم املستخدمني وحتسني خدمات مجع مليون  406متويل قائم على النتائج مببلغ 

 .ألف من السكان 000النفايات يف مخس بلديات، مما أفاد 
احلد من الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود: بدون إدخال حتسينات على هذا القطاع، من املرجح أن 

كافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام مليار طن من م 502تزيد االنبعاثات املرتبطة بالنفايات الصلبة إىل 
مليون دوالر منشأة للتسميد يف الهور لتطوير السوق وبيع  202، دعم مشروع بقيمة باكستانيف  .5020

وكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. ائتمانات خفض االنبعاثات مبوجب بروت
ألف طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون وزيادة حجم  020وأسفرت األنشطة عن ختفيضات قدرها 

، تساعد االستثمارات يف إدارة النفايات يتنامفيف .طن يف اليوم 0000إىل  600إنتاج السماد اليومي من 
، الفلبنيالصلبة مدينة كان ثو على منع انسداد املصارف، مما قد يؤدي إىل حدوث فيضانات. وباملثل، يف 

تساعد االستثمارات منطقة مانيال احلضرية على احلد من خماطر الفيضانات عن طريق خفض النفايات 
الصلبة اليت ينتهي هبا املطاف يف املمرات املائية. من خالل الرتكيز على أنظمة التجميع احملسنة، والنهج 

نفايات البحرية، خاصة يف خليج اجملتمعية، وتقدمي احلوافز، تساهم استثمارات إدارة النفايات يف خفض ال
 .مانيال
يؤدي إعادة التدوير غري  عندما تتم املساندة والتنظيم بشكل صحيح، ميكن أن:ال تترك أحدا يتخل 0.2

الرمسي إىل خلق فرص عمل، وحتسني القدرة التنافسية للصناعة احمللية، واحلد من الفقر، وخفض إنفاق 
مليون من جامعي النفايات غري الرمسيني يف العامل، وهم عادة  02الواقع بالنسبة ألكثر من  ولكن البلديات

ال يزال مشرتكا مع وجود  -طلني عن العمل أو املهاجرين من النساء أو األطفال أو كبار السن أو العا
 .ظروف غري صحية، وغياب الضمان االجتماعي أو التأمني الصحي، واستمرار وجود وصم اجتماعي

ووفقًا لتقرير يا له من إهدار، فإن اإلجراءات التدخلية الناجحة لتحسني سبل عيش جامعي 
وإدماجهم يف االقتصاد، وتعزيز سلسلة القيمة إلعادة التدوير،  النفايات تشمل إضفاء الطابع الرمسي عليهم

بيل املثال، دعمت قروض البنك الدويل بناء ، على سالضفة الغربيةففي .والنظر يف فرص العمل البديلة
ثالثة مواقع لطمر النفايات ختدم أكثر من مليونني من السكان، ومتكنت من إغالق املكب، ووضع برامج 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/05/31/china-3-million-to-benefit-from-improved-solid-waste-management-in-city-of-ningbo
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/05/31/china-3-million-to-benefit-from-improved-solid-waste-management-in-city-of-ningbo
http://www.gpoba.org/sites/gpoba/files/OBA46_Solid_Waste_0.pdf
http://www.gpoba.org/sites/gpoba/files/OBA46_Solid_Waste_0.pdf
http://projects.worldbank.org/P106652/pakistan-lahore-composting-project?lang=en
http://projects.worldbank.org/P106652/pakistan-lahore-composting-project?lang=en
http://projects.worldbank.org/P152851?lang=en
http://www.worldbank.org/en/country/philippines/brief/project-highlights-metro-manila-flood-management
http://www.worldbank.org/en/country/philippines/brief/project-highlights-metro-manila-flood-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/02/17/working-amid-fragility-delivering-results-in-essential-services-in-palestine
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/02/17/working-amid-fragility-delivering-results-in-essential-services-in-palestine
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سبل العيش املستدامة مللتقطي النفايات، وتقدمي مدفوعات ذات صلة لتقدمي خدمات أفضل من خالل 
 .التمويل املستند إىل النتائج

: إن فهم مقدار وموقع توليد النفايات على البيانات والتخطيط وإدارة النفايات املتكاملةلرتكيز ا
يسمح للحكومات احمللية بتخصيص امليزانية واألرض بشكل واقعي،  -وكذلك أنواع النفايات املتولدة 

اع اخلاص أو وتقييم التقنيات ذات الصلة، والنظر يف الشركاء االسرتاتيجيني لتقدمي اخلدمات، مثل القط
يات مع الرتكيز على بيانات النفايات، فإن دعم البلدان جلعل متويل إدارة النفااملنظمات غري احلكومية، 

 :، واحللول تشملأمرا أساسيا هباالصلبة احلرجة، والسياسة وقرارات التخطيط اخلاصة 

  توفري التمويل للبلدان األكثر احتياجاً، ال سيما البلدان األسرع منواً، من أجل وضع أنظمة حديثة
 إلدارة النفايات؛

 يسية املنتجة للنفايات للحد من استهالك البالستيك والقمامة البحرية من خالل دعم البلدان الرئ
 برامج احلد من النفايات وإعادة التدوير الشاملة؛

  وعية املستهلك وإدارة املواد العضوية، والربامج املنسقة إلدارة تل خالن ماحلد من هدر الطعام
 .خملفات الطعام

التوسع السريع يف املدن ومنو السكان، تعترب إدارة النفايات  : يف عصرلم يعد هناك وقت نضيعه 2.2
الصلبة مهمة للمدن واجملتمعات املستدامة والصحية والشاملة. وإذا مل يتم اختاذ أي إجراء، فسيكون العامل 
على طريق خطري حنو مزيد من اهلدر والتلوث املدمر. وستدفع أرواح البشر وسبل العيش والبيئة مثًنا أعلى 

 .ا هو عليه اليوممم

  .خاتمة:2 
يعد االقتصاد الدائري البديل األفضل لالقتصاد اخلطي الذي نتج عنه استنزاف للموارد الطبيعية، 
ومصادر الطاقة، وتدهور البيئة. وميثل االقتصاد الدائري مدخاًل هامًا لتحقيق التنمية املستدامة، وتلبية 

يعية، واحلفاظ على حقوق األجيال املستقبلية. كما أن احتياجات األجيال احلاضرة من املوارد الطب
االقتصاد الدائري يساهم بشكل كبري يف محاية البيئة، واحلد من استنزاف مصادر الطاقة غري املتجددة، 

 .والقضاء على التلوث، وخفض حجم النفايات

https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management


 تباني رندة 
 

125 

 . قائمة المراجع:3
Emmanuelle, B. (2009). Récupéré sur the difficulties of classifying waste. 

Récupéré sur http://www.grida.no/resources/5875 

le Moigne, R. (2018). L'économie circulaire: Stratégie pour un monde 

durable (éd. 2 éd). Dunod. 

Mélanie, M., Normandin, D., & Sauvé, S. (2016). L'économie circulaire Une 

transition incontournable. Presses de L'Université de Montréal. 

 https://www.albankaldawli.orgيا له من إهدار2016البنك الدويل

. مت االسرتداد من القتصاد الدائري... توجه عاملي لتطبيق معايري االستدامة الشاملة(. 5007نوفمرب,  06إميان أمان. )
https://arb.majalla.com 

(. االقتصاد الدائري كمدخل إبداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامة: 5000ي. )بسام مسري الرميد
 (.00) جملة إقتصاديات املال واألعمالدراسة نظرية وحتليلية،. 

 مة مورد غري مستقل( .)املياه العاد 5007تنمية املوارد املائية: املياه املائية لعام (. 5007تقرير األمم املتحدة العاملي. )
(. اإلقتصاد الدائري كدعامة أساسية لتحقيق جودة احلياة "د ارسة حالة شركة 5000زكرياء تفاح، و عبد الوهاب بطيب. )

DSM  .مداخلة مقدمة ضمن اهلولندية" مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل املوسوم بـنموذج التنمية اجلديد وجودة احلياة
 جامعة طاهري حممد بشار الدزائر. لتقى الدويل املوسوم بـنموذج التنمية اجلديد وجودة احلياة.فعاليات امل

(. متطلبات التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري. 5000, 05 02فاطمة الزهراء قندوز، و على الزعيب. )
 (.00)الرقم  07العدد  ، حملة العلوم االجتماعية

. مت االسرتداد من اإلقتصاد الدائري كيفية حتويل األعباء إىل موارد(. 5000 هيك، و راناهانسا داسايانكي. )مايكل كناوس، بيرت
https://www.envirocitiesmag.com 

 

 

 

 

 



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة
              ، 0101جوان (/ ول)الجزء األ عدد خاص، 01مجلد: 

 011 -001ص 

 عدد خاص بالمؤتمر الدولي األول متعدد التخصصات حول:
االقتصادية واالجتماعية والبيئية لعملية تدوير النفايات في ظل  اآلثارتقييم  

 التنمية المستدامة وأبعادعي لتطبيق مفاهيم لسا
 

621 

 دراسة تحليلية للجوانب المالية إلدارة النفايات الصلبة في العالم: مدخل مقارن
Analytical Study of the Financial Aspects of Solid Waste Management 

in the World: A Comparative Approach 

 0، عظيمي دالل0 حصروري نادية 

2, adimi dallel1hasrouri nadia 

 ecosetif.com-n.hasrouri@univ، ، اجلزائر-1سطيف-اسجامعة فرحات عب 1
 khenchela.dz-adimi.dallel@univ، ، اجلزائر-خنشلة-جامعة عباس لغرور 2

 22/60/2626اريخ النشر: ت
 

 

 : ملخص
هدف هذا البحث إىل حتليل خمتلف اجلوانب املالية إلدارة النفايات الصلبة البلدية يف العامل من ي

خالل اتباع املنهج التحليلي واملنهج املقارن الذي يقارن يف أغلب جزئيات البحث بني الدول عالية الدخل 
النفايات الصلبة البلدية إدارة فوالدول منخفضة الدخل هبدف استخراج فروقات دالة اقتصاديا وبيئيا. 
من ميزانيات البلديات يف  %26تشكل موضوعا مهما من حيث التكاليف بالنسبة للمدن، فهي متثل 

يف الدول عالية الدخل. ومع منو االقتصاد  %4يف الدول متوسطة الدخل و %16الدول منخفضة الدخل و
، ستكون كفاءة 2626مليار سنة  8.9 مليار نسمة اليوم إىل 6.0العاملي وعدد السكان الذي سينتقل من 

متويل النفايات الصلبة عظيمة أكثر من أي وقت مضى. ومنطقياً، فإن إدارة النفايات تنطوي على 
تكاليف مالية، ويف معظم احلاالت تكون التكلفة مرتفعة ألن هذا النشاط عادة ما يتطلب استثمارات 

لعاملة وتكاليف تشغيلية أخرى مثل الطاقة وقطع الغيار عالية يف املعدات وعددا كبريا جدًا من األيدي ا
 وغريمها، كما يولد عوائد تتجاوز اسرتداد تلك التكاليف إىل حتقيق أرباح كبرية. 
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 إدارة، النفايات الصلبة؛ اجلوانب املالية؛ الدول مرتفعة الدخل؛ الدول منخفضة الدخل.كلمات مفتاحية: 
 Q58؛ Q53؛ JEL : Q52تصنيف 

Abstract:  

This paper aims to analyze the various financial aspects of municipal 

solid waste management in the world by using the analytical approach and 

the comparative approach that compares in most of the research elements 

between high income countries and low income countries in order to extract 

economically and environmentally significant differences. Municipal waste 

management is an important cost issue for cities, accounting for 20% of 

municipal budgets in low-income countries, 10% in middle-income 

countries and 4% in high-income countries. With the growth of the global 

economy and the population moving from 7.6 billion today to 9.8 billion in 

2050, the efficiency of solid waste financing will be greater than ever.  

Keywords: Solid waste; management; financial aspects; high-income 

countries; low-income countries. 

Jel Classification Codes: Q52 ؛Q53 ؛Q58 

 ةمقدم .0
لقد أدى كل من التطور االقتصادي والتصنيع والتزايد السكاين الذي يشهده العاامل إىل مشااكل جدياة      

مرتبطة باالستهالك وإنتااج كمياات كبارية وأناواع كثارية مان النفاياات، حياث قادرت النفاياات الصالبة البلدياة 
، األمار الاذي 2166سنويا يف أفاق مليار طن 4مليار طن، ومن املتوقع أن تبلغ  2061ب 2610اجملمعة سنة 

يستدعي تكثيف اجلهاود حلماياة البيئاة واملناال والصاحة العاماة مان خاالل ففايت النفاياات وإدار اا بكفااءة 
ومنطقياً، فإن إدارة النفايات تنطوي على تكاليف مالية، ويف معظم احلاالت تكون التكلفة مرتفعة  وفعالية.

ثمارات عالياااة يف املعااادات وعاااددا كباااريا جاااداً مااان األيااادي العاملاااة ألن هاااذا النشااااط عاااادة ماااا يتطلاااب اسااات
وتكااليف تشاغيل أخاارى مثال الطاقاة واملااواد االساتهالكية وقطاع الغيااار وغريهاا، لاذلك، ماان املتوقاع أن تاازداد 

إذ تشاااري التوقعاااات إىل ارتفااااع تكااااليف إدارة  تكااااليف إدارة النفاياااات بشاااكل كباااري يف اياااع أ ااااء العاااامل.
مليااااار دوالر أمريكااااي ساااانة  562.2مليااااار دوالر أمريكااااي ساااانوياً إىل حااااوا   262.4ات الصاااالبة ماااان النفاياااا
، حيااث سااتكون الزيااادات يف التكاااليف أ ااد حاادة يف الاادول ذات الاادخل املرتفااع عاان الاادول ذات 2622
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يـة فـي هل توجد فروقـات متباينـة للجوانـب المالوهو ما يطرح اإل كال التا :  الدخل املتوسط واألدىن،
 إدارة النفايات بين الدول مرتفعة الدخل والدول منخفضة الدخل؟ وما هي دالالتها االقتصادية؟

التالية: توجد فروقات متباينة ذات دالالت اقتصادية للجوانب  الفرضيةولإلجابة عن هذه اال كالية نتبىن 
تطور املناطق دخل راجعة أساسا إىل املالية إلدارة النفايات ما بني الدول مرتفعة الدخل والدول منخفضة ال

      احلضرية، ارتفاع مستوى الدخل، تطور الصناعة، تركيبة املنتجات وبالتا  النفايات.
 دف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على خمتلف اجلوانب املالية إلدارة النفايات  وبناًء على ما سبق      

مرتفعة الدخل والدول منخفضة الدخل من حيث امليزانيات  عرب العامل من خالل مقارنة سريعة بني الدول
املخصصة، التمويل، التكاليف والعوائد، استنادا إىل أن هذه اجلوانب املالية هلا عالقة وثيقة وتأثري مبا ر 

 على اجلانب البيئي.
الظواهر  ولإلجابة عن السؤال املطروح ارتأينا اتباع املنهجني: املنهج الوصفي التحليلي لوصف      

واملتغريات وحتليل الروابط بني املتغريات، واملنهج املقارن للمقارنة بني دول ومناطق العامل فيما يتعلق 
 باجلوانب املالية إلدارة النفايات، واملقارنة بني تكنولوجيا إدارة النفايات عرب العامل. 

 .خلفية عن إدارة النفايات 0
النفايااات نتيجااة حتميااة للنمااو السااكاين ماان جهااة وانتهاااج متثاال الزيااادة السااريعة يف حجاام وأنااواع 

منااوذج النمااو االقتصااادي التصاانيعي ماان طاارف العااامل ماان جهااة أخاارى، األماار الااذي خلااق مشااكلة متناميااة 
للحكومااات والساالطات ا ليااة علااى حااد سااواء تتمحااور أساسااا حااول أساااليب التقلياال ماان النفايااات وطاار  

ية، وذلك قد يكون أسهل مبنع النفايات قدر املستطاع واعتبارهاا كمرحلاة إدار ا للحفاظ على السالمة البيئ
 ثانية فرصة جيب استغالهلا لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية.

 إن اإلدارة السليمة للنفايات تقتضي التحديد الدقيق ملفهومها..ماهية النفايات: 0.0
 ل املنتوجات واملكونات واملوارد واهلياكل غريتعرف النفايات على أهنا ك.مفهوم النفايات: 0.0.0

الضرورية )ليس هلا قيمة لدى املستهلك النهائي( واليت تكون يف  كل صلب أو سائل ويستثىن من هذا 
التعريف النفايات اإل عاعية. ويقسم اخلرباء النفايات يف العادة إىل نفايات بلدية ونفايات صناعية حيث 

ات فيما يتعلق بالنفايات املتفجرة والسامة والناقلة لألمراض واألوبئة واملؤثرة على يضم كل قسم مراِقبا للنفاي
. وفتلف حاجة النفايات إىل التدخل ملعاجلتها حسب طبيعتها (Yolin, 2015, p25) سالمة ا يط
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ات الكيميائية والفيزيائية اليت حتدد مدة حياة كل مادة، واجلدول املوا  يوضح مدة حياة بعت نفاي
 املنتجات على األرض دون تدخل اإلنسان ملعاجلتها:

 
 : مدة حياة بعض النفايات على األرض دون معالجة.0الجدول            

 المدة المتوسطة للحياة )قبل التحلل النهائي( المواد )النفايات(

 الورق والجرائد
 عود الثقاب )كبريت(

 منتجات ألمنيوم
 كيس بالستيكي
 اقات الدفع(بطاقة هاتفية )بط

  هرا 5-12
 أ هر  0

 عام  266-266
 عاما  426

 عام 1666
Source: Hafidi, 2015, p9. 

إن أهم ما ميكن مالحظته من اجلدول السابق هو مدة حياة البالستيك واملواد املشتقة من البرتول، 
 األمر الذي يستدعي إعادة نظر جدية يف معاجلة هذه املواد أو منع استعماهلا متاما.

)إدارة النفاياااات،  تصااانف األمااام املتحااادة النفاياااات تصااانيفا عام اااا كماااا يلاااي.  تصـــنيف النفايـــات: 0.0.0
   (:6-0، ص ص2669فيفري 

 وهي النفايات الصادرة عن املنازل واملراكز التجارية.النفايات البلدية:  -أ
 يليااة واخلاادمات.وهااي نفايااات نانااة عاان العمليااات الصااناعية أو الصااناعة التحو النفايــات الصــناعية:  -ب
 وهي روافد ما يعرف بالنفايات النا ئة وهي النفايات اإللكرتونية.المنتوجات واألجهزة المنبوذة:  -جـ
 الصادرة عن املستشفيات والعيادات واملرافق الطبية. نفايات الرعاية الصحية والمختبرات: -د
 ترميم املباين وبعد وقوع الكوارث.وهي تلك النانة عن أنشطة البناء أو  نفايات البناء والهدم: -ه
 كامللوثات العضوية.   النفايات الزراعية ومخلفات المحاصيل واألسمدة والنفايات الكيميائية: -و
 مثل النفايات البحرية واملنتجات امللقاة يف البحر...النفايات ذات الصلة بالبحار:  -ز

ماااان النفايااااات: النفايااااات الصااااناعية  يوجااااد نوعااااان أساساااايان.األطــــرام المســــؤولة عــــن النفايــــات: 0.0
 والنفايات البلدية وتتدخل يف إنتاج وتسيري هذه النفايات وكل النفايات األخرى العديد مان األطاراف أمههاا 

(Yolin, 2015, p27): 



  دراسة تحليلية للجوانب المالية إلدارة النفايات الصلبة في العالم: مدخل مقارنعنوان المقال: 

130 

فاحلكومة عن طريق الوزارات املعنية، نماع وحتلال املعلوماات حاول النفاياات، . الحكومة الوطنية: 0.0.0
 عات وتضع االسرتاتيجيات، كما أهنا توفر للبلديات واملقاطعات الدعم الضروري.وتسن التشري

وهي توفر الدعم للبلديات، وتنشئ مصانع معاجلاة النفاياات، وتشارف علاى النفاياات . الواليات: 0.0.0
 الصناعية التابعة حلدود سلطا ا، كما أهنا متنح الرتاخيص لتسهيل رمي النفايات.

وهي مساؤولة بشاكل مبا ار عان تسايري نفاياات املنااطق التابعاة حلادود سالطا ا، كماا . البلديات: 2.0.0
 أهنا تراقب وتشرف على تطور اهلياكل القاعدية للنفايات وترقية املقاييس لتخفيت كمية النفايات اجملمعة.

ة إدارات هذه املؤسسات جيب أن تطور باستمرار منتوجات ومكونات سهلة اإلدار . المؤسسات: 1.0.0
 بعد هناية دورة حيا ا وحتوهلا إىل نفايات، كما أهنا ملزمة بتوفري دليل معلومات عن كيفية إدار ا.

وهااي املؤسسااات الاايت يقااوم نشاااطها علااى اااع ومعاجلااة النفايااات . مؤسســات معالجــة النفايــات: 2.0.0
 البلدية أو الصناعية، فهي متخصصة يف معاجلة وإدارة النفايات اجملمعة.

أي املستهلكون وهم القناة األساسية لتحويل املنتوجات إىل نفايات بعد مستخدمو المنتجات:  .1.0.0
 استهالكها واستنفاذ قيمتها، وهم مطالبون بالوعي واملسؤولية والتعاون اإلجيايب مع السلطات.

ايادة بشاكل مطارد، نظرا لكميات النفايات اجملمعة عرب العامل واملتز  .المقاربة النظرية إلدارة النفايات:2.0
ونظر إلمكانية االستفادة منها جمددا وإدخاهلا يف الدروات االقتصادية، فإن األمر حيتاج لعملية إدارة سليمة 

 بيئيا وناجعة اقتصاديا.
 حتتاج اإلدارة السليمة والناجعاة للنفاياات إىل جمموعاة مباادل كتلاك الايتمبادئ إدارة النفايات:  .0.2.0

 :(Hafidi, 2015, p60) مخس مبادل حددها االحتاد األورويب يف 
 .(Reduce-Reuse-Recycle : 3Rs) مبدأ هرمية أهداف إدارة النفايات -أ

 مبدأ االكتفاء الذايت يف التخلص من النفايات ويف أقرب مركز للمعاجلة )عدم تصدير النفايات(. -ب
 لعمليات واملعاجلات(.مبدأ اجلودة يف إدارة النفايات )جودة النفايات اجملمعة للرسكلة وجودة ا  -اجـ
 مبدأ مسؤولية املصنع أو املنتج )منتج النفايات يتحمل تكاليف إدار ا(. -د
 مبدأ احلذر)نقص ضمانات سالمة اإلنسان والبيئة يؤدي مبا رة إىل التخلص النهائي من النفايات(. -ه

ل اليت جيب أن متر عربها يتفق اخلرباء على وجود جمموعة ضرورية من املراح. دورة حياة النفايات: 0.2.0
أو عرب إحداها النفايات من أجل إعاادة إدماجهاا يف الادورة االقتصاادية قبال الاتخلص النهاائي منهاا، فطاملاا 
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أن هناااك إمكانيااة إلعااادة تقياايم النفايااات فهااذا يعاامت أن النفايااات متاار بإحاادى مراحاال حيا ااا، الاايت تنتهااي 
  :(Hafidi, 2015, pp28-32) بالتخلص النهائي منها

 وهذه املرحلة األوىل تسبق إنتاج النفايات.الوقاية من النفايات أو تخفيض النفايات: -أ
 وهي املرحلة األوىل فعليا بعد إنتاج النفايات.إعادة االستعمال: -ب
 واملطلوب فيها هو صناعة منتوجات ومواد جديدة انطالقا من النفايات. إعادة التدوير أو الرسكلة: -جـ
 وتتضمن استعمال النفايات املنبوذة من مرحليت الرسكلة وإعادة االستعمال.ن الطاقوي: التثمي -د
وتتعلق بالنفايات الايت ال ميكان اساتعاد ا عان طرياق إعاادة االساتعمال أو الرساكلة التخلص النهائي:  -هـــ

 أو التثمني الطاقوي. 
ت صاناعة قائماة باذا ا وهاي تتاداخل لقد أصابحت معاجلاة النفاياا. تكنولوجيا معالجة النفايات: 2.2.0

يف مهامهاااا ماااع العدياااد مااان احلقاااول، فصاااناعة النفاياااات تااارتبط ارتباطاااا وثيقاااا بالصاااناعة وبالطاقاااة وبالزراعاااة 
اااع  ونقاال  - وبالنقاال وغريهااا ماان اجملاااالت، وميكاان حصاار أهاام الوصااائف األساسااية لصااناعة النفايااات يف:

. ومثلهااا مثاال باااقي الصااناعات، (E.Bogner, 2009, p3)الااتخلص ومعاجلااة النفايااات  -النفايااات، 
 List of solid wast) تعتماد صاناعة النفاياات علاى جمموعاة مهماة مان التكنولوجياا ناورد أمههاا فيماا يلاي

treatment technologies, 2018): 
 وهو عملية عضوية لتحليل ورسكلة النفايات حىت تصبح مسادا خمصبا للرتبة.التسميد: -أ

 وتتمثل يف حر  املكونات العضوية املوجودة يف النفايات.جة الحرارية: المعال-ب
 وهي عملية حتويل النفايات إىل منتوجات. الرسكلة:  -جـ
 ويستخدم يف جمال الزراعة إلنتاج أمسدة باستعمال مواد عضوية.التسميد عبر الصفوم الهوائية:  -د
 يكانيكية لفصل املكونات وعملية بيولوجية.وتضم عملية مالمعالجة الميكانيكية البيولوجية:  -ه
 هي مواقع لرمي النفايات عن طريق الدفن )أو الطمر(.مكبات النفايات:  -و

 وفيما يلي جدول يوضح أهم التكنولوجيا املستخدمة ملعاجلة النفايات يف خمتلف دول العامل:
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 : تكنولوجيا معالجة النفايات عبر العالم0الجدول 
 وجيات المستخدمة لمعالجة النفاياتالتكنول الدول

 -أستراليا -المكسيك -كندا  -الو.م.أ
 نيوزلندا

املعاجلاااة امليكانيكياااة البيولوجياااة )اهلضااام  -الرساااكلة -الطمااار الصاااحي
 نسب منخفضة من املعاجلة احلرارية )احلر (.  -الالهوائي(

 طمر البقايا. –الرسكلة  –املعاجلة احلرارية  اليابان

املعاجلاااة –املعاجلااة احلرارياااة -طماار النفاياااات العضااوية )نساااب  ااادودة( األوروبي دول االتحاد
 اهلضم الالهوائي.–الرسكلة –امليكانيكية البيولوجية 

 املعاجلة احلرارية )احلر (. -التسميد –الطمر الصحي  الدول النامية

 اهلضم الالهوائي. –املعاجلة امليكانيكية البيولوجية  الصين

Source: Depending on: E.Bogner, 2009. 
نالحاام ماان اجلاادول السااابق أن تكنولوجيااا معاجلااة النفايااات فتلااف باااختالف الاادول تبعااا لدرجااة 

 تقدمها وحتكمها يف العلوم والتكنولوجيا بشكل عام وتبعا للكمية اجملمعة من النفايات لديها وتركيبتها. 
 .إدارة النفايات في العالم2

أنااواع النفايااات املتولاادة احلكومااات علااى تركيبااة و ر وموقااع توليااد النفايااات وكااذلك فهاام مقاادايساااعد       
 فصيص امليزانيات املناسبة واألرض املالئمة إلدارة النفايات بالطر  اآلمنة بيئيا.

إىل أن التوسع السريع للمدن ومنو  2619يشري تقرير البنك الدو  لعام  .توليد النفايات في العالم:0.2
مليار طن من  5.46) %66والتنمية االقتصادية ستدفع ايعها النفايات العاملية إىل االرتفاع بنسبة السكان 

 .( 2626النفايات املتولدة سنويا وهو يفو  النمو السكاين بأكثر من الضعف حبلول عام 
 (مليار طن: توليد النفايات مستقبال حسب مستوى الدخل للدول)2الجدول 

 0121 0121 0101 الدول/السنوات

  295  145  85 دول مرتفعة الدخل

  1255  926  290 دول ذات دخل أعلى من المتوسط

  1664  952  022 دول ذات دخل أدنى من المتوسط

  968  691  095 دول منخفضة الدخل

Source: World Bank Group, What a Waste 2.0, 2018. 
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ول األكثر توليدا للنفايات هي الدول ذات الدخل من خالل اجلدول السابق نالحم أن الد      
 املتوسط، أما الدول األقل توليدا للنفايات فهي الدول مرتفعة الدخل رغم قدرا ا التصنيعية العظمى. 

أما عن توليد النفايات بالنسبة للفرد الواحد عرب خمتلف مناطق العامل، فاجلدول املوا  يبني تطورها ما       
 : 2622و 2612بني سنيت 

 )كغ/فرد/اليوم(: تطور نصيب الفرد في العالم من توليد النفايات الصلبة 1الجدول 
 0102سنة  0100سنة  

سكان املناطق 
 احلضرية)مليون ن(

توليد الفرد 
 للنفايات

سكان املناطق 
 احلضرية) مليون ن(

توليد الفرد 
 للنفايات

 كغ6092 219 كغ6002 201 إفريقيا

 كغ1022 1256 كغ6082 666 ديشرق آسيا والها

 كغ1049 246 كغ1012 226 أوربا وآسيا الوسطى

 كغ1020 400 كغ1068 466 أمريكا الالتينية والكاريبي

 كغ1045 226 كغ1066 102 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 كغ6066 654 كغ6042 420 جنوب آسيا

 2017 مانويل هيدالغو، المصدر:
ابق أن املناطق اليت ستسجل أعلى حصص فردية من إنتاج النفايات الصلبة نالحم من اجلدول الس      

هي: أمريكا الالتينية والكارييب، تليها  ر  آسيا واهلادي مث أوربا وآسيا الوسطى،  2622يف العامل حبلول 
 أما أدىن احلصص فستكون من نصيب: جنوب آسيا وتليها إفريقيا.  

مليار  2.0اخلرباء تزايد االنبعاثات املرتبطة بالنفايات الصلبة إىل  يرجح .جمع النفايات في العالم:0.2
، لذلك سيساعد حتسني إدارة النفايات املدن على 2626طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام 

أن تكون أكثر قدرة على الصمود يف مواجهة حاالت املنال املتذبذبة، والشكل املوا  يوضح نسب اع 
 يف خمتلف دول العامل:النفايات 
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 نسب جمع النفايات في مختلف دول العالم: 1الجدول 
 0102سنة  0100سنة   

سكان املناطق  
احلضرية)مليون 

 ن(

توليد الفرد 
 للنفايات

سكان املناطق 
احلضرية) مليون 

 ن(

توليد الفرد 
 للنفايات

 كغ6092 219 كغ6002 201  إفريقيا

 كغ1022 1256 كغ6082 666  شرق آسيا والهادي

 كغ1049 246 كغ1012 226  أوربا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

 كغ1020 400 كغ1068 466 

الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا

 كغ1045 226 كغ1066 102 

 كغ6066 654 كغ6042 420  جنوب آسيا

Source: World Bank Group, What a Waste 2.0, 2018, p52. 
تقوم الدول ذات الدخل األعلى من املتوسط والدول مرتفعة الدخل جبمع كل النفايات تقريبا،        

حيث جيري استعادة أكثر من ثلث النفايات يف الدول مرتفعة الدخل من خالل إعادة التدوير والتسميد، 
يف املناطق  %20من النفايات يف املدن وال نمع سوى  %49يف حني نمع الدول منخفضة الدخل حوا  

 فقط من النفايات اجملمعة. %4 الريفية، ويتم رسكلة
 .تحليل الجوانب المالية إلدارة النفايات1

تشري األحباث إىل وجود مربرات اقتصادية لالستثمار يف اإلدارة املستدامة للنفايات، فالنفايات اليت       
صحية وبيئية سلبية كبرية وتكلفة معاجلة هذه ال يتم اعها والنفايات اليت يساء التخلص منها هلا تأثريات 

ومع منو االقتصاد التأثريات أعلى بكثري من تكلفة وضع وتشغيل أنظمة بسيطة ومالئمة إلدارة النفايات. 
ستكون فعالية  2626مليار سنة  8.9مليار نسمة اليوم إىل  6.0العاملي وعدد السكان الذي سينتقل من 

 .(Kaza, 2018, p102)الصلبة مهمة أكثر من أي وقت  وكفاءة متويل إدارة النفايات
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بقيمة  2610قدر حجم السو  االاا  إلدارة النفايات سنة  السوق العالمي إلدارة النفايات:.0.1
. كما 2656مليار دوالر حبلول 452، ويتوقع أن يبلغ 2616مليار دوالر سنة 56500مليار دوالر وبا292

. حيث أن أوروبا هي صاحبة 2616مقارنة بسنة  2625سنة  ٪002 يتوقع أن يسجل نسبة منو قدرها
أكرب حصة يف هذا السو  ويتوقع أن تبقى كذلك يف السنوات املقبلة. وحسب أنواع النفايات فإن سو  

 Waste) .2656مليار دوالر سنة 22209النفايات البلدية الصلبة سيبلغ حسب التوقعات 
Management Market outlook - 2025, 2018) 

ومن أهم العوامل اليت تؤثر على سو  إدارة النفايات يف العامل: درجة الوعي البيئي لدى السكان       
توسع نسبة  النمو السكاين السريع، خاصة يف املناطق احلضرية، سرعة التصنيع اهلائلة اليت يشهدها العامل،

 Waste) مية ناه مكبات النفايات املفتوحةاملعايري احلكو و  (،٪1094املناطق احلضرية )تنمو كل سنة بعدل
Management Market outlook - 2025, 2018). عادة ما يقسم سو  إدارة النفايات و

 حسب معايري خمتلفة لعدة أنواع نلخصها يف اجلدول التا :
 : تقسيمات السوق العالمي إلدارة النفايات2الجدول 

 ليةالتوقعات السوقية المستقب األنواع المعيار

نوع 
 النفايات

 نفايات بلدية-
 نفايات صناعية-

تغلب النفايات البلدية على النفايات الصناعية على مستوى 
 العوائد ويتوقع أن حتافم على هذه السيطرة يف السنوات القادمة.

الخدمات 
 المقدمة

)اع، نقل، فزين، خدمات الجمع -
 معاجلة، فرز(

)مكبات، رسكلة، خدمات التخلص -
 ، هضم الهوائي، أخرى(  تسميد

يتوقع يف السنوات القادمة سيطرة خدمات التخلص على قيمة 
 السو  اإلاا  إلدارة النفايات.

 شمال أمريكا- المناطق
 أمريكا الالتينية والكاريبي-
 أوروبا-
 آسيا والهادي-
 إفريقيا والشرق األوسط-

يتعلق يتوقع يف السنوات املقبلة سيطرة أوروبا على السو  فيما 
بتبمت التكنولوجيا العالية يف إدارة النفايات، ويتوقع أن تقود آسيا 
الطلب على خدمات إدارة النفايات بسبب االنفجار السكاين 

 وتوسع املناطق احلضرية.  

  Source: Depending on: Waste Management Market outlook - 2025, 2018. From: 
https://www.alliedmarketresearch.com/waste-management-market consulted 12/02/2019  

https://www.alliedmarketresearch.com/waste-management-market
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يبني اجلدول السابق حسب التوقعات املستقبلية بسيطرة النفايات البلدية على عوائد سو  إدارة       
ية واالجتماعية اجلديدة للمؤسسات االقتصادية، كما يتوقع النفايات وهذا راجع للتوجهات البيئ

 سيطرة خدمات التخلص وسيطرة أوربا على تكنولوجيا إدارة النفايات.  
إن إدارة النفايات هي خدمة مكلفة حتتاج إجناز استثمارات يف اهلياكل  .ميزانيات إدارة النفايات:0.1

القاعدية والعمليات على املدى الطويل، وخدمات إدارة النفايات هي يف غاية األمهية أيضا بالنسبة للصحة 
 العامة واقتصادات اجملتمعات لذلك هلا أولوية كربى ضمن ميزانيات املدن. بالنسبة ملدن الدول منخفضة

من ميزانيات البلديات اليت عادة ما تواجه عجزا يف  ٪18الدخل تبلغ تكاليف ادارة النفايات الصلبة 
 خدمات ادارة النفايات وبالتا  فإن ففيت التكاليف وحتصيل الرسوم يرتبط بالتطور البطيء للقطاع 

(Silpa Kaza, 2018, p102). 
 لصلبة : ميزانيات البلديات إلدارة النفايات ا1الجدول 

 مجموعات الدخل متوسط نسبة االتفاق على إدارة النفايات الصلبة
 دول عالية الدخل 1%

 دول متوسطة الدخل  00%
 دول منخفضة الدخل 01%

Source: World Bank Group, What a Waste 2.0, 2018, p102. 
ة النفايات أما الدول منخفضة فقط من ميزانيا ا البلدية إلدار  %4فصص الدول عالية الدخل نسبة       

من ميزانيا ا البلدية وهي نسبة ضعيفة وغري كافية بالنظر إىل اخنفاض الناتج  ٪18الدخل فإهنا فصص 
 االاا  اخلام وقيمة عمال ا وارتفاع نسب التضخم لديها.

اليف املرتفعة متول استثمارات إدارة النفايات بطر  خمتلفة، فمثال التك .تمويل إدارة النفايات:2.1
املرتبطة باهلياكل القاعدية ومعدات االستثمار والتكاليف الرأمسالية هي مدعمة باملنح الوطنية أو الدولية 
أومن خالل الشراكة مع القطاع اخلاص. فحوا  نصف االستثمارات يف خدمات النفايات عامليا هي 

من طرف القطاع اخلاص حسب  % 22-16من الدعم احلكومي و % 26منجزة من طرف احلكومات مع 
، حيث يقوم القطاع اخلاص بتجميع رسوم االستعمال عن (Kaza, 2018, p105) اخلدمات املقدمة 

ورسوم االستعمال قد تكون ثابتة أو متغرية لتشجيع ففيت النفايات املولدة أو  خدماته السرتداد نفقاته.
خفت، ففي بعت املدن الصينية تدفع األسر حتمل التكاليف للسكان ذوي الدخل املن ىلدعم القدرة عل
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دوالر يف الشهر خلدمات النفايات، بينما اخلدمات ذا ا تقدم يف املناطق الريفية  1.2يف املناطق احلضرية 
  .(Brown, 2011, pp26-35) جمانا 

 )دوالر/السنة( : رسوم االستعمال إلدارة النفايات حسب المناطق 7الجدول 
 مدن بعض الالستعمال في معدل رسوم ا المناطق

 40 شرق آسيا والمحيط الهادي

 95 أوربا وآسيا الوسطى

 96 أمريكا الالتينية والكاريبي

 22 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 54 جنوب آسيا

 22 إفريقيا الوسطى والجنوبية

Source: World Bank Group, What a Waste 2.0, 2018, p106. 
ابق يتبني أن أعلى رسوم النفايات يف العامل تعود لدول أوروبا وأسيا الوسطى، تليها من اجلدول الس       

 دول أمريكا الالتينية والكارييب، أما أخفت معدل فهو من نصيب إفريقيا الوسطى واجلنوبية.
 )دوالر/السنة(: رسوم إدارة النفايات حسب مستويات الدخل 8الجدول 
 معدل الرسوم  مجموعات الدخل

 تجاريــــــــــــــــــــــــــــــــة زليـــــــــــــــــــــــــــــةمن
 514 109 دول ذات دخل مرتفع

 252 22 دول ذات دخل فوق المتوسط

 165 46 دول ذات دخل تحت المتوسط

 122 56 دول ذات دخل منخفض

Source: World Bank Group, What a Waste 2.0, 2018, p107. 
 اجلدول ارتفاع معدل رسوم إدارة النفايات لدى املؤسسات االقتصادية مقارنة مبعدل الرسوم يبني      

املنزلية وذلك يف كل دول العامل على اختالف مستويات الدخل، وهو أمر منطقي راجع إىل معاملة 
 تفضيلية أساسها دخول املستفيدين أو أرباحهم.  
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مليار  262.4اء أن ترتفع تكاليف إدارة النفايات الصلبة من يتوقع اخلرب  . تكاليف إدارة النفايات:1.1
، حيث ستكون الزيادات يف التكاليف 2622مليار دوالر أمريكي سنة 562.2دوالر أمريكي سنويًا إىل 

أضعاف( عن الدول ذات الدخل املتوسط واألدىن )زيادات 2أكرب يف الدول ذات الدخل املرتفع )أكثر من 
  (.2616و، )هيدالغ أضعاف( 4با 

 تتكون اخلدمات املقدمة إلدارة النفايات الصلبة من طرفأنواع تكاليف إدارة النفايات:  .0.1.1
 :(Soos, 2017, pp7-9) البلديات من صنفني من التكاليف 

يعود اجلزء األساسي من تكاليف إدارة النفايات للتكاليف الرأمسالية املرتبطة  أ.التكاليف الرأسمالية: 
ية، حيث أن تصميم مواقع فلص نظيفة وصحية و راء معدات اجلمع ومكبات النفايات باهلياكل القاعد

هي من الشروط املسبقة لتقدمي خدمات ثابتة للسكان، وبالنسبة للعديد من مدن العامل فإن الفوائد البيئية 
 .(Soos, 2017, p7)  يف األجل الطويل ومحاية قيمة األرض تفو  التكاليف العالية الرأمسالية

إن التكاليف التشغيلية هي غالبا أعلى من التكاليف الرأمسالية بالنسبة  ب.التكاليف التشغيلية:
لالستثمارات وهي السبب يف حتديات االستمرار بالنسبة الستثمارات إدارة النفايات، حيث تصل نسبة 

 أو أكثر من امليزانيات.  66%التكاليف التشغيلية 
 )دوالر/طن(يات حسب أنواع التخلص: تكاليف إدارة النفا1الجدول 

 دول عالية الدخل دول متوسطة الدخل دول منخفضة الدخل 

 266-86 86-46 26-26 الجمع والنقل

 166-46 26-16 26-16 مكبات قمامة نظيفة ومراقبة

 - 16-5 9-2 مكبات قمامة مفتوحة

 96-56 46-2 22-6 الرسكلة

 86-52 66-12 56-2 التسميد

Source: Depending on: World Bank Group, What a Waste 2.0, 2018, p104. 
من التكاليف اإلاالية، وترتفع تكاليف اجلمع بسبب ادماج  %66-06ومتثل عملية اجلمع والتخلص      

من خالل اجلدول السابق فإن أعلى  .(Kaza, 2018, p103)  عمليات الفرز وخيارات االسرتجاع
الدول عالية الدخل وبالضبط هي تكاليف اجلمع والنقل، كما تسجل ذات تكاليف التخلص تسجل لدى 

الدول أعلى تكاليف التسميد والرسكلة. أما الدول متوسطة ومنخفضة الدخل فلها نفس هيكل وتناسب 
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التكاليف بالنسبة ألنواع التخلص لكن مستوى التكاليف لديها أقل بكثري من نظري ا. واجلدول املوا  
ليف الرأمسالية والتكاليف التشغيلية لتقنييت احلر  واهلضم الالهوائي بالنسبة لدول أوربا والو.م.أ يقارن التكا
 والصني:  

 )دوالر/طن(: التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية ألنظمة الحرق والهضم الالهوائي 01الجدول 
  الحرق الهضم الالهوائي

 ماليةت رأس ت تشغيلية ت رأسمالية ت تشغيلية
 أوروبا 066-1666 22-56 542-066 51-26
 الو.م.أ 066-956 44-22 226-006 22-22
 الصين 186-466 12-22 522 22

Source: World Bank Group, What a Waste 2.0, 2018, p105. 
األسرة تستعمل أوربا والو.م.أ بقوة تقنية احلر  واسرتجاع الطاقة أما الصني فتستعمل تكنولوجيا        

الدائرية املميعة وهي تعكس تكاليف هناية استثمار منخفضة حيث ترجع الفروقات بشكل أساسي إىل 
 تكاليف اليد العاملة والتقنيات املستعملة وتركيبة النفايات يف كل منطقة.

رث أما بالنسبة للتكاليف البيئية فإهنا ترتفع بإضافة تكاليف األرض والكوا. التكاليف البيئية: 0.1.1
الطبيعية واملكبات املغلقة واملكبات غري املراقبة واحلر  غري املراقب، وذلك بتلويث اهلواء واملاء والتأثري على 

 :Waste Management) الصحة العامة، لذلك يكون للتكاليف االقتصادية مربر يف األجل الطويل
Unrealized Environmental and Economic Benefits for Chicagoland, 2014, 

pp14-15).  مليون طن  542مؤسسة عمومية يف الو.م.أ ترسل سنويا  2298وعلى سبيل املثال فإن
، كما يوضح (Bowdish, 2015, p4) مرتي ملكبات النفايات وهو ما يؤثر بشكل كبري على البيئة 

 ذلك اجلدول التا :
 : التكاليف البيئية للنفايات في الو.م.أ00الجدول 

طن متري /لتكاليف البيئية للبلدياتا طرق التخلص
 من النفايات

 مؤسسة معنية 2281التكاليف بالنسبة لـ

 مليار دوالر 06-56 دوالر 165-99 مكبات النفايات

 مليار دوالر 29-22 دوالر 161-04 الحرق
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Source: Bowdish, 2015, p3. 
ل السابق يتضح جليا الفر  الكبري بني التكاليف البيئية للبلديات والتكاليف البيئية من اجلدو        

مؤسسة اقتصادية جمتمعة وذلك بالنسبة  2298مليار دوالر لا06للمؤسسات الصناعية  اليت تصل إىل 
مليون دوالر لكل مؤسسة، والسبب الرئيسي يرجع إىل تركيبة 1606ملكبات النفايات أي ما معدله 

نفايات املولدة من طرف املؤسسات االقتصادية اليت تكون يف معظمها مضرة بالبيئة حتتاج إىل تقنيات ال
 متطورة للتخلص منها بطر  آمنة بيئيا. 

تبلغ عوائد إدارة النفايات ماليني الدوالرات واليت متثل أهم  فزات البقاء يف  .عوائد إدارة النفايات:2.1
 نلخص أهم مصادر العوائد يف القطاع احلكومي:السو  للمؤسسات، وفيما يلي 

 : مصادر عوائد إدارة النفايات00الجدول 
 مصادرها أنواع العوائد

املواد أو الطاقة  عوائد بيععلى خدمات إدارة النفايات،  الرسوما لية،  الضرائب عوائد دائمة
من  اتاالقتطاعاملسرتجعة، رسوم الدخول ملصانع املعاجلة أو مواقع التخلص، 

 ميزانيات البلديات واحلكومات.

عوائد تراخيص تأجري األصول، أرباح الصفقات املشرتكة، بيع مساحات اإلعالنات  عوائد غير دائمة
 على احلاويات وصناديق النفايات، الغرامات اجلزائية.

Source: Depending on: Soos, 2017, P10. 
إدارة النفايات هي الضرائب والرسوم واالقتطاعات من  من اجلدول السابق فإن أهم مصادر عوائد      

 ميزانيات البلديات واحلكومات، إضافة إىل بعت العوائد غري الثابتة كاألرباح التسويقية وتأجري الرتاخيص. 
وحتتاج التغريات يف هيكل العوائد أو طر  التحصيل عادة إىل التقدمي التدرجيي إىل جانب حتسينات       

ومحالت توعية لضمان القبول اجملتمعي. وعموما فإن أفضل نظام لتحصيل العوائد عن إدارة  يف اخلدمات
النفايات جيب أن يتضمن: إمكانية مراقبة البلديات جلودة اخلدمات املقدمة وفرض عقوبات مالية على 

 (Soos, 2017, p13) األداء املنخفت، استعمال آليات اإلجبار على الدفع كفرض عقوبات مالية
(Brown, 2011, p32-pp44-47). 

 أما عن العوائد السنوية  من مكبات النفايات يف أوروبا، فاجلدول التا  يقدم بعت األمثلة عنها:      
 

 مليار دوالر 29-51 دوالر 166-86 المتوسط المرجح
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 ()مليون أورو/السنة: عوائد الضرائب على مكبات النفايات في بعض دول أوربا 02الجدول 
 عوائد الضرائب البلد عوائد الضرائب البلد

 190 إيطاليا 14 النمسا

 12 إسبانيا 12 الدنمارك

 1266 بريطانيا 228 فرنسا

Source: Christian Fisher, 2012, p8. 
يوضح اجلدول السابق تباينا كبريا بني دول أوربا يف العوائد اجملمعة من ضرائب إدارة النفايات سنة       
جلت الدمنارك أدىن قيمة ومقدارها مليار أورو، س 102، ففي حني سجلت بريطانيا أعلى قيمة با2612

، ويرجع السبب الرئيسي هلذا التباين إىل معدالت الضرائب (Fisher, 2012, p8) مليون أورو12
املفروضة لقاء إدارة النفايات حيث  تسجل بريطانيا أعلى معدالت للضرائب منذ عقود وهي يف ارتفاع 

جنيها للطن  96مكبات النفايات الصلبة من مستمر حيث ارتفعت معدالت الضرائب لديها على إدارة 
 .(Landfill Tax, 2018)  2619جنيها للطن سنة 98إىل  2615سنة 

 .تحليل النتائج2
 بعد العرض املوجز خلصنا إىل جمموعة مهمة من النتائج نقوم بتحليلها فيما يلي:       
لدول األقل توليدا للنفايات الدول األكثر توليدا للنفايات هي الدول ذات الدخل املتوسط، أما ا -

فهي الدول مرتفعة الدخل رغم قدرا ا التصنيعية العظمى والسبب يرجع إىل تقنيات التصنيع 
 نفايات.  6لديها اليت  دف إلنتاج أقل ما ميكن من النفايات واليت تصل أحيانا لا

نفايات تقريبا تقوم الدول ذات الدخل األعلى من املتوسط والدول مرتفعة الدخل جبمع كل ال -
، حيث جيري استعادة أكثر من ثلث النفايات يف الدول مرتفعة الدخل من خالل %166بنسبة 

من النفايات يف  %49إعادة التدوير والتسميد، يف حني نمع الدول منخفضة الدخل حوا  
 فقط من النفايات اجملمعة.%4 يف املناطق الريفية، ويتم رسكلة%20املدن وال نمع سوى 

نولوجيا معاجلة النفايات فتلف باختالف الدول وذلك تبعا لدرجة تقدمها وحتكمها يف العلوم تك -
والتكنولوجيا وتبعا للكمية اجملمعة من النفايات لديها وتركيبتها، فتكنولوجيا الدول النامية مثال 

قدمة بسيطة ال تتعدى الطر  التقليدية كالطمر والتسميد واحلر ، بينما تستعمل الدول املت
 تكنولوجيا أكثر فعالية مثل: الرسكلة، املعاجلة امليكانيكية البيولوجية، اهلضم الالهوائي وغريها. 
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فقط من ميزانيا ا البلدية إلدارة النفايات ألن تلك  %4فصص الدول عالية الدخل نسبة  -
ت بشكل امليزانيات أصال ذات قيمة عالية، وألن بعت احلكومات تتدخل لتمويل إدارة النفايا

مركزي مثل بعت الدول األوروبية كربيطانيا، كما يرجع السبب إىل وجود صناعة متكاملة 
)القطاع اخلاص( تقوم بإدارة النفايات الصلبة إىل جانب البلديات واحلكومات. أما الدول 

من ميزانيا ا البلدية وهي نسبة ضعيفة وغري كافية بالنظر  ٪18منخفضة الدخل فإهنا فصص 
 خنفاض الناتج االاا  اخلام وقيمة عمال ا وارتفاع نسب التضخم لديها.إىل ا

دوالرا يف السنة وذلك 95أعلى رسوم النفايات يف العامل تعود لدول أوروبا وأسيا الوسطى مبعدل  -
راجع جلودة اخلدمات املقدمة والتكنولوجيا املتقدمة املستخدمة أثناء إدارة النفايات )اجلمع 

ة إىل ارتفاع دخل الفرد هبذه الدول، تليها دول أمريكا الالتينية والكارييب مبعدل والتخلص( إضاف
دوالرا يف 22دوالرا يف السنة، أما أخفت معدل فهو من نصيب إفريقيا الوسطى واجلنوبية ب96

 السنة وهو مقدار ضئيل والسبب أن إفريقيا هي من أقل املناطق إنتاجا للنفايات يف العامل.
ليف التخلص تسجل لدى الدول عالية الدخل وبالضبط هي تكاليف اجلمع والنقل إن أعلى تكا -

دوالر للطن وتكاليف مكبات النفايات املراقبة اليت قد تصل إىل 266اليت قد تصل إىل 
دوالر للطن، كما تسجل ذات الدول أعلى تكاليف التسميد والرسكلة اليت تصل إىل 166
نها تبقى أقل من تكاليف اجلمع يف هذه الدول. أما الدول دوالر على التوا  لك96دوالر مث 86

متوسطة ومنخفضة الدخل فلها نفس هيكل وتناسب التكاليف بالنسبة ألنواع التخلص لكن 
مستوى التكاليف لديها أقل بكثري من نظري ا والسبب هو اختالف التكنولوجيا املستخدمة يف 

 العاملة من جهة أخرى.  عمليات التخلص واملعاجلة من جهة وتكلفة اليد
تستعمل أوربا والو.م.أ بقوة تقنية احلر  واسرتجاع الطاقة أما الصني فتستعمل تكنولوجيا األسرة  -

الدائرية املميعة وهي تعكس تكاليف هناية استثمار منخفضة، حيث حتقق التكاليف التشغيلية 
دعما حكوميا بالنسبة دوالرا لكل طن، لكن بعت الدول كما يف أوربا تتلقى  266-166بني 

لعمليات استخراج الطاقة من النفايات. كما أن النفايات املختلطة يف الو.م.أ وأوروبا هي 
منخفضة نسبيا من املواد العضوية واملياه وهبا نسبة عالية من القيمة املولدة للحرارة، وهذا هو 

 السبب يف اختيار تكنولوجيا احلر  السرتجاع الطاقة يف هذه الدول.



  عظيمي دالل ،حصروري نادية 

 

143 

ن أهم مصادر عوائد إدارة النفايات هي الضرائب والرسوم واالقتطاعات من ميزانيات البلديات إ -
واحلكومات، إضافة إىل بعت العوائد غري الثابتة كاألرباح التسويقية وتأجري الرتاخيص. وحتتاج 
يف التغريات يف هيكل العوائد أو طر  التحصيل عادة إىل التقدمي التدرجيي إىل جانب حتسينات 

اخلدمات ومحالت توعية لضمان القبول اجملتمعي، فاألفراد مستعدون دائما للدفع مقابل خدمات 
اع النفايات األفضل اليت حتافم على البيئة والصحة العامة، وتعترب الضريبة على امللكية من أجنع 

 ضة.الطر  لتحصيل العوائد ألهنا نمع مرة يف السنة وبالتا  تكون تكاليف اجلمع منخف
األساسية: توجد فروقات متباينة ذات دالالت  صحة الفرضيةوكل النتائج السابقة تؤكد  -

 اقتصادية للجوانب املالية إلدارة النفايات ما بني الدول مرتفعة الدخل والدول منخفضة الدخل
ن وهذه الفروقات والتباينات بني املناطق والدول ميكن تفسريها بالعوامل التالية: تطور عدد سكا

املناطق احلضرية، تطور معدل االستهالك الفردي بسبب ارتفاع مستوى الدخل، تطور الصناعة 
 وأمناط التغليف والتعليب، وتركيبة املنتجات وبالتا  تركيبة النفايات.

 .خاتمة1
  منها ال يدار بشكل آمن بيئيا، ٪55مليار طن من النفايات، وما ال يقل عن 2061يولد العامل سنويا       

لذلك يبحث خرباء التنمية احلضرية واالجتماعية والبيئية إجياد حلول لبعت حتديات قطاع النفايات الصلبة 
على مستوى الدول النامية كفرض الضرائب  أو رسومات لتعزيز استمرارية برامج إدارة النفايات الصلبة، 

لب النفايات املكشوفة دون خاصة أن سكان الدول منخفضة ومتوسطة الدخل اعتادوا على استخدام مقا
مقابل. وتتحدد قيمة الرسوم بناء على قدرة الفرد على الدفع من جهة ومستوى خدمة اع النفايات من 
جهة أخرى، وال يكون هذا إال من خالل القيام بشراكات بني القطاعني العام واخلاص لزيادة الكفاءة 

ا يلعب العمال غري الرمسيني دورا مهما يف معظم ولزيادة اإليرادات على مستوى املؤسسات احلكومية. كم
من النفايات املنتجة بواسطة أفراد أو مشاريع صغرى غري  ٪ 26و 12الدول النامية، إذ يتم إدارة ما بني 

مسجلة أو ليست هلا صفة قانونية حيث يقوم هؤالء األفراد جبمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها 
 ت اليت نقدمها بعد العرض والتحليل ما يلي:واستخدامها. وأهم االقرتاحا

 ضرورة رفع رسوم اع النفايات يف الدول متوسطة ومنخفضة الدخل،-
 دعم عمليات اع النفايات من خالل آليات حتفيز العمال،-
 تصميم مشاريع إدارة النفايات ذات هياكل قاعدية كفؤة،-
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ت مثل تأجيل الدفع حىت االنتهاء من اهلياكل تنويع املخاطر للمستثمرين اخلواص وحتفيز االستثمارا-
 القاعدية.
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 : ملخص
والنشاطات املختلفة اليت ختدم االقتصاد وخاصة يف على البيئة نتيجة االلتزامات  مع تزايد الضغوط

الدول الصناعية الكربى، بدأ البحث عن مناذج اقتصادية صديقة للبيئة، ومن بني هذه النماذج ظهر 
ا على االقتصاد الدائري، وهو أحد النماذج اجلديدة للتنمية االقتصادية السريعة النمو، والذي يقوم أساس

املعرفة اجليدة للبيئة، واليت أهم أهدافها معاجلة العالقة املتبادلة ما بني االقتصاديات اإلنسانية و النظام 
، وذلك من خالل تبين مشروعات تُعىن باالستدامة مثل اإلنتاج النظيف واالستهالك الرشيد البيئي الطبيعي

ارة )الكربون( واستبدال الوقود األحفوري، أيضا وتدوير املخلفات مع التقليل من إنبعاثات الغازات الض
ارتفاع معدالت العمالة ومعدالت النمو االقتصادي. ولذا حاولنا من خالل هذه الدراسة تبيان دور 

 االقتصاد الدائري يف حتقيق التنمية املستدامة.
ة مباشرة خلصت دراستنا إىل أّن االقتصاد الدائري حيقق مثان أهداف للتنمية املستدامة بطريق

 ويساهم يف حتقيق األهداف املتبقية بطريقة غري مباشرة.
 تدوير النفايات؛ االقتصاد الدائري؛ التنمية املستدامة.كلمات مفتاحية: 

 Q56؛ Q53؛ JEL  :Q5تصنيف 
__________________________________________ 
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Abstract: 

With the increasing pressures on the environment as a result of the 

various commitments and activities that serve the economy, especially in 

the major industrial countries, the search for eco-friendly economic models 

has started. Among these is the circular economy, one of the new models of 

rapid economic development, , Whose main objective is to address the 

interrelationships between human economies and the natural ecosystem 

through the adoption of sustainability projects such as clean production, 

rational consumption and waste recycling. In this study, we tried to show 

the role of the circular economy in achieving sustainable development. 

Our study concluded that the circular economy directly achieves eight goals 

for sustainable development and indirectly contributes to achieving the 

remaining goals. 

Keywords: waste recycling; circular economy; sustainable development. 
Jel Classification Codes: Q5, Q53 ,Q56. 

 مقدمة: .0
 5606، ويف عام 5626مليار نسمة حبلول عام  7.9أن يصل عدد سكان العامل إىل من املتوقع 

، ومع تزايد عدد 5667مليارات عن عام  0سيزيد عدد املستهلكني من الطبقة املتوسطة يف العامل مبقدار 
ملوارد الطبيعية سيزيد على سكان العامل وزيادة كبرية يف مستويات املعيشة حول العامل، فإّن الضغط على ا

مليار طن حبلول عام  106فمن املتوقع أن يصل إمجايل الطلب على املوارد إىل  مدى العقود القادمة.
، وهذا ميثل زيادة يف استخدام الطاقة اإلمجالية لألرض 5612مليار طن عام  26، ارتفاعا من 5626

الكثري من العلماء واملفكرين إىل السعي  األمر الذي حفز .(WBSCD, 2016, p. 10) 266  بأكثر من
هلا ومن مث أكثر استدامة. وهنا ظهر االقتصاد الدائري  اإلجياد رؤى بديلة أكثر توافقا مع الطبيعة وأقل ضرر 

والذي من شأنه أن حيول السلع اليت وصلت إىل هناية عمرها اخلدمي إىل موارد لسلع أخرى، وهو هبذا 
ن تدهور البيئة، واستنزاف مواردها الطبيعية، واحلفاظ على التنوع البيولوجي، بشكل كبري يف احلد ميساهم 

 واالستفادة من النفايات بتحويلها ملشروعات إنتاجية عمالقة، واحلد من خماطر التغريات املناخية.
 مما سبق تربز إشكالية الدراسة التالية:
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 ة؟كيف يساهم االقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدام   
 حيقق االقتصاد الدائري أغلب أهداف التنمية املستدامة.فرضية الدراسة: 
 أهداف الدراسة: 

 ميكن إمجال أهم أهداف البحث فيما يلي: 
 عرض مفهوم ومسات االقتصاد الدائري؛ -
 التعرف على املعوقات اليت تواجه تطبيق االقتصاد الدائري؛ -
 التطرق إىل سبل تفعيل االقتصاد الدائري؛ -
 رف على أهداف التنمية املستدامة اليت يسهم يف حتقيقها االقتصاد الدائري.التع -

 لإلملام بكل جوانب املوضوع. التحليلي إلجناز هذه الدراسة استخدمنا املنهج الوصفي منهج الدراسة:
 .االقتصاد الدائري0

قتصاد هو أول من وضع أساس اال "والرت ستاهيل"يعد املهندس املعماري والبيئي السويسري 
. وتقوم 1790الدائري املرتبط بإعادة استخدام املنتجات، فهو مبتكر قاعدة "من املهد إىل املهد" عام 

جمموعتني مها: األوىل تشمل األعمال والعمليات الوقائية  تقسيم األنشطة االقتصادية إىل ىهذه القاعدة عل
سور اليت جتاوزت عمرها االفرتاضي، اليت تدعم إمكانية إعادة استخدام كافة األدوات واملباين واجل

واالستفادة منها أطول فرتة ممكنة بداًل من تركها، وذلك عن طريق اإلصالح وٕاعادة التصميم والتطوير 
والتحسني. أما الثانية فتشمل األعمال والعمليات اليت حتول املنتجات القدمية إىل موارد جديدة عن طريق 

. وسنتطرق يف هذا (026، صفحة 5617)الرميدي، شطة جديدةإعادة استخدام تلك املنتجات يف أن
 ، ومؤشراته.القتصاد الدائري، مزاياهاليت تطرقت لريف اتعأهم الالعنصر إىل 

 :تعريف االقتصاد الدائري 0.0
 جند العديد من التعاريف اليت تطرقت لالقتصاد الدائري، منها:

واد البديلة وإعادة استخدامها وإعادة هو نظام اقتصادي يستبدل مفهوم" هناية العمر"بتقليل امل -
تدويرها واسرتدادها يف اإلنتاج / التوزيع واالستهالك بداًل من التخلص منها. وتكون على املستوى 
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)احلدائق الصناعية البيئية( واملستوى اجلزئي )املنتجات، الشركات، املستهلكني(، املستوى املتوسط 
بعدها( هبدف حتقيق التنمية املستدامة، وبالتايل خلق اجلودة الكلي )املدينة، املنطقة، األمة وما 

 ,saidani) والعدالة االجتماعية، لصاحل األجيال احلالية واملستقبلية الرخاء البيئية واالقتصادية

2019, p. 4). 

هو نظام صناعي أو نظام متجدد قائم على إعادة التصميم والتحول حنو استخدام الطاقة   -
ب استخدام املواد الضارة، ويهدف إىل القضاء على النفايات من خالل التصميم املتجددة، و جتن

 .(Hobson, 2016, p. 88)املتميز للمواد واملنتجات ومناذج األعمال
االقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال ينتج عنه نفايات هنائية إال بكميات قليلة جداً ويف أضيق  -

لبية على البيئة، ويقوم على تدوير املكونات واملنتجات، وٕاعادة احلدود، وال يرتتب عليه أي آثار س
االستخدام والتدوير جبودة عالية. كما أن السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجديد من 
بداية تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة، وبالتايل ضمان االستخدام األمثل 

 .(020، صفحة 5617)الرميدي، ا حيقق التنمية املستدامةوالفعال للموارد املتاحة، ومب
ويشجع منوذج االقتصاد الدائري على مرونة املوارد الطبيعية، ويهدف إىل استبدال منوذج االقتصاد 
اخلطي التقليدي لإلنتاج السريع والرخيص وسبل التخلص الرخيصة من إنتاج السلع طويلة األمد اليت ميكن 

إعادة تدويرها بسهولة. قد يسعى منوذج اإلنتاج القائم على االقتصاد الدائري إىل إصالحها أو تفكيكها و 
إطالة العمر اإلنتاجي للمنتج،  ولكنه يفضل أيًضا إمكانية إصالح وجتديد وإعادة استخدام املنتجات قبل 

 ح موارد خامانتهاء عمرها الفعلي )عندما يتم إعادة تدويره إىل مواد ميكن إعادة تدويرها إىل مواد تصب
(athanasios, 2018, p. 4). 

 والشكل املوايل يوضح مفهوم االقتصاد الدائري:
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 مفهوم االقتصاد الدائري: 0الشكل 

 
Souce : European Parliamentary Research Service, 2017, p17. 

ظ على املوارد، وبالتايل تتمثل أمهية االقتصاد الدائري يف احلفاظ على التنوع البيولوجي، واحلفا
من خالل االحتفاظ  .(Hobson, 2016, p. 104)واملسامهة يف تعزيز كفاءة استخدام مصادر الطاقة

بأكرب قدر ممكن من املوارد واملنتجات واألجزاء واملواد إلنشاء نظام يسمح حبياة طويلة وإعادة استخدام 
 .(WBSCD, 2016, p. 6)ُمثلى والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير

 مزايا االقتصاد الدائري 0.0
 & ,Korhonen, Honkasalo) النقاط التالية لالقتصاد الدائري العديد من املزايا نوجزها يف

Seppala, 2018, p. 46): 

 تعزيز الكفاءة البيئية؛ -
 تقليل حجم النفايات واالنبعاثات؛ -
 إعادة استخدام املوارد يف اإلنتاج أكثر من مرة؛ -
 م مصادر الطاقة غري املتجددة؛احلد من استخدا -
 تقليل تكاليف املواد اخلام واستخدامات الطاقة؛ -
 تقليل تكاليف احلفاظ على البيئة؛ -
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 زيادة الشعور باملسؤولية؛ -
 حتسني صورة األسواق واملؤسسات؛ -
 خلق فرص وظيفية جديدة من خالل تعظيم استخدامات املوارد؛ -
 قتصاد؛عزيز التعاون واملشاركة يف كافة جماالت االت -
 تقليل اخلسائر وتعظيم القيمة؛ -
 تقليل تكاليف إدارة املخلفات؛ -
 تقليل تكاليف التحكم يف االنبعاثات الضارة؛ -
 .خلق أسواق وصناعات جديدة -
 .االعتماد على أنظمة إنتاجية صديقة للبيئة -

 مؤشرات االقتصاد الدائري 0-3
ياس مدى جناعة االقتصاد أدركت العديد من احلكومات واهليئات احلاجة إىل مؤشرات لق

أنه لتقييم التقدم حنو اقتصاد أكثر  5612الدائري، ومن بينها املفوضية األوروبية اليت نصت سنة 
. وإّن االفتقار إىل (Ec ،5105) ةدائرية وفعالية، من املهم أن يكون هناك جمموعة من املؤشرات املوثوق

ية حول مؤشرات االقتصاد الدائري ميثل عقبة أمام املزيد من املعرفة األكادميية والعلم
 ,saidani) مؤشر 22وهناك عدة مؤشرات لالقتصاد الدائري تزيد عن  .(Akerman, 2016)التنفيذ

2019, p. 6):لكن األكثر استخداما هي املؤشرات اليت يلخصها اجلدول املوايل  ، 
 : مؤشرات االقتصاد الدائري0الجدول 

 القتصاد الدائريمؤشرات ا
 معدل إنتاج املوارد -1

 إنتاج املوارد املعدنية األساسية 1-1
 إنتاج الطاقة 1-5

 معدل إستهالك املوارد. -5
 استهالك الطاقة لكل وحدة من الناتج احمللي اإلمجايل. 5-1
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 استهالك الطاقة لكل وحدة تنتج يف القطاعات الصناعية الرئيسية. 5-5
 افة الصناعية.استهالك الطاقة من القيمة املض 5-0
 استهالك املياه لكل وحدة من الناتج احمللي اإلمجايل. 5-2

 معدل إعادة دمج املوارد. -0
 معدل تدوير النفايات الصناعية الصلبة. 0-1
 معدل إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي. 0-5
 معدل إعادة تدوير املياه البلدية املسرتدة. 0-0
 معدل معاجلة النفايات احمللية 0-2
 معدل إعادة تدوير اخلردة. 0-2
 معدل إعادة تدوير املعادن غري احلديدية. 0-0
 معدل تدوير الورق. 0-9

 معاجلة النفايات وامللوثات. -2
 إمجايل كمية النفايات الصناعية الصلبة للمعاجلة النهائية. 2-1
  SO2 إمجايل كمية انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت 2-5
 ى األكسجني الكيميائي.إمجايل كمية الطلب عل 2-0

Source : vincent Aurez, Laurent Georgeault, 2016, p 140. 

 

 .عالقة االقتصاد الدائري بالتنمية المستدامة3
يهدف االقتصاد الدائري إىل استخدام مواد أو منتجات قدمية كمواد خام )ثانوية( أو منتج 

من خالل تعزيز توافر املواد اخلام، وخفض  مشرتك، ويُعد بذلك أداة فعالة لدعم أهداف االستدامة
 .(Simon, 2019, p. 300) التأثريات السلبية على البيئة، وكذلك زيادة التقدم االقتصادي

بأّن األنظمة الدائرية تساعد على إعادة االستخدام والتدوير من أجل  Kalverkampكما قال 
 Kalverkamp) ة الطبيعة، وبالتايل حتقيق االستدامةاحلفاظ على املوارد، واحلفاظ على املواد اخلام، ومحاي

& Raab, 2018, p. 112). شرودر أنه ميكن تطبيق هُنج االقتصاد القياسي "كمجموعة أدوات" و أظهر
كماقال ..(Schroeder & Anggraen, 2018)ةلتحقيق عدد كبري من أهداف التنمية املستدام
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 Linder, Sarasini, & Vaan) هو حتقيق التنمية املستدامة ليندر بأّن اهلدف النهائي لالقتصاد الدائري

Loon, 2017, p. 21). 
 :  (Simon, 2019, p. 300)وترتكز االستدامة يف االقتصاد الدائري على ثالث معايري هي

: تشري إىل كيفية استغالل املوارد املتجددة وغري املتجددة مبا يف ذلك التطوير قاعدة المدخالت -أ
  .التكنولوجي

  .: ترتكز على أّن حتسني الكفاءة له األولوية على القدرةقاعدة العمليات أو التشغيل -ب
 .: تشري إىل أمهية التوازن بني حجم النفايات وحدود االستيعاب يف البيئةقاعدة المخرجات -ت

يفة وكما ذكرنا سابق فإّن االقتصاد الدائري يوفر فرصة جيدة لتقليل النفايات واالبتعاد عن العمليات كث
االستخدام للمواد، مع تعظيم استخدام املوجودات احلالية، وهذا ما يساهم يف حتقيق عدد من أهداف التنمية 

 واليت سنتناوهلا يف هذا العنصر. املستدامة
واملعروفة رمسًيا باسم حتويل عاملنا )جدول أعمال : SDGs)(أهداف التنمية المستدامة  1.0

منظمة األمم هدفًا ُوضعت من ِقبل  19عن جمموعة من للتنمية املستدامة( وهي عبارة  5606
 5612سبتمرب   52يف  ألمماملتحدةاجلمعية العامة ل  قرار، وقد ذُكرت هذه األهداف يفاملتحدة

خطة التنمية املستدامة لعام  يف 19الـ  التنمية املستدامة ، أدرجت أهداف5610جانفي  1ويف 
5606(Nation, 2015)  . :وهذه األهداف هي 

، فالبد أن يكون النمو االقتصادي شامال للجميع حبيث يتيح : القضاء على الفقر10الهدف  -
 وظائف مستدامة ويعزز املساواة؛

لتنمية، حيث يتيح قطاع الغذاء والزراعة حلوال رئيسية ل : القضاء التام على الجوع،10الهدف  -
 ومها قطاعان حموريان يف جهود القضاء على اجلوع والفقر؛

، فضمان أمناط العيش السليم وتعزيز الرفاع للجميع مها : الصحية الجيدة والرفاه13الهدف  -
 أمران ضروريان لتحقيق التنمية املستدامة؛

يش الناس احلصول على التعليم اجليد هو األساس يف حتسني معا: التعليم الجيد، 14الهدف  -
 وحتقيق التنمية املستدامة؛

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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هي ليست حقا أصيال من حقوق اإلنسان وحسب، : المساواة بين الجنسين، 11الهدف  -
 وإمنا كذلك ضرورة من ضروريات وجود عامل مستدام ينعم باالزدهار والسالم؛

 من خالل حصول اجلميع على املياه النظيفة: المياه النظيفة والنظافة الصحية، 11الهدف  -
 فهي مكون أساسي من مكونات العامل الذي نبتغيه؛

فالطاقة هي مسألة مركزية يف كل التحديات املاثلة : طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، 10الهدف  -
 والفرص املتاحة؛

علينا أن نعيد النظر يف األفكار السائدة يف : العمل الالئق ونمو االقتصاد، 10الهدف  -
 جتماعية الرامية إىل القضاء على الفقر؛اقتصادنا وأدواته والسياسات اال

فاالستثمار يف اهلياكل األساسية هو : الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية، 10الهدف  -
 شأن حاسم يف حتقيق التنمية املستدامة؛

 عرب احلد من التفاوت داخل البلدان وفيما بينها؛: الحد من أوجه عدم المساواة، 01الهدف  -
من خالل التغلب على التحديات اليت تمعات محلية مستدامة، : مدن ومج00الهدف  -

 تواجهها املدن بطرائق تتيح لتلك املدن مواصلة االنتعاش والنمو؛
تستهدف أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة : االستهالك واإلنتاج المسؤوالن، 00الهدف  -

 إنتاج املزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل؛
حيث يضمن التوصل إىل حلول لتغري املناخ عدم تعثر التقدم ، : العمل المناخي03الهدف  -

 احملرز بسبب تلك الظاهرة، ومتتع اقتصادات البلدان بالصحة والقدرة على التكيف؛
فمحيطات العامل هي اليت تقف وراء النظم العاملية اليت جتعل  : الحياة تحت الماء، 04الهدف  -

 كوكب األرض صاحلا لسكىن البشرية؛
حيث تشكل إزالة الغابات والتصحر حتديني رئيسيني يؤثران يف : الحياة في البر، 01الهدف  -

 معايش ماليني الناس، وتُبذل جهود حثيثة يف إدارة الغابات ومكافحة التصحر؛
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وهذا بتشجيع وجود اجملتمعات السلمية : السالم والعدل والمؤسسات القوية، 01الهدف  -
 جوء إىل القضاء، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة؛الشاملة للجميع، وتوفري إمكانية الل

حيث يتطلب حتقيق التنمية املستدامة تكوين : عقد الشراكات لتحقيق األهداف، 00الهدف  -
 شراكات ناجعة بني احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين تُبىن على أهداف ورؤى مشرتكة.

 القتصاد الدائريأهداف التنمية المستدامة التي يحققها ا 0.3
 :مسامهة االقتصاد الدائري يف حتقيق بعض من أهداف التنمية املستدامةيوضح اجلدول املوايل 

 :  عالقة االقتصاد الدائري بأهداف التنمية المستدامة10الجدول 
 عالقتها مع االقتصاد الدائري أهداف التنمية المستدامة

الدائري يتجنب ويزيل املواد اخلطرة من دورات استخدام االقتصاد  : الصحة الجيدة والرفاهية13الهدف 
املواد، وإزالة تلوث االقتصاد والسماح بإعادة تدوير دون خماطر على 
الطبيعة والصحة البشرية )مثل التخلص التدرجيي من األسبستوس أو 

 استخدام الدهانات احملتوية على الرصاص(. 
ظم مبادئ االقتصاد الدائري حول إعادة استخدام املواد، إعادة مع : المياه النظيفة والصرف الصحي11الهدف 

التدوير، كفاءة املوارد تنطبق أيضا على املياه، وبالتايل زيادة اجلودة 
 وسهولة الوصول إىل املياه النظيفة.

حيث حلول الطاقة الدائرية تؤدي إىل اخنفاض الطلب على الطاقة.  : طاقة نظيفة10الهدف 
استخدام الطاقة احلرارية األرضية، زيادة القدرة مشاركة الطاقة، 

التخزينية واستخدام مصادر الطاقة املتجددة يغري طريقة استخدامنا 
 للطاقة وحيفز على استخدام الطاقة النظيفة.

مناذج األعمال اجلديدة تؤدي إىل شركات جديدة و املزيد من فرص  : عمل الئق ونمو اقتصادي10الهدف 
 العمل. 

يتطلب االقتصاد الدائري إبداعات وابتكارات واسعة النطاق، فال  : الصناعة، االبتكار والبنية التحتية10الهدف 
بتكارات يف اليتعلق فقط باالبتكارات الصناعية أو التقنية بل أيضا با

 البىن التحتية.
لي، اإلصالح، االقتصاد الدائري، مع تركيزه على الناتج احمل مدن ومجتمعات محلية مستدامة: 00الهدف 

واإلتصاالت بني املنتجني واملستهلكني، يتطلب عملية جديدة، صغرية 
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املدن واجملتمعات  احلجم، وتصميم مكاين الذي جيب أن تكون عليه
 اليت نعيش هبا.

يتطلب االقتصاد الدائري: الرعاية املسؤولة للمنتجات املمتدة إىل  ن: االستهالك واإلنتاج المسؤوال00الهدف 
، اخلاماالستخدام ومرحلة ما بعد االستخدام، وتقليل استخدام املواد 

وغريها من العمليات اليت تصب يف والتخلص من التقادم املربمج 
 استدامة االستهالك واالنتاج.

ئري أن يسهم يف احلد من الغازات الدفيئة بعدة ميكن لالقتصاد الدا : النشاط المناخي03الهدف 
 امطرق. غالبًا ما يتطلب استخدام املواد الثانوية بداًل من املواد اخل

طاقة أقل عند النظر يف الطاقة املرتبطة باالستخراج. على سبيل املثال،  
فإن إعادة استخدام الفوالذ بداًل من االضطرار إىل استخراج خام 

ذ ميكن أن حيد بشكل كبري من انبعاثات الغازات ومعاجلته إىل فوال
الدفيئة. باإلضافة إىل ذلك، يعترب إنتاج الطاقة الدائرية وإدارة املياه 

 عنصرين رئيسيني يف التخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه.
Source : wbcsd, 2016 , p:7. 

ري بطريقة مباشرة، أما باقي أهداف التنمية األهداف امللخصة يف اجلدول السابق حيققها االقتصاد الدائ  
املستدامة فيساهم يف حتقيقها بطريقة غري مباشر، فنجد مثال أّن االقتصاد الدائري بتحقيقه للهدف الثامن 

 للتنمية املستدامة )عمل الئق ومنو اقتصادي( فإنّه يساهم يف حتقيق اهلدف األول )القضاء على الفقر(.
 االقتصاد الدائري: ما يتوقع تحقيقه من 3.3

منو  االقتصاد الدائري ميكن أن يفتح ، حيثاالقتصاد الدائريإّن العامل أمجع ينتظر الكثري من 
. وسيعزز مرونة االقتصادات العاملية 5606تريليون دوالر حبلول عام  2.2الناتج احمللي اإلمجايل العاملي

بعنوان "النمو يف  5612ؤسسة آلينمكارثر عام االقتصاد العاملي وم ىوقد أشار التقرير الصادر عن منتد
، وسيخلق أكثر من 5652تريليون دوالر حبلول عام  1االقتصاد الدائري سيوفر للعامل  أنّ  إىلالداخل" 

، إذا ركزت الشركات على بناء سالسل إمدادات دائرية لزيادة معدل ألف فرصة عمل جديدة 166
. ووفقًا لتقرير املفوضية األوربية؛ ستصل عوائد االقتصاد الدائري عالتدوير وإعادة االستخدام وإعادة التصني

،وسيحد من انبعاثات غاز ثاين أكسيد 2030تريليون يورو حبلول عام  12 يف االحتاد األورويب إىل
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، وسوف يقرتن ذلك بتحقيق نتائج اجتماعية أفضل، مبا يف مليون طن سنوياً  226الكربون مبا يقارب 
وهناك آخرون  .(026، صفحة 5617)الرميدي، يورو يف دخل األسرة 0666 ذلك زيادة قدرها

 :(WBSCD, 2016, p. 13) التالية الفوائد التجارية واجملتمعيةيتوقعون من االقتصاد الدئري 
 إضافية.وظيفة  266666من خالل املبادئ الدائرية،  ما يصل إىل  خلق فرص العمل: -
يف  ٪ 09اد الدائري ميكن تقدمي ختفيض بنسبة : حلول االقتصانخفاض استهالك الطاقة -

 استهالك الطاقة يف االحتاد األورويب.
: يف اهلند، ميثل تنفيذ احللول الدائرية الفرصة خلفض غازات الدفيئةالتخفيض انبعاثات  -

 تقريًبا. ٪26االنبعاثات بنسبة 
ملتجددة على املدى : تضمن الغابات املدارة بشكل مستدام توافر املوارد ازيادة أمن الموارد -

 الطويل إلنتاج املواد البيولوجية؛
إن تطبيق مبادئ االقتصاد الدائري على إدارة املياه ميكن أن يسهم يف احلد بشكل كبري من  -

 اإلجهاد املائي يف املناطق الرئيسية.
ة : ميكن أن تتضاعف اإليرادات احملتملة لنماذج أعمال االقتصاد الدائري املختار محرك االبتكار -

 066إىل  266، بنمو يرتاوح ما بني 5606لشركات السيارات بأكثر من الضعف حبلول عام 
 مليار دوالر.

 معوقات تطبيق االقتصاد الدائري وسبل تفعيله .4
سنتناول يف هذا العنصر املعوقات اليت تواجه االقتصاد الدائري يف الدول عامة واجلزائر خاصة، 

 وأهم اآليات لتفعيله. 
 ق االقتصاد الدائري:معوقات تطبي 0.4

 هناك العديد من املعوقات اليت تواجه التحول حنو االقتصاد الدائري، نوجزها يف اجلدول املوايل:
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 : معوقات تطبيق االقتصاد الدائري0الجدول 
 المؤشرات المعوقات

 القصور يف وعي واهتمام العمالء؛ - المعوقات الثقافية
ئري )الثقافة تردد املؤسسات يف تطبيق االقتصاد الدا -

 املرتددة(؛
 العمل بأسلوب النظام اخلطي؛ -
استعداد حمدود للمشاركة يف سلسلة القيمة أو االقتصاد  -

 الدائري. 

 عرقلة القوانني واللوائح؛ - المعوقات التشريعية
القصور يف وجود إمجاع عاملي حول حتمية تطبيق  -

 االقتصاد الدائري؛
  التدابري واإلجراءات الدائرية احملدودة. -

 اخنفاض أسعار املواد اخلام؛ - المعوقات التسويقية
 تكاليف استثمارية عالية مقدما؛ -
 متويل حمدود لنماذج األعمال الدائرية؛ -
 عدم وجود معايري حمددة للتطبيق؛ -
 اخنفاض اجلدوى االقتصادية لنماذج األعمال الدائرية. -

 نقص وقصور يف البيانات؛ - المعوقات التكنولوجية
 ي احملدود؛التصميم الدائر  -
ضعف القدرة على تقدمي منتجات عالية اجلودة معاد  -

 تصنيعها.
 .020-022، ص ص 2019املصدر: بسام مسري الرميدي، 

 اآلليات المقترحة لتفعيل االقتصاد الدائري 0.4
مجيع املؤسسات والدول، نظرًا ملا سببته  ىاالقتصاد الدائري ضرورة ملحة عل يعد التحول إىل

البيئة والبشرية بأكلمها. فاالقتصاد الدائري يساهم يف  ىية الصناعية من تأثريات سلبية علاألنشطة البشر 
إدارة الطاقة وتقدميها كخدمة وليس منتج، من خالل ريادة األعمال واالبتكار البيئي، والرتويج للطاقة 



 االقتصاد الدائري كمدخل لتحقيق أهداف التنمية المستدامةعنوان المقال: 

158 

ن أكثر التجارب تعد مبادرة البنك الدويل يف جمال االقتصاد الدائري مو .(5612)الصناعية، املتجددة
جناحا، واليت ميكن للكثري من الدول أن حتذو حذوها إلجناح جتربة االقتصاد الدائري. ويقدم البنك الدويل 
جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات لتمويل وإدارة سياسات التنمية واالستشارات الفنية، وتتناول 

حياة النفايات بأكملها من مجع ونقل وأخريا املعاجلة  مشاريع إدارة النفايات اليت ميوهلا البنك الدويل دورة
 .(52، صفحة 5612اجلزار، )والتخلص

وتشتمل السياسات واألهداف اليت توجه مشاريع واستثمارات إدارة النفايات الصلبة يف البنك 
 :(52، صفحة 5612اجلزار، )الدويل ما يلي

ط واستكشاف احللول املالئمة حمليا من : يساعد البنك الدويل احلكومات على التخطيخلق المعرفة -
 خالل اخلربة الفنية والبيانات والتحليالت؛

: عن طريق توفري البنك الدويل الستثمارات رأمسالية لبناء أو ترقية مرافق فرز توفير البنية التحتية -
ديق النفايات ومعاجلتها ) مثل توفري: مقالب قريبة، بناء أو جتديد مدافن القمامة، توفري الصنا

 ومركبات القمامة، والشاحنات، وحمطات النقل(؛
عن طريق تقدمي الدعم بشأن التدابري  إعادة هيكلة النظم التشريعية والمؤسسات القانونية: -

 السياسية السليمة وللمؤسسات املنسقة لقطاع إدارة النفايات البلدية؛
طيط على املدى الطويل، : وذلك من خالل تطوير هيكلة الرسوم والتخضمان االستدامة المالية -

 ومساعدة احلكومات على حتسني احتواء تكاليف النفايات؛
: تغيري السلوك واملشاركة العامة هو املفتاح لنظام النفايات الوظيفية. ويدعم البنك إشراك المواطنين -

 خدام.الدويل تصميم احلوافز وأنظمة التوعية لتحفيز تقليل النفايات، والفرز يف املصدر وإعادة االست
 وتشتمل هذه السياسات يف طياهتا على حتقيق عدد من األهداف:

 يعتمد اسرتداد املوارد يف معظم البلدان النامية اعتمادا كبريا على اإلدماج االجتماعي :
من النفايات املتولدة وفرزها   %56-%12العمال غري الرمسيني الذين يقومون جبمع 

 وإعادة تدويرها؛
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 يش منتقي النفايات من خالل اسرتاتيجيات مثل االندماج يف النظام تعاجل املشاريع سبل ع
الرمسي، باإلضافة إىل توفري ظروف عمل آمنة، وشبكات األمن االجتماعي، والقيود 

 املفروضة على عمالة األطفال، والتعليم؛
فهي تدعم : تشجع املشاريع على التخلص السليم بيئيا من النفايات، التعامل مع تغير المناخ والبيئة -

ختفيف الغازات الدفيئة من خالل احلد من هدر األغذية واحلد من النفايات، وحتويل النفايات 
العضوية، واعتماد تكنولوجيا التخلص اليت تستحوذ على الغاز احليوي وغاز املكب. كما تدعم 

تحتية ضد مشاريع النفايات احلد من التخلص من النفايات يف اجملاري املائية ومحاية البنية ال
 الفيضانات؛

: حتسني الصحة العامة وموارد الرزق من خالل احلد من احلرق املفتوح، وختفيف الصحة والسالمة -
 اآلفات وانتشار األمراض، ومنع اجلرمية والعنف.

: يعود التنظيم املستهدف (green, 2016, pp. 14-15)تجربة الدنمارك في االقتصاد الدائري .1
، حيث قدمت الدامنارك أول قانون يف العامل 1792تدوير الدمناركية إىل عام حموريا ملعدالت إعادة ال

على األقل من مجيع النفايات  ٪ 26بشأن إعادة التدوير، والذي ينص على أنه ينبغي إعادة تدوير 
، مت إدخال كل من مدافن النفايات 1729الناجتة عن تعبئة املشروبات والورق. وبعد ذلك، يف عام 

بفرض حظر على إرسال أي نفايات مناسبة إلعادة  1779لذي مت استكماله يف عام وحرقها، وا
 التدوير أو الرتميد للمدافن.

ويف العقد املاضي، أصبحت املزيد من الشركات الدمناركية تدرك فرص النمو الكبرية يف   
الدائري تفيد االقتصاد الدائري. حيث تعمل الشركات الدمناركية على تطوير حلول رائدة لالقتصاد 

البيئة واملناخ واالقتصاد. وتقوم شركات أخرى بتصميم منتجاهتا بطريقة تزيد من عمر املنتجات 
، 5612وميكن إعادة استخدام املواد أو املكونات وإعادة تدويرها بقيمة عالية يف االقتصاد.يف عام 

فقط إىل مدافن  ٪ 2ال من إمجايل النفايات يف الدمنارك، يف حني مت إرس ٪ 09مت إعادة تدوير 
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احلصول على جائزة "قادة العامل الشباب" للمنتدى االقتصادي  5612النفايات. مما أهلها عام 
 " لكوهنا رائًدا عاملًيا يف استغالل إمكانات االقتصاد الدائري.The Circularsالعاملي "

ايات"، وتنقسم هذه وجند أيضا أّن الدمنارك وضعت اسرتاتيجية للوصول إىل "الدمنارك بدون نف
االسرتاتيجية إىل قسمني إدارة النفايات ومنع النفايات، حيث يف القسم األول وضعت خطة إدارة 
النفايات أهدافا كمّية إلعادة التدوير باإلضافة إىل عدد كبري من املبادرات اليت تدور حول تشجيع 

لرتكيز على املواطنني ودورهم يف تطوير التكنولوجيات اخلضراء، وحتسني سياسات النفايات وزيادة ا
دورة إدارة النفايات. يسلط القسم الثاين أي منع النفايات الضوء على مخسة جماالت خمتلفة يتم 

مبادرة خمتلفة مثل تشجيع مناذج أعمال خضراء ذات كفاءة يف استخدام  95تناوهلا من خالل 
 املوارد باإلضافة إىل شراكات بني القطاعني العام واخلاص.

وواحدة من اخلطوات العملية اليت أثبتت تأثريًا كبريًا على معدالت مجع النفايات وإعادة  
تدويرها يف الدمنارك هي نظام اإليداع الدامنركي لتعبئة املشروبات. وقد أدى التشريع الدامنركي 

دياد  املستهدف إىل جانب التعاون الطموح بني اجلهات الفاعلة اخلاصة إىل أنه على الرغم من از 
كمية التغليف أحادي االجتاه للمشروبات، فإن معدل مجع هذا النوع من التعبئة يبقى ثابًتا عند 

، مما جيعله واحًدا من أكثر اجملموعات كفاءة أنظمة تعبئة املشروبات يف العامل. ومن ٪27حوايل 
لفات البناء بني اخلربات األساسية للشركات الدمناركية جند جماالت أخرى مثل إعادة تدوير خم

واهلدم، وإعداد النفايات اخلطرة إلعادة التدوير، ومعاجلة الرتبة امللوثة، وكذلك النفايات التجارية 
يتم االنتقال إىل اقتصاد دائري   5602بشكل عام.وبالنسبة للدمنارك، تظهر النمذجة أنه يف عام 

الت والعبوات البالستيكية كلي ضمن القطاعات التالية: الطعام والشراب والبناء والعقارات واآل
، ٪1.2-6.2واملستشفيات، وتؤدي هذه القطاعات إىل زيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 

يف البصمة الكربونية.  ٪9-0وظيفة إضافية، واخنفاض بنسبة  10.666-9666وخلق ما بني 
 .٪0-0الصافية بنسبة  استهالك املوارد البكر ملواد خمتارة، وزيادة يف الصادرات يف %26وختفيض 
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 خاتمة: .1
االقتصاد الدائري هو البديل األفضل لالقتصاد اخلطي الذي  من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل أنّ 

نتج عنه استنزاف للموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة، وتدهور البيئة. وميثل االقتصاد الدائري مدخاًل هاماً 
تياجات األجيال احلاضرة من املوارد الطبيعية، واحلفاظ على حقوق لتحقيق التنمية املستدامة، وتلبية اح

األجيال املستقبلية. كما أن االقتصاد الدائري يساهم بشكل كبري يف محاية البيئة، واحلد من استنزاف 
ومن خالل ما جاء يف هذه مصادر الطاقة غري املتجددة، والقضاء على التلوث، وخفض حجم النفايات. 

 للتحول حنو االقتصاد الدائري:التوصيات جمموعة من تقدمي  الدراسة ميكن
إزالة احلواجز املالية والقانونية والتكنولوجية والسياسات الرئيسية اليت متنع الشركات من اعتماد مناذج  -

 أعمال دائرية؛
د الدائري تسريع تطوير اللوائح والتشريعات ذات الصلة لدعم مناذج األعمال اجلديدة يف إطار االقتصا  -

 لكل من القطاعني العام واخلاص؛
 تنمية الوعي باخليارات الدائرية البديلة وفوائدها االقتصادية؛ -
دمج التصميم الدائري يف املنتجات واخلدمات والذي يساهم بتوليد قيمة أكرب من املواد املستخدمة يف  -

 املنتجات واخلدمات، وخفض تكاليف االنتاج وخلق رحبية أعلى؛
لتحول الرقمي، حيث يساعد على سرعة التحول حنو االقتصاد الدائري املستدام، حيث يقوم بتوفري ا -

معلومات دقيقة عن مدى توفر املواد واملنتجات وموقعها وحالتها، وجعل العمليات أكثر كفاءة داخل 
 ملوارد.املؤسسات، وتعزيز العمر األطول للمنتجات، وتقليل التكاليف، وزيادة كفاءة استخدام ا
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 : ملخص
يهدف هذا البحث إىل إبراز الدور الذي ميكن أن تقوم به املؤسسات الصغرية واملتوسطة ضمن 
نشاطات االقتصاد الدائري لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر؛ فهذه املؤسسات بإمكاهنا أن تساهم 

دام، وهذا على عكس بشكل فعال يف إعادة تدوير النفايات إلنتاج سلع ومنتجات جديدة قابلة لالستخ
منوذج االقتصاد اخلطي الذي يقوم على احلصول على املوارد وتصنيعها مث التخلص من النفايات واملنتجات 

 يف هناية عمرها اإلنتاجي يف مكبات النفايات دون االستفادة منها مرة أخرى.
؛ وهي "Eurl SOTRA Carton Industrieومن خالل قيامنا بإجراء دراسة ميدانية مبؤسسة"

واحدة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية سطيف، مت التوصل إىل أن هذه املؤسسة تلعب دورا هاما 
البيض، يف االقتصاد الدائري من خالل نشاطها املتمثل يف إعادة تدوير الورق املستعمل إلنتاج أطباق 

ه النفايات، مما جيعلها تساهم بذلك يف يعين أهنا تساهم يف التقليل من اآلثار السلبية اليت ختلفها هذ وهذا
 .حتقيق التنمية احمللية املستدامة على مستوى الوالية

__________________________________________ 
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ت الصاغرية واملتوساطة؛ االقتصااد الادائري؛ االقتصااد اخلطاي؛ التنمياة املساتدامة؛ املؤسسااكلمات مفتاحية: 
 ." بوالية سطيفEurl SOTRA Carton Industrieمؤسسة"
 Q53؛ Q01؛ JEL  :L26تصنيف 

Abstract: 

This research aims to highlight the role that SMEs can play within the 

activities of circular economy to achieve sustainable development in 

Algeria. These enterprises caneffectively contribute in recycling wastes to 

produce new and usable goods and products, unlike the linear economy 

model that is built on access to resources, manufacturing, and then 

disposing wastes and products at end-of-life into landfills without 

benefiting from them again.  

Through our study at "Eurl SOTRA Carton Industrie" which is one of 

SMEs in Sétif province, we have found that this enterprise plays an 

important role in the circular economy through its activity of papers’ 

recycling to produce egg trays. That means it contributes in reducing the 

negative effects of wastes, making it contributes in achieving local 

sustainable development in the province.  

Keywords: circular economy; linear economy; sustainable development; 

the enterprise of "Eurl SOTRA Carton Industrie" in Sétif province. 

Jel Classification Codes: L26, Q01, Q53. 

 : .مقدمة 0
، والذي يرتكز على "االقتصاد اخلطي"اقتصاديات العامل ولفرتة طويلة على منوذج  لقد اعتمدت

من أجل احلصول  اإلنتاجيةللقيام بالعملية  ،كميات كبرية من املوارد الطبيعية والطاقة أساس سهولة توفري
، وعادة ما تتحول تلك السلع على السلع واملنتجات الضرورية لتلبية احتياجات األفراد واجملتمعات

وبالتايل فإن عملية اإلنتاج يف  واملنتجات إىل نفايات أو انبعاثات حتت أشكال خمتلفة بعد استهالكها،
إطار االقتصاد اخلطي ال تعمل فقط على استنفاذ املوارد الطبيعية والطاقوية بسرعة، بل تزيد كذلك من 

على مستوى املياه أو اهلواء أو الرتبة، والذي سيكون له تأثري  سرعة تدهور األنظمة البيئية الطبيعية سواء
 سليب على نوعية حياة األفراد واجملتمعات احلالية، وكذلك على مستقبل احلياة لألجيال القادمة.
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وأمام هذه املشكالت اليت تواجهها نظم اإلنتاج يف ظل االقتصاديات اخلطية، واليت ال تتماشى مع 
مية املستدامة، اليت ترتكز على ضرورة اجلمع بني كل من األبعاد االقتصادية متطلبات حتقيق التن

واالجتماعية والبيئية، فإن التوجه اآلن أصبح مييل حنو االعتماد أكثر على ما يُعرف بنموذج "االقتصاد 
جتة والذي هو على عكس النموذج السابق؛ ففي ظل هذا النموذج فإن النفايات واملخلفات النا ،الدائري"

عن االستهالك أو حىت اإلنتاج يف حد ذاته، يتم إعادة تدويرها مرة أخرى، وهذا من شأنه أن يساهم يف 
االقتصاد يف املوارد واحلفاظ عليها، كما يساهم كذلك يف التقليل من النفايات االستهالكية والصناعية، مما 

 ن صحة وحياة أفضل لإلنسان.يساهم بدوره يف احلفاظ على البيئة بكل مكوناهتا، وبالتايل ضما
إن املؤسسات االقتصادية، وخاصة الصناعية منها، تعد احملرك األساسي يف العملية اإلنتاجية، 
حيث تقوم بتحويل املواد اخلام إىل سلع ومنتجات قابلة لالستخدام، وتلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ا لكوهنا تشكل النسبة األكرب ضمن النسيج (، على وجه اخلصوص، دورا مهما يف ذلك، نظر م ص م)الا
املؤسسايت ملعظم االقتصاديات يف العامل، ومن هنا فإن أحد أهم اآلليات اليت تضمن حتقيق التنمية 
املستدامة، من خالل ضمان االنتقال الفعال من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري هو العمل على 

ن االقتصاد الدائري، وذلك من خالل تشجيع هذه املؤسسات تفعيل دور هذا النوع من املؤسسات ضم
على األخذ أكثر مببادئ هذا االقتصاد املبين على االستغالل األمثل للموارد من أجل حتقيق التنمية 

 املستدامة. وبناءا على ما تقدم ذكره، فإن إشكالية هذا البحث تتمحور حول السؤال الرئيسي اآليت:
 ؟تحقيق التنمية المستدامة في الجزائرلضمن االقتصاد الدائري ه الـم ص م الذي تلعب دورما هو ال

 :لإلجابة على هذه اإلشكالية املطروحة نقوم بوضع الفرضيتني اآلتيتني  :فرضيات البحث-
)املؤسسة حمل الدراسة( حلقة مهمة ضمن نشاطات االقتصاد م ص م "تشكل الا :(1الفرضية األولى )ف

 والية سطيف".الدائري على مستوى 
)املؤسسة حمل الدراسة( دور مهم يف حتقيق التنمية املستدامة م ص م "تلعب الا :(2الفرضية الثانية )ف

 على مستوى والية سطيف".
 اآلتية: األساسية هذا البحث إىل حتقيق األهداف يسعى: أهداف البحث-

 ؛تدامةمفهوم االقتصاد الدائري وتبيني عالقته بالتنمية املسف على التعر   -
 ضمن االقتصاد الدائري لتحقيق التنمية املستدامة؛م ص م توضيح الدور الذي تقوم به الا -
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اجلزائرية على مستوى والية سطيف من أجل م ص م القيام بإجراء دراسة ميدانية على واحدة من الا -
ورها يف حتقيق معرفة الدور الذي تقوم به يف االقتصاد الدائري )إعادة تدوير الورق املستعمل( وكذا د

 التنمية املستدامة على مستوى الوالية.  
، وذلك عندما قمنا مت االعتماد يف اجناز هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي: منهجية البحث-

 باستعراض أهم اجلوانب النظرية املرتبطة بالبحث، وعلى منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي للبحث.
 وعالقته بالتنمية المستدامة االقتصاد الدائري.0

 مفهوم االقتصاد الدائري 0.0
يعترب مفهوم "االقتصاد الدائري" من بني املفاهيم االقتصادية احلديثة اليت مت تطويرها يف العقود 
األخرية من قبل جمموعة من الكتاب والباحثني املهتمني أساسا مبجال اقتصاديات املوارد والبيئة والتنمية 

ن القول أن فكرة التدفق الدائري للمواد كنموذج يف االقتصاد تعود للباحث االقتصادي املستدامة، وميك
(K. Boulding منذ عام )6611 .(Burchard-Dziubinska, 2017, p09) ليتجلى هذا املفهوم

، والذي ابتدع فكرة "من 6691( عام W. Stahelبشكل أوضح مع املهندس املعماري السويسري )
، فيما يشري مبعناه العام إىل حتقيق االستفادة القصوى من املنتج عرب تدويره وإعادة إخراجه املهد إىل املهد"

يف أشكال واستعماالت جديدة، وهذا على عكس ما كان يُطلق عليه بعبارة "من املهد إىل اللحد"، واليت 
ستخدام مصطلح ولكن ا .(6161)جمدي، تعرب عن وسيلة االقتصاد السائد "من املوارد إىل النفايات" 

 .D. Pearce & K"االقتصاد الدائري" للمرة األوىل كان من قبل عاملي االقتصاد البيئي الربيطانيني )

Turner حيث أشارا إىل أن االقتصاد 6696( يف كتاهبما "اقتصاديات املوارد الطبيعية والبيئة" عام ،
األساسية فكرة إعادة التدوير، األمر الشائع يف العامل هو اقتصاد خطي تطور دون أن يتضمن يف بنيته 

الذي انعكس يف التعامل اجلائر مع البيئة باعتبارها مستودعا للنفايات، بينما االقتصاد الدائري يرتكز على 
دراسة األنظمة الغنية بردود األفعال، وبشكل خاص املنظومات احليوية، وإحدى النتائج الرئيسية لذلك هي 

ال من املكونات، ومفهوم التصميم للمالئمة وصوال إىل حتقيق مبادئ بروز مفهوم حتسني النظم بد
 .(6169)السعدون، االستدامة االقتصادية 
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يعترب االقتصاد الدائري منوذجا صناعيا جديدا يرتكز أساسا حول عملية إعادة التدوير، واليت يُقصد 
زاءه وتغري مواصفاته ليكون مادة أولية هبا إعادة استخدام املنتج مرة أخرى بعد االنتهاء من استعماله أو أج

. وبناء على هذا فإن االقتصاد (656، ص6166)البكري، لذات املنتج أو يدخل كجزء يف منتج آخر 
الدائري ميكن تعريفه بأنه نظام اقتصادي يهدف إىل التقليل من النفايات وتسخري أكرب حجم من املوارد، 

ذي يكون لديه منوذج إنتاج يعتمد على الثالثية "أخذ، وهو على عكس االقتصاد اخلطي التقليدي ال
 .(Ellen MacArthur Foundation, 2012, p24)صنع، ختلص"

 االقتصاد الدائري طريق نحو تحقيق التنمية المستدامة0.0
على الرغم مما مت حتقيقه من معدالت كبرية للنمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف العديد من 

ار اعتمادها على منوذج االقتصاد اخلطي، إال أن ذلك كان يتم على حساب استنزاف املوارد الدول يف إط
الطبيعية واإلضرار بالبيئة، وهو ما يتناقض مع متطلبات حتقيق التنمية املستدامة، واليت تعين "التنمية اليت 

تياجات اخلاصة تليب احتياجات احلاضر دون اإلضرار بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية االح
أما هدف التنمية املستدامة فينصب بشكل رئيس على تقييم األثر  ، (WCED, 1987, p43)هبا"

البيئي واالجتماعي واالقتصادي للمشاريع التنموية احلالية وأثرها على أجيال املستقبل من ناحية عدم 
تمد عليها اإلنسان وأن التنمية هي استنزاف املوارد، وحيث أن البيئة هي املخزون الطبيعي للموارد اليت يع

األسلوب الذي تتبعه اجملتمعات للوصول للرفاهية واملنفعة، وبالتايل فإن األهداف التنموية والبيئية يكمل 
، (639ص، 6169)الطويل و العبادي، بعضها البعض من أجل حتقيق احتياجات ورغبات األجيال 

األفضل لتحقيق التنمية املستدامة من خالل مراعاته لكل من  وبالتايل فإن االقتصاد الدائري يعترب النموذج
 األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

فالبعد االقتصادي إلعادة التدوير يتمثل أساسا يف ختفيض التكاليف سواء تلك املتعلقة بإقامة 
لى املواد أو أجزاء املواد مشاريع إعادة التدوير واليت ال تتطلب رؤوس أموال كبرية، أو تكاليف احلصول ع

من املخلفات بأسعار أقل مما لو كانت مواد طبيعية أو جديدة، وبالنسبة ملنتجات إعادة التدوير فهي حىت 
وإن كانت أقل جودة لكنها تليب احتياجات شرحية معينة من املستهلكني تكون غري قادرة على شراء السلع 
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ل لأليدي العاملة غري املاهرة وبعض الوسطاء واألشخاص يف األصلية أو اجلديدة، كما تزداد فرص التشغي
جتميع املواد من النفايات لتقدميها إىل مصانع إعادة التدوير واحلصول على عوائد جمزية مقابل ذلك. أما 
البعد االجتماعي فيتمثل يف العمل على جتميع النفايات يف أماكنها املخصصة هلا حسب خصوصياهتا، 

يساعد على تسهيل عمليات الفرز والتفكيك ومن مث إعادة التدوير، وهذا العمل ميكن  والذي من شأنه أن
أن يعمم على مجيع أفراد اجملتمع ويصبح من بني السلوكيات اليومية لديهم، وما ميكن أن حيققه من نتائج 

ا البعد البيئي اجيابية على نظافة املدينة ومنظرها اجلمايل، وانعكاس ذلك على الوضع الصحي للمواطن. وأم
فيتمثل يف العمل على تقليل التأثريات السلبية اليت ميكن أن حتدثها املخلفات واملواد إذا ما تُركت يف 
الطبيعة أو جرى دفنها دون معاجلة هلا، حيث تتسبب يف تلويث اهلواء واملياه والرتبة وانعكاس ذلك على 

ة يف عملية التدوير سوف ميكن القضاء على هذه الطبيعة واإلنسان ولكن من خالل اعتماد األسس العلمي
 .       (693-696ص، 6166)البكري، املخاطر وبنسبة كبرية جدا 

إن االنتقال حنو تبين  منوذج االقتصاد الدائري أصبح يشكل ضرورة ملحة جلميع االقتصاديات 
، وبالفعل بدأت العديد من املعاصرة الساعية إىل حتقيق تنمية مستدامة سواءا املتقدمة منها أو النامية

االقتصاديات يف استكشاف إسرتاتيجيات إعادة التدوير، ومنها الربازيل والصني واهلند وكينيا ومجهورية الو 
 الدميقراطية الشعبية واملغرب وجنوب إفريقيا وتركيا واألوروغواي وفييت نام واالحتاد األورويب

(UNCTAD, 2018, p2)اث وإحصائيات صادرة عن املنتدى االقتصادي . ويف هذا اإلطار تقدر أحب
( أن االقتصاد الدائري ميكن أن يوفر للعامل ما Ellen MacArthur Foundationالعاملي ومؤسسة )

ألف وظيفة جديدة خالل مخس سنوات، فيما  611، وسيول د 6165تريليون دوالر حبلول عام  6مقداره 
عفات االقتصاد الدائري قد تؤدي إىل خفض دول أوروبية أن مضا 7كشفت دراسات مشلت حنو 

 صحيفة العرب،)من جممل كتلة الوظائف  4%، وتوفري 70%انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 

، ومن هنا يظهر أن تبين  االقتصاد الدائري يشكل فعال أحد احللول املثلى لتحقيق التنمية (9ص،6161
 املستدامة.
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 في االقتصاد الدائري والتنمية المستدامةدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .3
 مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في االقتصاديات المعاصرة0.3

هي مؤسسات اقتصادية يتم متييزها يف املقام األول بأهناأقل حجما مقارنة باملؤسسات  م ص مإن الا
على مستوى دول العامل، م ص م موحد للاالكبرية، غري أنه وإىل حد اآلن مل يتم التوصل إىل وضع تعريف 

وذلك نظرا الختالف مراحل النمو، ودرجة التقدم التكنولوجي، واختالف املعايري املطبقة، وتباين 
)العساف، الوادي، و مسحان، اإلمكانيات والظروف االقتصادية واالجتماعية هلذه الدول 

هوم متقارب نسبيا بني الدول مت ومن أجل الوصول إىل مف ،، ولكن بالرغم من ذلك(69ص،6166
االستعانة مبجموعة من املعايري الكمية؛ كعدد العمال ورقم األعمال وجمموع امليزانية وغريها، وأخرى نوعية؛  

م ص م كاالستقاللية، وامللكية، واحلصة السوقية وغريها. وبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد اعتمد يف تعريفه للا
 اعتمدها االحتاد األورويب؛ واملتمثلة يف: عدد العمال، رقم األعمال السنوي، الوطنية على املعايري اليت

جمموع امليزانية السنوي، باإلضافة إىل معيار نوعي واخلاص باالستقاللية، حيث عرفها على أهنا: "تلك 
 مليار دج، أو ال 4رقم أعماهلا السنوي مبلغ  زشخصا، وال يتجاو  651املؤسسات اليت تشغل أقل من 

)اجلريدة الرمسية مليار دج، كما أهنا تستويف معايري االستقاللية"  6يتجاوز جمموع ميزانيتها السنوية 
 .(1ص،6169للجمهورية اجلزائرية،

أمهية بالغة يف االقتصاديات املعاصرة سواءا املتقدمة منها أو النامية؛ فهي تثمل م ص م تكتسي الا
لعديد من الدول، وتعلب دورا هاما يف حتقيق التنمية االقتصادية الغالبية الكربى يف النسيج املؤسسايت ل

من جمموع املؤسسات،  %66يف االحتاد األورويب نسبة م ص م واالجتماعية؛ فعلى سبيل املثال تشكل الا
من العمالة اإلمجالية، وتول د  %19مليون شخص، وذلك بنسبة  61كانت توظف   6164ويف سنة 

من  %66نسبة م ص م . ويف اليابان تشكل الا(Wosten , 2016, p10)من القيمة املضافة  59%
 & Bellihi)من القيمة املضافة  %53من العمالة اإلمجالية و %16جمموع املؤسسات، حيث تول د 

Bazi, 2015, p343)مؤسسة، وتساهم يف تشغيل  6163691م ص م. ويف اجلزائر بلغ عدد الا
 (6169Bulletin d’informationالسداسي األول لسنة عامل، وذلك إىل غاية هناية  2690246

statistique de la PME, 2018, p6) 
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ضمن النسيج املؤسسايت ملعظم االقتصاديات يف العامل، جيعلها  م ص مإن هذا العدد الكبري للا
حلقة تشكل دعامة أساسية يف العملية اإلنتاجية ويف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهي اليوم تشكل 

مهمة ضمن االقتصاد الدائري، من خالل التأثريات املتبادلة بينها وبني البيئة اليت تعمل يف إطارها؛ فحوايل 
األوروبية هلا تأثري كبري على البيئة، وذلك بناءا على كمية إنتاج النفايات م ص م من الا %45إىل  41%

هنا يكون من املهم جدا العمل على  ، ومن(Wosten, 2016, p10)واستهالك الطاقة والتلوث البيئي
تفعيل دور هذه املؤسسات ضمن االقتصاد الدائري، وذلك من خالل تشجيعها على األخذ أكثر مببادئ 
هذا االقتصاد املبين على االستغالل األمثل للموارد،  وإزالة كل العوائق اليت ميكن أن تواجهها يف ذلك من 

 أجل حتقيق تنمية أكثر استدامة.
 وائق انتقال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تبّني نموذج االقتصاد الدائري ع 0.3

بالرغم من االهتمام الكبري للعديد من الكتاب والباحثني بإبراز أمهية تبين  منوذج االقتصاد الدائري 
وما   لتحقيق تنمية أكثر استدامة، إال أن تطبيق هذا النموذج يف الواقع من قبل الشركات الصناعية عم

خصوصا ال يزال بعيدا عما هو مطلوب، ويعود هذا التأخر يف تبين  منوذج االقتصاد الدائري من م ص م والا
 :(Rizos et al, 2016, pp3-5)إىل جمموعة من العوائق ميكن ذكر أمهها فيما يلي م ص م قبل الا

ملني يف املؤسسة اجتاه وتتعلق بفلسفة وعادات ومواقف املديرين والعا الثقافة البيئية للمؤسسة: -
ممارسات االقتصاد الدائري؛ فبعض املديرين قد تكون لديهم مواقف اجيابية، على عكس البعض اآلخر 
منهم، كما قد يكون لديهم اختالفات يف إدراكهم لألخطار، وحيتاج متخذو القرار إىل تقدير القيمة 

خذ بعني االعتبار أخطار التغيري يف حميط امللموسة قبل البدء يف تلك املمارسات لتقييم التكاليف واأل
األعمال احلايل، واإلقرار باحلاجة إىل تبين  نظرة بعيدة املدى. وكذلك األمر بالنسبة ملواقف وسلوك 
العاملني؛ فالعمل داخل املؤسسة اليت يكون لديها الوعي البيئي قد حيفز بعض العاملني على عكس 

 البعض اآلخر منهم. 
يف تبن يها لالقتصاد الدائري؛ فالتحول م ص م ويُعد  من أهم العوائق اليت تواجهها الا نقص رأس المال: -

إىل منوذج اإلنتاج/األعمال الدائري يتطلب جمموعة من النشاطات كالتخطيط للتوزيع، إدارة املخزون، 
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ر ختطيط اإلنتاج، وإدارة شبكات اإلمداد العكسية، وهذا يتطلب حجم كبري من الوقت واالستثما
عموما تكون أكثر حساسية ألي تكاليف إضافية مقارنة م ص م داخل املؤسسة، حيث أن الا

باملؤسسات الكبرية. كذلك فإن تطبيق منوذج االقتصاد الدائري يتطلب مراقبة وحتسني مستمرين لدورة 
صعوبة حياة املنتج، وبالتايل زيادة حاجة املؤسسة إىل تسخري حجم أكرب من املوارد. باإلضافة إىل 

على التمويل اخلارجي من البنوك وغريها لعدم امتالكها للضمانات الكافية، كما أنه م ص م حصول الا
 ال توجد مناهج جديدة للتمويل لتشجيع مناذج األعمال اإلبتكارية.

ويُعد  من أهم العوائق كذلك؛ فعدم وجود إطار تشريعي  نقص الدعم الحكومي/التشريعات الفعالة: -
عن التحول إىل االقتصاد الدائري، كما ميكن م ص م وأكثر اتساقا من شأنه أن يعيق الا ملموس وصارم

لنماذج األعمال الدائرية أن تتأثر بشكل كبري باخنفاض الضرائب على املوارد، وبالتايل فإن املؤسسات 
تكاليف سوف تفضل شراء املواد األولية األرخص بدال من إعادة تدويرها، والذي يستلزم يف الغالب 

إضافية للمعاجلة. ونادرا ما يتم إدماج فرص مناذج األعمال الدائرية ضمن السياسات، واليت يكون 
تركيزها األساسي على االبتكار والكفاءة، كذلك فالتشريعات اخلاصة باملنافسة تعيق التعاون بني 

عض الدول ال يوجد املؤسسات وال تشجع على فهم التصميم الدائري وتطوير املنتجات وغريها. ويف ب
هناك إنفاذ للقواعد التنظيمية اخلاصة بالبيئة بشكل فعال، وهذا ال يشجع املؤسسات على البحث عن 
املشرتين احملتملني ملنتجاهتا، وباملثل بالنسبة ألدوات سياسة املالية العامة األخرى مثل فرض الضرائب 

 ستهالك من قبل املستهلكني. على استهالك املنتجات امللوثة للبيئة ملراقبة عادات اال
وذلك فيما يتعلق مبنافع االقتصاد الدائري والتشريعات البيئية، ويف هذا اإلطار نقص المعلومات:  -

مؤسسة أوروبية إىل أن أغلب املؤسسات إما أهنا مل تسمع مبصطلح  311توصلت دراسة أجريت على 
مؤسسة يف  659دراسة مماثلة أجريت على  "االقتصاد الدائري" أو أهنا مل تتمكن من فهم معناه، ويف

الصني توصلت إىل أنه يوجد فهم جيد نسبيا لالقتصاد الدائري ولكن ال تزال توجد فجوة كبرية بني 
وعي املؤسسة والسلوك احلايل بسبب جمموعة من العوامل النطاقية والثقافية. واالنتقال الناجح إىل 

ل اجلهود اجلماعية، وتبادل ونشر املعرفة واالبتكار بني االقتصاد الدائري ميكن حتقيقه فقط من خال
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خمتلف األطراف ذات املصلحة يف سلسلة القيمة؛ فالنقص يف تبادل املعلومات يشكل عائق إضايف 
أمام التبين  الفعال لنماذج األعمال الدائرية، حيث أن عوامل كاخلصوصية ونقص الثقة واملسائل املتعلقة 

ركة املعرفة ومعلومات املنتج بني املؤسسات وتشكل بذلك عائق أمام اإلنتاج باملنافسة متنع من مشا
 املشرتك واالبتكار واإلدارة الفعالة للمنتجات يف هناية عمرها اإلنتاجي.

وتتعلق مبمارسات األعمال اخلضراء، مثل مراقبة وإبالغ بيانات األداء البيئي واليت األعباء اإلدارية:  -
م ص م ، فعلى سبيل املثال يتطلب أن تقوم الام ص مبالكاد تكون يف متناول الاميكن اعتبارها معقدة و 

يف العديد من احلاالت بتقدمي البيانات نفسها ملختلف اجلهات احلكومية وبأشكال خمتلفة، ولكنها 
 حتتاج يف ذلك إىل اخلربة واليت غالبا ما تبحث عنها لدى املستشارين اخلارجيني. كذلك فإن تبين  منوذج

 األعمال الدائري ميكن أن يستلزم إدارة أكثر تعقدا وأكثر تكلفة وكذا عمليات التخطيط. 
عن حتويل منوذج م ص م فنقص هذه املهارات ميكن أن يعيق الا نقص المهارات التقنية والتكنولوجية: -

 أعماهلا اخلطي إىل النموذج الدائري، ويتطلب حتقيق ذلك التحول إدماج تكنولوجيات مستدامة
جديدة لإلنتاج واالستهالك يف مناذج األعمال اخلطية احلالية )يف جماالت كالتصميم البيئي، اإلنتاج 
النظيف، تقييم دورة حياة املنتج(، وكذلك توفري الكفاءات القادرة على إدارهتا، غري أن الطلب على 

جيات الصديقة للبيئة ال يزال يف الغالب منخفضا جدا، كما أن القدرات التقنية ليست كافية. التكنولو 
من تبين  مداخل االقتصاد الدائري  م ص م وعالوة على ذلك، توجد هناك عوامل أخرى قد متنع الا

يف كفاءة  كعدم كفاية االستثمارات يف التكنولوجيات اليت تركز على تصاميم املنتجات الدائرية، التدين
 تكنولوجيات املوارد املتقدمة، إىل جانب تدين تسعري املواد األولية.

على مشاركة مورديها م ص م وترجع أساسا إىل اعتماد الانقص الدعم من شبكات العرض والطلب:  -
وعمالئها يف النشاطات املستدامة، ويتطلب التطبيق الناجح لالقتصاد الدائري ضرورة تعاون كل 

سلسلة التوريد، غري أن املوردين قد يرتددون يف املشاركة يف عمليات االقتصاد الدائري  األطراف عرب
اإلبتكارية بسبب األخطار احملتملة على ميزهتم التنافسية أو بسبب عدم إعطائهم األولوية ملمارسات 

د يف سلسلة االقتصاد الدائري. ومن احملتمل أن يؤدي تبين  منوذج االقتصاد الدائري إىل زيادة التعق
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التوريد ويؤثر على سلسلة القيمة للمنتج أو العملية أو اخلدمة، وهنا جيب أن تكون هناك نوع من 
احلوكمة من خالل العمل على تقاسم التكاليف واألرباح على طول سلسلة القيمة. ومن ناحية أخرى، 

إحداث تغيري يف مناذج  فإن عدم كفاية الوعي لدى املستهلك مبنافع املنتجات اخلضراء ال يشجع على
االستهالك، وغالبا ما ال يوجد هناك ضغط كبري من جانب الطلب على املنظمات األصغر الستيفاء 

 معايري االستدامة أو تطوير منوذج أعمال االقتصاد الدائري.           
 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن االقتصاد الدائري لتحقيق التنمية المستدامة 3.3

تشكل املؤسسات االقتصادية وخاصة الصناعية منها احملرك األساسي للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وذلك من خالل الدور الذي تقوم به يف العملية اإلنتاجية واليت يتم من خالهلا حتويل املواد 

رية هي اليت اخلام إىل سلع ومنتجات قابلة لالستخدام، وعلى الرغم من أن املؤسسات الصناعية الكب
م احتلت املكانة األكرب يف عمليات اإلنتاج والتصنيع، وذلك منذ الثورة الصناعية إىل يومنا هذا، إال أن الا

هي األخرى أصبحت تلعب دورا هاما يف ذلك، حيث بدأ االهتمام يتزايد هبذا النوع من املؤسسات  ص م
اية االهتمام مبوضوع االقتصاد الدائري منذ السبعينات من القرن املاضي، والذي تزامن كذلك مع بد

والتنمية املستدامة كاستجابة لآلثار السلبية الناجتة خالل فرتة تبين  منوذج االقتصاد اخلطي، واملتمثلة أساسا 
يف استنزاف الثروات الطبيعية وتلويث البيئة، وذلك على الرغم من مما مت حتقيقه من معدالت كبرية للنمو 

 ية واالجتماعية طوال تلك الفرتة.والتنمية االقتصاد
م ويف الواقع، ال يزال االقتصاد الدائري بعيدا عن التطبيق يف الشركات الصناعية بصفة عامة، ويف  الا

على وجه اخلصوص؛ فعلى الرغم من كل املناهج واألدوات املتاحة لتحسني اإلدارة البيئية للشركات، ص م 
ومن  (Ormazabal et al, 2016, p1049) من النضج  إال أن الشركات تكون يف مراحل خمتلفة

ناحية أخرى، جند أن الدول اليت تزيد فيها نسبة التلوث البيئي كالصني واهلند مثال، سوف يزيد اهتمامها 
يف نشطات األعمال م ص م أكثر بضرورة تبين  منوذج االقتصاد الدائري، حبيث ستسعى أكثر إىل إدماج الا

واليت تشكل م ص م، التلوث وحتقيق التنمية املستدامة؛ ففي الصني تعترب الا الدائرية للتقليل من
من  %91من جمموع املؤسسات، املساهم الرئيسي يف مشكلة التلوث البيئي، وذلك بنسبة تفوق 66.6%
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حجم التلوث الصناعي العام، وبالتايل فإن عدد كبري جدا من هذه املؤسسات ترتكز يف سلسلة التوريد 
 .(Jinhui, 2018, p10)د الدائري لالقتصا

يف االقتصاد الدائري من أجل حتقيق التنمية املستدامة يتطلب العمل أكثر م ص م إن تفعيل دور الا
على تشجيع ودعم هذه املؤسسات لالندماج بشكل فعال ضمن قطاعات االقتصاد الدائري، وكذا العمل 

كنا قد تطرقنا إليها أعاله، حيث يُعترب نقص الدعم من   على إزالة كل العوائق اليت ميكن أن تعرتضها، واليت
األوروبية لنبين  مناذج م ص م شبكات العرض والطلب وكذا نقص رأس املال مها العائقني الرئيسيني أمام الا

أعمال االقتصاد الدائري، وأن العامل الرئيسي املساعد هو ثقافة الوعي البيئي للمؤسسة مبا فيها اإلدارة 
اجلزائرية فيمكننا القول، وذلك بناءا م ص م وأما بالنسبة للا .(Schroeder et al, 2018) والعاملني

على الواقع احلايل الذي تعيشه هذه املؤسسات، بأن نقص التمويل وكذا نقص الدعم احلكومي 
تلفة والتشريعات الفعالة هي اليت متثل أهم العوائق اليت حتول دون االستثمار أكثر يف القطاعات املخ

 لالقتصاد الدائري من أجل حتقيق التنمية املستدامة.
 .تحليل النتائج1

(، Eurl SOTRA Carton Industrieلقد قمنا بإجراء دراسة ميدانية على مستوى مؤسسة )
واليت تعترب واحدة من املؤسسات املختصة يف إعادة تدوير الورق املستعمل إلنتاج أطباق البيض، وتقع 

ى منطقة النشاطات والتخزين بعني آرنات والية سطيف؛ وهي مؤسسة صغرية احلجم املؤسسة على مستو 
عامل، ويعود تاريخ إنشاء املؤسسة إىل سنة  64وذلك باالستناد إىل معيار عدد العمال والذي يبلغ حاليا 

 .6161، وأما التاريخ الفعلي لالنطالق يف النشاط فقد كان ابتداءا من شهر مارس 6165
ملعلومات املتحصل عليها يف إطار هذه الدراسة، وخالل قيامنا بعرض وحتليل ألهم وعلى ضوء ا

تلك املعلومات املرتبطة باملوضوع، سنحاول اختبار الفرضيتني اليت مت وضعهما يف بداية هذا البحث بغية 
 اإلجابة على اإلشكالية.
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 ( 1توى والية سطيف )اختبار فدور المؤسسة محل الدراسة في االقتصاد الدائري على مس 1.0
لقد أدركت اجلزائر يف اآلونة األخرية مدى أمهية االقتصاد الدائري كنموذج جديد يف حتقيق التنمية، 
ومدى حجم الفوائد اليت ميكن أن جتنيها إذا ما مت تبين  مبادئ هذا النموذج، وذلك على الصعيد 

ر، ال تزال اجلزائر تشهد تراجعا كبريا يف هذا اجملال، االقتصادي واالجتماعي والبيئي. ولكن يف واقع األم
مليون طن  63(، ما يفوق ANDفقد بلغ حجم النفايات يف اجلزائر، حسب الوكالة الوطنية للنفايات )

مليون طن نفايات منزلية، وميثل حجم النفايات من الورق والكارتون 66.5من بينها  6161خالل سنة 
مليون طن خالل السنة املذكورة، 6.3موع النفاياتالناجتة؛ أي ما مقداره من جم %61املستعمل ما نسبته 

كلغ قابلة لالسرتجاع، وباملقابل فإن نشاطات 65كلغ من النفايات سنويا؛ منها   361وينتج كل فرد 
فقط، ولذلك فإن احلاجة إىل خلق %9إعادة التدويروالتثمني ملختلف تلك النفايات ال تتعدى نسبة 

اتصناعية ختتص يف هذا اجملال سوف تكون كبرية جدا، حيث ذكرت الوكالة أنه توجد وإنشاء مؤسس
وقد  (AND, 2016)مؤسسة خمتصة يف جمال إعادة تدوير النفايات على املستوى الوطين  6111

شرعت الوكالة الوطنية للنفايات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف العمل على تشجيع 
ملستثمرين على إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة خاصة هبم من أجل الرفع من معدالت ودعم ا

مجعوإعادة تدوير النفايات واالستفادة منها كمواد أولية إلجياد منتجات ومواد جديدة وخلق مناصب شغل 
 ومصادر للدخل والثروة، وباملقابل التقليل من خماطر التلوث الذي يضر بالبيئة الطبيعية.

اليت مت إنشاؤها بدعم من الوكالة الوطنية لدعم م ص م ؤسسة حمل الدراسة واحدة من الاتعد امل
تشغيل الشباب؛ وهي ختتص يف جمال إعادة تدوير الورق املستعمل إلنتاج أطباق البيض كما ذكرنا سابقا؛ 

فيما يلي سنقوم وهي بذلك تساهم يف االقتصاد الدائري يف جمال اسرتجاع وتثمني نفايات الورقاملستعمل، و 
بتقدمي شرح موجز ألهم املراحل اليت متر هبا العملية اإلنتاجية داخل املؤسسة بدءا من مرحلة مجع املادة 

 األولية وصوال إىل بيع املنتج النهائي )أطباق البيض( والذي ميكن إعادة اسرتجاعه مرة أخرى.
عترب املادة األولية املستخدمة، وميكن ألنواع يتم يف البداية مجع الورق املستعمل والذي يُ  الجمع والنقل: -

خمتلفة من الورق والكارتون أن تدخل يف عملية التصنيع، ولكن نظرا خلصوصيات اآلالت اليت متتلكها 
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املؤسسة، فإنه يتم مجع أصناف حمددة من خملفات الورق، واملتمثلة أساسا يف: الورق األبيض، الورق 
هبذه املخلفات من طرف شركات خمتصة يف عمليات مجعها، أو من  املقوى، واجلرائد، ويتم التزويد

أماكن حمددة كاملدارس واجلامعات واملطابع وبعض اإلدارات واهليئات األخرى، وبعدها يتم نقل الورق 
 اجملم ع بواسطة وسائل النقل اخلاصة باملؤسسة ليتم استخدامها يف عملية التصنيع واإلنتاج.

وصول خملفات الورق املستعمل إىل خمزن املؤسسة وقبل البدء يف عملية بعد التصنيع واإلنتاج:  -
التصنيع، فإنه يتم فرزها وتنقيتها من أي نوع من الشوائب أو العوالق امللتصقة هبا )كاملاسكات املعدنية 
أو البالستيكية، األشرطة الالصقة وغريها(، وبعدها يتم إدخال الورقالذي مت فرزه للتصنيع، حيث تقوم 
اآلالت يف البداية بتقطيعه وطحنه حىت يصبح يف شكل مسحوق )ألياف( من الورق، مث يتم خلطه 
باملاء جيدا إلزالة احلرب واملواد األخرى، وميكن إضافة بعض املواد وامللونات، ليتم يف النهاية تشكيل 

املطلوبة )يتم  عجينة الورق، وبعدها يتم إدخال العجينة يف إسطمبات )قوالب( لتشكيل أطباق البيض
طبق/سا(، وبعدها يتم جتفيف األطباق وتوظيبها، ليتم وضعها يف األخري يف أكياس 6611إنتاج 

 بالستيكية وتصبح بذلك جاهزة لالستخدام.
تقوم املؤسسة ببيع وتسويق منتجاهتا من أطباق البيض جملموعة من الزبائن من داخل البيع والتسويق:  -

شكل أساسي مع املزارعني ومريب الدواجن املنتجة للبيض. وجتدر وخارج والية سطيف، وتتعامل ب
طبق/سا( لكي تقوم 5111اإلشارة إىل أن املؤسسة تسعى إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية لتصل إىل )

بالتصدير حنو اخلارج بعد تلبية كل االحتياجات احمللية، كما أن مدير املؤسسة يتطلع إىل تنويع 
إمكانية تصنيع منتجات أخرى مبادة الورق املستعمل نفسها، ومنها:  املنتجات، حيث توجد هناك

أوعية النباتات القابلة للتحلل اليت تستخدم يف املشاتل، منتجات يستخدمها املرضى للتبو ل، وكذلك 
 إمكانية تعويض أجزاء البوليستريان املستخدمة يف تعبئة وتغليف خمتلف السلع واملنتجات داخل العلب. 

تدوير الورق املستعمل يعد عملية أكثر سهولة مقارنة بباقي النفايات واملخلفات األخرى   إن إعادة
كالبالستيك والزجاج واحلديد وغريها، إال أن اجلزائر ال تزال تشهد تأخرا يف هذا اجملال كذلك؛ فنسبة 

رتون يقدر با ، حيث أن االستهالك الوطين من الورق والكا10%اسرتجاع وإعادة تدوير الورق ال تتعدى 
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ألف طن يف السنة فقط، وجتدر اإلشارة إىل أن  51ألف طن يف السنة، بينما ال يتم اسرتجاع إال  111
ألف طن، وهو ما ميثل حوايل  66( لوحدها تقوم بإعادة تدوير أكثر من Tonic Emballageشركة )

لذا جيب  ،(Djemaci & Zaid-Chertouk, 2011, p41)ثلث النسبة على املستوى الوطين
م ص م التشجيع أكثر على االستثمار يف هذا اجملال بالعمل على تسهيل إنشاء أكرب عدد ممكن من الا

 ختتص يف اسرتجاع وإعادة تدوير الورق املستعمل. 
، ومنها املؤسسة م ص م؛ أي أن الابصحة الفرضية األولىوبناء على ما تقدم ذكره ميكن القول 

مهمة يف االقتصاد الدائري على مستوى والية سطيف وحتديدا يف جمال حمل الدراسة تشكل فعال حلقة 
 إعادة تدوير الورق املستعمل.      

 ( 2دور المؤسسة محل الدراسة في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوالية )اختبار ف 0 .1
يف إعادة  إن الدور الذي تلعبه املؤسسة حمل الدراسة يف االقتصاد الدائري من خالل مسامهتها

تدوير الورق املستعمل على مستوى والية سطيف، سوف جيعلها تلعب دورا هاما يف حتقيق التنمية 
املستدامة على مستوى الوالية وعلى مستوى الوطن ككل، وكما هو معروف فإن إنتاج الورق مبختلف 

سي األلياف السيليلوزية أشكاله يتطلب استهالك كميات كبرية من املواد األولية اليت يكون مصدرها األسا
خلشب األشجار وبعض النباتات األخرى، كما يتطلب كذلك استهالك الطاقة واملياه واملواد األخرى، ومع 
وجود استهالك كبري للورق على مستوى البلدان املختلفة يف العامل ومن بينها اجلزائر، وبالتايل فإن عملية 

ى االقتصاديات املختلفة لتلك البلدان من الناحية االقتصادية إنتاج واستهالك الورق هلا تأثريات كبرية عل
واالجتماعية والبيئية؛ فإنتاج الورق يتسبب يف قطع األشجار، واستهالك كميات كبرية من الطاقة واملياه 
والكهرباء، ومن ناحية أخرى فإن استهالك الورق خيلف سنويا حجم كبري من النفايات اليت تضر بالبيئة يف 

دم إعادة تدويرها ورميها يف مكبات النفايات، حيث يضر ذلك باألراضي الزراعية أو املناطق حالة ع
األخرى خاصة منها ذات الطابع السياحي، كما يؤثر على مجالية املدن والقرى واملناطق احلضرية، كما أن 

ا يتسبب يف تلويث العمل على حرق نفايات الورق يتسبب يف زيادة نسبة ثاين أوكسيد الكربون يف اجلو مم
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اهلواء، وعليه فإن عملية إعادة تدوير الورق املستعمل تكتسي أمهية بالغة من الناحية االقتصادية 
 واالجتماعية والبيئية، حيث ستؤدي إىل التقليل من تلك اآلثار السلبية املذكورة.

ايل فهي تساهم يف وبالنسبة للمؤسسة حمل الدراسة فهي تقوم بإعادة تدوير الورق املستعمل، وبالت
التقليل من اآلثار السلبية اليت ختلفها نفايات الورق على مستوى والية سطيف، سواء يف جانبها 
االقتصادي أو االجتماعي أو البيئي، وبالتايل فاملؤسسة تقوم بدور مهم يف حتقيق التنمية املستدامة من 

 ا، وميكن توضيح ذلك من خالل النقاط اآلتية:خالل تلك اجلوانب الثالثة واليت متثل األبعاد األساسية هل
 وذلك من خالل مسامهة املؤسسة حمل الدراسة فيما يلي: البعد االقتصادي:

 توفري مناصب الشغل للعديد من األفراد مما يضمن هلم مصدر دخل دائم؛ -
د املادة االستغالل األمثل للموارد من خالل إعادة تدوير الورق املستعمل، خاصة وأن اجلزائر تستور  -

 األولية للورق )عجينة الورق( من األسواق اخلارجية؛
 املسامهة يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل والقيمة املضافة وحتقيق التنمية االقتصادية؛ -
 تلبية احتياجات العمالء )مربو الدواجن املنتجة للبيض( من منتجات أطباق البيض. -

 ؤسسة فيما يلي:وذلك من خالل مسامهة امل البعد االجتماعي:
 التقليل من معدالت البطالة والفقر وما ينجر عنها من مشاكل وآفات اجتماعية؛ -
تنمية السلوك احلضاري واالجتماعي على مستوى املدن واملناطق املختلفة، من خالل دورها يف مجع  -

 خملفات الورق بدال من أن يتم حرقها أو رميها يف مكبات النفايات؛
 التنمية االجتماعية واحلضارية على مستوى والية سطيف.املسامهة يف حتقيق  -

 وذلك من خالل مسامهة املؤسسة فيما يلي: البعد البيئي:
محاية البيئة من التلوث الناتج عن خملفات الورق املستعمل سواء على مستوى الرتبة أو على مستوى  -

 اهلواء إذا ما مت حرق تلك املخلفات؛
لتوجيه مزيد من االستثمارات اخلاصة والعمومية حنو نشاطات إعادة  إمكانية اختاذ املؤسسة كنموذج -

 تدوير النفايات سواء فيما يتعلق بالورق املستعمل أو نفايات البالستيك أو احلديد أو األملنيوم وغريها؛
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 املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة على مستوى والية سطيف والوطن ككل. -
 

كذلك؛ أي أن صحة الفرضية الثانية  ذكره أعاله، ميكن تأكيد ويف األخري، وعلى أساس ما مت
، ومنها املؤسسة حمل الدراسة كنموذج لتلك املؤسسات تلعب دور مهم يف حتقيق التنمية م ص مالا

 املستدامة على مستوى والية سطيف.

 خاتمة: .5
الدائري املبين على لقد أصبحت العديد من الدول يف العامل تتجه أكثر حنو تبين منوذج االقتصاد 

إعادة تدوير النفايات واملخلفات الصناعية واالستهالكية القابلة إلعادة التصنيع مرة أخرى، وذلك بعد ما  
كان االعتماد يف السابق يرتكز على تطبيق منوذج االقتصاد اخلطي املبين على أخذ املوارد املتاحة وتصنيعها 

ة عمرها اإلنتاجي دون إعادة تدويرها مرة أخرى. وعلى الرغم مث التخلص من النفايات واملنتجات يف هناي
مما مت حتقيقه من معدالت كبرية للنمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف الكثري من الدول يف إطار تبنيها 
لنموذج االقتصاد اخلطي منذ الثورة الصناعية إىل يومنا هذا، إال أن ذلك كان يتم على حساب استنزاف 

رد واإلضرار بالبيئة الطبيعية، وبالتايل فإن االجتاه حنو تبين  منوذج االقتصاد الدائري سوف يضمن حتقيق املوا
تنمية أكثر استدامة تراعي فيها اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية، حيث أن إعادة تدوير النفايات 

املوارد ويسمح باالقتصاد يف استخدام  واملخلفات الناجتة عن التصنيع أو االستهالك سوف يوفر مزيد من
 الطاقة واملواد، وباملقابل التقليل من حجم النفايات اليت تتسبب يف تلويث البيئة الطبيعة.

ضمن نشاطات إعادة تدوير النفايات مبختلف أصنافها يعد م ص م إن العمل على تفعيل دور الا
تطبيق الفعال لنموذج االقتصاد الدائري من أجل من بني أحد اآلليات اهلامة اليت تضمن االنتقال حنو ال

حتقيق التنمية املستدامة، وذلك لكون أن هذه املؤسسات تشكل النسبة األكرب ضمن النسيج املؤسسايت 
هي اليت يكون هلا الدور األكرب يف دورات اإلنتاج م ص م ملعظم االقتصاديات يف العامل، وبالتايل فإن الا

على املواد األولية وحىت إيصال السلع واملنتجات إىل الزبائن واملستهلكني، كما  والتصنيع بدءا من احلصول
أن بداية االهتمام هبذا النوع من املؤسسات باعتبارها حمركا أساسيا للتنمية كان بالتزامن مع بداية احلديث 

جند أن تفعيل دور عن موضوع االقتصاد الدائري والتنمية املستدامة منذ سبعينات القرن املاضي، ومن هنا 
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يف االقتصاد الدائري سوف يساهم بفعالية يف حتقيق التنمية املستدامة. وقد مت التأكيد على ذلك م ص م الا
من خالل ما مت التوصل إليه يف الدراسة امليدانية، حيث وجدنا أن املؤسسة حمل الدراسة على مستوى 

ستعمل إلنتاج أطباق البيض، وهي بذلك تساهم والية سطيف تلعب دورا هاما يف إعادة تدوير الورق امل
 يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل ما تساهم به يف خمتلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
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 : ملخص
تعد قضية النفايات من القضايا العاملية اليت هتدد أمن املناخ واليت كانت والزالت مسببا رئيسيا فيما يسمى 

ة االحتباس احلراري، لذلك سعت الدول إىل معاجلتها من خالل تدوير النفايات وحماولة االستفادة منها بظاهر 
وكذلك التخلص منها بطرق أكثر أمانا، حيث هتدف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على عملية إدارة 

ة ما قامت به من جمهودات جعلتها تصل إىل النفايات يف السويد باعتبارها جتربة عاملية رائدة يف هذا اجملال، مربز 
فإدارة النفايات يف السويد جعلها  درجة استنفاذ لنفاياهتا واالنتقال حنو عملية استرياد النفايات من الدول اجملاورة.

ثري تكون أكثر كفاءة يف استخدام املوارد وتأثريها على البيئة أقل مما كانت عليه قبل سنوات. مما أدى إىل تقليل التأ
البيئي للنفايات، كما اخنفضت انبعاثات الغازات الدفيئة كما كان هناك أيضا اخنفاض عام يف انبعاثات املواد 

 اخلطرة مثل املعادن الثقيلة وامللوثات العضوية.
 السويد.؛ إدارة النفايات؛ النفايات إىل طاقةكلمات مفتاحية: 

 N74؛  Q2؛ JEL :Q 42تصنيف 

. 
__________________________________________ 

  menidjel.djamila@ gmail.com:االيميل، منيجل مجيلة: مرسلمؤلف الال 1
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Abstract: 

The issue of waste is a global issue that threatens climate security and 

is still a major cause of global warming, so countries have sought to address 

it by recycling wasteand trying to benefit from it as well as safer disposal. 

This paper aims at highlighting the process Sweden's waste 

management as a leading global experience, highlighting its efforts to make 

it wasteful and to move towards the importation of waste from neighboring 

countries. 

Waste management in Sweden has made it more resource efficient and 

has less environmental impact than it did years ago.Resulting in a reduction 

in the environmental impact of waste , reduced GHG emissions and there 

was also a general reduction in emissions of hazardous substances suchas 

heavy metals and organic pollutants. 

Keywords:Waste to Energy;Waste Management;Sweden. 

Jel Classification Codes: Q42,Q2 , N74 

  مقدمة:.0

يف تدمري الغالف اجلوي لطبقة األوزون  إن تصاعد الغازات امللوثة هي العامل الرئيسي املسبب
وارتفاع حرارة األرض واليت أدت إىل التيارات املناخية اليت هي من أكرب التهديدات اليت يواجهها العامل، ملا 

قضايا  تهلا من انعكاسات مدمرة على البشرية ومجيع الكائنات احلية على الكرة األرضية. لذلك أصبح
ايا على اإلطالق حاضرا ومستقبال، وهي تقلق مجيع الدول واملنظمات العاملية التلوث البيئي من أهم القض

ملا هلا من تأثريات مدمرة على مجيع القطاعات ما يؤدي إىل تغريات دميغرافية واهنيارات اقتصادية ومالية 
 ول. وانتشار األمراض وتعاظم الفقر واجلوع وتفشي الفوضى مما يهدد األمن والدميقراطية وسيادة الد

وتعترب مشكلة النفايات من أهم املسببات للتلوث جبميع أنواعه، لذا حاولت بعض الدول االلتفات 
هذه القضية وحماولة معاجلتها من ناحية حلماية بيئتها وحفظ حق األجيال القادمة يف مناخ نظيف  إىل

ية اليت ميكن أن تدر عائدا حد املصادر الطاقو أوصحي، ومن ناحية أخرى حماولة االستفادة منها باعتبارها 
وُتخَفض من االستهالك املفرط للطاقة خاصة مع االرتفاع املستمر للكثافة السكانية واليت ينجر عنها طلب 

 متزايد ملصادر الطاقة.
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أصدرت احلكومة السويدية تعليمات إىل حيث وتعد التجربة السويدية الرائدة عامليا يف هذا اجملال 
إدارة النفايات أكثر كفاءة يف استخدام املوارد جعلت  ،ضع خطة وطنية للنفاياتوكالة محاية البيئة لو 

كن طر  التسالل الرئيسي وعليه ومن خالل ما سبق مي وتأثريها على البيئة أقل مما كانت عليه قبل سنوات،
 أين وصلت السويد في إدارتها للنفايات باعتبارها تجربة عالمية رائدة؟ التايل:

 نه جمموعة من التسالالت الفرعية:م تفرعي ذيوال
 ما املقصود بالنفايات وعملية إعادة تدويرها؟ -
 ؟waste to energyما املقصود بالنفايات إىل طاقة  -
 ما معىن عملية تدوير النفايات؟  -
 إىل أين وصلت السويد يف إدارهتا لنفاياهتا؟ -
 ما موقع النفايات اخلطرة يف التجربة السويدية؟ -

 يم الدراسة إىل العناصر التالية:وعليه فقد مت تقس
، طاقة الكتلة احليوية، النفايات إىل طاقةالتأصيل النظري للدراسة )مفهوم النفايات وأنواعها،  -

 (؛إعادة التدوير ومكوناهتا..
 ؛واقع االقتصاد السويدي -
 ؛اجلمعية السويدية إلدارة النفايات -
 عملية إدارة النفايات يف السويد؛ -
 ؛يف السويد طرق إدارة النفايات -
 ؛2612 النفايات املدارة يف السويد سنة -
 النفايات اخلطرة. -
-  

 للدراسة: التأصيل النظري.0
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تعرف بأهنا كل املنتوجات واملكونات واملوارد واهلياكل غري الضرورية واليت ليس هلا قيمة .النفايات: 1.2
التعريف النفايات  لدى املستهلك النهائي، واليت تكون يف شكل صلب أو سائل ويستثىن من هذا

 (908، صفحة 2612)عظيمي و سعيدي، اإلشعاعية واملكونات امللوثة إشعاعيا
، صفحة 2661)العودات و باصهي، تتميز النفايات الصلبة بتنوع مكوناهتا ومصادرها، وتصنف عادة إىل:

240.242) 
ام. القمامة وهي النفايات اليت تتولد يف املنازل، مثل فضالت الطعنفايات منزلية: 1.1.2.

(Garbage( والنفايات )Rubbish.املختلفة والرماد وغريها ) 
 كنفايات املدارس واملعاهد واملؤسسات احلكومية املختلفة.نفايات المؤسسات: 2.1.2. 

وتشمل النفايات اليت تتولد يف املستودعات واحملال التجارية والفنادق واملطاعم نفايات تجارية:  3.1.2. 
 ت الصيانة وغريها.واملطابع وحمال

 وتضم النفايات الصلبة اليت تنتج من الصناعة والنشاطات الصناعية املختلفة.نفايات صناعية: 4.1.2.
 وتضم البقايا النباتية واحليوانية وخملفات كنس الشوارع وغريها.نفايات الشوارع: 5.1.2. 
 جر ومواد البناء وغريها.وتضمن مواد خمتلفة كاألنابيب واآلنفايات البناء والهدم: 6.1.2. 

وُتتلف مكونات النفايات الصلبة اختالفا بينا تبعا ملكان تولدها، فالنفايات املنزلية غالبا ما تكون 
غنية ببقايا األطعمة، أما النفايات التجارية، فغالبا ما يسود فيها الورق والكرتون، وأهم مكونات املخلفات 

البالستيك والرماد، إضافة إىل مواد أخرى مثل احلصى والرمل الصلبة هي: والورق والزجاج واملعادن و 
 واجللود واملطاط والعظام وغريها.

هو مصطلح يستخدم لوصف التقنيات  :waste to energy(WTE)النفايات إلى طاقة 2.2.
رارة املختلفة اليت حتول النفايات غري القابلة للتدوير إىل أشكال قابلة لالستخدام للطاقة مبا يف ذلك احل

 مثل من خالل عدد من العملياتWTEميكن أن حيدث والوقود والكهرباء
:(https://www.studentenergy.org) ،احلرق، تغويز، االحنالل احلراري، واهلضم الالهوائي

 .وانتعاش غاز امليثان
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النفايات يف درجات يف إشارة حمددة إىل حرق WTEويستخدم هذا املصطلح عادةالحرق: 1.2.2.
مرافق احلرق احلديثة تستخدم معدات مكافحة التلوث ملنع ، و حرارة عالية جدا مما يسمح باستعادة الطاقة

الوحيدة القابلة للحياة اقتصاديا وممكنة من الناحية  هي التكنولوجيا. و عن االنبعاثات يف البيئة اإلفراج
 ًضا من كمية املواد اليت قد يتم دفنها يف مقالب القمامةحرق النفايات يقلل أي، فالعملية يف نطاق جتاري

(https://www.eia.gov) 
: وهي تكنولوجيا قدمية لكنها فعالة حيث حيول املواد العضوية بيولوجيا إىل الهضم الالهوائي2.2.2.

 مساد وكذلك الغاز احليوي للطاقة. 

عند درجات حرارة مرتفعة، لتحويل هو حتلل كيميائي للمواد العضوية  االنحالل الحراري:3.2.2.
 .النفايات إىل وقود سائل نظيف

: هي عملية االستيالء على الغازات املنبعثة من مكبات النفايات البلدية انتعاش غاز الميثان4.2.2.
 وحتويلها لطاقة. 

يف  2622مليار طن من النفايات البلدية الصلبة سنويا حبلول عام  1.3حاليا، يولد يف العامل 
مليار طن من النفايات الصلبة سنويا مثل هذا التنبؤ جيرب العامل على النظر  2.2لعامل ميكن أن تولد ا

جزء من احلل اليت WTEحيث تعد تقنيات، وتطوير بدائل ملعاجلة التحديات املستقبلية إلدارة النفايات
 .سوف تساعد على حتويل النفايات من مقالب القمامة إلنتاج الطاقة

 ظ، غالبية دول العامل ال يزال يستخدم مكبات النفايات كطريقة للتخلص األساسيولسوء احل
فمقالب القمامة هي االستخدام غري املستدام لألراضي كما تثري املخاوف البيئية مبا يف ذلك قضايا املياه 

ة هو الوعي بأنه ميكن استخدامها كمصدر للطاقWTEفأكرب حتدي إلعتماد تكنولوجيا.ونوعية اهلواء
 .النظيفة واملوثوق هبا

مستدامة من  وتعد السويد والدمنارك البلدين األبرز اللتان قدمتا مسامهات هامة حنو بنية حتتية
من النفايات الصلبة، كما اعتمدت  ٪88فقد قامت السويد بتدوير أكثر من WTEخالل دمج تقنيات

اغن احملرقة اليت تعمل أيضا كمركز الدمنارك فكرة "االستدامة املتعة"، حيث ضمت أحدث مشاريع كوبنه
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ويستخدم  كوبنهاغن يذهب إىل مقالب القمامة،  فيفقط من سلة املهمالت 3%ملواطنيها، WTEلتعليم
من مجيع سكان املدينة تتلقى الطاقة على شكل حرارة %82يف حمارق خللق احلرارة والكهرباء،  24%

 زائدة اليت تنتجها حمارق النفايات اخلاصة.
وهي الكمية الكلية للمواد العضوية املوجودة يف احليوانات والنباتات أو الكتلة الحيوية:  طاقة3.2.

فهي:  احلاضر الوقت يف احليوية الكتلة مصادر أما (32، صفحة 2610)احلموي، بقاياهم وافرازاهتم
دن، امل مدروس، فضالت الغابات بشكل أخشاب الزراعية، استغالل  قطع واملخلفات الغابات خملفات
 (60، صفحة 2619)براهيمي و غريب، ا.منه على الطاقة احلصول لغايات خصيصا تزرع اليت احملاصيل
وهذا  .هي عملية حتويل املواد املستخدمة إىل منتجات جديدة ملنع إنتاج النفايات :إعادة التدوير4.2.

قة، باإلضافة إىل احلد من يؤدي إىل تقليل استهالك املوارد إلنتاج مواد جديدة، واحلد من استخدام الطا
لتخلص من النفايات وملء مدافن امتطلبات  يف تقليلهذه العملية سامهت تلوث اهلواء وتلوث املياه. 
غازات الدفيئة يف الإخراج البشرية من خطر إنتاج  قد أدت إعادة التدوير إىل. و النفايات اليت تتطلب حرق

يف قائمة املنتجات القابلة إلعادة التدوير مثل الزجاج يتم تضمني عدد من املواد ات. حيث مواقع املكب
املواد اليت ميكن إعادة تدويرها يتم التقاطها إما  ،والبالستيك والورق واملنسوجات واملعادن واإللكرتونيات

مث يتم تسويتها وإعادة معاجلتها وتعطى أشكااًل جديدة   من الرصيف أو نقلها إىل املركز، كمجموعات
من الصواب القول أن إعادة تدوير املواد هي وسيلة للتحول إىل منتج جديد وجديد و .ةكمنتجات جديد

هو شكل آخر من أشكال إعادة التدوير، وهو نوع من إعادة التدوير الذي يتم مع أيضا اإلنقاذ  ا.متامً 
ملوارد كما يبدو يرى منتقدو إعادة التدوير أنه يستخدم املزيد من ا.املواد املعقدة مما جيعلها جديدة متاًما

 (/http://www.wrfound.org.uk) إلنقاذها، خاصة عندما يكون ذلك بتفويض من احلكومة

الحظت البلديات الفوائد النقدية إلعادة تدوير تحليل التكلفة والعائد إلعادة التدوير: 1.4.2.
ليل االقتصاد إلعادة املنتجات. حيث تؤخذ الكفاءة االقتصادية والكفاءة املالية ككيانني منفصلني. وحت

التدوير يشمل العوامل اخلارجية كما دعا االقتصاديون. هذا يعين أهنم يسامهون يف حتقيق فوائد على 
املستوى الفردي من املعامالت اليت تتم على املستوى اخلاص. عموما يتم جتاهل إعادة التدوير يف األعمال 
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التدوير ليس فقط من أجل التأثريات البيئية ولكن أيًضا التجارية. لذلك مجيع السلطات تقريًبا تؤيد إعادة 
  .من أجل الرفاهية االقتصادية. حيث لوحظ هنا أن إعادة التدوير أكثر رحبية يف املناطق املكتظة بالسكان
كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن هناك عدًدا من املتطلبات، واليت تتطلب الوفاء باجلدوى االقتصادية والفعالية 

بيئة. أول شيء من هذه املتطلبات هو توفري إمدادات ثابتة وكافية من املواد القابلة إلعادة التدوير، على ال
ونظام تشغيل الستخراج املواد القابلة إلعادة التدوير من جمرى النفايات، ومصنع موجود حملًيا ملعاجلة املواد 

يرى عدد من االقتصاديني أنه  دة التدوير هناتوفر طلب مرتفع على إعا إىل باإلضافةالقابلة إلعادة التدوير 
 جيب أن تكون هناك مشاركة كافية من احلكومة يف مشاريع إعادة التدوير

(http://www.wrfound.org.uk/) 
 والذي ميكن تناوله باختصار من خالل ما يلي: واقع االقتصاد السويدي: 3.

كيلومرت مربع من   416332على مساحة تقع السويد يف قارة أوروبا عدد السكان في السويد: 1.3.
كيلومرت مربع من املياه، مما جيعلها الدولة السادسة واخلمسني يف العامل مبساحة إمجالية   38806األرض و

 تشرتك يف احلدود الربية مع دولتني: فنلندا، النرويج.كيلومرت مربع  426282تبلغ 
 0102-0691: تطور عدد سكان السويد 1جدول ال

يون نسمةالوحدة: مل  
 0691 0691 0691 0691 0691 السنوات

 1380438 1842436 1042108 6633143 6414747 عدد السكان

 2086 2000 8444 8440 8414 السنوات

 80076644 1162804 1127434 1441134 1340317 عدد السكان

Source : https://data.albankaldawli.org 

حيث تضاعف عددهم ، 2612إىل غاية  1806عدد سكان السويد يف تطور مستمر منذ سنة 
حتت سن العشرين، وحوايل  %32منهم  2619ماليني سنة  16، كما بلغ عددهم %20بنسبة 
تقريبا خالل  فعدد سكان السويد زاد بالضعف (http://ar.sweden.se)خارج السويد اولدو  12%
وهو األمر الذي جيعل  مليون مقارنة بعدد النازحني عنها. 1.0سنة، كما زاد عدد املهاجرين إليها حبوايل  166

https://data.albankaldawli.org/
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طلب السكان على الطاقة يف زيادة مستمرة قد تتجاوز وترية ارتفاع عدد السكان باإلضافة إىل أنه ستكون 
 نفاياهتم يف ازدياد مستمر كذلك.

 لي اإلجمالي في السويد:الناتج المح.2.3
مليار  214.40يف السنوات األخرية عرف الناتج احمللي اإلمجايل للسويد ارتفاعا مستمرا من 

، حيث تعرف الدولة بأهنا %4مبا نسبته ، 2612مليار دوالر سنة  239.64إىل  2610دوالر سنة 
 .مسقط رأس كثري من الّشركات املبتكرة الّناجحة

من  %86مبين على اهلندسة واخلدمات، والصادرات، وحنو  قتصادهاناعيا، واالسويد دولة متقدمة ص
حيث الصناعات ميلكها القطاع اخلاص، وملكية الدولة تقتصر على املناجم واملواصالت العامة والطاقة. 

 فقط. %4والزراعة  %02من الناتج القومي، بينما تشكل صناعة اخلدمات  %31متثل الصناعة 
، باإلضافة إىل (من اإلنتاج العاملي %9واسب خام حديد يف العامل ويتم تصدير معظمه )وبالسويد أغىن ر 

كما خامات النحاس والذهب والرصاص والفضة. وتتميز السويد بأن قيمة صادراهتا تفوق قيمة الواردات،  
 ية.النفط واملنتجات الزراع اوارداهت تستورد منها شيئاً. وأهم تصدر كميات هائلة من الورق وال

 0102-0691: تطور الناتج المحلي اإلجمالي في السويد  0جدول ال
 الوحدة: مليار دوالر أمريكي

Source : https://data.albankaldawli.org 

تتبع احتاد كما وهي تتعامل جتارياً مع أملانيا واململكة املتحدة، والواليات املتحدة والنرويج والدمنارك،  
تشكل الغابات موردا .إىل كوهنا عضوًا يف السوق األوروبية املشرتكة باإلضافةالتجارة احلرة األورويب، 

من صادراهتا، حيث تصدر منتجات األخشاب املصنعة  %42يد، وتسهم حبوايل اقتصاديا هاما للسو 
حمليا، مثل لب األخشاب والورق واألثاث والسليولوز والفحم النبايت واألصباغ وبعض الكيميائيات ويسود 

 2082 2080 2000 8440 8470 السنوات

 443.11 411.31 244.10 241.84 84.14 إجمالي الناتج

 2086 2087 2084 2084 2083 السنوات

 431.04 484.47 446.42 463.12 461.64 إجمالي الناتج
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هذا النمط من النشاط االقتصادي اإلقليم الشمايل، حيث تنتشر ورش اخلشب على طول األودية. تشغل 
لدى السويد اكتفاء ذايت من املواد الغذائية الرئيسية وهتتم السويد و ي الزراعية عشر مساحة البالد. األراض

 (https://www.marefa.org).برتبية الثروة احليوانية، وترتكز الرتبية يف اجلنوب
 Avfall Sverige – the Swedish Waste)الجمعية السويدية إلدارة النفايات. 4

Management Association): 
وهي رابطة أصحاب املصاحل والتجارة يف جمال إدارة النفايات وإعادة ،1842تأسست سنة 

لتبادل اخلربة والعمل على حتقيق  مراقبة التنمية ومحاية مصاحل األعضاء. تتمثل أنشطتها الرئيسية يف: التدوير
عضو من القطاعني العام  466تضم . الالزمة يف اجملال التنمية، تثقيف ونشر املعرفةلتوفري املعلومات

من السكان السويديني يف التعامل مع السياسيني وغريهم من صانعي القرار  %88.8ي متثل هواخلاص و 
من مجع النفايات وإعادة أعضائهايتأكد .والسلطات ووسائل اإلعالم، يف كل من السويد وكذلك دوليا

"، Zero Wasteاملستوى الوطين. وفقا لرليتهم "صفر نفايات" " تدويرها يف مجيع البلديات على
وتقوم البلديات السويدية والشركات العامة بتيسري ومساعدة االنتقال حنو التقليل من النفايات وإعادة 

حوايل عشرة مؤمترات وندوات كل عام، مع انعقاد االجتماع  Avfall Sverigeوتنظم .استخدامها
-36دورة و 26اخلريف كأهم األحداث. باإلضافة إىل ذلك، يتم عقد أكثر من  السنوي العام واجتماع

ومن أجل دعم وتشجيع اجتماًعا كل عام يف جمموعات عمل وجلان وجمموعات مشاريع خمتلفة.  46
العمال الشباب على إنشاء شبكات اتصال يف هذا اجملال، وضعت اجلمعية األساس لالجتماعات 

كما أهنا   .طنية شبكة للشباب ممثلني عن األعضاء والسلطات والدوائر احلكوميةوالندوات اإلقليمية والو 
 (http://www.avfallsverige.se). الكرتونيةتقوم بنشر تقارير خمتلفة ونشرات إخبارية ومواقع 

 .عملية إدارة النفايات في السويد:5
ا: "تعترب النفايات أي مسألة أو موضوع يتخلص منه عرف القانون البيئي السويدي النفايات بأهني

 (Sverige, 2018, p. 04) حامله أو ينوي التخلص منه أو ملزم بالتخلص منه"
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تعترب السويد رائدة على مستوى العامل يف اإلدارة املستدامة للنفايات ويف ُتفيض نصيب الفرد من 
غازات الدفيئة وحتسني كفاءة الطاقة وزيادة التعمل البالد باستمرار على خفض انبعاثات  حيث الكربون

على مدار السنوات املاضية طورت السويد طرقًا إلعادة تدوير النفايات، لذا فإن أقل من و  ،الوعي العام
 ، والبقية إىل إعادة التدويردافن النفاياتمل ذهبواحد يف املائة من إمجايل النفايات املتولدة يف البالد ت

 .القمامةحنو  االبالد وجهة نظره لتحقيق ذلك، غريتو 
يقوم السكان بانتظام بفرز املواد حيث، إعادة التدوير جزء من الثقافة السويديةفقد أصبحت 

يبسط  وهو ما القابلة إلعادة التدوير وفضالت الطعام من النفايات األخرى يف منازهلم قبل التخلص منها
رز كميات كبرية من النفايات يف مراكز إعادة التدوير عملية إعادة التدوير ويقلل من اجلهد املطلوب لف

وكطريقة أخرى لتعزيز إعادة التدوير، وضعت احلكومة السويدية تشريعات تنص على أن مراكز  الكبرية
املنشآت ذات املوقع املريح ف قدم من املناطق السكنية 1666إعادة التدوير جيب أن تكون على بعد 

كما يتم تشجيع املواطنني على إعادة .تشجع املواطنني على التخلص من النفايات بشكل صحيح
تتطلب إعادة استخدام املنتجات طاقة أقل عند حيثاستخدام املواد قبل إعادة تدويرها أو التخلص منها
أن السويديني يستخدمون املزيد من املنتجات مبا و مقارنتها بعملية إعادة التدوير أو التخلص من النفايات

يف  املكررة، فإهنم يقللون من حجم املنتجات اجلديدة اليت يستهلكوهنا واليت يتم تصنيعها من مواد جديدة
 (http://www.bioenergyconsult.com) .املقابل، حتتفظ الدولة مبزيد من مواردها

 :االستثمار في النفايات.0.5
من النفايات الناجتة يف السويد يف مرافق حتويل النفايات إىل  %26يتم حرق أكثر من

 –املعروفة باسم التدفئة املركزية  -التدفئة احمللية ب ُتلق ما يسمىالطاقة اليت تنتجها هذه املرافق و  طاقة.
خرى من مرافق حتويل األفائدة الجودة اهلواء يف مجيع أحناء البالد. باإلضافة إىل أن ذلك حسن من 

نفايات إىل طاقة هي أنه ميكن استخدام الرماد وغريها من املنتجات الثانوية لعملية احلرق يف مواد بناء ال
يستورد النفايات من جريانه للحفاظ على مرافقه  ، أصبحلق نفايات كافيةخيالسويد ال  ومبا أن الطرق.
نفايات من املدن إىل الصناعات يف أوائل التسعينيات، نقلت احلكومة السويدية مسؤولية إدارة ال.مستمرة

http://www.bioenergyconsult.com/
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 وذلك بتوفرياملنتجة للمواد اليت ستتحول يف النهاية إلىنفايات. لتعزيز حرق النفايات من أجل الطاقة، 
 .حوافز ضريبية للشركات اليت جتعلها أكثر جاذبية من الناحية االقتصادية

 :عربسل اهلرمي للنفايات التسليتم ذلك عن طريق ما يسمى ب طرق إدارة النفايات في السويد:. 9
من النفايات املنزلية إىل  %6.2يذهب  حيث أكرب ميزة بيئية يف السويد،هي  منع النفايات:.0.9

األرض. يتعلق ذلك بنفايات ال ميكن أو ال جيب التخلص منها بأي طريقة أخرى. يتم إعادة تدوير الباقي 
سيًنا للبيئة، إال أنه يتم حتقيق فوائد بيئية إضافية من على الرغم من أن هذا ميثل حت ،الستعادة املواد والطاقة

خالل منع توليد النفايات وزيادة إعادة استخدامها. منع النفايات يعين كل من تقليل حجم النفايات 
وتقليل كمية املواد اخلطرة يف النفايات، واليت جيب أن حتدث أثناء مرحلة اإلنتاج. تلعب البلديات دورًا 

العمل ولكن جيب على املنتجني أيًضا إيالء االعتبار للوقاية عند تصميم  مهًما يف هذا
 (Sverige, 2018, p. 10).املنتجات

يتم تعريف إعادة االستخدام كتدبري يتضمن منتًجا أو مكونًا ال يتم  إعادة االستخدام للنفايات:2.6.
رة النفايات اليت تنطبق على استخدامه مرة أخرى لنفس الغرض. يشمل التحضري إلعادة االستخدام إدا

التفتيش أو التنظيف أو اإلصال  لتمكني املنتجات أو املكونات املقدمة كنفاية من إعادة استخدامها. 
لدى أكثر من نصف مراكز إعادة التدوير يف البالد وسائل أبسط لقبول املواد إلعادة االستخدام، مثل 

إلغاثة اليت تبيع أو تتربع باملواد. هناك أيًضا مراكز إلعادة املالبس واألثاث، غالًبا بالتعاون مع منظمات ا
لدى كما التدوير هبا حدائق إلعادة التدوير لديها عمليات موسعة، مثل عمليات اإلصال  واملبيعات.  

العديد من البلديات خطط لتطوير مركز إعادة التدوير اخلاص هبا إىل مركز لإلصال  والتأجري واالستعارة 
 .Sverige, 2018, pp) .ادل األنشطة. لتسهيل منع أعمال البلديات وإعادة استخدامهاوتبادل وتب
10-11) 
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 0102-0104المواد التي تم جمعها إلعادة استخدامها : 0شكل ال

 
Source : Avfall Sverige, Swedish Waste Management 2018, Malmö, 2018, p : 88. 

البلدية نفسها، أو بالتعاون مع مشغلي إعادة االستخدام، يف الكميات اليت جتمعها  الشكليوضح 
وحيث يظهر أن الكمية األكرب كانت من نصيب املواد  .وما إىل ذلك، إعادة التدويرأو جممعات ز راكم

 املستعملة، تليها يف ذلك مواد الغزل والنسيج لتستفرد مواد البناء بأقل الكميات.
: تلعب إعادةتدوير املواد دورًا رئيسًيا يف جمتمع مستدام. ة البيولوجيةإعادة تدوير المواد والمعالج. 3.9

لذلك من األمهية مبكان أن يتم النظر إىل النفايات كمورد، ومعاجلتها بشكل صحيح. إعادة تدوير املواد 
ىل تعين أن املواد املنفصلة ميكن أن حتل حمل مواد اإلنتاج األخرى أو مواد البناء. هذا ال يؤدي فقط إ

 (Sverige, 2018, p. 20).اخنفاض يف استهالك املواد البكر؛ كما أنه يؤدي إىل توفري الطاقة
من النفايات املنزلية، إىل إعادة تدوير املواد %34طًنا، أي ما يعادل  1012046مت نقل حيث 

. ويشمل 2610للشخص الواحد وهو نفس الشيء يف عام  غك  106. وهذا يعادل 2612يف عام 
بلغت واليت حجم النفايات إىل إعادة التدوير املواد اجملمعة والورق القابل إلعادة التدوير من األسر.  إمجايل

طن من  312666للشخص الواحد. يشمل احلجم اإلمجايل أيًضا  غك  08.3طن أو  261966
كما يوضحه اجلدولني رقم   العبوات من الشركات، وبشكل رئيسي نفايات التغليف املكافئة.

 (.64)(و63)
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تسليم نفايات احلدائق، فيها ، ميكن لألسر تابعة للبلديةي مراكز همراكز إعادة التدوير: . 0.3.9
عبارة عن نفايات منزلية ثقيلة جًدا واليت هي النفايات الضخمة  ،نفايات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية

 .ديقأو ضخمة جًدا أو غري مناسبة بطريقة أخرى جلمعها يف أكياس أو صنا
طًنا من النفايات الضخمة، معظمها يف  1206146، ُتلصت األسر من 2612في عام ف

/شخص. يوجد غك  124مراكز إعادة التدوير البلدية املأهولة. هذه الكمية من النفايات الضخمة تقابل 
كما  .مليون زيارة سنويًا 28مركز إلعادة التدوير يف مجيع أحناء البالد تستقبل جمتمعة حوايل  296

 (.60(و)62يوضحه اجلدولني رقم )
ازداد حجم النفايات الضخمة والنفايات اخلطرة يف مراكز إعادة التدوير باطراد يف السنوات وقد 

األخرية، كما منت احتياجات خدمة العمالء. لذلك قامت العديد من البلديات بتكييف وحتديث مراكز 
لديات مجع األنشطة يف مصنع واحد أو عدد قليل من إعادة التدوير اخلاصة هبا. ُتتار العديد من الب

املصانع الكبرية والتخلص التدرجيي من املصانع القدمية جًدا أو الصغرية جًدا أو اليت حتتوي على 
تضررت العديد من مراكز إعادة وقد  .لوجستيات وبيئات عمل ومستوى خدمة ال يليب االحتياجات احلايل

كما  Avfall Sverige سرقة والكسر، وهذه حقيقة مت تناوهلا يف تقرير لـالتدوير يف البالد بشدة من ال
تعرض األفراد للتهديد من قبل الزوار. لذلك قامت معظم مراكز إعادة التدوير الكبرية اليت مت إنشالها 

بعض حديثًا بتثبيت حلول أمنية تقنية متنوعة، مثل األسوار الكهربائية أو كامريات املراقبة. وقد استخدمت 
الشركات األمنية خالل فرتات الضعف بشكل خاص. كما أدخلت العديد من البلديات نظام حاجز يف 

يعزز إحصاءات الزوار. كما تحكم  للمراكز إعادة التدوير اخلاصة هبا. هذا حيسن السالمة، ويوفر نظام 
نية. يف العديد من البلديات، وغالًبا ما يقرتن ذلك بتذكرة دخول متنح األسر عدًدا معيًنا من الزيارات اجملا

جيوز ملالكي الشركات الصغرية أيًضا استخدام اخلدمات املقدمة يف مراكز إعادة التدوير مقابل و 
 (Sverige, 2018, pp. 12-14).رسوم
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 0102-0104: مراكز إعادة التدوير في السويد 0 شكلال

 
Source : Avfall Sverige, Swedish Waste Management 2018, Malmö, 2018, p : 84. 

الشكل يظهر أن عدد مراكز إعادة التدوير دون وسائل لقبول املواد إلعادة استخدامها كان األكرب 
، لتحل مراكز إعادة التدوير مع 2612إال أهنا بدأت يف االخنفاض التدرجيي إىل غاية  2614يف سنة 

ىل يف قائمة مراكز إعادة التدوير منها مراكز إعادة ابسط الوسائل لقبول املواد إلعادة استخدامها املرتبة األو 
 .2612-2614التدوير مع حديقة إعادة التدوير واليت بقيت ثابتة طيلة الفرتة من 

حمطة إلعادة التدوير غري  2966مت تصميم نظام املنتجني، مع حوايل  محطات إعادة التدوير:.0.3.9
تغطية مجيع أحناء البالد. جيب أن تقوم أنظمة اجلمع على مأهولة للتعامل مع التعبئة والتغليف والصحف، ل

التشاور بني املنتجني والبلديات. حتتوي حمطات إعادة التدوير على حاويات منفصلة للصحف ومواد 
 (Sverige, 2018, p. 14).التغليف املختلفة

ف إلعادة كهد  %22وضعت الوكالة السويدية حلماية البيئة نسبة  .أهداف إعادة التدوير:3.3.9
ما جعلها حتقق أكثر من أهدافها قبل  %08إىل ما نسبته  2610تدوير املواد، يف حني أهنا وصلت سنة 

مما يعين أن السويد لديها متطلبات أكثر صرامة خبصوص إعادة التدوير من االحتاد  2626حلول عام 
 األورويب والذي مل حيقق أهدافه املرجوة حىت اآلن.

هناك بلديات جتمع زيت الطهي مفصول املصدر، وذلك بشكل أساسي للحد  :جمع زيت الطهي. 4.9
من مشاكل التشغيل والقيود يف أنظمة الصرف الصحي، ولكن ميكن أيًضا إعادة تدوير زيت الطهي أو 
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و هناك . 10طرقًا خمتلفة جلمع ومعاجلة الزيوت Avfall Sverigeإعادة استخدامه. يظهر تقرير من
صب زيت الطهي يف حاويات خمتومة ومن مث تسلمها يف مركز إلعادة التدوير. تسر نظام واحد هو أن األ

البديل هو صب زيت الطهي يف وعاء يتم مجعه بعد ذلك مع النفايات القابلة لالحرتاق ويذهب إىل 
ميكن  . حيثفصول املصدرماستعادة الطاقة. هناك العديد من خيارات االنتعاش والعالج لزيت الطهي 

يف إنتاج الوقود ، يف اهلضم الالهوائي إلنتاج الغاز احليوي، كمادة خام للصناعة الكيميائية:هاستخدام
 (Sverige, 2018, p. 16).استعادة الطاقةو احليوي 

 ؛إعادة التدوير األخرى. 5.9

 .التخلص من النفايات. 9.9
التبليغ عن معلومات تقوم البلديات وحمطات املعاجلة ب :0102النفايات المدارة في السويد سنة .2

حول إدارة النفايات والكميات اليت يتم مجعها ومعاجلتها. هذه املعلومات تشكل أساس اإلحصاءات 
( توضح النفايات املدارة يف السويد من 60(، )62(، )64(، )63واجلداول ) .السويدية للنفايات املنزلية

 .2612إىل غاية  2613سنة 
طن. وهي زيادة قدرها  4293666ات املنزلية املعاجلة ، بلغت كمية النفاي2612في عام ف
كغ من النفايات املنزلية يف عام   423. بالنسبة للسكان ككل، أنتج كل سويدي 2610يف عام  2.2%

 .2610كغ لكل شخص يف عام   402، مقارنة بـ 2612
. هذا يتوافق مع %33.9طن إىل إعادة تدوير املواد أي ما نسبته  1012046ذهب حيث 

إىل  %2.1. واخنفض العالج البيولوجي بنسبة 2610كغ/شخص وهو نفس الشيء يف عام   106
من النفايات املنزلية خضعت للمعاجلة  %12.2كغ/شخص. وهذا يعين أن   23طن أي  24196

 .2612البيولوجية يف عام 
ما ، بين%1.2كما اخنفضت كمية نفايات الطعام اليت تذهب إىل مصانع اهلضم املشرتك بنسبة 

. وارتفع انتعاش الطاقة %42اخنفضت نفايات الطعام اليت تذهب إىل مصانع السماد املركزية بنسبة 
من النفايات املنزلية إىل %26.2كغ/شخص. ذهب   232طن أو  2446646إىل %0.1بنسبة 
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. اخنفضت كمية النفايات املنزلية اليت ستذهب إىل املكبات بنسبة 2612استعادة الطاقة يف عام 
من إمجايل  %6.2كغ/شخص. مثل املكب منها   2، 2610طن مقارنة بعام  23026لتصل إىل 24%

 كمية النفايات املدارة.
، بزيادة 2612من األسر يف عام  23طًنا من النفايات اخلطرة  20896مت مجع  النفايات الخطرة:. 1

ن األخشاب طن م 26466للفرد. ويشمل ذلك أيًضا  غك  2.0. وهذا يعادل 2610 سنة%2قدرها 
بلغت النفايات اخلطرة على شكل دهانات ومواد كيميائية ونفايات *طن من األسبستوس 3106املشربة و
تزايد، يف حني أن األسبست والنفايات اخلطرة يف ي هاألخشاب املشبعة ففيما خيص طن.  42626زيتية 

 كما هو موضح يف الشكل:  األخرى آخذة يف التناقص.
 الخطرة المجمعة حجم النفايات: 3ل شكال

 
Source : Avfall Sverige, Swedish Waste Management 2018, Malmö, 2018, p : 86. 

 0102-0103: الكميات المعالجة من النفايات المنزلية 3جدول لا
 الوحدة: طن

 3102 3102 3102 3102 3102 السنوات

 8786740 8784860 8742680 8786430 8476200 إعادة تدوير المواد

 648210 646410 621460 682880 688440 المعالجة البيولوجية

 2400440 2272780 2214280 2841740 2234430 استعادة الطاقة

 23740 38000 31300 32400 33300 مكب النفايات

 4613080 4777270 4603640 4482410 4446110 إجمالي حجم المعالجة

Source : Avfall Sverige, Swedish Waste Management 2018, Malmö, 2018, p : 04. 
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 0102-0103: الكميات المعالجة من النفايات المنزلية  4 جدولال
، والنسبة المئوية.الوحدة: كغ/الفرد  

 % 3102 % 3102 % 3102 % 3102 % 3102 السنوات

إعادة تدوير 
 المواد

842 33 877 34.4 871 34.8 872 34.7 870 33.1 

المعالجة 
 لوجيةالبيو 

64 87 63 84.1 64 84.4 67 87.2 63 84.4 

 40.2 236 41.4 227 41.7 232 46.7 228 40.3 232 استعادة الطاقة

 0.4 2 0.6 3 0.1 4 0.6 3 0.6 3 مكب النفايات

إجمالي حجم 
 المعالجة

478 800 473 800 461 800 476 800 463 800 

Source : Avfall Sverige, Swedish Waste Management 2018, Malmö, 2018, p : 04. 

 0102-0103الكميات المجمعة من نفايات الطعام والنفايات المتبقية والنفايات الضخمة، :  5جدول ال
 الوحدة: طن.

 3102 3102 3102 3102 3102 السنوات

 2283440 2240740 2228210 2228620 2201000 الغذاء والنفايات المتبقية

 363800 341640 337440 381140 - ائيةمنها النفايات الغذ  

النفايات ذات الحجم 
 الكبير

8610000 8684810 8663430 8624760 8670840 

Source : Avfall Sverige, Swedish Waste Management 2018, Malmö, 2018, p : 04. 
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 0102-0103ضخمة، الكميات المجمعة من نفايات الطعام والنفايات المتبقية والنفايات ال:  9جدول ال
 الوحدة: كغ/شخص.

 3102 3102 3102 3102 3102 السنوات

 284 224 224 221 224 الغذاء والنفايات المتبقية

 36 37 34 33 - منها النفايات الغذائية  

 864 863 810 867 814 النفايات ذات الحجم الكبير

Source : Avfall Sverige, Swedish Waste Management 2018, Malmö, 2018, p : 04. 

 خاتمة:. 6
لقد تغريت إدارة النفايات يف السويد بشكل كبري على مدى السنوات املاضية. فقد أصبح املنتجون 
مسؤولني عن التعامل مع عدة فئات من النفايات. ومع فرض حظر املكبات والضرائب يف هذا اجملال، مت 

 حتديد أهداف جديدة لزيادة إعادة التدوير. 
ثلت إحدى امليزات املهمة لإلدارة املستدامة للنفايات يف أن اجلمع بني االنبعاثات حيث مت

املنخفضة واالستخدام الفعال للمورد الذي متثله النفايات ميكن دجمه مع طرق التخلص البسيطة 
ألحيان واملستهلكة للمجتمع. إذ تعترب إدارة النفايات مشكلة بيئية فبقدر ما تكون النفايات يف كثري من ا

موردًا تكون كذلك مشكلة، واهلدف الرئيسي إلدارة النفايات يف السويد هو إنتاج أقل قدر ممكن من 
مع مراعاة استخدام املورد الذي متثله يف شكل مواد أو طاقة بأكرب قدر ممكن من الكفاءة يف  النفايات

تشكل أهداف اجلودة  اثات حيثالوقت نفسه، جيب تقليل التأثري البيئي ملعاجلة النفايات يف شكل انبع
حيث توصلت الدراسة إىل جمموعة  .البيئية الوطنية األساس ملا ميكن اعتباره إدارة مستدامة بيئيًا للنفايات

 من النتائج:
التقنيات املختلفة اليت حتول النفايات غري القابلة للتدوير إىل هي ( WTEالنفايات إىل طاقة ) -

 ؛أشكال قابلة لالستخدام
 نفايات موردا طاقويا غري مستغل بالقدر الكايف؛تعد ال -
 حرق النفايات هو الوسيلة األكثر استخداما لتحويل النفايات إىل طاقة واألكثر شيوعا؛ -
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إعادة التدوير هي العملية األكثر كفاءة اليت متنح للنفايات استخداما وشكال جديدا بدل  -
 التخلص منها؛

 جمال تدوير وإدارة النفايات بشكل أكثر كفاءة؛تعد السويد الدولة الرائدة عامليا يف  -
 تعتمد السويد على عدة تقنيات يف إدارهتا لنفاياهتا؛ -
، ما جيعلها أكثر كفاءة 2626حققت السويد اهلدف املنشود من إعادة التدوير قبل حلول سنة  -

 ومراعاًة يف هذا اجملال من االحتاد األورويب؛
 اذ نفايتها واللجوء إىل استرياد نفايات جاراهتا من الدول؛إدارة النفايات مكنت السويد من استنف -
جهودا كبرية وواضحة يف عملية  Avfall Sverigeاجلمعية السويدية إلدارة النفاياتتبذل  -

 إدارة النفايات يف السويد؛ 
، وهو ما مكنها من النجا  يف جمال إدارة "zero wasteمتتلك السويد رلية "صفر نفايات" " -

 النفايات.
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مادة ألغراض ستخدم هذه اليخطلق مصطلح "األسبستوس" على جمموعة معادن ليفية تتكّون طبيعياً، * 

العزل داخل المباني وفي تشكيلة مكونات عدد من المنتجات، مثل ألواح التسقيف، وأنابيب 
اإلمداد بالمياه، وبطانيات إطفاء الحرائق، ومواد الحشو البالستيكية، والعبوات الطبية، فضاًل عن 

ّثل مجيع أشكال مت.استخدامها في قوابض السيارات وبطانات مكابح السيارات وحشياتها ومنصاتها
 األسبستوس مواد مسرطنة بالنسبة للبشر لذلك مت تصنيفها ضمن النفايات اخلطرة
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 : ملخص
أدى تزايد املخاطر اليت تتعرض هلا البيئة باستمرار يف السنوات األخرية إىل زيادة الضغط على اجملتمع 

دويل جبميع فاعليه، من أجل التحول من املفاهيم واملمارسات االقتصادية القدمية، واليت أمهلت أمهية البعد البيئي ال
للتنمية االقتصادية، باجتاه تبين مفاهيم وممارسات اقتصادية جديدة "كاالقتصاد الدائري"، واليت تسعى إىل جتنب 

يال املستقبلية، وذلك من خالل التدابري القيادية هلذا النوع من التعدي على متطلبات األجيال احلالية وحقوق األج
االقتصاد والسيطرة على أي من التأثريات السلبية اليت قد متس البيئة وختل بشروط توازهنا، أو اليت قد متس بالبنية 

وحتقيق التنمية  ةاالجتماعية، والرتكيز يف هذا الصدد على أولوية القضاء على الفقر وحتقيق املساواة االجتماعي
 املستدامة.
يف حتقيق التنمية االقتصاد الدائري توضيح دور  إىله الورقة ذمن خالل هيف ظل هذا الطرح نسعى  

 املستدامة بأبعادها املختلفة.
 ؛ االقتصاد الدائري؛ التنمية املستدامة.البيئةكلمات مفتاحية: 

 Q55؛ JEL  :Q01تصنيف 
___________________________ _______________  
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Abstract:  

The increasing risks to the environment in recent years have 

increased the pressure on the international community to shift from old 

economic concepts and practices, which have neglected the importance of 

the environmental dimension of economic development to the adoption of 

new economic concepts and practices such as the circular economy.  

To avoid encroachment on the requirements of current generations 

and the rights of future generations, through the leadership measures of this 

type of economy can control any negative effects that may affect the 

environment and undermine the conditions of balance, or may affect the 

social structure, and focus in this regard on the priority of poverty 

eradication, Achieving social equality and achieving sustainable 

development.  

      In this paper, we seek to clarify the role of the circular economy in 

achieving sustainable development in its different dimensions 

 Keywords: environment; circular economy; sustainable development. 

Jel Classification Codes: Q01, Q55. 

 مقدمة:  .0
على خمتلف  اشهدت السنوات األخرية اهتماما متزايدا بالبيئة والتغريات املناخية واحليوية وانعكاساهت

اجملاالت االقتصادية واالجتماعية وما اجنر عنها من أزمات غذائية، وصحية واجتماعية كتفشي األمراض 
للتحول من االقتصاد القائم، والذي احدث  باجملتمع الدويل إىل البحث عن بديل  عوالفقر واحلرمان، مما دف

كل تلك األزمات يف سعيه لتحقيق األرباح،  إىل اقتصاد بديل مستدام يراعي البيئة يف خمتلف تعامالته 
سواء االقتصادية أو االجتماعية أو  ةيعرف باالقتصاد الدائري كنموذج جديد يؤلف بني متطلبات  التنمي

 لكل تلك األزمات من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف هناية املطاف.  البيئية، والسعي حنو إجياد حلول
 :ضمن هذا السياق، نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل اإلجابة على اإلشكالية التالية

 يساهم االقتصاد الدائري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها؟ كيف يمكن أن
 فنوجزها يف النقاط الرئيسية التالية:أما عن أهداف هذا البحث 

 التعريف باالقتصاد الدائري من حيث املفهوم والتطور، األبعاد.-
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 املعوقات اليت تواجهها. واألبعاد املكونة هلا؛االهداف من حيث املفهوم و التنمية املستدامة التعريف -
 ية املستدامة التعرف على الدور الذي يلعبه االقتصاد الدائري يف ظل لتحقيق التنم-
 بالنسبة حملاور البحث فهي كما يلي: 

 احملور األول: ماهية االقتصاد الدائري
 مدخل إىل التنمية املستدامة: ثايناحملول ال
 دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة :ثالثاحملور ال

 ماهية االقتصاد الدائري .0
 الدائري تاريخ االقتصاد 0.0

 خالل صيغت اليت الصناعي الغذائي والتمثيل الصناعية البيئة أفكار من االقتصاد الدائري ممفهو  يستمد
 (Droste, 2017)  الصناعية العمليات يف التفكري إعادة خالل من املاضي القرن ومثانينيات سبعينيات

وفق الباحث السويسري والرت ستاهيل أحد  6791 ويعود مفهوم االقتصاد الدائري إىل سنة
حيث يشري إىل أن  6791ؤسسي هذا النموذج أين أّلف كتابا باسم من املهد إىل املهد، ونشره عام م

لالقتصاد الدائري أهدافا خمتلفة عن اقتصاد اإلنتاج مبعىن أنه يعمل على احلفاظ على قيمة املنتوجات وإدارة 
ح االقتصاد الدائري جاء أول املخزون ورأس املال الطبيعي والبشري واملصنع واملايل. إال أن أصل اصطال

بعنوان اقتصاديات املوارد الطبيعية والبيئة ملؤلفيه ديفيد وبريس وكريي  6797مرة يف كتاب صدر عام 
ترينر، حيث يقدم هذا الكتاب نبذة عن العالقة بني االقتصاد واملوارد الطبيعية والبيئة ومييز املؤلفان فيه بني 

ن استهالك املوارد مفتوحا واالقتصاد الدائري حيث يعاد تدوير املوارد ما يسمى االقتصاد اخلطي حيث يكو 
 (2612)نفاح،   ليتم االستفادة منها أكثر من مرة.

 قانون رواد بني من أملانيا حيث كانت التسعينيات، خاللاالقتصاد الدائري  عمل إطار تعميم مت
 التدوير إلعادة جمتمع إلنشاء خطة يابانال بدأت ،1222 عام يف (.6771) دورة املغلقة النفايات إدارة

 مشاركة بدأت ذلك، على عالوة. ومنهجي شامل بشكل التدوير وإعادة النفايات تدابري تعزيز إىل يهدف
. 1221 عام يف رمسًيا النهج هذا املركزية احلكومة وقبلت ،6779 عام يف الدائري االقتصاد مع الصني
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 الصني أن إال احلايل، األورويب النهج من النفايات حنو توجهاً  ثرأك كان الصيين النهج أن من الرغم على
 ,Berg) واملوارد.  النفايات سياسة سياق يف الدائري االقتصاد مصطلح تستخدم دولة أول كانت

2018) 

 تعريف االقتصاد الدائري 0.0
 يلي:، ومن بينها ما ختتلف حسب وجهات النظر واليت لـالقتصاد الدائري توجد عدة تعاريف

 املوارد أنواع مجيع على املبدأ، حيث من املفهوم، تطبيق ميكن"للبيئة:  األوروبية الوكالة تعريف
 وإعادة واإلصالح التصميم يعد. واألرض واملياه والالحيوية، األحيائية املواد ذلك يف مبا الطبيعية،

 مجيعها النفايات تدوير إعادةو  النفايات ومنع املنتجات ومشاركة التصنيع وإعادة والتجديد االستخدام
يعرف االقتصاد الدائري على أنه كما  (Schroeder, 2018)".الدائري االقتصاد يف مهمة

يهدف إىل تغيري الطريقة اليت نعيش هبا من خالل اعتماد التطوير واالبتكار يف الصناعة  اقتصاد حيوي:"
ن االستدامة والنمو على املدى الطويل، واالستهالك، ويوفر االقتصاد الدائري العديد من الفرص لضما

فاملفهوم يشمل تقليل النفايات عن طريق تقليل االعتماد الشديد على واردات املواد اخلام، زيادة إنتاجية 
املوارد، جعل االقتصاد أكثر تنافسية، واالستدامة يف استخدام املوارد، واملزيد من فرص العمل وتقليل 

ويعرف أيضا االقتصاد الدائري بأنه:"نظام اقتصادي وصناعي يعتمد  (.2612ار، )اجلز   التأثريات البيئية".
على إعادة استخدام املنتجات واملواد اخلام والقدرة على جتديد املوارد الطبيعية كما يعمل على تقليل تدمري 

 (2612)نفاح،  القيمة يف النظام الكلي وتعظيم خلق القيمة يف كل وصلة يف النظام" 
 إىل ويهدف التصميم، خالل من وجتديدي ترميمي اقتصاد على أنه:" الدائري االقتصاد كما عرف

 الدورات بني التمييز مع األوقات، مجيع يف وقيمة فائدة أعلى يف واملواد واملكونات املنتجات على احلفاظ
اط االقتصاد الدائري مصطلح عام يعين النش(state of green, 2016) والبيولوجية."  التقنية

االقتصادي الذي ال ينتج نفايات أو حيدث تلوثا من بداية تصميمه ومنذ النية يف إنشائه، والذي حيتوي 
مصممة لكي تعود  Biological nutrientsعلى منطني من تدفق املادة:  مغذيات بيولوجية 

ير وهي مصممة للتدو  Technical nutrientsومغذيات تقنية ، للدخول يف اجملال احليوي بأمان
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جبودة عالية داخل منظومة اإلنتاج دون أن تدخل اجملال احليوي فضال عن أن تكون قابلة لإلصالح 
 .1(. كما يوضحه الشكل 2612)الربيعي،   والتجديد منذ تصميمها.

 مبادئ االقتصاد الدائري 2.0
 (2612)نفاح، يقوم االقتصاد الدائري على مخسة مبادئ مرتبطة ببعضها البعض بشكل كبري وهي: 

إن استخدام املوارد يف تدفقات دائرية أو : Orgnise reverse cyclesتنظيم دورات عكسية -
مبعىن آخر استغالل املوارد ضمن حلقة مغلقة يعد أمرا ضروريا يف االقتصاد الدائري وهذا ما ميثل تباينا 

جيب أن جتمع وتعاجل القيمة  واضحا باملقارنة مع النظام االقتصادي املعاصر، ومن أجل حتقيق صفة الدائرية
يتضمن عمليات تسمح بإعادة املوارد إىل سلسلة القيمة  يف هناية عمر املنتجات من خالل نظام وهذا ما

مثل التجديد وإعادة التدوير حيث تعترب النفايات مغذية أين يلغى مفهوم النفايات، فاملكونات البيولوجية 
دائرة املواد، مبعىن تصبح خمرجات )نفايات( عملية ما  والتقنية مت تصميمها عن قصد كي تدخل ضمن

مبثابة مدخالت )غذاء( بالنسبة لعملية أخرى مما يزيل هنائيا مفهوم النفايات، وأخريا يرتبط تطوير الدورات 
العكسية يف املقام األول باالمداد اللوجيسيت وعمليات االبتكار ولكن ميكن دعمه بشكل كبري من خالل 

 تطوير املنتجات اليت تشجع على استعادة املوارد.اسرتاتيجيات 
يهدف االقتصاد الدائري إىل زيادة  :Be resource effectiveالفعالية من حيث الموارد -

فاعلية استخدام املوارد يف االقتصاد، مما يعين استخدام املوارد إلمكاناهتا الكاملة من أجل خلق أثر إجيايب، 
تلك  األولىهد فإن األنشطة االقتصادية الدائرية تنقسم إىل جمموعتني: وفقا لقاعدة من املهد إىل امل

األعمال واملمارسات الوقائية اليت تعزز إمكانية إعادة االستخدام لآلالت واملكائن واألبنية واجلسور اليت 
ادئ جتاوزت عمرها اإلنتاجي ومتديد فرتة خدمتها إىل آجال أخرى بدال من إخراجها من اخلدمة وفقا ملب

االقتصاد اخلطي )التقليدي(، وذلك من خالل الصيانة واإلصالح وإعادة التصنيع والرتقيات والتحسينات 
 التقنية.
فهي جمموعة األنشطة اليت حتول البضائع القدمية إىل موارد جديدة عن طريق إعادة تدوير  الثانيةأما 

 ستخدمت مجيع إمكاناهتا جيب:املواد لالستخدام يف نشاطات جديدة والعتبار أن املوارد قد ا
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أن يوجه املنتج أو اخلدمة إىل معاجلة حاجة اجتماعية مالئمة إلعطائه احلق يف الوجود؛ جيب بناء املنتج 
الستخدام الطاقة واملواد واملكونات املناسبة والضرورية فقط وبدون هدر؛ جيب األخذ بعني االعتبار كثافة 

اليت يستخدم هبا املستهلك املنتج حيث تعترب املنتجات اليت تقضي  استخدام املنتج واملقصود هو الكثافة
 معظم الوقت خارج االستخدام كنفايات.

التفكري املنظومي هو طريقة تساعد على فهم طريقة  :Think in systemsالتفكير المنظومي -
يف بعضها البعض يف  تفاعل أجزاء النظام وكيفية ارتباطها بالنظام ككل حيث ينظر لألشياء على أهنا تؤثر

إطار كل متكامل واعتبار العناصر مناسبة يف إطار سياقات البنية التحتية والبيئة واجملتمع، وبناء على 
العالقات املعقدة اليت تؤثر على التفاعل بني كل من متغريات البيئة الداخلية واخلارجية لبيئة األعمال، 

يهدف االقتصاد الدائري إىل حتسني أداء النظام  سيكون من الصعب التنبؤ بنتائج اإلجراءات. كما
بالكامل بدال من عنصر واحد من خالل إدراك وجود تبعيات مقعدة واعتماد منظور شامل لتقييم وحتسني 

 تأثري نشاط املؤسسة.
تعمل كل املؤسسات باختالف أنواعها  :prioritise the futureإعطاء األولوية للمستقبل -

اد على البقاء على قيد احلياة قدر اإلمكان وحتقيق النمو، ولتحقيق هذا اهلدف جيب وتوجهاهتا يف االقتص
أن تتكيف مع متغريات البيئة، بل هناك مؤسسات هي من تصنع متغريات البيئة، مث يتوجب عليها تقييم 

القتصاد املخاطر والتنبؤ هبا واليت تعترب حمركا مناسبا للتغيري من مشكالت االقتصاد اخلطي إىل حلول ا
الدائري الذي يقدم مقاربة خمتلفة اختالفا جوهريا عن الوضع الراهن املعاصر يف االقتصاد والصناعة. هذه 
التغيريات حتتاج إىل وقت لتويت مثارها لذلك يعمل االقتصاد الدائري على تصميم منتج من أجل زيادة 

دائري ينبغي النظر إىل الفرص وعواقب قيمته يف هناية عمره، ومن أجل حتقيق االستفادة من االقتصاد ال
اإلجراءات من منظور طويل األجل. ومن املتوقع أن نشهد ظهور نوع خمتلف من املستهلكني الذين 
يهتمون بنموذج مبتكر من أنواع امللكية وهو اخلدمات بدال من امللكية الفردية للسلعة أو املنتج، وحيمل 

نها: حفظ املواد اخلام عن طريق نقل امللكية من املستهلك إىل تبين هذا النوع من األعمال فرصا كثرية م
املنتج، وعد هذا حال جملاهبة عدد من التحديات من قضية تغري املناخ وندرة املوارد والنمو السكاين العاملي 
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املطرد، وحبسب مؤسسة آلني ماك آرثر فإن االقتصاد الدائري يهدف إىل إبقاء املنتجات واملكونات واملواد 
يف أعلى قيمة وفائدة يف مجيع األوقات. االقتصاد الدائري يعىن بتغيري وإعادة تنظيم اإلنتاج واالستهالك 
حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سالسل التوريد، واالبتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيري يف 

االقتصاد الدائري يشجع على  سلوك املستهلكني والسياسات والتنظيمات اليت متكن هلذه التغريات.
استخدام التكنولوجيا لدعم خلق منتجات وأنظمة يتم فيها إعادة استخدام املواد وإعادة تدويرها أو إعادة 

 تصنيعها والتوجه حنو التشارك بدال من االمتالك.
ميتلك االقتصاد الدائري نفس هدف  :Create mutual benefitخلق المنفعة المتبادلة -

اخلطي والذي يتمثل يف تلبية احتياجات اجملتمع من السلع وحتقيق التنمية، لكن طرق استخدام االقتصاد 
املوارد وطرق حتقيق املنافع ختتلف، لذا عند تغيري هذه األساليب من الضروري تنظيم كل نشاط خللق منفعة 

نتقال إىل االقتصاد متبادلة بني أصحاب املصاحل من خالل تنظيم مجيع عمليات الشركة لالستفادة من اال
الدائري، باإلضافة إىل تقدمي عروض قيمة جديدة ومناذج اإليرادات اليت تتوافق مع مبادئ االقتصاد الدائري 
واسرتاتيجيات املنظمة املوجهة للربح، هذا ميتد أيضا إىل مستوى سلسلة التوريد، ألن زيادة فعالية املوارد 

ألرباح اليت تعترب مقصد وهدف كل مؤسسة، ولكن زيادة من خالل إطالة عمر املنتج قد يقلل من ا
 اإليرادات عن طريق بيع املزيد من املنتجات قد يؤدي إىل حدوث صراع )نفايات أكرب واستنزاف أعلى(.

 أهمية االقتصاد الدائري 2.0
 رتةف ألطول إنتاجية حلقات يف واملنتجات اخلام املواد على احلفاظ طريق عن الدائري االقتصاد يعمل
 استخراج على اعتماًدا أقل جيعلها مما الصناعية، أنظمتنا يف املوجود اهلدر إلغاء إىل ويهدف. ممكنة

 جديدة، قيم مصادر من االستفادة من الشركات املفهوم هذا سيمّكن. احملدودة املوارد احتياطات
 .األمد الطويل املستدام االزدهار حتقيق على قادرة توريد وسالسل مرنة أسواق إنشاء يف أيًضا وسيساعد

 تشري. العاملي االقتصادي املنتدى يف األحباث من كبري عدد قبل من االقتصادي املنطق هذا دعم يتم
 1 بقيمة فرصة متثل الدائري االقتصاد حنو االنتقالية املرحلة هذه أن إىل وماكينزي آرثر ماك إيلني مؤسسة
 حد على واملستهلكني للشركات كبرية فرصة يقدم فإنه نحو،ال هذا على. العاملي لالقتصاد دوالر تريليون
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 منوذج حنو واالجتاه" واهلدر والتصنيع األخذ" على القائم التقليدي اخلطي االقتصاد عن لالبتعاد سواء
وميكن تلخيص أمهية االقتصاد الدائري يف النقاط  (innovation and you, 2019)  .دائري

 (2612)نفاح،  التالية: 
املوارد الطبيعية والتقليل من خطر نضوهبا؛ تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب زيادة فعالية املوارد؛  محاية

خلق قيمة اقتصادية وتوفري العاملة من خالل خلق وظائف جديدة يف قطاعات معينة؛ يعد فرصة للنمو 
يجية؛ احلماية من النقص يف املوارد االقتصادي؛ حتسني امليزان التجاري وتأمني الوصول إىل املوارد االسرتات

 االسرتاتيجية حيث يساعد وفرة النفايات الستخدامها كموارد بديلة للمواد اخلام.
 التوجه الدولي نحو االقتصاد الدائري 2.0

الذي ينظر إىل السلع االستهالكية الزائدة كمدخالت بدال من -إن االنتقال حنو االقتصاد الدائري 
نات عظيمة للمجتمعات لتخفيض انبعاثاهتا البيئية فبمجرد وصول املنتجات إىل هناية يوفر إمكا-النفايات

عمرها االفرتاضي ميكن توليد قيمة جديدة من خالل إعادة استخدام املوارد القيمة، حيث يتميز االقتصاد 
املواد الكيميائية الدائري بقدراته على االستعادة والتجديد من خالل البنية والتصميم كما أنه يزيل استخدام 

 السامة ويهدف إىل القضاء على النفايات من خالل تصميم متفوق للمواد واملنتجات واألنظمة.
ومن أهم القطاعات اليت يتوقع أن يكون فيها االقتصاد الدائري ذو منافع كبرية كل من أنظمة 

عن املنظمة اهلولندية لألحباث ومواد التكنولوجيا الفائقة وصناعة السيارات، حيث تشري احلسابات الصادرة 
مليار  9 العلمية التطبيقية إىل أن هولندا سيمكنها التحول حنو منوذج دائري على املدى الطويل من توليد

من الناتج احمللي اإلمجايل اهلولندي وباإلضافة إىل الفوائد املباشرة  %1,6يورو من العائدات أي ما يقرب 
شرة اإلجيابية مثل تصدير املعرفة والقدرة على خلق اقتصاد دائري يعمل  هناك العديد من اآلثار غري املبا

 كقوة دافعة لعمليات التصنيع وإعادة التدوير يف هولندا.
وعلى املستوى األورويب بالنسبة لوترية االنتقال حنو االقتصاد الدائري فترتاوح تقديرات وفورات 

ميكن لذلك النوع من االقتصاد أن خيفف من آثار مليار يورو سنويا و  012و 322 التكلفة املادية بني
تقلبات األسعار واخلسائر النامجة عن عدم توفر املواد اخلام )غري املتوقعة(، وباملثل تقلل املمارسات الدائرية 
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من العديد من العوامل اخلارجية السلبية نتيجة الستخدام أكثر كفاءة للموارد مثل انبعاثات ثاين أكسيد 
بصمة البيئية الثقيلة واستخدام األراضي بشكل كبري وعالوة على ذلك يعزز االقتصاد الدائري الكربون وال

 تطوير جمال يف رائدة حالًيا أوروبا تعدو . (2612)اجلزار،  تطور االبتكار ويزيد من أمن امدادات املوارد. 
 برنامج: دائري داقتصا حنو بالغها األوروبية املفوضية نشرت ،1261 عام حيث أنه يف. CE سياسة
 بنهج الدائري االقتصاد حلزمة األورويب لالحتاد عمل خطة إصدار عام مت مرور ألوروبا، وبعد صفرية نفايات

األوروبية من  املفوضية . وقد اعتمدت1269 عام يف احلزمة مع ضرورة استكمال . ومشولية طموًحا أكثر
  ها:من بين اجلديدة، التدابري من جمموعة خالل هذه احلزمة

 العمل على وضع وتطوير الدائري؛ إطار االقتصاد يف للبالستيك" األورويب االحتاد اعتماد "إسرتاتيجية 
 وضع إطار والنفايات؛ املتعلقة باملنتجات والتشريعات الكيميائية بإنتاج واستخدام املواد اخلاصة التشريعات

 الدائري. واالقتصاد احلرجة اخلام املواد عن قريروتقدمي ت الدائري؛ االقتصاد حنو احملرز التقدم من أجل رصد
 وفرنسا، واسكتلندا وهولندا يف االحتاد األورويب كفنلندا األعضاء الدول من العديد كما أطلقت
 دائري القتصاد طريق خريطة تطلق العامل يف دولة أول فنلندا حيث كانت. CE ومبادرات اسرتاتيجيات

وتركز هذه اخلارطة . 1210 عام حبلول هذا اجملال يف ن دولة رائدةواليت تعتزم أن تكو  ،1261 عام يف
 الغابات، جمال املستدام، الغذاء من أجل حتقيق تغيري منهجي، وهي: جمال جماالت مخسة الديناميكية على

 الشركات، املشرعني، تشمل اليت املشرتكة جمال اإلجراءات اللوجستية، واخلدمات النقل تقنيات جمال
 .واملواطنني املستهلكني البحوث، ومعاهد اجلامعات

 جهود إىل حاجة هناك تزال ال ،CE سياسة مبادرات يف الكبري التقدم من الرغم حاليا، وعلى
مساره، إذ ال بد من الرتكيز والتشديد على  يف املتعددة احلواجز على والتغلب CE تعميم أجل من كبرية

 تعاونية حكومية تدخالت ضرورة وجود على ية بيئية، عالوةأمهية نشر الثقافة التدويرية وترسيخها كرتب
 .CE . (Berg, 2018) حنو االنتقال لتسريع

بالنسبة للدول العربية يعد مصطلح االقتصاد الدائري جديد نسبيا وقد اعرتفت معظم احلكومات 
د قانونية واضحة يف الدول العربية مبشاكل إدارة النفايات غري أن الوضع يتسم بعدم وجود معايري وقواع
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وهياكل تنظيمية فعالة حيث ال ميكن مراقبة ممارسات إدارة النفايات واإلشراف عليها بسبب املعايري 
القانونية غري الواضحة يف كثري من األحيان ألن معظم الدول العربية مل تضع بعد التشريعات املناسبة حول 

اين إدارة النفايات يف املنطقة أيضا من العديد من النفايات واالسرتاتيجيات طويلة األجل بشأهنا، كما تع
املشاكل أمهها: مركزية السلطة على املستوى الوطين، عدم وجود آليات فعالة السرتداد التكاليف، عجز يف 
اعداد املوظفني املدربني، عدم املساواة يف اخلدمات بني املناطق الريفية واحلضرية، عدم وجود قاعدة بيانات 

 .(2612جلزار، )ا موثوقة. 
 معيقات االقتصاد الدائري 2.0

التحول حنو االقتصاد الدائري الزال مل يرقى إىل املستوى املطلوب بعد، كما أن الوعي هبذا النهج اليزال 
 (2612)نفاح،  حمل جدل، وذلك لعدة أسباب من بينها:

نتج من توفري املواد اخلام إىل ال يزال االقتصاد الدائري حيتاج إىل أن يدمج ضمن كل مراحل دورة حياة امل
مرحلة التخلص من املنتج؛ ال توجد حىت اآلن إرشادات حمددة للقطاعات عن كيفية تنفيذ االقتصاد 
الدائري؛ ال يوجد حىت اآلن مؤسسة معايري معرتف هبا دوليا لتنظيم هذا القطاع؛ ال يزال الرأي العام حول 

الت التسويق االجتماعي للوصول إىل قطاعات األفراد؛ ال االقتصاد الدائري غري فعال، كما تفتقر مح
يوجد حىت اآلن أي نظام قانوين خاص باالقتصاد الدائري وتطبيقه؛ االستثمارات اخلاصة باالقتصاد 

 الدائري من أجل تقدميه كنظام ال تزال غري كافية.
   مدخل إلى التنمية المستدامة .2

 :تعريف التنمية المستدامة 0.2
بأهنا:"تلك اإلدارة اليت توفر إحتياجات األجيال  Sato and Hirayama   ل منعرفها ك

احلالية بدون اإلخالل حبقوق األجيال املستقبلية يف الرفاه والتمتع باملوارد ووضع حد أدىن مائة عام ألي 
تتضمن أربعة أبعاد " عرفتها املفوضية الدولية للبيئة والتنمية بأهنا: (.2613)الطاهر،  . مشروع تنموي

تشكل أساس التنمية املستدامة وهي البعد االجتماعي الذي يقصد هبا أولويات احتياجات للتجمعات  
الفقرية واملهمشة، والذي لن يتأتى إال باملشاركة الفاعلة هلذه اجملتمعات،  مث البعد البيئي الذي يدرس مدى 
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اجات احلالية بدون تدهور أو نضوب أو تلوث، مث البعد قدرة املوارد الطبيعية والبيئة على مقابلة اإلحتي
الزمين ويقصد به استدامة حتقيق اإلحتياجات لفرتة طويلة، وأخريا البعد االقتصادي االجتماعي ويعين هنا 

إىل ترحيل هذه  يأن تكلفة تطوير اجملتمعات احلالية جيب أن تكون جمدية اقتصاديا بشكل ال يؤد
ملنظمة  6771وعرفها تقرير. (2612)دويكات،   "حساب األجيال القادمة .التكاليف وتراكمها على 

Industrial UNIPO  هنا: " أمناط من عملية التصنيع تربط النشاط الصناعي مبزايا أعلى
ثار السلبية نب اآلمتتد من األجيال احلالية إىل األجيال املستقبلية وذلك يف مسار جي واجتماعية اقتصادية

القابلة للنضوب  الكفء للموارد االستخدامسارع مبعدالت التنمية خالل الزمن ويضمن على البيئة وي
 ". ويعمل على احلفاظ على املوارد القابلة للتجديد ويقضي على حاالت التبذير والتلف والتخزين

ميكن تعريف التنمية املستدامة باهنا تلك التنمية اليت تليب  قما سببناء على . (2612)الرسول، 
بني  املساواةعلى مبدا  تركز ألهنا القادمة،تياجات األجيال احلالية دون امهال احتياجات األجيال اح

، من خالل ضمان االستخدام األمثل ملواردها من جهة، وعد البيئة اليت تتواجد هبا احرتاماألجيال ويف ظل 
 تلوث البيئة من جهة أخرى.

 أهداف التنمية المستدامة 0. 2
 (2616)منري، نمية املستدامة إىل حتقيق مما يلي: يهدف تبين الت

احرتام البيئة الطبيعية: من خالل الرتكيز على العالقة بني نشاطات اإلنسان والنظم البيئة وحمتواها بطريقة  -
 رشيدة وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام.

إحساسهم باملسؤولية اجتاههم، وحثهم على املشاركة تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية: وتنمية  -
الفاعلة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع 

 التنمية املستدامة.
ودة، حتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد: عن طريق التعامل مع املوارد الطبيعية على أهنا موارد حمد -

 لذلك حتول دون استنزافها أو تدمريها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين.
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ربط التكنولوجيا احلديثة بأهداف اجملتمع: من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال  -
ن أن ينجر عن ذلك التنموي وكيفية استخدام املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية احلياة للمجتمع، دو 

 خماطر وآثار بيئية سلبية.
إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولويات اجملتمع: بطريقة تتالئم مع إمكانياهتم وتسمح  -

بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية، والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول 
  املناسبة هلا.

ية حياة أفضل للسكان: من خلل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية لتحسني وكذا حتقيق نوع -
نوعية حياهتم اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا، عن طريق الرتكيز على اجلوانب النوعية للنمو وليس 

 (2612)احلليم،  . الكمية وبشكل عادل
 أبعاد التنمية المستدامة 2. 2

أبعاد رئيسية وهي: البعد االقتصادي، البعد االجتماعي والثقايف، البعد  للتنمية املستدامة أربعة
إضافة إىل البعد السياسي، وهي أبعاد مرتابطة ومتكاملة فيما بينها، وهلا نفس القدر  والتكنولوجي البيئي

 .من األمهية فال ميكن إعطاء األولوية لبعد على حساب بعد آخر
يتمحور البعد االقتصادي للتنمية املستدامة أساسا حول  المستدامة: البعد االقتصادي للتنمية  0. 2. 2

كيفية حتقيق منو اقتصادي مستدام وذلك من خالل الرفع من كفاءة رأس املال وكفاءة خمتلف عناصر 
اإلنتاج، والعمل على ختفيض التكاليف واالستخدام األمثل والعقالين ملختلف املوارد من أجل تلبية وإشباع 

األساسية لألفراد وحتقيق الرفاهية االقتصادية هلم، ويف نفس الوقت مراعاة العدالة االقتصادية من احلاجات 
خالل احلد من التفاوت يف توزيع املداخيل بني أفراد اجليل احلايل مع احملافظة على رصيد من األصول 

 االقتصادية لألجيال املستقبلية لضمان استدامة التنمية.
يهدف البعد االجتماعي والثقايف للتنمية املستدامة خلدمة العنصر تماعي والثقافي: البعد االج 0. 2. 2

البشري والتحسني من مستوى معيشته باعتباره أساس التنمية، فهي تنمية باإلنسان ومن أجل اإلنسان 
توفري وميكن تلخيص أهداف هذا البعد فيما يلي: الرفع من مستوى التعليم والصحة، توفري السكن الالئق، 
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مناصب شغل، التقليص من نسب الفقر، التوزيع العادل للدخل والثروة بني أفراد اجملتمع، االهتمام باملرأة 
وإشراكها يف عملية التنمية، محاية حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل احرتام ومحاية اخلصوصيات والتنوع 

 ستدامة يف أهداف األلفية اإلمنائية:كذلك ميكن تلخيص مضامني البعد االجتماعي للتنمية املو  الثقايف.
حتقيق املساواة بني اجلنسني  ،إحلاق مجيع األطفال بالتعليم االبتدائي ،القضاء على الفقر واجلوع الشديدين

حماربة فريوس نقص املناعة  ،تقليص معدالت وفيات األطفال وحتسني صحة األمهات ،ومتكني املرأة
 (2612)بوسعيود،  . لشباب يف التنميةمساندة مشاركة ا، املكتسبة )السيدا(

الرشيد للموارد الناضبة، مبعىن حفظ األصول  البعد إىل االستخدامويهدف هذا البعد البيئي:  2. 2. 2
الطبيعية حبيث نرتك لألجيال القادمة بيئة مماثلة حيث أنّه ال توجد بدائل لتلك املوارد الناضبة، مراعاة 

وكذا ضرورة التحديد الدقيق للكمية اليت ينبغي استخدامها   .تيعاب النفاياتالقدرة احملدودة للبيئة على اس
من كل مورد من املوارد الناضبة، ويعتمد ذلك على حتديد قيمتها االقتصادية احلقيقية، وحتديد سعر 

كما أنا اهلدف األمثل للتنمية املستدامة هو التوفيق بني التنمية   .مناسب هلا بناًء على تلك القيمة
 . االقتصادية واحملافظة على البيئة مع مراعاة حقوق األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية خاصة الناضبة منها

 (2612)بلقاسم، 
 حتسن على وانعكاسه اإلنتاجية زيادة إىل التكنولوجيا استخدام دىأالبعد التكنولوجي:  2. 2. 2

 (2662)غيالن، : هي أبعاده أهم ومن املستوى املعيشي
 وأكثر كفاءة أقل تكون ما النامية كثريا البلدان يف املستخدمة التكنولوجيا إن العالية: التكنولوجيا تبين-

 .الصناعية يف البلدان املستخدمة التكنولوجيا من للتلوث تسببا
 البلدان التلوث، ففي زيادة اىل الصناعات أدى انتشار أن إذ :الصناعة يف األنظف التكنولوجيا استعمال-
 أو كبرية مالية غرامات فرض خالل من البيئي التلوث مكافحة التلوث أو تدفق من احلد يتم ملتقدمةا

 التلوث تقليل أجل من على املؤسسات صارمة وقوانني وضع إجراءات
عترب البعد السياسي للتنمية املستدامة من أهم األبعاد، حبيث ال ميكن لألبعاد يالبعد السياسي:  2. 2. 2

ن تتجسد بدونه، فهو يوفر اإلطار الذي تتجسد فيه مبادئ وقواعد احلكم الراشد وإدارة احلياة السابقة أ
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السياسية إدارة تضمن الشفافية واملشاركة يف اختاذ القرار وتنامي الثقة واملصداقية واحملافظة على السيادة 
سيد معايري االستدامة على واالستقاللية للمجتمع بأجياله املتالحقة، فهذا البعد يساهم بفعالية يف جت

 (2612)بوسعيود،  . مستوى كل من البعد االقتصادي، االجتماعي، الثقايف والبيئي
 معوقات التنمية المستدامة 2. 2

 تزال أنه ال إال العامل، دول مجيع يف املستدامة التنمية مطلب لتحقيق اجلادة واحملاوالت العاملية اجلهود رغم
 :يلي وأبرزها ما أمهها بني من لعل اليت األسباب، من لعدد وذلك كبري، حد إىل قاصرة احملاوالت تلك

 (2611)حسن، 
مشكلة الفقر يف بعض دول العامل واليت تزداد حدة مع األمية وارتفاع عدد السكان والبطالة وتراكم  -

ن مناطق العامل وغياب الديون وفوائدها واالستغالل غري الرشيد للموارد الطبيعية، وعدم االستقرار يف كثري م
 السالم واألمن.

استمرار اهلجرة من األرياف إىل املناطق احلضرية وانتشار ظاهرة املناطق العشوائية، وتفاقم الضغوط على  -
 األنظمة اإليكولوجية وعلى املرافق واخلدمات احلضرية، وتلوث اهلواء وتراكم النفايات.

ا مبا فيها النقص احلاد يف املوارد املائية وتلوثها وندرة األراضي حمدودية املوارد الطبيعية وسوء استغالهل -
الصاحلة لالستغالل يف النشاطات الزراعية املختلفة، تدهور نوعيتهما، ونقص الطاقة غري املتجددة يف بعض 

 أقطار العامل.
ادية عدم موائمة بعض التقنيات والتجارب املستوردة من البلدان املتقدمة مع الظروف االقتص -

 .واالجتماعية والبيئية يف بعض دول العامل النامي، ونقص الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل معها
 . دور االقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة2

يف أبسط منوذج للتعبري يعترب االقتصاد الدائري اقتصادا منخفض الكربون أي أنه ذو كفاءة ونظيف من 
لكنه أيضا شامل من حيث االستهالك والنتائج، ويتضمن جدول أعمال األمم املتحدة حيث اإلنتاج، 

هدفا ملعاجلة التحديات االجتماعية والبيئية األكثر احلاحا، حيث يعد دور  69للتنمية املستدامة  1232
 أهداف التنمية املستدامة:  االقتصاد الدائري ذو أمهية كبرية لتحقيق
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ئق والنمو االقتصادي املستدام وذلك عن طريق حفظ وتكوين رأس بشأن العمل الال 2اهلدف  -
املال والثروة العامة واالبتكار التكنولوجي وخلق الوظائف مما يسهم يف منو اقتصادي مستدام شامل، 
وعمالة كاملة ومنتجة وعمل الئق للجميع، وميكن هلذه االقتصاديات أن تساعد على حتقيق العديد من 

 ستدامة مصحوبا باستكمال أنشطة بناء القدرات.أهداف التنمية امل
بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني أو حىت السعي لتحقيقه لن يتطلب سوى  12كما أن حتقيق اهلدف 

إصالح شامل ألمناط اإلنتاج واالستهالك اخلطية وإعادة تدوير واستخدام النفايات اليت يتبناها النظام 
ديدي تصمم وتسوق فيه مجيع املنتجات عن طريق إعادة االستخدام وإعادة الدائري كنظام تصاحلي أو جت

التدوير. باإلضافة إىل الفوائد البيئية للنماذج الدائرية مثل االخنفاض الكبري يف استخدام املواد فإن التقليل 
يتم  يف نفايات املواد سيساهم يف التقليل من مشكلة الندرة اليت تعاين منها مجيع االقتصادات حيث

تصميم املنتجات لتدوم ويستفاد من منتجات التصنيع الثانوية واملواد الزائدة اليت كانت تعترب يف املاضي 
 (2612)اجلزار،  نفايات.
 الرفاه وتعزيز صحية حياة ضمان SDG 3 أجل من تعمل CE جلعل املهم اهلدف سيكون -
 على سلبية صحية تأثريات عم CE ممارسات على القضاء هو SDG 8 و األعمار مجيع يف للجميع
 تدابري تطبيق خالل من ذلك حتقيق ميكن .والرمسي الرمسي غري التدوير إعادة قطاعي من كل يف العمال
 والوظائف الفنية املهارات" و" اجليد التعليم" من 2 اهلدف بأنشطة مدعومة والسالمة، للصحة صارمة
 والعمليات التدوير إعادة تكنولوجيات نقل هو املطلوب فإن ذلك، على عالوة (.2.2 اهلدف" )الالئقة

 12.2 األهداف حتقيق يف ذلك سيسهم. البيئة على سليب تأثري هلا اليت الكيميائية االنبعاثات متنع اليت
 "(.حياهتا دورة طوال النفايات ومجيع الكيميائية للمواد بيئياً  السليمة اإلدارة حتقيق،  2626 عام حبلول)"

 التدوير، إعادة وتعزيز النفايات من احلد إىل SDG 12.2و SDG 11.6 أهداف هتدف -
 . العامل أحناء مجيع يف واسع نطاق على بالفعل متارس اليت الرئيسية CE ممارسات من واحدة وهي

 الشحنات بسبب وحملية، عاملية أبعاد هلا ألهنا صعوبة أكثر مشكلة اإللكرتونية النفايات تعترب -
. رمسية غري تكون ما وغالًبا احمللية، التدوير إعادة وأنشطة اإللكرتونية النفايات من داحلدو  عرب القانونية غري
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 التنمية أهداف إطار يف التحديد وجه على اإللكرتونية النفايات ذكر يتم مل العاملي، بُعدها من الرغم على
 2636 عام حبلول ريكب بشكل احلد" 3.2 واهلدف التدوير إعادة أنشطة بني وثيقة صلة هناك .املستدامة

 ".والرتبة واملاء اهلواء وتلوث اخلطرة الكيميائية املواد عن النامجة واألمراض الوفيات عدد من
 استخدامها، وإعادة العادمة املياه تدوير إلعادة املغلقة احللقة بأنظمة املرتبطة CE ممارسات عن غىن ال

 سيما وال الصحي(، والصرف النظيفة ملياها) SDG 6 لتحقيق الصحي الصرف مياه محأة تدوير وإعادة
 ,Schroeder) املاء(.  حتت احلياة) 12.1 واهلدف 0.2 و 0.3 و 0.2 و 0.1 األهداف
 ممارسات سياق يف( SDGs) املستدامة التنميةيوضح العالقات بني أهداف  1. واجلدول (2018
 .(CE) الدائري االقتصاد

 مستدامة وممارسات االقتصاد الدائريبين أهداف التنمية ال ةالعالق :0الجدول 
العالقة بين 
أهداف التنمية 

المستدامة 
واالقتصاد 

 الدائري

 أهداف التنمية المستدامة

 البعد البيئي البعد االجتماعي البعد االقتصادي 

عالقة قوية/ 
مساهمة مباشرة 
لالقتصاد الدائري 
في أهداف 
 التنمية المستدامة 

ضمان حصول : 7اهلدف 
ع بتكلفة ميسورة على اجلمي

خدمات الطاقة احلديثة 
 املوثوقة واملستدامة.

تعزيز النمو : 2اهلدف 
االقتصادي املطرد والشامل 
للجميع واملستدام، والعمالة 
الكاملة واملنتجة وتوفري العمل 

 الالئق للجميع.

: ضمان وجود أمناط 12اهلدف 
 استهالك وإنتاج مستدامة.

 : ضمان توافر املياه0اهلدف 
وخدمات الصرف الصحي للجميع 

 وإدارهتا إدارة مستدامة.
 
 

: ضمان توافر املياه 0اهلدف 
وخدمات الصرف الصحي للجميع 

 وإدارهتا إدارة مستدامة.
: محاية النظم 12اهلدف 

وترميمها وتعزيز  االيكولوجية الربية
استخدامها على حنو مستدام، 
وإدارة الغابات على حنو مستدام، 

حر ووقف تدهور ومكافحة التص
األراضي وعكس مساره، ووقف 

 فقدان التنوع البيولوجي.
 

مساهمة غير 
مباشرة 

لممارسات 

: القضاء على الفقر جبميع 1اهلدف  
 أشكاله يف كل مكان.

: القضاء على اجلوع 2اهلدف 
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االقتصاد الدائري 
في تحقيق 

 األهداف

وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة 
 املستدامة. وتعزيز الزراعة
: جعل املدن 11اهلدف 

واملستوطنات البشرية شاملة للجميع 
وآمنة وقادرة على الصمود 

 ومستدامة.
 الهدف تحقيق

 تعزيز في سيسهم
 الدائري االقتصاد

: إقامة هياكل 2اهلدف 
أساسية قادرة على الصمود 
وحتفيز التصنيع الشامل 

 للجميع وتشجيع االبتكار.
 

راءات عاجلة : اختاذ إج13اهلدف  
 للتصدي لتغري املناخ وآثاره.

: حفظ احمليطات 12اهلدف
والبحار واملوارد البحرية واستخدامها 
على حنو مستدام لتحقيق التنمية 

 املستدامة.
 ال أو ضعيف

 رابط يوجد
: ضمان متتع اجلميع 3اهلدف  

بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف 
 مجيع األعمار.

يد : ضمان التعليم اجل2اهلدف 
واملنصف والشامل للجميع وتعزيز 

 فرص التعلم مدى احلياة للجميع.
: حتقيق املساواة بني 2اهلدف 

اجلنسني وتكمني مجيع النساء 
 والفتيات.

: احلد من انعدام املساواة 16اهلدف 
 داخل البلدان وفيما بينها.

: التشجيع على إقامة 10اهلدف 
جمتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد 

حتقيق التنمية املستدامة، من أجل 
وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل 
العدالة وبناء مؤسسات فعالة 
وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع 

 على مجيع املستويات.
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 التعاون فرص
 لالقتصاد
 الدائري

 .: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة17اهلدف 
 

 12 ص: ،Patrick Schroeder ، 2612صدر: الم
الوسائل التقنية والبيولوجية التي يمكن بها تدوير المواد والمنتجات في النظام  :0الشكل 

 االقتصادي الدائري

 
 .22، ص 2612، ميثاق طاهر كاظم الربيعي: المصدر

 . خاتمة:2
والبيئة واجملتمع سعيا حنو حتقيق  إىل تعزيز الرتابط بني االقتصاد الدائريحنو االقتصاد  التوجهيهدف 

وذلك من خالل مبادئه اليت هتدف باألساس  بأبعادها البيئية، االجتماعية واالقتصادية. التنمية املستدامة
إىل محاية قاعدة املوارد وخاصة الناضبة منها واحلفاظ عليها من أجل األجيال احلالية واملستقبلية، وتقليل 

اكم النفايات وخاصة الصناعية، وانعكاساهتا السلبية على الصحة اإلنسانية خماطر التلوث الناجم عن تر 
والتنوع البيولوجي بصفة شاملة، وكذا التقليل من التكاليف اإلنتاجية وهو ما خيدم مصلحة املنتج 
واملستهلك على حد سواء. ومن أجل تعزيز التوجه حنو االقتصاد الدائري، ال بد من اختاذ بعض 

 لتدابري واليت من أمهها:اإلجراءات وا
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ضرورة نشر ثقافة التدوير سواء على مستوى األفراد أو املؤسسات أو االقتصاد ككل، وأن تركز الرتبية -
 البيئية للنشء على الصداقة البيئية وكل املفاهيم ذات الصلة بالتدوير؛

 ينبغي تصميم السياسات االقتصادية والبيئية حىت تكون داعمة لبعضها البعض؛-
ضرورة تعبئة اإلرادة السياسية اليت تدعم التحول اىل هذا النوع من االقتصاد سعيا لتحقيق التنمية -

 املستدامة وجعل هذه األخرية حقيقة واقعة يف ظل توافر الدعم الدويل؛
 توتكيف املنظومة التشريعية مبا يتناسب مع التوجه اجلديد حنو االقتصاد الدائري وتلبية احتياجا حتديث -

  التنمية املستدامة؛
 االقتصاد العتمادالبيئية والقطاعات اجلاهزة  االعتباراتوضع اسرتاتيجيات وطنية مبواعيد حمددة لتحديد -

 الدائري؛
 لعمليات تدوير النفايات؛حوافز مالية ومادية لألنشطة والسياسات الداعمة تقدمي -
التنمية املستدامة وأمهية احملافظة على البيئة  لحو ملستهلكني ا القيام حبماالت توعوية وحتسيسية لفائدة -

 ؛واملوارد الطبيعية
االستفادة من التعاون الدويل خاصة تلك الدول اليت توجهت مبكرا حنو هذا النوع من االقتصاد والعمل -

 على تكيفها مبا يالئم بيئتنا؛
 االعتماد على التكنولوجيات احلديثة وباألخص الصديقة للبيئة. -
 ة المراجع:. قائم2
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ية والتجارية وعلوم التسيري، . قاملة، كلية العلوم االقتصاد التنمية املستدامة يف اجلزائر الواقع واآلفاقاالقتصادية. 
 اجلزائر.

 169 نية للتعليم املفتوحاجمللة الفلسطيدور جامعة القدس املفتوحة كمحرك رئيسي للتنمية املستدامة يف فلسطني
االقتصاد الدائري  (. املؤمتر الدويل: منوذج التنمية اجلديدة وجودة احلياة. 1269نوفمرب,  61/ 63زكرياء نفاح. )
 . بشار، جامعة طاهري حممد، اجلزائر. DSMة لتحقيق جودة احلياة: دراسة حالة شركة كدعامة أساسي

اجملاالت والفرص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة وااللقتصاد الدائري يف العامل العريب (. 1269سارة اجلزار. )
 احتاد الغرف العربية. لتحقيق التنمية املستدامة.

(. ملتقى دويل: االنفاق البيئي بني حاجات التنمية املستدامة 1269مارس,  61/ 63سارة بوسعيود. )
. تبسة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  دور احلكم الراشد يف حتقيق التنمية املستدامةومتطلبات احلكم الراشد. 

 وعلوم التسيري، اجلزائر.
بيئي بني حاجات التنمية املستدامة (. امللتقى الدويل: االنفاق ال1269مارس,  61/ 63صاطوري اجلودي. )

.  إسرتاتيجية اجلزائر للتحول إىل االقتصاد األخضر كمطلب لتحفيز النمو االقتصاديومتطلبات احلكم الراشد. 
 تبسة، جامعة العريب التبسي، اجلزائر.

ة بغداد للعلوم جملة كلي(. التنمية املستدامة وضرورات تطور مهارات العاملني. 1261عبد اجلاسم عبد الرسول. )
 .67صفحة  االقتصادية، 
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(. امللتقى الدويل: اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على 1266نوفمرب ,  61/ 60عبد الرمحان حممد حسن. )
. مسيلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  التنمية املستدامة ومتطلبات حتقيقهاالبطالة وحتقيق التنمية املستدامة. 

 ، اجلزائر.وعلوم التسيري
بريوت: مكتبة حسن  التنمية املستدامة يف البلدان العربية بني النظرية والتطبيق.(. 1263قادري حممد الطاهر. )

 العصرية.
مشاريع -(. االقتصاد األخضر ملواجهة التحديات البيئية وخلق فرص عمل 1261قحام وهيبة. )ديسمرب, 

 .139،  صفحة تصادية واملاليةجملة البحوث اق. -االقتصاد األخضر يف اجلزائر
جملة  (. دراسة حتليلية ألهم مؤشرات التنمية املستدامة يف البلدان العربية واملتقدمة. 1227مهدي سحر غيالن. )

 .111،  صفحة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية
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 : ملخص
ويعرب هذا  صبح االقتصاد الدائري مفهوم شائع وهام يف اإلدارة البيئية يف السنوات األخرية.أ

لإلنتاج واالستهالك يعتمد على إعادة التدوير وإعادة االستخدام وإصالح جديد  نظام املصطلح عن
لتقييم و نتجات وتغيري أمناط االستهالك ومناذج األعمال اجلديدة واألنظمة. وإعادة التصنيع ومشاركة امل

 ملؤشرات. يفن بينها ااالنتقال من النموذج االقتصادي اخلطي إىل النموذج الدائري، نطبق عدة أدوات م
ملؤشرات غري ان هناك عدد من ا، حكما هلذا االنتقالميكن أن يكون واحد  ال يوجد مؤشر الوقت الراهن
بشكل مباشر أو غري وهو ما يساهم يف العديد من اجملاالت  درجة االنتقالتساعد يف قياس  اليت ميكن أن

مباشر يف تنمية االقتصاد الدائري. تستعرض الورقة بالتفصيل املؤشرات اليت مت اقرتاحها مؤخرًا يف جماالت 
عمل جرد للمؤشرات ذات الصلة خمتلفة وتقيم أمهيتها بالنسبة لالقتصاد الدائري. اهلدف من ذلك هو 

 .مبراقبة االنتقال إىل االقتصاد الدائري وقياس آثار السياسات واالجتاهات اجلديدة
االقتصااد الادائريا التلاول ااو االقتصااد الادائريا املؤشارات علاى املساتو  الكلايا  مفتاحيـة:الكلمـات ال

 ئري.ااملؤشرات على املستو  اجلز 

                                           
   adel.ziet@univ-setif.dz: اإليميل، زيات عادل: المؤلف المرسل  1

 

mailto:الجزائرadel.ziet@univ-setif.dz
mailto:الجزائرadel.ziet@univ-setif.dz
mailto:adel.ziet@univ-setif.dz


  زيات عادل، دومي سمراء

225 

 P17؛ Q56؛ JEL : Q53تصنيف 

Abstract: 

The concept of a circular economy (CE) has become popular and 

important issue in environmental management in recent years This concept 

of depicts a production and consumption system that relies on the recycling, 

re-use, repair, remanufacturing, sharing of products, changing the 

consumption patterns and new business models and systems. To evaluate 

the transition from linear economic model to the circular one we apply a 

several tools like indicators. In this time there is no indicator that can be a 

single measurement for this transition so however a number of existing 

indicators can help to measure performance in several areas that directly or 

indirectly contribute to the Circular Economy development.  The paper 

reviews in detail the indicators recently proposed in different felds and 

assesses their relevance for the circular economy. The goal is to make an 

inventory of indicators that are relevant to monitor the transition to a 

circular economy and to measure effects of new policy and trends. 

Keywords: circular economic; transition; macro level indicators; miso level 

indicator. 

Jel Classification Codes : Q53 ؛Q56 ؛P17 
 

مقدمة:.0  

واالستهالكية الالعقالنية، واألنشطة  اإلنتاجيةيؤدي االستمرار يف السلوكيات احلالية واالجتاهات 
أثريات سلبية هتدد بشكل مباشر مستقبل البشرية بأكمله من خالل الصناعية غري املضبوطة إىل إنتاج ت

االستنفاذ السريع لقاعدة املوارد الطبيعية، والتدهور التام لألنظمة البيئية الطبيعية. ولتفادي هذا املستقبل 
ظم املظلم، حاولت مراكز البلث يف اجلامعات واملؤسسات واهليئات العمومية احمللية والدولية البلث عن ن

إجياد بدائل معقولة وحلول توازن بني الضرورة الصناعية واحلاجة لللفاظ على ما و اقتصادية صديقة للبيئة، 
 تبقى من بيئة سليمة. ولقد نتج عن هذه اجلهود ابتكار ما توافق على تسميته فيما بعد االقتصاد الدائري.

لي والدو ي دهدف ااجاز عملية على الرغم من وجود حماوالت فعلية إلصالح نظاَمي التدوير احملو 
جتميع املواد وإعادة معاجلتها بطريقة مبّسطة وإنشاء فرصة لتوفري خدمة إعادة تصنيع ذات قيمة أعلى، إال 
أن فكرة التغيري اجلذري لنمط االقتصاد اخلطي القائم على اإلنتاج االستهالك والرمي وتبين ما يعرف حاليا 
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األكثر عقالنية والبديل األفضل لتلسني جودة احلياة على كوكب األرض باالقتصاد الدائري تبقى الفكرة 
املضر باحمليط  مالسا االنبعاثوتوسيع مدة استغالل املوارد الطبيعية وتصفري عداد النفايات وتقليل 

والطبيعة. وال ميكن أن يكون الطريق املؤدي إىل هذا النمط اجلديد من االقتصاد بدون مصاعب وعقبات 
يكون االنتقال بدون مشاكل وأخطاء بل املتوقع وان يف بداية الطريق أن تكون هناك جتارب تزيد وال أن 

يف املعرفة املشرتكة لإلنسانية وأن تكون هناك استكشافات تنري الدرب وتذلل العقبات وأن تربز نظريات 
 وتطبيقات تقلل من األخطاء وتزيد يف كفاءة التطبيق

يتم مرافقته ومراقبته من أجل تصليح األخطاء اليت ميكن أن ولضمان انتقال سلس جيب أن 
لواجب أن يتم إعداد جمموعة من ، وكان من اترتكب وإحلاق القطاعات املتخلفة لللاق بركب الدائرية

املؤشرات اليت تسمح يف مستويات متعددة من احلكم على مد  دائرية النشاط واملنتوج واملؤسسة ويف 
ستو  الذي وصل إليه االقتصاد الدائري يف دولة معينة ومقارنته مبعايري دولية النهاية احلكم على امل

على أساس ما سبق قان الورقة البلثية حتاول حتديد أهم املؤشرات املستخدمة حاليا لقياس اسرتشادية. 
صاد ما هي املؤشرات اليت تسمح بقياس االقت االقتصاد الدائري، من خالل اإلجابة على التساؤل التا ي:

 الدائري وكيف ميكن تصنيفها. ولإلجابة عن هذا فقد مت تقسيم البلث إىل ثالثة حماور:
 احملور األول مفهوم االقتصاد الدائري  -
 أهداف ومتطلبات التلول او االقتصاد الدائري احملور الثاين-
 تها وأنواعهامؤشرات االقتصاد الدائري أمهي احملور الثالث-

 ئري:مفهوم االقتصاد الدا .0
املهد"  إىل"من املهد بدأ الزخم باالهتمام مبفهوم االقتصاد الدائري منذ بروز العبارة الشهرية 

اليت لفتت انتباه العامل أسره إىل وجود إمكانية  1790للمعماري والبيئي السويسري والرت ستاهيل " عام 
يف أشكال واستعماالت جديدة، لالستفادة قدر اإلمكان من املنتج الصناعي عرب تدويره وإعادة إخراجه 

عند نشر كتاب   1797ومل تظهر عبارة االقتصاد الدائري إال يف سنة  حبيث يكون االقتصاد والبيئة راحبني.
كل من ديفيد بريس وآر. كريي تريمز بعنوان " اقتصاديات املوارد الطبيعية والبيئة " والذي من خالله 

د واملوارد الطبيعية والبيئة، وطبيعة التكامل بني النظام البيئي حاول الكاتبان تبيان العالقة بني االقتصا
واالقتصادي وأهم ظواهر االاراف يف النظام البيئي وأثارها االقتصادية، ومييز املؤلفان فيه بني ما يسمى 
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فاد باالقتصاد اخلطي حيث يكون استهالك املوارد مفتوحًا واالقتصاد الدائري حيث يعاد تدوير املوارد لُيست
 .(2610)العناين، منها أكثر من مرة

يتبع اجتاهواحد إلنتاج وخيتلف االقتصاد الدائري عن االقتصاد اخلطي من حيث أن هذا األخري 
 Cradle to“ السلع واليت ستصبح نفايات بعد استهالكه: وهذا ما يسمى ب "من املهد إىل الللد"

Grave” يؤدي إىل  "نع، استهالك، صرف أو ختلصوهلذا فإن املنهج اخلطي املبين على أخذ، "ص ،
 ، كما هو موضح يف الشكل البياين التا ي:(60، صفلة 2619)بطيب، كميات هائلة من النفايات

 (: نموذج االقتصاد الخطي10الشكل رقم)
 

 
 
 

.29، ص2619: فاطمة الزهراء قندوز وعلي الزعيب، المصدر  
م إنتاج، تبادل واستهالك يهدف إىل حتسني استخدام املوارد يف نظابينما االقتصاد الدائري هو عبارة عن 

مجيع مراحل دورة حياة سلعة أو خدمة يف املنطق الدائري مع احلد من البصمة البيئية واملسامهة يف رفاهية 
 :.وميكن متثيل هذا النموذج يف الشكل التا ي(Magdelaine ،2610)األفراد واجملتمعات

 منوذج االقتصاد الدائري (10الشكل رقم )

 
 . 2102هيك و آخرون،  بيرتالمصدر:

يةاستخالص املواد األول كاالستهال التوزيع اإلنتاج   الرمي 

ةلطبيعياملوارد ا  
 النفايات
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ملؤسسة إيلني ولقد أعطي لالقتصاد الدائري عدة تعريفات نستهلها بالتعريف اخلاص مبؤسسة 
ماكآرثر، اليت رأت من خالله بأنه اقتصادًا ''إصالحيا وقادرا على التجديد حسب التصميم، ويهدف إىل 

)مجعية األمم املتلدة  ملنتجات واملكوِّنات واملواد عند حد منفعتها وقيمتها األعلى يف مجيع األوقاتإبقاء ا
االقتصاد الدائري هو نظام صناعي جديد قائم على إنشاء حلقات من ''. وهذا يعين أن (2610للبيئة، 

 ,Mélanie McDonald) دورات اإلنتاج واالستهالك، املنفصلة عن استخراج املوارد غري املتجددة
2016, p. 16) هنج أو أسلوب من شأنه أن حيول وظيفة املوارد يف . ولقد مت تعريفه أيضا بأنه

االقتصاد، حيث سوف تصبح النفايات الناجتة عن املصانع مدخاًل قيمًا لعملية أخر ، وميكن إصالح 
 .(Preston, 2012, p. 01)املنتجات أو إعادة استخدامها أو تطويرها بداًل من التخلص منها

أنه "نظام صناعي حياول عدم إنتاج النفايات أو وعلى العموم ميكن القول أن االقتصاد الدائري ب
تلويث البيئة، و هو مبين أوال على فكرة إمكانية إعادة استخدام النفايات كموارد وثانيا فصل النمو عن 

ه قابلة لإلصالح والتجديد منذ تصميمها مبا استخدام املوارد الطبيعية حبيث تكون السلع املنتجة يف إطار 
يضمن االستفادة منها مرات عديدة أي تكون ضمن حلقة مغلقة )إعادة استعمال نفايات السلع كموارد 

 أو مدخالت( األمر الذي يقود إىل استخدام أكثر فاعلية وكفاءة للمواد.
، 2617)الرميدي، رئيسية هياالقتصاد الدائري يتسم خبمسة مسات من التعاريف السابقة اجد أن 

 :(040صفلة 
 النفاياتا تصميم -
 تعزيز القدرة على التكيف من خالل التنوع يف العمليات واألنشطةا -
 االجتاه او مصادر الطاقة املتجددةا -
 التفكري يف النظم البيئيةا -
 .التفكري يف أجهزة الطرد -

 أهداف ومتطلبات التحول نحو االقتصاد الدائري: .3
، ومن استخدام املوارد يف التدفقات الدائرية هواالقتصاد الدائري األساسية ملفهوم  أحد املبادئ

قيمة املنتجات جزء أو نسبة كبرية من سرتداد واستعادة عاجلة الاملمع و اجلينبغي تنظيم أنظمة أجل ذلك 
رد إىل سلسلة وتشمل أنظمة العالج عمليات مثل جتديد وإعادة التدوير اليت ترجع املوا، ةصالحيالمنتهية 
فيصبح إخراج )نفايات( عملية واحدة هو اإلدخال )تغذية( لعملية أخر ، مما يزيل فعلًيا مفهوم  ،القيمة
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دائرية. ومن أجل التلول  آخرالنفايات وهذه هي الروابط املفقودة اليت حتول االقتصاد اخلطي احلا ي إىل 
ب توفري جمموعة من املتطلبات اليت سنعرضها يف االقتصاد الدائري واالستفادة من مزاياه وفوائده جي إىل

 النقاط التالية:
يقدم االقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي جديد يهتم أهداف التحول نحو االقتصاد الدائري: 0.3

 :(2619)أمان، بتغيري كل أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك غري املستدامة حبيث يهدف إىل ما يلي
واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل النفايات حفظ قيمة املنتجات  -

 بشكل كبري.
تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهربائية وانبعاثا غاز ثاين أكسيد الكربون، إضافة إىل حتديث -

 النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
 ات واملواد يف أعلى قيمة وفائدة يف مجيع األوقات.يهدف إىل إبقاء املنتجات واملكون-
تقليل البصمة البيئية وخفض النفايات املرتاكمة يف مرادم النفايات وخفض نسب تلوث اهلواء وإجياد  -

 حل اسرتاتيجي جملادهة تغري املناخ.
مة إىل منتج صاحل ختفيض كمية الطاقة اليت حتتاجها عمليات اإلنتاج الصناعي لتلويل املواد األولية اخلا-

 لالستعمال.
 .القدرة التنافسية الصناعية واملسامهة يف خلق فرص عمل تعزيز -
املسامهة يف رفع وعي املستهلك "االستهالك املستدام بأسعار معقولة"، مما يساعد يف حتسني والء -

 العمالء ومسعة العالمة التجارية.
عدة أمور جيب توفرها للتلول باجتاه االقتصاد توجد  متطلبات التحول نحو االقتصاد الدائري: 0.3

أو من خالل اكتسادها من دول أخر  بالشراكة مت الدائري سواء أكانت متوفرة يف نفس الدولة أو 
، 2619)الرميدي، التجربة وأهم هذه التلوالت هيجتارب بعض الدول الرائدة يف اجملال. من االستلهام 
 :(042-044الصفلات 

حيث انه التلول الرقمي اليت تساعد على زيادة سرعة التلول او االقتصاد الدائري هي  أوىل املتطلبات -
يف توفري معلومات دقيقة عن مد  توفر املواد واملنتجات وموقعها وحالتها، وجعل العمليات أكثر  يساعد 

 م األموالاالتكاليف، وزيادة كفاءة استخدا ملنتجات، وتقليلطول عمر ا كفاءة داخل املؤسسات، وتعزيز
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االقتصاد الدائري حتوالت جوهرية يف التصميم، واإلنتاج، واالستهالك، واالستخدام، والنفايات،  يتطلب-
 عادة استخدام املنتجات واملواردا يف املمارسة الفعلية إلو 
مبا  هاتعديلو  والسلوكيات االجتاهاتحماولة التأثري على بيئي، و الوعي رفع اليكولوجية، و اإلثقافة نشر ال-

 ايتناسب مع النمط اجلديد من اإلنتاج
كالرتكيز على   إتباع إسرتاتيجيات األعمال لالقتصاد الدائري يف املوارد احملدودة وغري القابلة للتجديد-
جتديد وإعادة تصنيع ، إعادة استخدام وإعادة توزيع املنتجاتاليت تزيد من العمر أدوات اإلنتاج،  صيانةال

 ر املكونات واملواد من املنتجات.إعادة تدوي، املنتجات
يتطلب االنتقال من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري تغيريات االقتصاد الدائري:  . طرق قياس0

جذرية يف فلسفة االستهالك وأمناط اإلنتاج وقنوات التوزيع مبا يضمن يف السوق منتجات صديقة للبيئة 
جل مراقبة درجة دائرية االقتصاد وقياس مد  تطبيقه ملفاهيمه واستغالل عقالين للموارد الطبيعية. ومن أ

كان لزاما أن تكون هناك جمموعة من املؤشرات االسرتشادية اليت ميكن استخدامها لتقييم اجلهد   ،ومبادئه
 املبذول حمليا، إقليميا ودوليا على املستو  اجلزئي أو الكلي من اجل تبين االقتصاد الدائري ومفاهيمه.

واختاذ قرار  تقييم أداة: يعرف املؤشر بصفة عامة بأنه مؤشرات مفهومها مبادئها وأنواعهاال 0.0
معني  وقت ه بطريقة موضوعية نسبيا ويفاجتا )تعديالت التوجيه والتصليح الرجعية( تسمح بقياس حالة أو

 OCDE. ولقد عرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  (wikipedia, 2016)أو فضاء معني
، أو زهما مت ااجا وسيلة بسيطة وموثوقة لقياس يتم إعدادها لتكون عامل أو متغري كمي أو نوعياملؤشر بأنه 

  ,Saidani, Yannou, Leroy)داءاأللتعكس التغيريات املرتبطة بالتدخل، أو للمساعدة يف تقييم 
Cluzel, & Kendall, 2019, p. 544) . أو هو حتويل البيانات اإلحصائية املتوفرة من مادة

الت وبالتا ي خام إىل مؤشرات هلا جوانبها وأبعادها املختلفة اليت تساعد على التشخيص وحتديد املشك
، واعترب مين حممد حافظ احلماقي أن تساعد على التخطيط والقيام بأعمال املتابعة والتقييم والتقومي لألداء

املؤشر خيتلف عن اإلحصاء من حيث أنه األول ال يكتفي بعرض الواقع فقط بل ميتد لتفسريه يف حني أن 
 .(2619)احلماقي،  الثاين يعرض فقط الوقائع.

مؤشرات االقتصاد الدائري هي عبارة عن استخدام للبيانات مؤشرات االقتصاد الدائري:مفهوم  0.0
املتوفرة حول النشاطات املراعية للبيئة وتبويبها حبيث تسمح لنا بالتلقق من نسبة التقدم يف تبين مبادئ 

ؤشرات لغرضني اجلزئي وتستخدم عادة امل أواالقتصاد الدائري وتقييم اجلهد املبذول على املستو  الكلي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%AA
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أساسيني، األول حتديد حجم الظاهرة وقياسها قياسا دقيقا للوقوف على الوضع الراهن هلا، والثاين متابعة 
اخلطة املوضوعة وتقييم األداء أوال بأول والوقوف على التقدم او حتقيق األهداف سواء كانت قصرية 

 .(2619)احلماقي، ومتوسطة أو طويلة
 
 

 يقوم حتديد املؤشرات املختارة بصفة عامة على جمموعة من املبادئ وهي: شرات:أسس إعداد المؤ  3.0
االعتماد على مبدأ التخطيط باملشاركة مبعىن أن كافة األطراف املرتبطة البد وحتمًا من اشرتاكها يف -

 راهنةحتمية الربط بني املؤشرات واألهداف احملددة يف ضوء املشكالت ال- .إعداد واختيار تلك املؤشرات
حتمية أن تغطى املؤشرات كافة النواحي السلبية واإلجيابية للممارسات احلالية يف جمال البيئة وإدارة -

 النفايات.
مرونة املؤشرات، حيث أهنا تغري وتتطور طبقًا ملد  التقدم يف تطبيق االقتصاد الدائري وبالتا ي حتتاج كل -

 مرحلة إىل استخدام نوع معني من املؤشرات.
 .ية استخدام كل من املؤشرات الكمية والنوعية معاً ووضع إطار زمين هلاحتم-
 تغطية كاملة للظاهرة املراد قياسها.لمجيع املؤشرات جيب أن تكون مفصلة وموزعة طبقاً ملنظور ما -

 ميكن االعتماد على ثالثة معايري لتلديد مؤشرات االقتصاد الدائري: المؤشرات:معايير تصنيف  0.0
 ار األول: التصنيف بحسب األهدافالمعيأ.

ويعترب التلديد الدقيق لألهداف املراد حتقيقها ووضوحها الطريق الوحيد لتلديد املؤشر املناسب 
بل أن األمر يتطلب حتديد مؤشر لكل درجة من درجات دائرية االقتصاد. وهناك نوعني رئيسيني من تلك 

 :  (INCE, 2018)األهداف
حيث ميكن حتديدها وحصرها بدقة وسهولة ومن   Quantitativeالكمية األهاداف النوع األول:-

أمثلة هذه األهداف اخنفاض االنبعاثات الغازية أو زيادة حصة املواد املعاد تدويرها يف مدخالت اإلنتاج 
وبالتا ي فإن املؤشرات املستخدمة لقياس مد  حتقيق هذا اهلدف هي مؤشرات   .ختفيض النفايات ....اخل

 عتمد على قاعدة البيانات الناجتة عن نظام املعلومات املعتمد داخل االقتصاد.تكمية 
األهداف اليت ال ميكن حصر نتائجها بيسر،  وهي  Qualitativeاألهداف النوعية النوع الثاني:-

حيث ترتبط يف أغلب األحيان بسلوكيات األفراد ونفسياهتم، ومن أمثلة ذلك درجة الوعي بأمهية احلفاظ 
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البيئة، تأثري األنشطة البيئية للمؤسسات على القرارات الشرائية للمستهلك...اخل. وبالتا ي فان على 
املؤشرات املستخدمة لقياس مد  حتقيق هذه األهداف هي مؤشرات نوعية يتم قياسها عن طريق استبيان 

 يستخدم مؤشر ليكرث.
 المعيار الثاني: التصنيف بحسب النوعب.

 : Saidani, Yannou, Leroy, & Cluzel, 2019, p)(10 .بنيمنيز يف هذا التصنيف 
 scoreوهي مؤشرات تسمح بتلديد التنقيط املناسب  :indicateur cléالمؤشرات الرئيسية -

الذي أحرزه اقتصاد، مؤسسة أو منتوج معني يف إطار تطبيق مبادئ االقتصاد الدائري دهدف إعالنه 
سرتاتيجية. مستخدمي هذا املؤشر هم اإلدارة العامة، اإلدارة العمومية واالستناد عليه يف اختاذ القرارات اإل

 والسياسيني.
وهي عبارة  :Indicateurs de pilotage et de suivieمؤشرات القيادة والمراقبة-

عن جمموعة من املؤشرات املرتبة يف نظام خاضع ملتابعة فريق عمل أو مسؤول ما للمساعدة على اختاذ 
نسيق والرقابة على مد  تقدم تطبيق مبادئ االقتصاد الدائري على منتوج ما أو مؤسسة، القرارات والت

وهي بالتا ي متثل أداة اتصال تسمح ملسؤو ي املؤسسات من التنبه إىل النقاط األساسية يف جهودهم بغرض 
 حتسينها.

 املعدة اليتهي عبارة عن جمموعة من املعامل  :  indicateurs d’actionالمؤشرات اإلجرائية-
يتم استخدام نتائجها من أجل تقييم أداء إجراء معني مقارنة باألهداف املسطرة. قد ختضع اإلجراءات 

 ملراقبة صارمة وخاصة بفضل مؤشرات يتم إعدادها هلذا الغرض.
 المعيار الثالث: التصنيف بحسب المستوىج.

  الكلي ومؤشرات على مؤشرات على املستو  إىلحسب هذا املعيار ميكن تصنيف املؤشرات 
املستو  اجلزئي فاملؤشرات على املستو  الكلي تقيس لنا مستو  دائرية االقتصاد القومي أو اجلهوي بينما 
املؤشرات على املستو  اجلزئي فتقيس مد  التقدم احلاصل يف تطبيق مبادئ االقتصاد الدائري على 

  ,p. 06) (An, Maarten, & Veronique ,2018مستو  املؤسسات واملنتجات
هناك على األقل ثالثة خمرجات جتعل عملية إعداد املؤشرات ومراقبتها الغرض من المؤشرات:  0.4

 : (INCE, 2018, p. 09)مهمة على املستويني الكلي واجلزئي
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أول منفعة ميكن جنيها من املؤشرات هي توفري بيانات  قياس وتوجيه تطبيق االقتصاد الدائري:أ. 
عية تسمح بقياس وتقسيم التقدم احملرز على التلديات اليت تواجه تصنيف مبادئ ومعلومات موضو 

االقتصاد الدائري. وبقياس نسبة التقدم يف العديد من املبادئ ميكن هلذه املؤشرات أن تعني اجلهود الواجب 
 بذهلا والعناصر اليت جيب الرتكيز عليها.

ف على األثر املباشر وغري املباشر للتقدم احملرز يف تسمح املؤشرات بالتعر  قياس األثر على البيئة:ب. 
تطبيق مبادئ االقتصاد الدائري على البيئة فبعض اإلجراءات والتدابري املتخذة قد ال تؤدي يف بعض 
األحيان إىل نتائج محيدة على البيئة للعديد من األسباب نذكر منها زيادة استهالك الطاقة يف حالة 

 إال أهنا ذات استعمال واحد. % 166ات قابلة للتدوير االنتقال إىل إنتاج منتج
احلكومة من شرح وتبيان مسامهتها  أواملؤشرات مهمة جدا من أجل أن تتمكن املؤسسة  االتصال:ج. 

 يف االقتصاد الدائري وما هي املنافع البيئية اليت متكنت من حتقيقها.
 و  اجلزئي وأخر  على املستو  الكلي:هناك مؤشرات على املست أهم المؤشرات المطبقة حاليا:. 4

من بني أهم املؤشرات املستخدمة من قبل مؤشرات االقتصاد الدائري على المستوى الجزئي: 0.4
املؤسسات حسب التقرير املعد من قبل املعهد الوطين لالقتصاد الدائري يف فرنسا واملوسوم باملؤشرات 

 االقتصادية الدائرية للمؤسسات اجد:
 : Analyse du cycle de vie(ACV)رة الحياة تحليل دو أ.

حتليل دورة احلياة هي من بني أكثر األدوات استخداما من أجل تقييم كل اآلثار البيئية خالل دورة 
بأهنا حتسني األداء البيئي و تتبع  هاعرفا  Raymond et Alanهلذا اجد ، حياة منتوج أو خدمة ما

. بصيغة أخر  فان حتليل دورة حياة املنتوج تتمثل يئي ملنتجاهتالباالشركات على وضع تصور شامل لألثر 
( استهالك املواردطاقة ومواد أوليةتلوث املاء واهلواءانتاج النفايات الصلبة والسامة)اآلثار البيئية يف تبيان 

وتشكل املراحل اليت (. )الصنع، االستغالل، النقل والتخلصخالل كل مرحلة من مراحل حياة املنتوج 
  Iso14044و Iso 14040ب إتباعها لتلليل دورة حياة املنتوج منهجية واضلة حمددة يف املعايري جي

 كما هو موضح يف الشكل التا ي:
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 .مراحل تقييم دورة االنتاج0الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 212، صفلة 2610، أسعد، عبد األمري ،العطار المصدر:
حلة من مراحل حياة املنتوج )الصنع، االستغالل، النقل ملنح هذه املواصفة يتم حتليل األثر البيئي يف كل مر و 

-179، الصفلات 2612)تيقاوي، والتخلص( باستخدام منهجية واضلة تتبع أربعة مراحل رئيسية
266): 

 يتم يف هذه املرحلة حتديد الكيفية اليت ستتم دها إجراء الدراسة من خالل:الهدف والنطاق: -
 حتديد اهلدف أو األهداف 
 عة املعلومات املطلوبةحتديد طبي 
 حتديد كيفية تنظيم البيانات وكيفية عرض النتائج 
 حتديد جمال الدراسة 
 جتديد القواعد األساسية ألداء األعمال 

أساس استخدام حتليل دورة حياة املنتوج هو خلق منوذج يوضح تأثري املدخالت جرد دورة الحياة: -
يف هذه املرحلة يتم جرد كل و ملنتوج على البيئة،واملخرجات اليت ميكن ان حتدث خالل دورة حياة ا

 رحلة االستخراج اإلنتاج التوزيع واالستخدام والتخلص النهائي ذات الصلة بالبيئة.ملاملدخالت واملخرجات 
 يف هذه املرحلة يتم جتميع البيانات وتوصيفها وفقا لنقاط مرجعية.تقييم وتحليل األثر: -
ثل التفسري املرحلة الرابعة واألخرية يف حتليل دورة احلياة وذلك من خالل تقييم املراحل ميتفسير النتائج: -

السابقة والتأكد من مد  توافق مرحلة اجلرد مع أهداف وجمال الدراسة ألجل الوصول إىل نتائج 

 ISO 14041اهلدف ونطاق الدراسة

 ISO 14041اجلرد وحتليل اجلرد

 
 
تفسري 
 ISOالنتائج

14044 

 ISO 14042حتليل األثر
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تخالص وتوصيات. الغرض من هذه املرحلة هو حتليل نتائج جرد تقييم دورة احلياة وتقييم التأثري واس
 النتائج وشرح احلدود وتقدمي التوصيات.

 : Crable to Crable certification (C2C)شهادة من المهد إلى المهدب. 
تنطلق من  2667يف عام  Brangortو McDonouglاملهد املطورة من قبل  إىلفلسفة من املهد 

ملسامهة اإلجيابية يف زيادة مالحظة أن ختفيض األثر البيئي ملنتوج معني ليست معيار حكم كاف و أن ا
 رفاهية اإلنسانية ميكن أن متثل معيار.

وهي متنح ضمن  2667يف عام  Braungartو McDonoughأنشئت هذه الشهادة من قبل 
 ,INCE)مخسة مستويات متصاعدة للمنتجات اليت استوفت أحد أو كل املعايري اخلمسة التالية

2018, p. 21): 
 إعادة استخدام املوادا -
 اقة املتجددة وإدارة الكربوناالط -
 إدارة اهلواءا -
 املسؤولية االجتماعيةا -
 مواد صلية. -
هذا املؤشر يسمح للمؤسسات من حتديد معلمات : MCIمؤشر دائرية المواد للمنتجج. 

paramètre  منسقة قابلة للقياس و دقيقة من أجل تتبع مد  تقدمهم يف تطبيق االقتصاد الدائري و
 Aurez & Georgeault, économie circulaire)داة املطورة هتدف إىل األتقييم اآلثار، 

k 2016, 2016, p. 89): 
 تقييم درجة الدائرية يف مستو  املنتوج. -
 تقييم درجة الدائرية على مستو  املؤسسة. -
 متابعة مد  حتسن األداء البيئي للمؤسسة. -

إذا كان ال حيتوي على مواد أولية يف إطار هذه األداة يتم وصف منتوج ما بأنه دائري بشكل تام 
و إذا كان قابل اجلمع بشكل تام يف  matières premières viergeخامة تستخدم ألول مرة 

.و يقع املؤشر املقرتح من قبل  %166هناية دورة حياته و إذا كانت عملية إعادة تدويره فعالة بنسبة 
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ما اقرتب من الواحد دل ذلك على تقدم كبري وكل ،الواحد ماك أرتري بني قيمتني الصفر و نيمؤسسة أل
 .0رقم و ميكن توضيح طريقة إعداد املؤشر يف الشكل ، املؤسسة يف جمال تدوير منتجاهتا أحرزته

مؤشر دائرية املواد للمنتج   إىليوضح الشكل تدفقات املواد اخلام اليت تؤخذ بعني االعتبار للوصول 
MCIساب املؤشراملدخالت التالية حل ، ويتم استخدام(FOUNDATION &  

DESIGN, 2015, p. 5): 
ما مقدار مدخالت عملية اإلنتاج من املواد اخلام األولية، أو املعاد تدويرها أو مدخالت عملية اإلنتاج: -

 املكونات املعاد استعماهلا
يف املنتجات ما مدة وكثافة استغالل املنتوج مقارنة باملتوسط املسجل المنفعة أثناء مرحلة االستغالل: -

املماثلة. ورغم أن األمر يتعلق كثريا مبتانة وجودة املنتجات إال أن وجود أو عدم وجود إمكانية إصالح 
 املنتوج وصيانته واحتمال االستغالل املشرتك يؤخذ بعني االعتبار. 

ردم أو إلنتاج يف هذه املرحلة هنتم بنسبة املواد والنفايات املوجهة للرمي أو لل الوجهة بعد االستغالل:-
الطاقة يف مكب النفايات، أو ما هي نسبة املواد اليت يتم مجعها بغرض إعادة التدوير وهل ميكن استعادة 

 بعض أجزاء املنتوج بغرض إعادة االستغالل.
 دائرية المواد للمنتج:3الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(FOUNDATION & DESIGN, 2015, p. 05):  Source 

 مواد خام مستخرجة

مواد 
خام 
معاد 
اتدويره  وظيفيةفرتة احلياة والوحدات ال 

يف  مقارنة باملتوسط املسجل
ة من الصناعة )املنفعة املرجو 

االستخدام(خالل   

ة نفايات ناجت
عن عملية 
رإعادة التدوي  

مواد يتم مجعها 
بغرض إعادة 
 التدوير

 مكونات يتم
 مجعها بغرض
إعادة 
 االستخدام

مكونات معادة 
 االستخدام

 مواد موجهة ملكبات
اج النفايات أو إلنت
 الطاقة

 نفايات ناجتة عن عملية إعادة التدوير
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إىل أي مد  تساهم عملية إعادة التدوير يف توفري مدخالت اإلنتاج من  لتدوير:كفاءة عملية إعادة ا-
 املواد املعاد تدويرها وما مد  كفاءهتا يف إعادة تدوير املنتجات بعد االستخدام

هناك العديد من املؤشرات على املستو  الكلي اليت تسمح لتا : المؤشرات على المستوى الكلي 0.4
 ,MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT)ئري نذكر منها ما يليبتقييم االقتصاد الدا

27)-2017, pp. 8: 
ميثل االستهالك الفردي من املواد جمموع ما يتم استخراجه من مواد االستهالك الفردي من المواد: أ. 

أولية من إقليم مضاف إليه ما يتم استرياده وختفيض الكمية املصدرة. ويأيت هذا املؤشر ضمن أهداف 
، وحتاول الدول ختفيض هذا املعدل يف سبيل تطبيق االقتصاد 2606مية املستدامة لألمم املتلدة لسنة التن

 الدائري فكلما اخنفض االستهالك الفردي من املواد كلما دل ذلك على اخنفاض تبديد املوارد الطبيعية.
ك الفردي من املواد. ويسمح هي عبارة عن نسبة الناتج احمللي اإلمجا ي إىل االستهالنتاجية المواد: ب. إ

لنا هذا املؤشر باحلكم على مد  زيادة كفاءة استخدام املواد يف االقتصاد. وبديهيا فإن زيادة إنتاجية املواد 
داللة على زيادة الكفاءة والعكس صليح. ومثله مثل املؤشر السابق يدخل هذا املؤشر ضمن أهداف 

 .0626التنمية املستدامة لألمم املتلدة لسنة 
العالمة البيئية عبارة عن شهادة متنح لطالبها  : Ecolabelعدد الحائزين على العالمات البيئيةج.

بعد أن يستويف شروط ومتطلبات بيئية معينة حتدد إما على املستو  احمللي أو اإلقليمي. ويدل حيازة منتوج 
 من اآلثار البيئية للمنتجات املشادهة معني هلذه العالمات بأن آثاره البيئية خالل طول فرتة حياته أقل بكثري

 اليت ال حتوز على عالمات بيئية. 

هو عبارة عن منط تنظيمي ما بني  : Symbiose Industrielمؤشر التعايش الصناعي د. 
املؤسسات الصناعية يسهل عملية تبادل املوارد فيما بينها وتشارك اإلمكانيات من أجل إما االقتصاد يف 

من مياه وطاقة أو حتسني اإلنتاجية. زيادة عدد املؤسسات الصناعية البيئية يدل على ارتفاع  استغالل املوارد
 نسبة الدائرية يف االقتصاد. 

يؤدي زيادة االستغالل املشرتك للسيارة من  : Le covoiturageاالستغالل المشترك للسيارةه. 
كاليفه إىل احلد من الضغوطات البيئية قصرية والتخفيض من ت أوأجل تقاسم أعباء السفر ملسافات طويلة 

للعائالت مبناسبة تنقالهتم. وكلما زاد عدد من يشرتك يف استغالل السيارة خالل التنقل زادت دائرية 
 االقتصاد. 
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يعرف التبذير الغذائي بأنه أي طعام : Le gaspillage alimentaireالتبذير الغذائي و. 
أو يرمى أو تتدهور حالته يف أي مرحلة من مراحل السلسلة موجه لالستهالك اآلدمي )البشري( يفقد 

الغذائية. هذا السلوك الشائع يف منط االقتصاد اخلطي يؤدي إىل خسائر مباشرة وغري مباشرة يف املوارد، 
 وبالتا ي فالتخفيض منه يدل على دائرية االقتصاد.

ملنتجات وإصالحها إىل إطالة فرتة تؤدي عملية صيانة ا ميزانية العائالت على الصيانة واإلصالح:ز. 
حياة املنتوج والتخفيض من اآلثار البيئية لعملية االستهالك. ان تفضيل عملية اإلصالح على التجديد 
تسمح بإطالة فرتة االستخدام واحلد من االستبدال الذي يعد من أهم العوامل املؤدية إىل زيادة استهالك 

 ا بفهم ممارسات العائالت يف هذا امليدان.املوارد. إن تتبع هذا املؤشر تسمح لن
ميثل زيادة حجم النفايات يف املكبات خسارة يف املوارد ويعطل تطور حجم النفايات في المكبات: 

 تنمية االقتصاد الدائري.
املواد األولية املعاد تدويرها واليت تعرف إعادة استغالل المواد المعاد تدويرها في العملية اإلنتاجية: 

سمية املواد األولية الثانوية هي عبارة عن نفايات حتتفظ جبودة مقبولة بعد خضوعها للفرز حتت ت
 واإلصالح حبيث ميكن استخدامها مرة أخر  يف العملية اإلنتاجية.

يهدف هذا املؤشر إىل حتديد حجم الوظائف املباشرة وغري املباشرة املرتبطة بنشاطات  التشغيل األخضر:
 االقتصاد الدائري.

 الخاتمة:
يتطلب االنتقال من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري تغيريات جذرية يف فلسفة االستهالك 
وأمناط اإلنتاج وقنوات التوزيع مبا يضمن يف السوق منتجات صديقة للبيئة واستغالل عقالين للموارد 

يتم استخدام  يمه ومبادئهالطبيعية. ومن أجل مراقبة درجة دائرية االقتصاد وقياس مد  تطبيقه ملفاه
لتقييم  األساسية. ومتثل هذه املؤشرات األداة جمموعة من املؤشرات االسرتشادية على املستو  اجلزئي

مؤشرات االقتصاد وتستخدم  ومفاهيمه. ، مبادئهجل تبين االقتصاد الدائرياجلهد املبذول حمليا ودوليا من أ
تسمح لنا بالتلقق يف شكل نسب وأرقام راعية للبيئة وتبويبها لبيانات املتوفرة حول النشاطات املاالدائري 
حتديد حجم الظاهرة وقياسها قياسا دقيقا من خالل  يف تبين مبادئ االقتصاد الدائري احملقق من التقدم

للوقوف على الوضع الراهن هلا، ومتابعة اخلطة املوضوعة وتقييم األداء والوقوف على التقدم او حتقيق 
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على املد  القصري أو الطويل. ومن خالل البلث املنجز حتصلنا على النتائج سواء ملسطرة ااألهداف 
 التالية:
 وجود عدد كبري من املؤشرات اليت ميكن أن تستخدم يف تقييم االقتصاد الدائري،-
املؤشر الواحد قد تكون نتائجه مضللة هلذا جيب االعتماد على جمموعة من املؤشرات لللصول على -
 ج مقبولة.نتائ
أحكام على املستو  الكلي والعكس  إلصدارال جيب االعتماد على املؤشرات على املستو  اجلزئي -

 صليح.
وجود مؤشرات مرتبطة بإدارة األنظمة البيئة والتنمية املستدامة ميكن االسرتشاد دها خللق مؤشرات -

 االقتصاد الدائري.
على املستو  الدو ي يعيق تطبيق هذا النمط من  عدم وجود مؤشرات االقتصاد الدائري معرتف دها-

 االقتصاد. 
 ضرورة اتسام املؤشرات باملرونة لتتمكن من مسايرة التطور احلاصل يف االقتصاد الدائري.-
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 ملخص:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل إبراز أمهية النفايات يف احلفاظ على البيئة، اليت أصبحت مبثابةة دةد  
عاملي لضمان احلياة السليمة لألجيال القادمة، وهو ما استلزم االهتمام هبةذا النةوم مةل العمليةات الةيت تعتة  

ا ى البيئةة، نن اسةةتضدام هةةذه التقنيةةة يلقةةى اهتمامةةا كبةةري أحةد تقنيةةات ااجتةةاظ النتيةةف لتضفيةةف الضةة   علةة
)مجة  والفةرز وإعةادة التةدويرر اةور انولويةة مل طرف أهم الدول اقتصةادا يف العةا ، تشةإد إدارة النفايةات 

. وأصةبحت تعةد مةل أكثةر املشةإيتت الةيت تواج  ةا البيئية للعديد مل دول العةا  االسرتاتيجياتوجزًءا مل 
والةةةيت البةةةد مةةةل إعطاءهةةةا أكثةةةر أمهيةةةة والتعامةةةد مع ةةةا بيليةةةات سةةةليمة وصةةةحية اجتماعيةةةا وبيئيةةةا جمتمعاتنةةةا 

العديةةةد مةةةل الفةةةرظ ودسةةةت التةةةروف االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية، هةةةذا  واقتصةةةاديا باعتبارهةةةا  إةةةل أن دقةةة 
 .حول إىل قطام اقتصاد  يولد الثروة وفرظ العمديتالقطام ينب ي أن 

 دارة النفايات، تدوير النفايات، جتارب دولية.إ الكلمات المفتاحية:
 JEL :Q53 ;Q54تصنيف 
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 Abstract  :  
This article aims to highlight the importance of the waste 

recycling mechanism in the preservation of the environment, which has 

become a global challenge to ensure a healthy life for future generations, 

which required attention to this type of process, which is one of the clean 

production techniques to reduce the pressure on the environment, because 

of the use of this technology. Waste management (collection, sorting and 

recycling) is a priority and is part of the environmental strategies of many 

countries around the world. It has become one of the most important issues 

facing our societies. It needs to be given more importance and addressed 

through sound, socially, environmentally and economically sound 

mechanisms, as they can create many opportunities and improve social and 

economic conditions. 

Keywords :waste management, waste recycling experiments, the problem 

of waste management in Algeria. 

JEl Classification Codes : Q53 ;Q54 

 المقدمة :.1
جاجب االعتبارات  إىلالنفايات جتام متإامد حبيث تنسجم م  اجلدوى االقتصادية  إدارةن ا

بصفة خاصة والدول أخطار كبرية، وان اهتمام املواطن إىلالبيئية. وال شك أن سوء إدارة النفايات يؤد  
النفايات عميًت مجاعياً،  دارةإالنفايات، والعإس صحيح. وتعت   بإدارة مدى االهتماميأيت مل  بصفة عامة

اادارة السليمة تنتر إىل قسم مل النفايات كموارد،  إل أن ختل  فأصبحت االت. اجمل الإثري مل وتشمد
فرظ عمد كثرية متنوعة تشمد الإثرييل ودّسل انداء التش يلي واملايل والبيئي وأهنا مل القطاعات 

 .االقتصاديّة الواعدة
  :إشـكالية الـبحث

ن مشةإيتت النفايات قةد اكتسةبت أمهيةة متزايةدة علةى كافةة املسةتويات حيةث اجشة لت بة ا مجية  إ
الدول، وأصةبحت دتةد مإةان الصةدارة واليت تتزايد خماطرها وآثارها يوما بعد يوم، انمر الةذ  يسةتدعي 

وعةا وتةتيتءم مة  املسةتجدات االقتصةادية املت ةريات البيئيةة كمةا وجم  تةوفر إدارة عمليةة إبداعيةة تتفة  
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وتتطلب مواج ة التحديات اآلجية  .والثقافيةة واالجتماعيةة والصحية وتستطي  مواج ة التحديات املنتترة
واملستقبلية دةوالت مدروسةة يف كيفيةة إدارة النفايات، ممةةا يسةةتوجب علي ةةا تبةةين توج ةةات حديثةةة تعتةة   

مما تقدم  إل حصر إشإالية ت. ت يةري؛ وتركةز علةى كيفيةة تقليةد املضةاطر البيئيةة للنفايةاكمةداخد لل
  :البحث يف التساؤل التايل

 ؟الرائدة كيف يمكن إدارة النفايات وتثمينها اقتصاديا الدولعينة من من خالل تجارب 
 رضية التالية:لإلجابة املؤقتة على إشإالية البحث قمنا بصياغة الففرضية البحث :

 تعتمد العديد من الدول على تقنيات عالية التكنولوجيا إلدارة النفايات وجعله قطاعا يولد الثروة .

 إىل انهداف التالية:  -جتارب دولية–هتدف هذه الدراسة املتمثلة يف إدارة النفايات أهداف البحث :
طورة الوض  البيئي املتأزم بسبب ااولة تسلي  الضوء على مدى أمهية إدارة النفايات، جترا خل -

 تراكم النفايات على ااجسان وعلى الطبيعة؛

مل تأكيد مدى أمهية إدارة النفايات عند الإثري مل الدول مل خيتل جتارب دولية جاجحة،  -
 مشإلة البد مل التضلص من ا إىل موردا اقتصاديا يعتمد عليه.

 ل ااحماور  الرئيسية التالية:ستتم معاجلة هذه ااشإالية مل خيت منهجية البحث :
 مف وم النفايات وأثارها على اجملتم  والبيئة . -
 إدارة النفايات وإعادة تدويرها . -
 جتارب بعض الدول يف تسيري وإدارة النفايات . -
 التضفيف من ا .كيفية إشإالية إدارة النفايات يف اجلزائر و  -

 مفهوم النفايات وأثارها على المجتمع والبيئة .2
 طرق إىل إعادة التدوير أو ما يسمى بالرسإلة جيب تعريف النفايات .قبد الت
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 مفهوم  النفاية 1.2
على الرغم مل عدم التوصد إىل أ  تواف  عاملي هبذا الشأن، إال اجه يوجد تعاريف يتم استضدام ا 

، 5602اء إىل موارد، )هيك، االقتصاد الدائر : كيفية دويد انعببشإد عام، تع  جيدا عل مف وم النفايات هي:

 ر4صفحة 
وفقا ملعاهدة بازل يتم تعريف النفايات باعتبارها "املواد أو ا لعناصر اليت يتم التضلص من ا أو  -

 اليت مل املفرتض أن يتم التضلص من ا، أو تلك اليت ينب ي التضلص من ا مبوجب القواجت ااحملية املطبقة"

ة يعرف النفايات باعتبارها "املواد مم املتحدة وبشإد أخر فان قسم إحصائيات انمم املتحد -
يعرف النفايات باعتبارها "املواد اليت ال تعت  مبثابة منتجات صاحلة)أ  ال تعت  مبثابة منتجات يتم إجتاج ا 
يف إطار السوقر، وبالتايل ال  إل استضدام ا بواسطة املصنعت يف أ  استضدامات أخرى ضمل 

تلك اليت يإون مل  أواجية، أو أعمال التحويد وإعادة التدوير و االست يتك، انعمال الصناعية وااجت
 الضرور  التضلص من ا.

النفايات يقصد هبا : "كد ما ينتج مل است يتك املواد الطبيعية بواسطة ااجسان واحليوان وكافة  -
مل مث يلزم التضلص من ا" الإائنات احلية، او املواد اليت تنتج مل استضدام الصناعات و  يعد هلا قيمة، و 

 .ر1122)خالد مصطفى ف مي، 
يعرف املشرم اجلزائر  النفايات على أهنا : "تعت  كد البقايا الناجتة عل عمليات ااجتاظ أو  -

التحويد أو االستعمال وبصفة اعم كد مادة أو منتج وكد منقول يقوم املالك أو احلائز بالتضلص منه، أو 
 .ر1112ديسم   21)اجلريدة الرمسية، الصادر يف لته "يلزم بالتضلص منه أو بإزا

عرفت منتمة الصحة العاملية النفاية بأهنا : "بعض انشياء اليت أصبح صاحب ا ال يريدها لعدم  -
.كما  إل تعريف النفايات بأهنا املواد الصلبة أو السائلة ر2991)امحد عبد الوهاب، أمهيت ا أو قيمت ا"

)امحد متعب امد الدوسر ، في ا والناجتة عل النشاطات ااجساجية املضتلفة   او ال ازية غري املرغوب
 .هر2441
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وبالتايل مل خيتل التعاريف السابقة تعت  النفايات )املضلفاتر أهنا متثد خمتلف البقايا بإد  
 أجواع ا اليت مت التضلي علي ا كوهنا ال قيمة هلا.

 تصنيف النفايات  2.2
 للنفايات بد يتم جصنيف ا حسب عدة عوامد : ال يوجد تصنيف مثايل

 : شبإة :تصنف النفايات حسب درجة اخلطورة الناجتة مل استضدام ا إىل حسب درجة الخطورة(
 ر1129املعرفة البيئة املصريه، 

هي جمموم املواد اليت ال يشإد وجودها مشإيتت بيئية  : )الغير خطرة(:النفايات الحميدة .أ
 .ا بطريقة آمنة بيئًياخطرية، ويس د التضلص من 

اليت تشتمد مإوجاهتا على مركبات معدجية أو إشعاعية تؤد   النفايات هي :النفايات الخطرة .ب
والإيماوية،  واملضلفات الصناعيةمل املواد  النفايات اخلطرة إىل مشاكد بيئية خطرية. وتتولد هذه

. وتتميز باخلواظ التالية : سامة، الزراعةواملضلفات الزراعية )املواد الإيماوية اليت تستضدم كمقويات يف 
افريد  14-14)امد مسلم، يومي تأكد املعادن، مشعة، معدية ومتفجرة، وتت ر النفايات اخلطرة يف:

 ر1122

 النفايات الصناعية الصلبة القابلة ليتشتعال أو الذوبان التلقائي؛ -

 ؛أخرىاملواد امللوثة وااشعاعية صافية كاجت أو مدجمة م  مستحضرات  -

 املواد اليت دمد خطر التلوث الإيميائي؛ -

 املواد القابلة ليتجفجار واافرازات ال ازية. -

 تنقسم النفايات حسب حالت ا الفيزيائية اىل جفايات صلبة وسائلة : حسب الحالة الفيزيائية 

امدة تضم النفايات املنزلية والنفايات الفلزية والبوليمريية والنفايات اخل:  النفايات الصلبة .أ
رمدر تشإد النفايات ذات الطبيعة الصلبة متثد النسبة املئوية العتمى مل النفايات، كما  -)رماد

 Brahim)تضم املضلفات الناجتة عل أجشطة السإان يف املنازل وعل املطاعم والفنادق وغريها
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Djemaci, Malika Ahmed)،النفايات  مل مواد معدجية أو زجاجية...، تنتج عل النفايات هي
 .وهي حباجة إىل مئات السنت للتحلد، ويشإد تواجدها خطرًا بيئًيا ،والصناعية والزراعية املنزلية

ية الصناعية الزراع مواد سائلة تتإون مل خيتل استضدام املياه يف العمليات :السائلة النفايات .ب
 .املضتلفة. ومن ا: الزيوت، ومياه الصرف الصحي. وهي تُلقى يف املصّبات املائية يف انهنار أو البحار 

 حسب المنشأ :
تعرف النفايات الصناعية على أهنا "أ  مادة غري مرغوبة أو مطروحة ليست سائيت النفايات الصناعية :-أ

لصلبة والسائلة وال ازية اليت تنتج مل إعداد أو دضري أو غازا . وتعرف  كذلك على أهنا "عبارة عل املواد ا
أ  منتج وامللوثات املوجودة باملضلفات السائلة، إما أهنا ذائبة أو عالقة سواء كاجت عضوية أو غري عضوية 

تتشابه مإوجات بعض النفايات الصناعية م  ر1122)فرح ابراهيم، قابلة لألكسدة أو معقدة الرتكيب".
ية و إل بالتايل مج  هذه النفايات م  النفايات املنزلية دون تشإيد خطر على الصحة النفايات املنزل

والسيتمة العامة، أما باقي النفايات الصناعية فيجب مجع ا وجقل ا ومعاجلت ا منفصلة عل النفايات 
مال املدجية مثد لألع هي النفايات الناجتة عل عمليات البناء أو اازالةنفايات اإلنشاء والبناء :-بةاملنزلي

البناء أو اهلدم ختطي  الطرق أو عمليات تسوية انرض، إن دديد أماكل التضلص مل جفايات ااجشاء  
 والبناء مسؤولية إدارة النفايات الصلبة، وجيب عدم إلقائ ا دون ختطي  مسب  لذلك.

ب تعتيم االستفادة من ا، داخد منتومة ااجتاظ الزراعي اليت جي هي منتجات ثاجويةالنفايات الزراعية:-ج
ء لإلجسان بتحويل ا إىل أمسدة عضوية أو أعيتف أو غذاء لإلجسان أو طاقة جتيفة، أو تصنيع ا لتحقي  
الزراعية النتيفة ومحاية البيئة مل التلوث ودست املنتجات الزراعية وتوفري فرظ العمالة بالقطام الزراعي، 

 ئي ورف  املستوى الصحي واالجتماعي بالريف . وبالتايل دست الوض  االقتصاد  والبي

 إل إضافة جوم أخر مل النفايات وهو النفايات االلإرتوجية، حيث تطل   النفايات االلكترونية:-د
علي ا تسمية النفايات الرقمية أو النفايات اخلاصة عامليا. لتصنيف املعدات االلإرتوجية اليت يتم التضلص 

هناية العمر االفرتاضي ليتستضدام أو لوجود أجوام جديدة من ا يف السوق  من ا، كوهنا إما وصلت إىل
 ر1122)حبيب معلوف ، واستبداهلا مبا هو احدث من ا .

https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
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 أسباب انتشار النفايات 2.2
سرعة التقدم الصناعي وارتفام كمية املضلفات الصناعية، ، مل انسباب اليت تؤد  إىل اجتشار النفايات

 إل تلضيص أهم أسباب اجتشار النفايات فيما  وبالتايل .لص من ا بنفس السرعةوعدم التمإل مل التض
 ر21/14/1124)وزارة البيئة املصرية، مت جشرها يف يلي:
 انهنار، يف البحار و  النفايات مثد: احلرق، رمي النفايات طرق غري سليمة يف التضلص مل اعتماد

وغياب الشعور باملسؤولية عند رؤساء البلديات، ف م ال يقوموا بإجياد   يف املإبات، النفايات رمي
 .حلول جذرية هلذه املشإلة البيئية اخلطرية

  عدم وجود درك فعال للحّد مل هذه املشإلة، فالتحركات قائمة على جشاطات واجت ادات فردية
 .على مستويات ضئيلة ومناط  اددة

 وتعاقب املضالفت بدف  ال رامات أو احلبس النفايات غياب القواجت الصارمة اليت متن  رمي. 

 يف مإب واحد النفايات عدم إمإاجية استيعاب الإم اهلائد مل. 

 إاّل مرة يف ع ا ات ال تقوم جبميم وجود فعاليات كافية، فالبلددلع النفايات الب ء يف التضلص مل
 .انسبوم يف بعض املناط 

 إمهال املواطنت وعدم إدراك م حلجم املشإلة البيئية الناجتة عل النفايات. 

 اآلثار البيئية واالجتماعية للنفايات 2.2
يتمثد ال رض الرئيسي ملعاجلة النفايات هو التضلص من ا ودويل ا مل املإبات بأسرم وقت، 

تم ، فمل ج ة عدم االست يتل انمثد وبالتايل عدم معاجلت ا ينتج عنه الرتاكم السري  واملضر للفرد واجمل
للمساحات الإ ى والتأثري السليب على الصورة اجلمالية للطبيعة، ومل ج ة أخرى اجبعاث غازات مضرة 
على غرار غاز امليثان والذ  يعد ساما أكثر بثماجية عشرة مرة مل ثاين أكسيد الإربون، والذ  يساهم يف 

 . ر1122)داكر رابايا ، يناير ى غرار االحتباس احلرار تفاقم املشإيتت البيئية املضتلفة عل
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ينتج مل زيادة كمية النفايات زيادة باملقابد يف املضاطر البيئية وعلى الصحة العامة، وبالتايل هتدد بتلوث 
)امد اهلواء، تلوث املياه وتلوث الرتبة، لذلك اآلثار النامجة عل تلوث النفايات  إل تلضيص ا فيما يلي

 :ر1112إبراهيم أبو سعدة،، جنيب 
  أضرار صحية تسبب يف جوم البإترييا النامجة مل كثرة احلشرات كالذباب والبعوض، واهلوام كالفئران

 والإيتب مما يسبب اجتشار اامراض اخلطرية.

   أضرار بيئية مل اجبعاث روائح كري ة جتيجة ختمر املواد العضوية بالقمامة وأيضا اجبعاث غازات
 ربون والنيرتوجت والإ يت جتيجة االشتعال الذايت للقمامة أو احلرق.كأكسيد الإ

   أضرار جامجة مل جفور السائحت مل زيادة انماكل املنتشر هبا انوساخ والقمامات واليت متس بدرجة
 كبرية القطام السياحي.

  راعة وإمدادات املياه إلقاء النفايات يف انهنار والبحار يسبب يف تلوث ا وبالتايل خل  أضرار هتدد الز
 املست لإة مل طرف أفراد اجملتم ، وبالتايل إحلاق انضرار بالبىن انساسية واالقتصاد ااحملي.

  تتسبب حرق النفايات تصاعد غازات ضارة، قد تإون سببا يف استنزاف طبقة انوزون احلامية مل
 نة أحياجا.  أشعة الشمس مسببة العديد مل انمراض اجللدية واليت قد تإون مسرط

 .  إدارة النفايات إعادة تدويرها 2

إعادة التدوير هي عملية إعادة تصني  واستضدام املضلفات، وال اية مل إعادة االستضدام هو 
التقليد مل حجم هذه املضلفات وبالتايل التقليد مل تراكم ا يف البيئة، وتتم هذه العملية عل طري  

 اد اخلام املوجودة في ا ومل مث إعادة تصني  كد مادة على حدا.تصنيف وفصد املضلفات على أساس املو 
 إدارة النفايات  1.2

يستضدم هذا املصطلح عادة للنفايات اليت تنتج مل قبد جشاطات بشرية، وتقوم الدول بإدارة 
ة احلرة، )موق  ويإييبيديا املوسوعالعملية لتضفيف االثار السلبية للنفايات على البيئة والصحة واملت ر العام

 .ر1129
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 تعريف إدارة النفايات 
هي عملية « Gestion des déchets » « Waste management » عملية إدارة النفايات

 .مراقبة ومج  وجقد ومعاجلة وتدوير أو ختلص مل النفايات

وتستضدم عملية إدارة النفايات أيضا للحصول على املوارد وذلك بإعادة التدوير،  إل أن تشمد 
)امد مسلم، عبد القادر مسعود ، يومي اجلة النفايات املواد الصلبة والسائلة وال ازية واملواد املشعة مع

 .ر1122افريد  14-14
إن عملية مراقبة ومج  ومعاجلة وتدوير أو التضلص مل النفايات يدخد ضمل مف وم إدارة النفايات 

على الصحة والبيئة، واملت ر العام، وتستضدم هذه  اليت تقوم هبا الدول واجملتمعات، لتضفض أثارها السلبية
)وزارة البيئة املصرية، مت جشرها يف الطريقة أيضا للحصول على املوارد وذلك بإعادة التدوير

 .ر21/14/1124
تتطلب اادارة املتإاملة للنفايات تطبي  جمموعة متنوعة مل املمارسات اليت هتدف إىل تطبي  

ال يضر البيئة وال ااجسان. حيث يتضمل جتام إدارهتا االهتمام هبذه  أفضد حد للتضلص من ا بشإد
)عبري املشإلة ابتداءا مل عملية مجع ا إىل طرق معاجلت ا، هبدف االستفادة قدر اامإان مل مإوجاهتا 

 .عيسى، دون سنة النشرر
ا يف هناك طرق عدة تستضدم ا الدول للتضلص الن ائي مل النفايات الصلبة، إذ  إل رمي 

مإبات مإشوفة أو يف انهنار أو دفن ا يف مطامر صحية دت سطح انرض، كما  إل حرق ا يف 
ااحمارق. إال أن لإد مل هذه الطرق عيوهبا إذا   تنفذ بشإد صحي وسليم، مل حيث اجبعاث ال ازات 

ية، وتلوث الرتبة الضارة والروائح الإري ة، واجتذاب احلشرات والقوارض، ووصول امللوثات للمياه اجلوف
 واملياه السطحية وختريب جتم ا الطبيعية.

 :أسس إدارة النفايات الصلبة 
إن مبدأ إدارة النفايات يقوم على التفإري، ال يف التضلص مل النفايات فحسب، بد يف إجياد 

ارة النفايات احللول وطرق معاجلة الإميات اهلائلة املتولدة يوميا من ا، واعتبارها ثروة اقتصادية. وتقوم إد
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على جمموعة مل انسس مل اجد تطبي  هذا املبدأ، ويبت الرسم التفصيلي هذه انسس وتدرظ أمهيت ا، 
 وتشمد هذه انسس:  

 . ختفيض استضدام املواد اخلام 

 . إعادة استضدام بعض عناصر الفضيتت الصلبة 

 . استضراظ الطاقة مل النفايات الصلبة 

 ت الصلبة .إعادة تصني  بعض عناصر الفضيت 

 . عملية التضلص الن ائية 

 . اادارة اليومية للنفايات 

 إل تعريف إعادة التدوير على أهنا: "دويد السلعة أو املادة ااحمدودة القيمة : تعريف إعادة التدوير 2.2
إىل سلعة أو مادة أخرى ذات فائدة، ولتمثد قيمة مضافة حقيقية لعملية ااجتاظ أو االستضدام أو حىت 

 : ر1122)ثامر البإر ، االست يتك"، ويتضح مل هذا التعريف اجه يتضمل ااشارة إىل انيت
دويد املواد أو انج زة املضتلفة غري الصاحلة ليتستضدام أو إعادة االستضدام بالشإد املقرر  -

 ج أخر جديد.هلا واليت ال يإون هلا قيمة مادية حقيقية واملرسلة إىل أماكل الطمر، لإي تإون مادة أو منت

املواد املستضدمة يف إعادة التدوير يف ال الب ال يإون هلا قيمة مادية حقيقية، وقد تإون  -
 معدومة، ولإل مل خيتل عادة التدوير يصبح هلا قيمة مضافة حقيقية أو ذات فائدة جديدة.

اعي أو املواد اخلارجة مل عملية إعادة التدوير  إل استضدام ا نغراض عمليات ااجتاظ الصن -
 االستضدام لتأدية خدمات معينة أو حىت  إل أن تتم نغراض االست يتك البشر  أو احليواين.

جتدر ااشارة إىل أن املنتجات الناجتة عل التدوير وكذا املواد القابلة للتدوير، جيب أن دمد عيتمة 
نتجات   إل تدويرها معينة ترشد الزبون إىل ان هذا املنتج مصنوم مل جفايات مدورة، وان هذه امل

 .ر1124-1124)صليحة حفيفي، واالستفادة من ا بعد االستضدام
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 معوقات عملية إعادة تدوير النفايات  .2.2
قد تواجه إدارة عملية تدوير املضلفات بشىت أجواع ا جمموعة مل احلواجز اليت قد تعي  القائمت هبا         

التضلص من ا هنائيا، واليت  إل دديدها يف اجلدول  على الوصول إىل أهداف االستفادة من ا عوض
 التايل:

 حواجز تعيق تنفيذ أنشطة إعادة االستخدام ناجحة
1 2 3 4 5 
التشريعات  السوق التقنية المعرفة

 والقوانين
 الثقافة

جقص املعرفة 
واملعلومات حول 
كيفية إعادة 
استضدام املنتجات 
بطريقة أكثر 
 فعالية.

ية ال تتوفر التقن
اليتزمة ملتابعة إعادة 
االستضدام ذ  القيمة 
العالية أو ما تزال قيد 
 التطوير.

تشمد القوى ااحمركة 
للسوق التإاليف والضرائب 
واحلوافز واملصاحل املإتسبة 
اليت جتعد مل الصعب 
االستفادة مل فرظ إعادة 
االستضدام ذ  القيمة العالية 
. 

اللوائح اليت دي  
بتصنيف النفايات 

ارهتا. بااضافة إىل وإد
املنتجات منت ية 
الصيتحية اليت دول دون 
االستفادة الإاملة مل 
أجشطة إعادة 
 االستضدام.

يصعب ت يري طبيعة سلوك 
املست لك بشان املنتجات 
منت ية الصيتحية واملنتجات 
اليت يعاد تصنيع ا للتشجي  
على إعادة ااستضدام ذ  
 القيمةاللعالية .

 الحواجزحلول للتغلب على 
"، -إدارة النفايات-املصدر: اهليئة العامة لرتويج االستثمار وتنمية الصادرات، "تقارير موجزة حول القطاعات االقتصادية الواعدة

 .2إثراء، سلطنة عمان،
قد تستعت اهليئات املضتصة يف إدارة النفايات : لنفاياتلعملية إعادة تدوير االحلول المقترحة  2.2

يت قد تيسر مل خيتهلا تنفيذ أجشطة إعادة االستضدام جاجحة، وتفاد  الوقوم ومواج ة ببعض الطرق ال
 العراقيد اليت دول دون إجناح العملية، واملتمثلة فيما يلي: 

نرض، ويتم جت يزها بطبقة حبيث يتم حفر حفرة يف ا النفايات هو طريقة حديثة ملعاجلة:الطمرالصحي
عازلة مل اامسنت أو بنوم خاظ مل البيتستيك ليتم عزهلا عل املياه اجلوفية، مث توض  

 إل تلضيص اجيابيات وسلبيات لطريقة الطمر  وترّظ مث ج طى بالرتاب لتزرم بعد ذلك النفايات في ا
 :كاآليتالصحي  

 

https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
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 إيجابيات الطمر الصحي
 إمإاجية استيعاب كميات كبرية مل النفايات -
 .قلة التإلفة االقتصادية.-
 .عدم احلاجة إىل تقنيات تإنولوجية متطورة-

 سلبيات الطمر الصحي

 .احتمالية تلوث مصادراملياه اجلوفية -

 .تسرب ال ازات امللوثة لل واء -

  .الصحيإمإاجية حدوث فجوات يف مواض  الطمر  -

يف مراكز خاصة متن  تسرب ال ازات الناجتة  النفايات حبيث يتم حرق :إنشاء محارق خاصة للنفايات .أ
 ..%91إىل  النفايات احلرق وتقلص حجم ةعل عملي

 ب بعض الدول في تدوير النفايات . تجار 2
م  تزايد مشاكد النفايات جترا لتفاقم ا مل ج ة، وازدياد االهتمام بإيفية التضلص من ا عل طري  
دست إدارهتا، دولت النفايات مل مشإلة البد مل التضلص من ا إىل منجم مواد قابلة للتثمت، فقد 

ملتقدمة اليت جعلت مل النفايات موردا اقتصاديا يعتمد عرف هذا اجملال تطورا ملحوظا خاصة يف الدول ا
عليه. واجلزائر مل بت الدول الإثرية اليت رغم ج ودها املبذولة يف التضلص مل النفايات إال أهنا مازالت 

 متأخرة مقارجة بدول أخرى يف جمال إدارة ورسإلة هذه النفايات .
 تجارب دول ناجحة في تسيير وإدارة النفايات  1.2

عرفت وتعرف العديد مل الدول طرق خمتلفة ادارة النفايات، من ا مل جنحت يف االستفادة مل 
هذه البقايا مبضتلف أشإاهلا وأجواع ا أو حىت التضلص من ا هنائيا بطرق عقيتجية،  إل التطرق لبعض 

 التجارب من ا : 
 :يا يف العا ، كما تعت  انوىل يف تعت  أملاجيا دولة رائدة اقتصادتجربة ألمانيا في تسيير النفايات

بذل الإثري مل اجل ود اجناح تسيري النفايات معاجلة علمية ايإولوجية اقتصادية . واختذت 
 جمموعة تدابري ادارة النفايات مل اجد دقي  التنمية املستدامة أهم هذه القواجت :

https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts
https://www.eekn.net/tags/10842/posts


 بومعزة حليمة 
  

253 

النفايات الصلبة بصفة أساسية الذ  يعاجل مشإلة  2914يوجيو  12القاجون الفدرايل الصادر يف  -
ما عدا النفايات الصلبة املنزلية. حيث تستند أحإام هذا القاجون الفدرايل إىل أن النفايات املنصوظ علي ا 

 19عدل هذا القاجون بواسطة القرار الفدرايل الصادر يف ا حيث ال تؤثر يف رفاهية اجملتم ، ينب ي إزالت 
 11لنامجة عل النفايات كما عدل أيضا مرة أخرى بالقرار الصادر يف والذ  يتعل  بانخطار ا2914يوليو

مل القرار انخري بأجه  إل إخضام املسؤولت عل النفايات اخلطرية  22. كما تنص املادة 2912يوجيو 
لبعض إجراءات التسجيد وبيان الطريقة املستضدمة يف معاجلة هذه النفايات حيث أن عملية مج  وجقد 

ت تستلزم تصرحيا خاصا، وأ  خمالفة نحإام القاجون قد تؤد  إىل عقوبات تصد إىل احلبس هذه النفايا
 .ر1112-1111)فاطمة الزهراء زرواط، سنوات ودف  غرامات مالية باهتة21سنوات أو  2ملدة 

الذ  يتضمل ااحماسبة البيئية ملضزون النفايات الناجتة عل  1112انمر الفدرايل الصادر سنة يف  -
 طة البشرية .انجش

 .1112حول مراقبة االجبعاث الصادر يف  41انمر الفدرايل رقم  -

 ABWASSERاخلاظ باملياه املستعملة  2999فيفر   19انمر الصادر يف  -

VERORDUNG  يتعل  هذا انمر بضواب  البقايا السامة يف انوساط املائية على غرار املعادن الثقيلة ،
 ر1112لعزيز قاسم اارب، )عبد ار،  الإربون. Nكالنيإد )

كما تقوم أملاجيا بالعديد مل املشاري  ختص البيئة ختدم االستدامة يف خمتلف اجملاالت أهم هذه 
 املشاري  و املتمثلة يف :

 مشروم رسإلة السيارات املستعملة يف أملاجيا؛ -

مشروم بيت متعدد  –مشاري  تطوير املدن املستدامة )مشروم مدينة املرفا يف هامبورظ  -
مشروم مدينة الطاقة الشمسية   -مشروم احلزام انخضر يف كولوجيا  -انجيال يف شتوت ارت

 ....اخلر .
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تبين العيتمة االيإولوجية "امليتك انزرق"، وهو أول جتام منتجات وخدمات متصلة بالبيئة  -
لت يري اهليإلي يف االقتصاد يف العا  على غرار جتام االيزو حيث يساعد هذا النتام على تسري  ا

 حنو التنمية املستدامة .
 تجربة دبي في اإلدارة الذكية للنفايات 

يف إطار رف  دد  دويد مدينة ديب إىل مدينة خالية مل النفايات، قامت بلدية ديب بالتطور مل 
ا مل تفعيد جمرد جتام بسي  للنتافة وصوال إىل منتومة متإاملة ومستدامة ادارة النفايات. اجطيتق

 ر1122)عبد اجمليد عبد العزيز سيفائي، يناير مبادرات متثلت يف املشاري  التالية: 
: مت بناء مركز إعادة تدوير مسي ب" واحة االستدامة الذكية"،يقوم  واحة االستدامة الذكية .أ

 .اشرة باملراكزعلى االكتفاء الذايت ويعمد بالطاقة الشمسية م  أج زة استشعار وكامريات مراقبة متصلة مب
وهي أماكل  إل للعامة ان يتضلصوا في ا مل انغراض اليت   تعد مرغوبة بالنسبة هلم والقابلة اعادة 
التدوير واليت ال  إل التضلص من ا يف املراف   العادية جلم  القمامة املتوافرة على أرصفة املدينة . م  

ة.  وم  تطبي  هذا النتام اجلديد يتم تقدمي اخلدمات مركز موزم على حنو اسرتاتيجي  يف املدين24وجود 
التوعوية مل خيتل الشاشات الذكية اليت تشج  املستضدمت ع  رسائد معروضة علي ا، وهتدف احلإومة 
إىل رف  الوعي يف إعادة التدوير بدال مل التضلص مل النفايات . وقد مت طرح هذه املبادرة مل اجد زيادة 

 امارة والعمد على تقليد كمية النفايات اليت يتم إلقاءها يف مإبات النفايات .إعادة التدوير يف ا

هو عبارة عل جتام إدارة للدخول انوتوماتيإي بالإامد يف مواق  مإبات نظام البوابة الذكية )نافذ(:  -
ي على ر والتعرف انوتوماتيإRFIDبلدية ديب. يتم استضدام تإنولوجيا دديد اهلوية مبوجات الراديو )

اللوحات الرقمية وال جميات املتإاملة مل اجد التحإم يف دخول املركبات إىل املواق . هذه املبادرة تقلد 
 مل :

 الوقت املست رق لدخول املركبات ومل مث احلد مل اجبعاث املركبات وزيادة الإفاءات؛ 

  استضدام الورق يف معاميتت الدخول وإعداد التقارير ؛ 

  ذلك نن كافة املعلومات ستإون يف جتام أوتوماتيإي.  انخطاء البشرية و 
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 وهي عبارة عل حاويات جفايات تتميز مبا يلي:  " :Bigbellyحاويات ضغط النفايات " .ب

  مل احتياجات الطاقة اخلاصة وهي مصنوعة مل الإربون؛ %211تعمد على الطاقة الشمسية 

  عل ا قادرة على  استيعاب ما يعادل ويتم تزويدها جب از قادر على ض   النفايات وهو ما جي
 أضعاف سعة حاويات النفايات العادية يف الشارم؛ 2-2

    تتوفر على أج زة استشعار حجمية يف وحدات الض   اخلاصة باحلاوية وذلك للتنبيه عند
" Cleanم  برجمة "" Bigbelly"الوصول إىل مستوى معت. مت وض  عيتمات ج رافية على اطات

 ارةر  وهو ما يتيح للمقرات الرئيسية مبراقبة كفاءة هذه احلاويات بناء على مواقع ا؛)برجمية ااد

  تقوم أج زة االستشعار بإشعار املقرات الرئيسية عندما تإون احلاويات ممتلئة تقريبا، وذلك مل
يب " تعزز مل كفاءة أسطول بلدية دBigbelly"اجد تعزيز  كفاءة اخلدمات اللوجيستية؛وبشإد عام فان 

جترا للزيادة امللحوظة يف سعة مج  النفايات يف املرة الواحدة، زيادة عل تقليد است يتك الوقود جترا لعدم  
 كثرة التجول بااضافة إلىتقليد است يتل العمالة واملعدات .

ر، واليت تقدم GPSهو عبارة عل تإنولوجيا جتام التموق  العاملي )نظام تتبع المركبات )راصد( : -
 اادارة بالوقت الفعلي وجتام تتب  نسطول بلدية ديب، بااضافة إىل تسجيد الشركات اخلاصة إمإاجية 

يعت  جتام مج  النفايات دت انرض مبثابة حد ابتإار  ضواغط النفايات تحت األرض : -
ة ملواج ة احتياجات التضلص مل النفايات يف املناط  املزدمحة أو ذات التإدس السإاين. وم  وجود حاوي

واحدة ك ى دت انرض، يوفر النتام املساحة واليت يتم است يتهلا خبيتف ذلك مل قبد الصنادي  
املشرتكة. ويف ظد وجود آلية الض   يإون لدى النتام سعة ختزيل اك ، كما يعمد النتام على التضلص 

 .ئة مل الروائح الإري ة ومحاية املاكينات مل التضريب وتقدمي منتر مجايل أفضد للبي

  :"وصلت معدالت دويد النفايات  1112يف عام تجربة إمارة الشارقة في إدارة النفايات "شركة بيئة
.وباعتبار التضلص ومعاجلة النفايات بالشإد املناسب يعت  أمرا أساسيا %11يف الشارقة إىل جسبة 

تضلص ومعاجلة لضمان النمو املستدام ن تطلب ذلك مل مسؤويل اامارة إجياد أساليب جديدة لل
 النفايات، متثلت يف ااجراءات التالية: 
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مإلفة بإدارة النفايات،  1111: يطل  علي ا "شركة بيئة" عام  تأسيس الشركة المكلفة بالبيئة .أ
مل النفايات، اققة أعلى معدالت  %14متبنيةإسرتاتيجية جاجحة تقوم يف الوقت الراهل على دويد 

.والشإد املوايل يبت مدى جناح شركة "بيئة" ر1122)داكر رابايا، يناير  دويد النفايات يف الشرق انوس
 حنو الوصول إىل مستوى صفر جفايات يف املإبات .

 
داكر رابايا، "من جية الشارقة يف احلفاظ على املوارد: جقلة جوعية يف إدارة النفايات"، "، مقال منشور يف املرج : 

 .01، مركز البيئة للمدن العربية، السعودية،.ظ5602، يناير جملة بيئة املدن، العدد التاس  عشر
طل،  والنسبة ااحمققة مل دويد  1.411.111قدرت حجم النفايات املعاجلة ب 1122حيث يف سنة 

وقد قامت الشركة .%211سرتتف  النسبة إىل  1122ومل املرتقب بعد  ، %14النفايات مل املإبات بنسبة 
عاال وذلك بتنفيذ كافة عمليات املعاجلة املستمرة بالشإد الفعال الذ  يضمل بتسيري النفايات تسيريا ف

طل مل  مليون1.4التضلص هنائيا مل النفايات. ففي كد سنة تقوم شركة"بيئة" جبم  ما يقارب مل 
النفايات، لإل قبد ذلك كان مل م ام ا أوال توعية العامة)كد مل السإان وأصحاب املؤسسات 

جطيتقا مل برامج هتدف إىل التعريف بطرق فصد النفايات يف مصدرها وتوزيع ا يف والعاملت هبار ا
حاويات خضراء وزرقاء خمصصة للنفايات العامة وانخرى للنفايات القابلة اعادة التدوير.جنحت شركة 
"بيئة" مل خيتل الدمج االسرتاتيجي جلم  النفايات وطرق معاجلت ا على مضاعفة معدالت دويد 

ات يف الشارقة إىل ثيتثة أضعاف، إضافة إىل تعزيز معدالت التحويد، فمعاجلة النفايات تقدم منفعة النفاي
للحفاظ على املوارد، كما تضيف قيمة ليتقتصاد مل خيتل إعادة دمج املنتجات املعاد تدويرها واالستفادة 

 مل قيمت ا والطاقة ااحمتواة في ا.
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 النفايات بالشركة  نوع المنشات القائمة على عملية تدوير  .ب
باعتبار املنشات املناسبة اعادة تدوير النفايات ومدى تطورها احد أهم املتطلبات انساسية 
لتس يد احلصول على القيمة مل النفايات، فان شركة "بيئة" احد أوىل الشركات يف الشرق انوس  اليت 

ز ادارة النفايات متوفر على معدات جنحت مل خيتل االستثمار يف التإنولوجيا املتطورة مل تأسيس مرك
متقدمة لرسإلة أجوام معينة للنفايات )الورق، البيتستيك، ااطارات، املركبات واملعادن وجفايات أعمال 
البناء واهلدم، ...ر، ومتيزت الشركة بامتيتك ا  اك  منشاة يف اامارات واليت تستوعب قدرة سنوية تزيد عل 

طل مل املواد القابلة اعادة التدوير يوميا.ومل اجنازات 1111 ما يقرب مل طل، حيث أهنا تعاجل 211.111
 :   ر1122)داكر رابايا، يناير شركة "بيئة"  مايلي

مليون  29إعادة تدوير كمية هائلة مل املواد البيتستيإية وهو ما يساعد على استعادة  -
 قطعة أ  

طوب، اخلشب، مواد العزل إعادة تدوير جفايات ااجشاءات واهلدم )اخلرساجة، ال -
 باملائة. 91و92نوااسفلتر مبعدل استعادة يرتاوح مايب

جترا لزيادة أعداد السيارات يف مدينة الشارقة، قامت الشركة بتأسيس منشاة لتقطي  السيارات  -
واليت "، The Red Giantواملعادن وإعادة تدويرها، باعتبارها متتلك اقو  ماكينة تقطي  يف العا  "

 ثاجية .21 ا تقطي  سيارة يف  إن

أيضا تقوم املنشاة بتقطي  اخلردة املعدجية اخلفيفة وفصد العناصر الفردية املإوجة للمعادن والزجاظ  -
والبيتستيك مل اجد إعادة التدوير. وتواجه "بيئة" مشإد تراكم ااطارات يف املإبات جترا للعدد املتزايد 

استضدام طرق حديثة تقوم على التجميد مل اجد إعادة تدوير  للمركبات، مما أدى هبا إىل التفإري يف
 إطار مستضدم يوميا، وهو ما حيق  معدالت استعادة مذهلة . 9111مايزيد عل 

 ر1124افريد  22) موق  ساسة، تجربة كل من بلجيكا والدنمارك في إعادة تدوير النفايات 

 44رويج والسويد وسويسرا وايرلندا تعيد تدوير ش دت أوروبا طفرة جوعية يف إعادة التدوير، فالن       
 باملائة .42باملائة مل جفاياهتا بينما تعيد بلجيإا تدوير 
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 أفضل الدول في إعادة تدوير النفايات عالميا: 2الجدول
 النسبة المعاد تدويرها من إجمالي حجم النفايات  الدولة الترتيب
  % 94 كوريا اجلنوبية  1

  %94 سن افورة 2

  %94 هوجج كوجج 3

  %39 النرويج 9

  %39 السويد  4

  %39 سويسرا 6

  %39 ايرلندا 4

  %31 جزر مارشال 8

  %31 بلجيإا 4

  %31 اسرتاليا 11

مت  com/ar/article/articledetail/id/488142https://www.argaam.:أرقام على املوق  الرمسيالمرجع:  
 11/14/1129االطيتم عليه يوم 

تعد بلجيإا موطنا نحدث آالت تقطي  السيارات واملواد الإبرية اليت رمبا كان مل ا: بلجيكتجربة  .أ
الصعب إعادة تدويرها يف املاضي. كما تتوىل الريادة يف إعادة تدوير املواد املستضرجة مل السيارات، 

 باملائة مل مإوجات السيارة عند استضدام هذه التإنولوجيا . 92ففي املتوس ،  إل إعادة تدوير 

متيز أربعة أجوام مل النفايات:  ، واليت مل خيتهلابألوان خمتلفة يف اكياس يف بلجيإايتم تصنيف النفايات 
دائ  والإيس انبيض لباقي انزرق للبيتستيك واملعادن, انخضر ملضلفات احل ،انصفر للورق والإرتون

املضلفات، وختصص البلدية أياًما معينة يف انسبوم اخراظ جوم معت مل للقمامة, فمثيًت لو كان اليوم 
املضصص اخراظ كيس الورق وقمت بداًل منه بإخراظ كيس البيتستيك فلل يتم أخذه مل أمام بيتك عند 

 مرور عربة التجمي 
استحداث ا لتإنولوجيا متطورة يف إعادة تدوير السيارات القد ة تصد أما ما تتميز فيه البلد هو  

مث تعاجل بطريقة ميإاجيإية معينة  ،حيث متر السيارة مبراحد للتفإيك والتقطي  والطحل ،من ا %92إىل 
تعمد على فصد املواد انولية املضتلفة الناتج عل عملية الطحل عل بعض ا البعض, وتستضدم مرة أخرى 

 .ي  منتجات جديدةيف تصن
 دنماركب .

, ويف سبيد 1121تتجه الدولة إىل االست ناء متاًما عل الوقود احلفر  )البرتول ومشتقاتهر حبلول عام 
الوصول إىل هذا اهلدف تتجه حنو تقليد االعتماد على أسلوب احلرق للتضلص مل النفايات وزيادة ما يتم 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/488142
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يب, كاجت الدمنارك تعت  مل أوائد الدول اعتماًدا على إعادة تدويره مل تلك النفايات، فإىل وقت قر 
مل النفايات غري املفصولة حبسب النوم؛ حيث كان يعت  خيار فصد  %21ااحمارق بنسبة تصد إىل 

النفايات يف املنازل أمرًا اختبارًّيا يرج  لتفضيد كد مواطل, إال أجه مت البدء يف تطبي  قاجون جي  املواطنت 
 .املاضي 1124اهتم يف سبتم  على فصد جفاي

 إنتاج الطاقة من المطامر في الواليات المّتحدة 
 52مليون طل سنوياً، يُعاد تدوير حنو  524يصد إجتاظ النفايات املنزلية يف الواليات املتحدة إىل ما يقارب 

 .مليار دوالر 21من ا. وتقارب قيمة سوق النفايات في ا  %41إىل 
إىل وجود حنو  The Environmental Protection Agency ة انمريإيةتشري وكالة محاية البيئ

 111من ا وُيستضدم اجتاظ طاقة ك ربائية تإفي اجارة حنو  211مطمر يف البيتد، جُيم  ال از يف  1411
 ر5601)قطايا، .مل الطلب على ال از الطبيعي اّلياً  %2ألف منزٍل، وتسّد ما جسبته 

 التخفيف منهاكيفية ايات في الجزائر و .  إشكالية إدارة النف5
تعاين اجلزائر مثل ا مثد العديد مل دول العا  فشد التضلص الن ائي مل النفايات مل ج ة، أو 
االستفادة من ا وتثمين ا يف االقتصاد، وهو ما يؤكد وجود العديد مل االختيتالت والنقائص يف جمال 

 ادارهتا.
 زائرإشكالية إدارة النفايات في الج1.5

دراسة مت إعدادها يف إطار التعاون الثنائي بت وزارة البيئة والطاقات املتجددة واالداد انورويب عل 
وجود العديد مل االختيتالت والنقائص يف جمال تسيري النفايات باجلزائر، حيث أكدت الدراسة مدى 

وقد مت تشضيص االختيتالت اليت يعاين احلاجة املاسة واملستعجلة هلذا القطام جلعله أكثر م نية واحرتافية، 
من ا قطام تسيري النفايات وعرض ا يف جدوة وطنية مجعت خ اء يف جمال الرسإلة وتثمت النفايات، واليت 

 : ر1122) وكالة انجباء اجلزائرية ،  إل تلضيص ا فيما يلي
 لنفايات القابلة غياب آليات اقتصادية جاجعة لتشجي  جشاط مج  النفايات ومعاجلت ا، سيما ا

ليتسرتجام، وذكر مواد التعليب والت ليف والزيوت املستعملة وكذا جفايات املنتجات االلإرتوجية 
 وغريها . والإ رومنزلية
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 .غياب مقاربة "تإلفة/ جناعة" يف تسيري هذا القطام وكذا اجعدام شبه كلي هلذه اخلدمات 

 اخلطرية بشىت أجواع ا، خاصة وان الدراسة  ادودية اجل ود املبذولة يف مسالة تسيري النفايات
، خاصة واجه مل 1122واليات منذ سنة 19ألف طل مل النفايات هي خمزجة ع   421خلصت إىل أن 

 .1142ألف طل خيتل  424املرتقب ارتفام هذا احلجم إىل 

  إشإالية تسيري النفايات االسشفائية واليت ال تزال غري متحإم في ا، خاصة وان حجم
خمط  توجي ي  2122طل. كما اجه ضمل 9211قدرها ب  1122ايات اليت لفضت ا املستشفيات يف النف

خمط  فق . بعد استعراض جتائج هذه الدراسة مت  211لتسيري النفايات املنزلية ع  البلديات مت تفعيد 
 :ر1122) وكالة انجباء اجلزائرية ، تقدمي جمموعة توصيات دث على 

ر التشريعي والتنتيمي لتسيري النفايات م  دديد مسؤوليات خمتلف ضرورة مراجعة ااطا .أ
املتدخلت يف هذا القطام وكذا التفإري يف سياسة بيئية تأخذ بعت االعتبار إشإالية تسيري النفايات املنزلية 

 والصناعية.

ضرورة تنصيب جلنة متعددة القطاعات )داخلية، بيئية، مالية وصناعةر مل اجد تس يد  .ب
 القرار املتعل  بانولويات وبرجمة مشاري  وإجياد املوارد املالية واقرتاح الشركات. صناعة

تبين إسرتاتيجية مل اجد التقليد مل إجتاظ النفايات والتفعيد التدرجيي آلليات الفرز بدءا باملدن  .ظ
 الإ ى كمرحلة أوىل ومواصلة اجمل ودات للقضاء الن ائي على النفايات .

 تدوير النفاياتكيفية تشجيع  2.5
لإي تنجح عملية التضلص مل النفايات بالشإد املرغوب فيه وبأقد اخلسائر سواء كاجت صحية،  

بيئية وحىت اقتصادية البد للتعاون بت عدة أطراف والتناس  فيما بين م ب ية الوصول إىل اهلدف املطلوب، 
 :ر1112أبو سعدة، )امد جنيب إبراهيم ولعد أبرز دور هذه انطراف يتمثد يف انيت

 دور الدولة 
تعاون أج زة الدولة رجال انعمال وتشجيع م على استثمار أمواهلم يف إجشاء مصاج  تدوير  -

 النفايات وتوفري انرض اليتزمة جماجا وتس يد إجراءات الرتخيص
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 . تقدمي قروض للشباب مل الصندوق االجتماعي أو صندوق محاية البيئة اقامة املشاري  امليتئمة؛  -

مشاركة أج زة ااعيتم )صحف، جميتت، إذاعة، تليفزيونر يف محلة توعية قومية ليتستفادة مل  -
 النفاية، وفصد مإوجاهتا مل املنب  وتوفري الصنادي  وانكياس امليتئمة، وت يري سلوكيات املواطل؛ 

  .حيافظ وحيرتم بيئته جعد مادة البيئة إجبارية يف املناهج الدراسية يف مجي  مراحد التعليم لرتبية جيد -

  المجتمعدور 
 توعية ربات البيوت إىل أمهية تقليد املضلفات املنزلية وضرورة فصد مإوجاهتا مل املنب ؛  -

جشاء املعسإرات هلم ليتستفادة مل القمامة واتشجي  الشباب وخاصة يف العطيتت الصيفية  -
 مد؛ حوافز تشجيعية ليتستمرار يف الع وإعطائ مواملضلفات الزراعية 

 ختصيص أسبوم للنتافة يف كد مدرسة أو كلية أو مستشفى؛  -

 إعداد دورات تدريبية وتثقيفية جماجية ملل يرغب العمد يف هذا اجملال؛  -

ااولة الن وض مبجتم  جامعي النفايات وخاصة أجه جمتم  م ل  ويتحمد فيه النسوة وانطفال  -
 .العبء انك ، ليعيشوا يف ظروف صحية ومناخية جيدة

 . الخاتمة:6
هتا ليست بانمر إدار مل أزمة كثافة النفايات وكيفية ضروظ الإبرية املبذولة للاجل ود الدولية تعت  

جتعل ا جتد حيت للتفإري يف الطريقة اليت  الدول تبحث بدورها علعد وهو ما جي الذ  يست ان هبا،
 ،حول العا  لتطبي  وسائد جديدة يف الوقت الذ  تتساب  فيه دول أخرى التقليدية،طرق التضلص مل ال

وما  .يستفاد مل إدارة هذه النفايات املتفاقمة لتطوير االقتصاد واالستفادة من ا عوض النتر فق  نضرارها
جتارب الدول الرائدة يف إدارة النفايات إال تأكيدا هلذه اجمل ودات واليت على الدول انخرى يف العا  

يا، أيل تتضلص م  الزمل مل أضرارها البيئية واليت تعود سلبا على البشرية االستفادة من ا بيئيا واقتصاد
 وعلى احليوان والنبات مل ج ة، وجتعل ا ثروة  إل مل خيتهلا تنوي  اقتصادها وتوسي  إيراداهتا.
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 . قائمة المراجع:7

،  مل 21/14/1129 ر. تاريخ االسرتداد مت االطيتم على املقالة يوم1122وكالة انجباء اجلزائرية . )
http://www.aps.dz/ar/algerie/53768-2018 

-https://www.sasapost.com/recycling-aroundر. مت االسرتداد مل 1124افريد  22موق  ساسة. )

the-world 
، دار 2، ط-دراسة مقارجة-، "اجلواجب القاجوجية حلماية البيئة يف ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية

 . )بيت تاريخر.222، ظ1122الفإر اجلامعي، ااسإندرية، مصر، 
Brahim Djemaci, Malika Ahmed.  .بيت تاريخر(La gestion intégrée des déchets solides en 

Algerie. (Ciriec ااحمررر ،Working Paper صفحة  ،p.24. 
دار العربية للنشر والتوزي ، ااحمررر القاهرة، ر. قضايا النفايات يف الوطل العريب. )ال2991امحد عبد الوهاب. )
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 : ملخص
يهدف هذا املقال يف مرحلة أوىل، إىل دراسة إشكالية إدماج اآلثار اخلارجية يف جمال احملاسبة يف 

املستدامة. يف مرحلة ثانية حياول أن يفرق بني فئتني رئيستني ظل املسؤولية االجتماعية للمؤسسة والتنمية 
ملا يسمى بـ "احملاسبة االجتماعية والبيئية" من خالل دراسة تصنيفية ألهم املداخل املقرتحة. على أساس 
هذا التصنيف، خيتتم املقال بعرض منوذج خاص للمحاسبة االجتماعية والبيئية )يسمى منوذج 

CAREبتحقيق االستدامة القوية وفقا ملبادئ االقتصاد الدائري. (من شأنه السماح 
ــة: اآلثــار اخلارجيــةت التصــنيفت االســتدامة القويــةت االقتصــاد  ؛احملاســبة االجتماعيــة والبيئيــة كلمــات مفتاحي

 الدائري
 Q01ت M41ت JEL:Q56تصنيف 
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Abstract: 

The purpose of this article is to study at first the problem posed by the 

integration of externalities in the accounting domain regarding Corporate 

Social Responsibility and Sustainable Development. Second, a 

classification of major proposed approaches is made to oppose two main 

categories of the so-called "Social and Environmental Accounting (SEA)". 

On the basis of this classification, the article concludes with the 

presentation of a particular model of SEA (CARE model) supposed to allow 

a strong sustainability in accordance with principles of the circular 

economy. 

Keywords: SEA; externalities; classification; strong sustainability; circular 

economy. 

Jel Classification Codes : Q56, M41, Q01 

 : .مقدمة 0
ظهرت فكرة إدماج عالقات املؤسسة ضمن بيئتها مع هناية الستينيات وبداية السبعينات من القرن 

حيث برزت هذه الفكرة من  .املاضي وقد لبت رغبة قدمية لالقتصاديني لألخذ باالعتبار اآلثار اخلارجية
الل كتابه املوسوم  من خDe Jouvenelخالل حماوالت عديدة لعل من أمهها تلك اليت نادي هبا 

"Arcadie: essais sur le mieux-vivreالذي قام "" أو التقرير الشهري املعنون "حدود التنمية
 للتكنولوجيا بطلب من نادي روما. Massachussettsبإعداده معهد 

ايل يف هذا السياق، برزت عدة حماوالت الحتواء املسائل البيئية واجملتمعية يف اإلطار احملاسيب، وبالت
ميكن اعتبار احملاسبة االجتماعية والبيئية حماولة لتوسيع جمال النموذج احملاسيب التقليدي ليأخذ بعني االعتبار 

 .املسائل املتعلقة بعناصر أخرى ليست مالية بالضرورة كالعنصر البشري والطبيعي
 اإلشكالية :  1.0

سع من اإلطار التقليدي للمحاسبة تندرج إشكاليات احملاسبة االجتماعية والبيئية ضمن إطار أو 
وميكن ربطها بإطار مفاهيمي يطلق عليه املسؤولية االجتماعية للمؤسسة. ذلك أن احلديث عن  املؤسسةت

احملاسبة البيئية ال ميكن أن يكون مبعزل عن إشكاليات أخرى ما دامت املسؤولية االجتماعية للمؤسسة يف 
 عتبار كل ثثار األنشطة اليت تقوم هبا على اجملتمع. أقصى تصوراهتا، تقود إىل األخذ بعني اال
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لكن هناك من يعترب أنه من غري املمكن إدراج كل اآلثار اخلارجية السلبية يف اجملال احملاسيب. يصرح 
Gray الذي يعترب واحدا من بني املختصني العامليني يف جمال احملاسبة االجتماعية والبيئية يف إشارة جد

التكاليف البيئية ختصم من الربح احملاسيب للمؤسسة ألخذ فكرة معينة عن القيمة البيئية  خطرية: "لو كانت
على  “مستداما ”املضافة هلذه األخرية، فهناك احتمال كبري، أال تكون أي مؤسسة غربية قد حققت رحبا

تساءل . من جهة أخرى ي(Gray R. , 1992, p419-420)مدار فرتة طويلة من الزمن أو على اإلطالق"
Deegan  يف أحد مقاالته املعنون: "هل سيكون للمحاسب دور مركزي يف إنقاذ الكوكب...فعال؟" عن

 ,Deegan)مقدرة منوذج احملاسبة املالية احلايل يف إدماج اإلشكاليات املتعلقة باجلانب البيئي واالجتماعي

2013) 
 من كل ما سبق، ميكن أن نطرح التساؤل اجلوهري التايل:

للمحاسبة البيئية واالجتماعية أن تكون أداة لتحقيق التنمية املستدامة من منظور  هل ميكن
االقتصادي الدائري؟ أو بتعبري ثخر: ما هي املعايري اليت على أساسها ميكن ربط احملاسبة االجتماعية 

 والبيئية بفلسفة االقتصاد الدائري؟
 الفرضيات :  1.0

 عة من الفرضيات نوجزها يف النقاط الثالث اآلتية:من خالل التساؤل احملوري تتبلور جممو 
  تعدد أشكال احملاسبة االجتماعية والبيئية يبني تعقد إشكاليات االعرتاف والقياس واإلفصاح يف

 جمال التنمية املستدامة
  معظم املداخل احملاسبية البيئية املقرتحة ال تؤدي إال إىل حتقيق مستوى ضعيف من االستدامة 
  مفهوم قوي لالستدامة، ميكن أن تساهم بعض املداخل احلديثة يف حتقيق متطلبات انطالقا من

 االقتصاد الدائري.
 أهداف البحث :  1.3

 :هي هناك مجلة من األهداف، تسعى هذه الورقة البحثية لتحقيقها
 إبراز صعوبة مفهوم احملاسبة االجتماعية والبيئية وتعدد أشكاهلات 
  تصنيفية لإلملام مبختلف جتليات احملاسبة االجتماعية والبيئيةتتبيني أمهية اعتماد معايري 
 استنباط أشكال حماسبية بيئية مكيفة مع مسائل اإلدارة الدائريةت 
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  ،تقدمي موجز لنموذج حماسيب بيئي جد حديث يضمن احملافظة على خمتلف رؤوس األموال )املالية
 البيئية، البشرية(.

 ماعية والبيئية لمحاسبية االجتاإلطار النظري ل.0
 .تطور موقف المؤسسة تجاه المسألة البيئية0.0

( حناول تبيان تطور موقف املؤسسة الغربية من املسائل البيئية يف النصف الثاين 1يف اجلدول املوايل )
 من القرن العشرين حيث تتضح سرعة التحول حنو قياس األداء البيئي.

 لبيئية: تطور موقف المؤسسة من المسائل ا0الجدول 
 الفرتة الموقف من مسألة البيئة كلمة السر

 1526 متجاهل االبتهاج الصناعي 
 1506 منكر التطور التكنولوجي التنمية االقتصادية،

 1596 يقبل النقاش ، تقرير حدود النموللبيئةنشأة برنامج األمم املتحدة 

 االعرتاف الرمسي بالقوانني الدولية
 Brundtlandتقرير 

 1596 وعيشعور بال

 1556 التزام قمة األرض، تقرير التنمية املستدامة "تغيري املسار"

ظهور مفهوم اإلدارة البيئية كتوجه  ،اعتماد املعايري الدولية
 اسرتاتيجي 

 2666 اجتاه لقياس األداء

 (Gendron, 2004,p22)بتصرف المصدر:
يات من القرن املاضي كان هلا من خالل اجلدول السابق، يظهر جليا أن السبعينيات والثمانين

وكذلك لتقرير  1592الفضل يف التحول احلاصل، لقد كان لنشأة برنامج األمم املتحدة للبيئة سنة 
"حدود النمو" املنشور بنفس السنة، األثر البالغ لالعرتاف الحقا بالقوانني الدولية الصادرة ابتداء من 

 إطار ما مسي بالتنمية املستدامة.الثمانينات يف اجتاه احملافظة على البيئة يف 
يف هذا السياق، برزت عدة حماوالت الحتواء املسائل البيئية واجملتمعية يف اإلطار احملاسيب، ومن هنا 
ميكن اعتبار احملاسبة االجتماعية والبيئية حماولة لتوسيع جمال النموذج احملاسيب التقليدي ليأخذ بعني االعتبار 

فاإلبالغ عن تفاعالت  .أخرى ليست مالية بالضرورة كالعنصر البشري والطبيعي املسائل املتعلقة بعناصر
املؤسسة مع بيئتها يكون يف نطاق أوسع )من الوحدة احملاسبية( جملموعة أوسع من املستعملني )النقابات، 

 املؤسسات غري احلكومية، اجملتمع املدين...(
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 . نشأة ومفهوم المحاسبة االجتماعية والبيئية0.0
هرت فكرة احملاسبة االجتماعية والبيئية نظرا حملدودية النموذج احملاسيب التقليدي ألخذ اآلثار ظ

اخلارجية بعني االعتبار وباألخص السلبية منها باإلضافة إىل التخصيص غري األمثل للتكاليف البيئية اليت 
ظرا لصعوبة تقديرها يف األمد غاليا ما تكون خفية وكذلك عدم االعرتاف باملخاطر وااللتزامات البيئية ن

 البعيد.
الذي اعترب أن Alfred Marchalعند االقتصادي  (externalité)برز مفهوم األثر اخلارجي 

الوفرات الداخلية ليست املفسر الوحيد لتزايد املردود يف الصناعة، بل هناك وفرات أخرى تسمى بالوفرات 
ا اليت أطلق عليها مصطلح اآلثار اإلجيابية. لكن مبسامهة من اخلارجية، إال أنه مل يعرف إال باإلجيابية منه

Arthur Cecil Pigou مت اعتماد مفهوم اآلثار السلبية(Renaud & Tabourin, 1998,p279)  فعلى
أثر فهو حتسن املستوى التعليمي يف بلد معني أما  التلوث مثاال عن أثر خارجي سليبسبيل املثال، يعد 

 (Capul & Garnier, 2005,p198) .خارجي اجيايب
مل تكن الرغبة يف إدماج اآلثار السلبية يف نطاق املعلومة احملاسبية املفسر الوحيد لظهور احملاسبة 
االجتماعية والبيئية، بل سامهت جمموعة كبرية من العوامل وتداخلت فيما بينها لربوز هذه األخرية ميكن 

 :   (Schaltegger & Burritt, 2000,p30)تلخيصها يف ثالث نقاط حمورية هي 
 ظهور وتطور تشريع قانوين يركز بشكل متزايد على املسائل البيئية واالجتماعيةت 
 ( الضغوط املتزايدة لألطراف ذات املصلحةstakeholders يف اجتاه نشر معلومات غري مالية)

 متعددة.
 .تطور هيكلية التكاليف البيئية وتعاظم أمهيتها بالنسبة للمؤسسات 

األعمال األوىل يف جمال احملاسبة البيئية يف بداية السبعينيات يف جمال احملاسبة القومية  جاءت
أين يتم التساؤل  (? isgrowthobsolete)يف كتاهبما  TobinوNordhaus)الوطنية(، مع األمريكيني 

ل الناتج حو  CobbوCobb. أيضا دراسة (PIB)حول ضرورة إجياد مؤشرات بديلة عن الناتج احمللي اخلام 
وثخرون حوملؤشر التقدم احلقيقي  Cobbأو دراسة ( Green National Product)احمللي األخضر 

(GPI- Genuine Progress Indicator) 
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يف كتابه مدخل إىل احملاسبة االيكولوجية Müller-Wenkأما يف جمال حماسبة املؤسسة، فالسويسري
(ÖkologischeBuchaltung, eineEinführung) أول من ساهم يف هذا امليدان.يعد 

(Richard, 2009,p489) 
ال يوجد مصطلح متفق عليه لدى املختصني يف جمال احملاسبة االجتماعية والبيئية، فبينما 

يلجأ البعض األخر لتفضيل مصطلح "حماسبة املسؤولية  " حماسبة االستدامة"يستخدمالبعض مصطلح 
. بالرغم من  (Ngantchou, 2015,p4)حملاسبة البيئية االجتماعية" يف حني يستخدم ثخرون مصطلح ا

كثرة املصطلحات وتعدد معانيها، إال إنه من املمكن التمييز بني نوعني من املفاهيم: األوىل حصرية 
 وتقتصر على اجلوانب البيئية، الثانية أوسع وتشمل االعتبارات االجتماعية والبشرية.

كبري على احملاسبة البيئية نظرا الرتباطها الوثيق مبسائل   يف إطار هذه الورقة البحثية، نركز بشكل
على أهنا "نظاما كفؤا للمعلومات يهتم مبتابعة درجة  Christopheاالستدامة حيث ميكن تعريفها حسب 

ندرة عناصر الطبيعة النامجة عن نشاط املؤسسات ميكن استخدامه للحد من هذه الندرة وكذلك إلبالغ 
. هناك تعاريف أخرى للمحاسبة البيئية واالجتماعية متيل أكثر إىل (Christophe, 2009,p749)"الغري

 .(Capron, 2000 ,475)االهتمام باجلانب البشري
ينبغي اإلشارة أنه يف جمال احملاسبة االجتماعية والبيئية اليت اختذت شكال نقديا على املستوى 

 (Antheaume & Teller, 2005,p86)اجلزئي ميكن التمييز بني مقاربتني أساسيتني :
  مقاربة مالية هتتم برتمجة كل اآلثار النامجة عن عمليات املؤسسة مع دجمها يف إطار احملاسبة

 التقليدية واإلفصاح عنها يف التقارير املالية السنوية
  مقاربة تكاملية هتدف إىل تطوير أشكال جديدة من احملاسبة يتم اإلفصاح عنها يف التقرير

ات خمتلفة وبشكل منفصلغم وجود إشكالية مركزية هي التعبري عن اآلثار البيئية السنوي بتسمي
واالجتماعية يف صبغة كمية أو نقدية تتميز بقابلية الفهم ملختلف املتعاملني إال أنه ميكن إحصاء 

يف اجلدول املوايل، .(Capron & Quairel, 2003,p1)الكثري من املداخل للمحاسبة البيئية
مناذج احملاسبة االجتماعية والبيئية األكثر انتشارا يف األدبيات الدولية هبدف إعطاء فكرة نستعرض بعض 

 سريعة عن تعدد وتشتت املقاربات املقرتحة الحتواء املسألة البيئية.
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 أهم المداخل الحديثة المقترحة في مجال المحاسبة االجتماعية والبيئية :0الجدول 

صاحب  اسم النموذج
 النموذج

 تعليقال

القيمة االقتصادية 
 الكلية

Pearce 
(1989) 

قيمة اقتصادية ذات طابع نيو كالسيكي من شأهنا أن تشتمل على كل القيم البيئية 
 سواء كانت استعماليه أو غري استعماليه

BSO-Origin  الشركةBSO 
(1991) 

ضافة يقوم على حتديد قيمة مضافة "خضراء" بطرح التكاليف البيئية من القيمة امل
 التقليدية

 البيئيةالفاعلية
Eco-efficiency 

Schmidhe
iny&WB

CSD 
(1992) 

يقوم على نسبة بني العوائد االقتصادية وتدهور البيئة. من مصلحة املؤسسة أن 
 تتدهور الوظائف البيئية ما دامت األرباح احملققة تفوق التدهور احلاصل.

 التكلفة املستدامة
Sustainablecost

" 

Gray&be
bbington 
(1994) 

هذا املفهوم هو مقاربة حماسبية ملفهوم التنمية املستدامة وقد شكل نقطة انطالق 
 لكثري من األعمال يف جمال احملاسبة االجتماعية والبيئية

 مبادرة التقرير الشامل
GlobalReportin
gInitiative-GRI 

CERES/
PNUE 
(1997) 

اعتمادها يف إعداد تقرير املسؤولية هو جمموعة من املؤشرات )الكمية( اليت ميكن 
 االجتماعية يف شكل معياري

Triple Bottom 
Line (TBL) 

Elkington 
(1997) 

 ,3p  (peopleاإلفصاح عن ثالث نتائج حماسبية خمتلفة مرتبطة مبفهوم 

planet, profit) 
بطاقة األداء املتوازن 

 SBSCاملستدام
Schaltegg
er&Burrit

t 
(2000) 

تطوير لبطاقة األداء املتوازن بإدماج مؤشرات بيئية ومتابعة إسرتاتيجية هي امتداد و 
 املسؤولية االجتماعية من منظور مراقبة التسيري.

" االدخار 
احلقيقي"

GenuineSaving
s 

 البنك الدويل
(2006) 

يهدف إىل قياس الثروة القومية على املستوى الكلي اليت تعرف على أهنا حاصل 
 اإلنتاجي والطبيعي واملعنويجمموع رأس املايل 

 Pumaشركةال Pumaمنوذج شركة
(2010) 

 هذا النموذج هو مقاربة لنموذج البنك الدويل على املستوى اجلزئي

-CAREمنوذج
TDL 

J. Richard 
(2012) 

يقوم على االعرتاف بثالث رؤوس أموال على مستوى امليزانية مع ثالثية ملخصص 
 االهتالك على مستوى النتيجة

تقرير املدمج ال
IntegratedRepo

rting<IR> 

IIRC 
(2013) 

رؤوس أموال داخل املنظمة. هذا الشكل من التقرير  0مقاربة دولية تقوم على حتديد 
 يعد توجه لكثري من املؤسسات على املستوى العاملي.

 (Richard, 2012) (Rambaud & Richard, 2016): : من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر

(Gray, Adams, & Owen, 2014) 
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للتمييز بني خمتلف أشكال احملاسبة االجتماعية والبيئية من حيث ارتباطها أو عدم ارتباطها مبفهوم 
االقتصاد الدائري ولإلجابة عن اإلشكالية املدروسة، وجب اعتماد معايري تصنيفية نلخصها يف النقطة 

 املوالية 
 والبيئية معايير تصنيف المحاسبة االجتماعية.3
 . أهمية التصنيف0. 3

تساعد احملاسبة البيئية يف حتقيق التواصل بني ميداين اإلدارة املالية للمؤسسة من جهة وإدارهتا البيئية من 
جهة ثانية، لذلك فلقد عرف جمال احملاسبة البيئية على مدار األربعني سنة املاضية تطوير مقاربات هتتم بدمج 

ارة البيئية يف إطار إداري وحماسيب. األدوات والتقنيات اليت عمل على تطويها املهندسني اإلشكاليات اخلاصة باإلد
 ,Antheaume & Christophe) والعلماء البيئيني أثرت بشكل حاسم على توجهات احملاسبة البيئية

2005,p3). 
امتداد كل هذه املدة  نظرا إىل تعدد األدوات املقرتحة وأيضا لكثرة املفردات اليت استخدمت لتوصيفها على

الزمنية، كان ال بد من وضع تصنيف ألهم املداخل احملاسبية يأخذ بعني االعتبار خصوصيات كل األشكال 
 احملاسبية. تتجلى أمهية التصنيف املدروس هنا يف نقطتني أساسيتني مها:

 فهم مدى اتساع جمال احملاسبة االجتماعية والبيئية وخمتلف جتلياهتا و 
  يف توصيف األشكال احملاسبية األكثر مسامهة يف التنمية املستدامة من منظور االقتصاد الدائرياملساعدة 

يعتمد التصنيف املعتمد على جمموعة من مثانية معايري مت حتديدها بالرجوع إىل األدبيات املتخصصة 
ئةت اجتاه العالقة مع البيئةت سيتم الرتكيز هنا على بعض املعايري هي: مستوى التحليلت تصور البي .السالفة الذكر

 مفهوم احملافظة على رأس املال
 . مستوى التحليل0. 3

الذي يقوم  (Christophe)لتوضيح أهم أساليب احملاسبة االجتماعية والبيئية، ميكن االعتماد على 
مبقاربة جمال احملاسبة التقليدية مبداخل احملاسبة البيئية وفق ثالث مستويات أساسية 

(Christophe,2009,p749-750): 
  املستوى األول )مستوى احملاسبة العامة(: هتتم احملاسبة البيئية على هذا املستوى بتقدير ما يسمى

وكذلك تقييم القرارات اليت هلا طابع بيئي  (valeur ajoutée négative)بالقيمة املضافة السالبة 
بيئية، األعباء البيئية، املؤونات وااللتزامات بالنسبة للمؤسسة يف إطار احملاسبة املالية مثل: األصول ال
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البيئية.... يهدف هذا النوع من احملاسبة إىل تقدير تكاليف اإلضرار بالبيئة أو التكاليف الواجب 
 حتملها لاللتزام بالتشريعات البيئية بغية إصالح بعض األضرار احلاصلة.

  احملاسبة مبا يطلق عليه "حتليل دورة احلياة" املستوى الثاين )مستوى احملاسبة اإلدارية(، وهنا ترتبط
(analyse du cycle de vie- ACV اهلدف األساسي هلذا النوع من احملاسبة البيئية هو حتليل .)

 عمليات اإلنتاج ومدى تأثريها على البيئة.
 ئة أو تقرير املستوى الثالث )املستوى االجتماعي(، أين تتجه احملاسبة البيئية حنو اإلفصاح عن تقرير البي

التنمية املستدامة هبدف تزويد املستعملني اخلارجيني مبعلومات كمية ونقدية مفصلة تتعدى نطاق 
 املعلومة احملاسبية التقليدية.

 تصور البيئة . 3. 3
 للبيئة تصورين تقليديني:

اسبة حسب التصور احلصري، تقتصر البيئة على الوسط الطبيعي الذي تتطور فيه املؤسسة، تصبح احمل
البيئية يف هذه احلالةعبارة عن حماسبة إيكولوجية بصفة أساسية هتدف إىل احلفاظ على رأس املال الذي توفره 

 (Mikol, 2003,p152) الطبيعة)رأس املال الطبيعي(. ينطبق هذا التصور على ما يسمى احملاسبة اخلضراء. 

بل أيضا األفراد املسامهني يف تشغيلها، يف التصور املوسع، ال تشتمل بيئة املؤسسة فقط على الطبيعة 
وبالتايل فإن مهمة احملاسبة البيئية يف هذا التصور هي احلفاظ يف نفس الوقت على رأس املال الطبيعي والبشري، 
وهذا ما يسمى باحملاسبة البيئية اإليكولوجية والبشرية. من خالل هذه احملاسبة ال يتم فقط قياس النفقات 

ة، وإمنا يتم أيضا تقدير تكاليف رأس املال البشري عند الدخول إىل املنظمة)التكاليف االجتماعية للمؤسس
 السابقة للتعليم االبتدائي، الثانوي والعايل باخلصوص( وتقييم قدرة املنظمة على إبقائه يف حالة تشغيل جيدة.

 اتجاه العالقة مع البيئة .4. 3
-داخلي ونظرة داخلي-فتني، نظرة خارجييتم متييز نظرتني خمتلوثخرون، Schalteggerحسب

 (Schaltegger & Burritt, 2000,p35)خارجي
تبحث عن أثر البيئة)اخلارج( على املنظمة)الداخل(، وحسب هذه النظرة فإن  :داخلي-النظرة خارجي

 تكون معنية بالبيئة إال يف حال فرض عليها قواعد للحفاظ على البيئة واملؤدية إىل عقوبة مالية. املنظمة ال
يتوافق اجتاه هذه العالقة مع البيئة مع فلسفة احملاسبة املالية التقليدية. فإذا اعتربت املؤسسة الغرامات املدفوعة عن 

الة ال توجد حماسبة بيئية، ويف املقابل إذا مت تسجيلها التلوث الذي تسببت فيه ضمن املصاريف العامة، يف هذه احل
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 & ,Richard, Bensadon)تنشأ يف هذه احلالة احملاسبة املالية البيئية -أعباء بيئية-ضمن خانة خاصة 

Rambaud, 2018,p299) 
ر خارجي باملقابل هي أوسع، إذ حتاول معرفة كل ثثار املنظمة على البيئة بقياس الضر -النظرة داخلي

أي  (internalisation des externalités)اإلمجايل املتسبب فيه، فإضافة لتدخيل اآلثار اخلارجية 
 األضرار على البيئة اليت يتحملها رأس املال اخلاص، يتم أيضا اعتبار اآلثار اخلارجية أو األضرار غري املعوضة.

 مفهوم االستدامة .2. 3
ه )ضعيف أو قوي( تعد مسألة يف غاية األمهية نظرا إن إشكالية االستدامة والشكل الذي تأخذ

الرهان   .الرتباطها الوثيق باحملاسبة االجتماعية والبيئية وخاصة يف إطار ما يسمى باالقتصاد االيكولوجي
هنا مرتبط بإمكانية إحالل رؤوس األموال فيما بينها من عدمها. فهل يكون من املمكن القبول بتدهور 

قتصادية )أي أن تراكم رأس املال االقتصادي يكون على حساب اندثار رأس املال بيئي مقابل عوائد ا
 (Richard, Bensadon, & Rambaud, 2018,p300)الطبيعي(

وفق "الشكل الضعيف" لالستدامة، يكون من املمكن إحالل رؤوس األموال فيما بينها شريطة 
موال تكون كلية(، حسب هذا التصور، كل عدم املساس مبجموع رؤوس األموال )احملافظة على رؤوس األ

حتطيم للوظائف البيئية يكون مسموحا ما دام يؤدي يف النهاية إىل خلق ثروات جديدة. أما يف إطار 
"الشكل القوي" لالستدامة، فإنه ليس من املمكن أن تتحقق التنمية املستدامة إال يف ظل احملافظة على 

 الطبيعي( بشكل منفصل.رؤوس األموال الثالثة )املايل/البشري/
من خالل العرض املوجز للمعايري التصنيفية السابقة، ميكن أن منيز بني أربع أصناف )فئات( خمتلفة 
للمحاسبة االجتماعية والبيئية. مع مالحظة صنف واحد قد يتماشى مع فلسلفة االقتصاد الدائري يتميز 

 امة. وهذا ما يوضحه الشكل املوايل:خارجي ويقوم على مفهوم قوي لالستد-بكونه ذو نظرة داخلي
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 : تصنيف لنماذج المحاسبة االجتماعية والبيئية وفق مفهوم االستدامة واتجاه العالقة مع البيئة0شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من اعداد الباحثالمصدر
 خالصة التصنيف .2. 3

 واالجتماعية من خالل التصنيف السابق ميكن استخالص نوعني من احملاسبة البيئة  
  ( ضمن تصور اقتصادي جزئي نيو كالسيكي )أو ما يسمى 3و2و1يندرج النوع األول )الفئات

باالقتصاد اخلطي( يرتكز على هيمنة تعظيم القيمة للمساهم )الربح املايل(. ويقوم على مفهوم 
فيما ضعيف لالستدامة مادام يعطي األولية لرأس املال املايل ويسمح بإحالل رؤوس األموال 

بينها. ينطلق هذا التصور من منظور خارجي/ داخلي يهدف إىل تدخيل اآلثار اخلارجية. حتاول 

 مفهوم
 االستدامة

 

 استدامة
 قوية

 

 استدامة
 ضعيفة

 

اتجاه 
العالقة مع 

 البيئة
 

-داخلي
 خارجي

 

خارجي
 داخلي-

 

 1الفئة 

 ة املالية األكثر شيوعا )احملاسب
 البيئية(

  يقوم على استيعاب اآلثار اخلارجية
 داخليا يف إطار احملاسبة املالية

  منوذج<IR>  كمثال 

 

 3الفئة 

 مدخل الفعالية والفاعلية 
  يقوم على تعظيم الربح االقتصادي

يف ظل تدهور أدىن للوظائف 
 البيئية

 منوذجGRI  أوTBL على
 سبيل املثال

 

 4الفئة 

  األحدث 
 احملافظة على الوظائف  تقوم على

 البيئية والبشرية مع ضرورة إصالحها
  منوذجBSO 
  منوذجCARE-TDL 

 
 

 2الفئة 

  ال توجد مناذج على املستوى اجلزئي 

 فقط مناذج كلية 
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احملاسبة البيئية أن تبني اجملهودات املبذولة من قبل املؤسسة جتاه حميطها اخلارجي سواء كانت 
لزامي. ال اختيارية يف إطار ما يسمى باملسؤولية االجتماعية أو كانت إجبارية يف إطار تشريع إ

يؤدي هذا النوع من احملاسبة إىل تصور خمتلف للنتيجة احملاسبية إذ أنه يقتصر فقط على إبراز 
اخلصوم واألعباء املتعلقة بالبيئة يف القوائم املالية. هذا املنظور ميكن تسميته "حماسبة مالية بيئية" 

 تدادا لالقتصاد اخلطي.ألنه يقدم معلومات إضافية يف إطار منوذج تقليدي للمحاسبة يعد ام
  ( واجلدير باالهتمام هو الذي من املمكن أن يستجيب ملتطلبات االقتصاد 4النوع الثاين )الفئة

الدائري. يف هذه الفئة املبنية على تصور قوي لالستدامة، ال ميكن إحالل رؤوس األموال فيما 
األوليات. املنظور بينها، حيث أن احملافظة على رأس املال الطبيعي والبشري تصبح من 

داخلي/خارجي املعتمد يف هذه احلالة يقود إىل إنتاج معلومة متعددة األطراف تقوم على أساس 
مفهوم جديد للربح. األمهية اليت تكتسيها احملاسبة االجتماعية والبيئية يف هذه احلالة، تتمثل يف 

النظر عن االلتزامات القانونية أو حماولة تبيان كل اآلثار البيئية النامجة جراء نشاط املؤسسة بغض 
 قرارات املؤسسة. هناك حماولة لقياس درجة تدهور البيئة بشكل منتظم.

هذا النوع من احملاسبة البيئية )الفئة الرابعة( يتعدى حدود النموذج التقليدي للمحاسبة املالية وميكن 
 & Altukhova)ري على جتسيدهاأن يشكل أداة من شأهنا حتقيق االستدامة اليت يعمل االقتصاد الدائ

Petitjean, 2016,p2).  سيخصص اجلزء األخري من هذه الورقة لدراسة بعض أشكال احملاسبة البيئية يف
 إطار االقتصاد الدائري.

 (CAREالمحاسبة البيئية في إطار االقتصاد الدائري )نموذج .4
 ي(المحاسبة المكيفة للتجدد البيئ)CAREة وأهداف نموذج . نشأ0.4

منذ فرتة قصرية، مت اقرتاح مناذج حملاسبة بيئية نقدية مكيفة مع االقتصاد الدائري البيئي، لكن من 
كانت موجودة منذ السبعينات. أوىل   (Hueting)املهم التذكري أن مناذج اقتصادية كلية القتصاديني مثل

يف (Gray &Bebbington)التوجهات احلقيقية يف جمال تسيري املؤسسة على املستوى اجلزئي كانت لـ 
يف (Richard)اليت عرفت بدورها حتسينات خاصة يف اجلانب النظري من طرف 2661
2612.(Richard & Plot, 2014,p36) 

المحاسبة المكيفة الذي يطلق علية "(Richard)سنهتم بدراسة النموذج النظري املقرتح من طرف
 هية املنهجية( إىل حد اآلن ذلك أنال )من الناحوالذي يبدو أنه األكثر اكتما (CARE)" للتجدد البيئي
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يعاجل على حد سواء رأس املال الطبيعي والبشري. يرمي هذا النموذج إىل حتقيق مجلة من األهداف ميكن 
 تلخيصها يف النقاط التالية: 

 توجيه املعلومة حنو كل األطراف ذات العالقة بدال من املستثمرين 
  البيئية من خالل قوائم منفصلة متخصصة الرفع من جودة وعدد املعلومات 
 )اعتماد مفهوم املعيار البيئي لقياس األداء البيئي )مفهوم احلدود البيئية 
 االنتقال تدرجييا من منطق خارجي/داخلي إىل منطق داخلي/خارجي 
 .العمل على حتقيق استدامة قوية تتماشى مع فلسلفه االقتصاد الدائري 
 CARE. خطوات تطبيق نموذج 0.4

الذي يعتمد على حتليل (Dyckhoff)تقوم الفكرة األساسية هلذا النموذج من التصور املقرتح لـ 
. الفروقات املشار إليها يتم (écobilan)الفروقات الكمية املتحصل عليها باستخدام احلصيلة البيئية 

ستدام هلا من جهة حتديدها من خالل مقاربة تدهور الوظائف البيئية من جهة مع معايري االستعمال امل
أخرى. تتحمل املؤسسات تكاليف احلفاظ على الوظائف البيئية املعنية بوضعها إلجراءات تقوم باختيارها 
حبرية مع سعيها لتحقيق هدف تقليص التكاليف، وحسب درجة تدهور الوظائف ميكن أن تأخذ هذه 

االعرتاف بكل التكاليف املرتتبة يف اإلجراءات شكال تقنيا كتعديل املنتجات أو ختفيض اإلنتاج، مث يتم 
احملاسبة املالية من خالل قائمة النتيجة وبعد ذلك يف امليزانية. يف قائمة النتيجة تسجل تكاليف احملافظة 
على الوظائف البيئية حتت بند رئيسي يطلق عليه "خمصصات اهتالك الوظائف البيئية" مع إمكانية 

 (Richard & Plot, 2014,p36-37).البيئية استخدام عدة أسطر فرعية تبعا للوظائف
 & Gbégo) .عدة مراحل ميكن أن نلخصها يف النقاط التالية Careيتطلب تطبيق منوذج 

Janvier, 2015,p35): 

 تشخيص للوضعية مع وضع وتقدير للحدود البيئية من خالل معايري تضمن احملافظة على البيئةت (1
 وع البيولوجي جراء أنشطة املؤسسةتقياس درجة تدهور الوظائف البيئية والتن (2
 تقدير تكاليف احملافظة وإصالح أو جتديد الوظائف البيئية وإدراج هذه التكاليف يف القوائم املالية. (3

جيب اإلشارة إىل أن املرحلتني احلامستني األوىل والثانية هي من اختصاص املهندسني واملختصني يف 
ولوجيا...( وأن دور احملاسبة واإلدارة هنا يقتصر على االعرتاف العلوم )بيولوجيا، كيمياء، الزراعة، ايك

 بالتكلفة يف القوائم املالية.
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 . التكلفة التاريخية أساس للمحافظة على ثالث رؤوس أموال:3.4
تنبع من استخدام التكلفة التارخيية  CAREفكرة احملافظة على الوظائف البيئة اليت يتبناها النموذج 

القيمة السوقية أو احلالية، هذا األمر موضح يف أحد مقاالت الكاتب الذي يشدد  كأساس للقياس وليس
 lanature n'a pasعلى أمهية مدخل التكلفة كضمان وحيد للمحافظة على البيئية اليت ال تقدر بثمن )

de prix, mais sa maintenance a un coût)(Richard,2013, p83) 

من الناحية احملاسبية إىل أطروحة امليزانية الديناميكية اليت أتى هبا يستند استخدام التكلفة التارخيية 
(Schmalenbach)  ونظرية التكلفة االستبدالية املقرتحة من قبل(Schmidt) من ناحية اقتصادية، يتفق .

استخدام التكلفة التارخيية مع الكثري من االقتصاديني غري الليرباليني وباألخص األفكار اليت جاء هبا 
(Max Weber)(Altulkhova, 2013,p112) 

اعتبار إىل  ((CAREيؤدي تطبيق مفهوم التكلفة التارخيية يف إطار احملاسبة املكيفة للتجدد البيئي 
الكيانات البيئية كخصوم وليس فقط جمرد أصول. اخلصوم هي التزامات وجب احملافظة عليها وتعويضها، 

موارد مستقلة. وهذا يعين وجوب احملافظة على ثالث أنواع فاألصول تعترب كاستخدامات للخصوم وليس ك
من رأس املال وليس فقط رأس املال املايل.تكاليف إصالح رؤوس األموال الثالثة يعرب عنها بثالثية 

أن اهتالك األصول البشرية (Richard)حيث يعترب.(Triple Depreciation Line-TDL)االهتالك
لذلك فإن  .(Rambaud & Richard,2015,p2)افظة على اخلصوموالبيئية هو الضامن الوحيد للمح

الربح احملاسيب يف إطار هذا النموذج هو الفائض الناتج عن عمليات املؤسسة بعد احملافظة على األنواع 
 الثالثة من رأس املال )بعد طرح ثالث أنواع من خمصصات االهتالك(

تبيان مدى مسامهة أهم أشكال احملاسبة االجتماعية  لقد حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية الخاتمة.2
والبيئية يف ظل السعي حنو تطبيق مفاهيم وأبعاد التنمية املستدامة من منظور االقتصاد الدائري. ونظرا 
حلداثة مفهوم االقتصاد الدائري وعدم اتضاح معامله بشكل هنائي فقد مت مقاربة احملاسبة االجتماعية والبيئية 

على تصنيفات اقرتحتها األدبيات املتخصصة. من بني املعايري املعتمدة يف تلك التصنيفات مت باالعتماد 
الرتكيز على معيار اجتاه العالقة مع البيئة ودرجة االستدامة هبدف التوصل إىل فئتني رئيستني للمحاسبة 

 :أهم النتائج النظرية املتوصل إليها ميكن تلخصيها يف، البيئية واالجتماعية
 هوم احملاسبة االجتماعية والبيئية هو مفهوم يف غاية التعقيد بالنظر إىل اختالف مداخله وتعدد مف

مناهجه. حيث ميكن إسقاط اإلشكاليات اليت متيز االقتصاد اخلطي التقليدي عن االقتصاد الدائري 
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ملداخل املعتمدة على جمال احملاسبة البيئية. فتعدد أشكال احملاسبة البيئية ينبع من اختالف األسس وا
 للتعامل مع اآلثار البيئية واالجتماعية النامجة عن أنشطة املؤسسة

  )التمييز بني االقتصاد اخلطي والدائري ينتج من اختالف مفهوم االستدامة )استدامة ضعيفة أو قوية
 أو مفهوم التعامل مع اآلثار اخلارجية )التعويض أو احملافظة واإلصالح(.

 خلطي، يبقى هدف املؤسسة هو تعظيم الربح ولو على حساب تدهور الوظائف يف إطار االقتصاد ا
البيئية )تعويض اآلثار اخلارجيةت الفعالية البيئيةت الفاعلية البيئية...( أما يف إطار االقتصاد الدائري 
)االيكولوجي(: ال ميكن تعظيم الربح إال يف ظل احملافظة على ثالث أنواع من رؤوس األموال مع 

(.يف األخري، نعتقد أنه من الضروري CAREية رأس املال الطبيعي )مثلما هو احلال يف منوذج أولو 
 تقدمي االقرتاحني التاليتني:

  العمل على إشراك مجيع املتعاملني املهتمني باملسائل البيئية واالجتماعية يف إدارة املؤسسة وخاصة
 الكيميائيني...(. املختصني يف جمال البيئية )املهندسني، االيكولوجيني، 

  ضرورة تكييف األدوات احملاسبية احلالية على املستوى احمللي )النظام احملاسيب املايل( أو الدويل )املعايري
احملاسبية الدولية( لتأخذ بعني االعتبار املسائل البيئية واالجتماعية بشكل يراعي متطلبات االقتصاد 

 الدائري.
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 : ملخص
سواء على  ،كبريا عامليا اهتماما املاضية السنوات خالل Circular Economy نال االقتصاد الدائري

 األمناط على تغيري االقتصادي القادر النموذج باعتباره الدويل أو على مستوى منظمات األعمال، مستوى
 نظم احللقات تبين والعمل على ،ختصيص واستخدام أمثل للموارد هبدف ،لتقليديةواالستهالكية ا اإلنتاجية
كيفية إدارة  على الرتكيز مع ،املوارد استغالل يف اإلنتاجية الكفاءة زيادة إىل سعىي اقتصادي نظام يف اإلنتاجية

  .والبيئة أو حتقيق تنمية مستدامة االقتصاد بني التوازن لتحقيق النفايات وحتويلها
 .القيمة مضافة؛ إدارة املوارد؛ االقتصاد اخلطي؛ االقتصاد الدائريكلمات مفتاحية: 

 .Q5؛ Q4؛ JEL  :Q2تصنيف 

Abstract:  

A few years ago Circular Economy is getting growing attention on the level of 

world or on the level of business organization as an approach to defeat the present 

production and consumption model, to allocate resources, by supporting the 

taking up of closing the loop assembly pattern within an economic system look 

for to enhance the efficiency of resource use, with concentration on how waste 

management and industrial waste, to reach a better balance between economy, 

environment and society. 

 Keywords: Circular Economy; linear Economy; resource management; value added. 

Jel Classification Codes: Q2, Q4, Q5. 
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 مقدمة:  .0
مث  األخذ وهي على فرضية هشة القائم للنموذج االقتصادي اخلطي بدائل تطوير البد من

واىل اختالل بيئي كبري  ،الطبيعية توالثروا املوارد استنزاف التصنيع مث الرمي، فهذه الفرضية تؤدي إىل
بسبب اتساع رقعة رمي النفايات وردمها، مما أثرت على البيئة بفرز ثاين أكسيد الكربون، مما برزت هناك 

 مما أدى إىل ظهور مفهوم حبوث حول كيفية إجياد توازن بني العملية الصناعية وضرورة احملافظة على البيئة،
وبناء اقتصاديات صديقة للبيئة وحتقق  ،االختالل احلاصل اهذ ملعاجلة هامة ةكاسرتاتيجي الدائري االقتصاد

ال توفر فقط وصف لكيفية العمل، ولكن حتدد كذلك  االقتصاد الدائري فمبادئ .أهداف قطاع األعمال
 النفايات نسبة البيئية وخفض من اآلثار تقليلاملوارد اخلاصة اليت ختلق قيمة اقتصادية مضافة، ومنها 

 وذلكوخفض نسب تلوث اهلواء وحل اسرتاتيجي جملاهبة تغري املناخ.  البقايا يف العملية الصناعية،و 
لتحويل املواد األولية إىل منتجات صاحلة  يةعمليات اإلنتاجالتخفيض كمية الطاقة اليت حتتاجها ب

تعمال وإعادة باستخدام ما يسمى مببادئ االقتصاد الدائري، وهي التقليل وإعادة االس لالستعمال،
 :يف تتمثل واليت هذا البحث إشكالية تتمحور السياق هذا ويف .التدوير

 في إدارة الموارد لتحقيق قيمة مضافة؟ الدائري ما هي األساليب المستخدمة في االقتصاد
 البحث أهمية

بنموذج املتعلقة و  والتحليل بالدراسة اهلامة املواضيع أحد يتناول أمهيته يف أنه البحث هذا يكتسب
ومعرفة دور االقتصاد الدائري يف حتقيق تنمية وقيمة اقتصادية مضافة للمجتمع  ،القتصاد الدائري

 .وملنظمات األعمال والبيئة
 أهداف البحث

 يلي: تتمثل أهداف البحث يف إبراز ما
ل ملنظمات األعمال لتحقيق قيمة مضافة من خالاسرتاتيجي  كمدخل  منوذج االقتصاد الدائريأمهية  -

 .إدارة املوارد
 البيئة اجلديدة. النفايات يف وإدارةحتليل  منوذج االقتصاد اخلطي يفعجز  -
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 منهج البحث
االستقرائي، من خالل دراسة وحتليل خمتلف نتائج  مت االعتماد يف إعداد هذا البحث على املنهج 

هج الوصفي يف التحليل. وقد مت واملن، واملنتديات االقتصادية العامليةدبيات األالدراسات اليت تناولتها 
 تقسيم البحث إىل العناصر التالية:

متطلبات التحول من االقتصاد اخلطي إىل تطور مفهوم االقتصاد الدائري، ومفهوم االقتصاد الدائري، و 
أمهية االقتصاد الدائري: من اقتصاد خطي إىل اقتصاد ، و الدائري االقتصاد خصائص، و االقتصاد الدائري

املنتظرة من  والفوائد املزايا، و التدوير إعادة لعملية االسرتاتيجية ، واألبعادمبادئ االقتصاد الدائري، و ،دائري
 منظمات مناذج: من أعباء إىل موارد، و النفايات يف االقتصاد الدائري ، وإدارةالتحول حنو االقتصاد الدائري

 .الدائري االقتصاد يف األعمال
 يتطور مفهوم االقتصاد الدائر  .0

يضم مصطلح االقتصاد الدائري جمموعة من املفاهيم اجلديدة لنماذج األعمال املستدامة منها: 
خدمات ، Biomimicryالطبيعة  حماكاة أو ، تقليدCradle To Cradle املهد إىل املهد من مفهوم

النظم  ،design for disassembly التصميم للتفكيك، ecosystem services النظم االقتصادية
والتنمية االقتصادية غريها من املفاهيم األخرى املرتبطة مبفهوم  industrial ecology  لبيئية الصناعيةا

 (Catherine, 2016, p. 43) االقتصاد الدائري.
»Rome de Club  Theالنماذج األوىل القتصاد احللقات جذورها تعود إىل تقرير نادي روما 

»Growth To Limits  مث سنوات من بعدها قدم الباحثان 2511املنشور يف سنة ، Walter

Stahel  مهندس سويسري( و(Geneviève Reday  مفهوم )السوسيو اقتصادي السويسري(
هبدف خلق مناصب شغل وتقليل استهالك  1120االقتصاد الدائري يف تقرير يف اجلمعية األوربية يف سنة 

» Natural of Economics كتاب الطاقة. مصطلح االقتصاد الدائري استخدم أول مرة يف  

» Environment the and Ressources  للمؤلفني Pearce. W David و Kerry. R

Turnerمث السنوات اليت تلت مفهوم من املهد إىل املهد ، Cradle to Cradle املقدم من طرف ،
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ي إىل ، اللذان حوال النموذج اخلطMichael Braungart و   William McDonoughالباحثني 
 (Orée, 2009) .دائريمنوذج 

أن النموذج االقتصادي اخلطي اجلاري غري  Walter Stahelيف هناية السبعينات أشار املهندس املعماري 
إذا استمر األفراد بزيادة استهالكهم فهذا سيؤدي إىل مشاكل كبرية يف  هدائم، وهذا يرتكز على واقع أن

ادي اجلاري لإلنتاج غري مالئم بسبب زيادة الطلب على املواد املستقبل، وخلص إىل أن النموذج االقتص
، األولية وتراكم البقايا على مستوى العامل، هذا الباحث له فكرة غلق الدورات املادية وإصالح االقتصاد

 مفهوم احللقات املغلقة هو أساس االقتصاد الدائري. ف
 مفهوم االقتصاد الدائري .3

 ئري حسب وجهة نظر كل باحث وحسب وجهة نظر كل مدرسةتعددت تعاريف االقتصاد الدا
   :أو منظمة

مفهوم االقتصاد الدائري هو أسلوب حديث يف أداء أو إنتاج األشياء وهو زمن التغلب على 
نفايات. فاملوارد الطبيعية حمدودة  -استهالك–توزيع –إنتاج -األسلوب التقليدي لالقتصاد اخلطي: موارد 

 (Berglie, 2016) اتيجية تنمية بيئية واقتصادية دائمة الستخدام هذه املوارد.فمن املهم إجياد إسرت 
التحول حنو االقتصاد الدائري يعين جمموع التحويالت اليت تسمح مبتابعة خلق القيمة ملختلف األعوان 

ارد االقتصاديني )مبا فيهم املستهلك النهائي(، باحلفاظ على رأس املال الطبيعي وباستخدام أقل للمو 
املوجودة بكميات حمدودة. وهذا يعين ضمان أن النشاط االقتصادي يستهلك أقل من رأس املال الطبيعي 
مقارنة بقدراته على إعادة توليد، بتنشيط كل الدعائم  التقليدية مثل إعادة التدوير، أو األكثر تطورا مثل 

 .(Montaigne, 2016) بعادالتكنولوجية الرقمية: منها املنصات التشاركية والطباعة بثالثة أ
فهو يعوض  التصميم،  إعادة على قائم متجدد نظام أو صناعي نظام هو الدائري االقتصاد

املواد  استخدام وجتنب استخدام الطاقات املتجددة، حنو مفهوم هناية حياة املنتوج بإعادة جتديده، والتوجه
املتميز  التصميم خالل من النفايات ص منأو التخل القضاء إىل ويهدف الضارة أو السامة، الكيميائية

 (MacArthur, 2013b) .األعمال ومناذج واملنتجات والنظم للمواد
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وبالتايل فالتحول حنو االقتصاد الدائري يتطلب حتويل يف التصميم واإلنتاج واالستهالك 
قيمة يف  واالستعمال والفضالت وإعادة استخدام التطبيقات، واهلدف هو احلفاظ على جتهيزات ذات

النشاط أو التدفق من خالل سلسلة نظامية حللقات تغذية عكسية بني مراحل حياة املنتوج، وكفاءة 
وتعرف الوكالة البيئية والتحكم يف ، (Hobson)استخدام املوارد يف العملية الصناعية.

  ADEME(L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie( الطاقة
املنتجات )سلع  اد الدائري بأنه نظام اقتصادي للتبادل واإلنتاج على مستوى كل مراحل حياةاالقتص

وتنمية  وخدمات( من أجل زيادة فعالية استخدام املوارد وختفيض أثرها على البيئة والكل من أجل تطوير
ج وتبادل االقتصاد الدائري بأنه نظام إنتا  CRESS تعرف مجعية، و  (2015a ,(ADEME)) .األفراد

يأخذ بعني االعتبار عملية التصميم واالستدامة وإعادة تدوير املنتجات أو مكوناهتا )أجزاؤها( لتصبح 
أغراض قابلة إلعادة االستعمال، أو يف شكل مادة أولية جديدة، كل هذا هبدف حتسني فعالية استخدام 

صادي يهدف إىل إنتاج سلع االقتصاد الدائري يعرف بأنه منوذج اقت، (2016 ,(CRESS)) املوارد.
بتحديد االستهالك واإلسراف يف املوارد )مواد أولية، وماء، وطاقة( وكذلك  وخدمات بطريقة مستدامة،

 عمليات يف إدخاهلا مث املوارد، إنتاج البقايا؛ مبعىن قطع عالقة النموذج االقتصادي اخلطي )استخراج
 حيتويبالنموذج االقتصادي الدائري. فهذا املفهوم  كمخلفات( منها التخلص مث استهالكها، مث التصنيع،

على فكرة أن النماذج احلديثة لإلنتاج واالستهالك مرتبطة باالقتصاد الدائري ميكن أن يولد أنشطة وخلق 
 مناصب شغل دائمة، فاالقتصاد الدائري فهو اقتصاد أخضر، ورهاناته هي بيئية واقتصادية واجتماعية.

(MTES) 
هو مصطلح شامل لالقتصاد الصناعي الذي خيطط للتصليح؛ أين التدفقات  رياالقتصاد الدائ

املادية تكون على نوعني: مواد بيولوجية قابلة إلعادة إدماجها أو إدخاهلا إىل البيئة احليوية، ومواد تقنية 
االقتصاد ف، (Ellen MacArthur, 2015b) .ختصص إلعادة التقييم بدون إدخاهلا إىل البيئة احليوي

يشجع العمل  ،الدائري يرتكز على مبدأ آخر لتنفيذ النظم البيئية الصناعية، يستعمل دورة تدفقات املوارد
يهدف إىل خلق متزامن للقيمة االقتصادية واالجتماعية و الواسع لدورة النظم البيئية االقتصادية الطبيعية، 
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ستخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع االقتصاد الدائري أو املستدام هو ا،  (2019 ,(Genie)).والبيئية
وتغيري املمارسات السائدة يف التخلص من املنتج يف النفايات، إىل إعادة استخدامه مثل إعادة إصالحه أو 
إعادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتج )مبعىن أن املنتجات ومكوناهتا ميكن إصالحها وإعادة تصنيعها ومن 

بدء بعملية تصنيع أخرى(. إن االقتصاد الدائري هو اقتصاد حيوي يهدف إىل مث استعادهتا كمادة خام لل
تغيري الطريقة اليت نعيش هبا من خالل اعتماد التطوير واالبتكار يف الصناعة واالستهالك. وبالفعل بدأت 

ن شركات وعدد من الدول يف تبين هنج أكثر دائرية يف اإلنتاج واالستهالك وفرص الدفع باالبتكار كمكو 
أساسي يف سياسات الدول أو املنظمات والشركات حول العامل. ويربز مفهوم جديد لالقتصاد الدائري 

رخصة »مبعىن أنه يوجد توجه عاملي للتحول من امللكية الفردية إىل فكرة « اقتصاد اخلدمات»حتت اسم 
سم السيارات، كبديل ، فعلى سبيل املثال: بدال من امتالك سيارة يتم تقا«االستخدام وتقاسم اخلدمات

عن امللكية الفردية للتكيف مع ضغط قضية تغري املناخ والنمو السكاين العاملي املطرد وحمدودية املوارد يف 
الطبيعة. وسيكون االقتصاد الدائري واحدًا من أكثر القضايا اإلسرتاتيجية يف السنوات املقبلة ويهيئ 

  .(5612)احملرر،  ية املرنةلالعتماد على االبتكار ونشر النماذج االقتصاد
االقتصاد الدائري هو منوذج جديد غري خطي يف كيفية اإلنتاج واالستهالك، جماالته هي  إذن

إعادة التدوير وإدارة النفايات وكفاءة املوارد وجتميعها وتصميم دائم للمنتجات واخلدمات، ومواد أولية 
ة مضافة واحلفاظ على البيئة بإنتاج منتجات صديقة سلوك املستهلك واملنتج، مع حتقيق قيم طبيعية ودراسة
 ،املنتجات واملخلفات من لالستفادة املغلقة الدوائر استكمال هي التدوير اجلوهرية إلعادة للبيئة. الفكرة

  تصنيعها. أو استخدامها بإعادة وذلك
 Biological بيولوجية مغذيات :املادة تدفق من منطني على حيتوي االقتصاد الدائري

nutrients ومغذيات تقنية بأمان، احليوي اجملال يف للدخول تعود لكي مصممة Technical 

nutrients  فضال اجملال احليوي تدخل أن دون اإلنتاج منظومة داخل عالية جبودة للتدوير مصممة وهي 
 (McDonough & Braungart, 2002, p. 93) تصميمها. منذ والتجديد لإلصالح قابلة تكون أن عن

 .يوضح هذا الشكل التايلو 
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 نموذج االقتصاد الدائري :0الشكل
 
 
 

 
 (MacArthur, 2013b) المصدر:

 
 

 (Orée, 2009) المصدر

يهدف االقتصاد الدائري إىل ضمان املوارد الطبيعية للعملية الصناعية، وبالتايل لتبقى أطول إذن 
مضافة. االقتصاد الدائري خيلق قيمة بأربعة مدة ممكنة، مع هدف إبقاء املواد يف الدورة، مع حتقيق قيمة 

طرق: املوارد القابلة للتجديد بثبات تولد خالل الزمن، وسيولة السوق أين املنتجات واألصول مستخدمة 
وزيادة مدة حياة املنتجات بتطوير منتجات طويلة  ،بشكل أمثل، وبالتايل تصبح متاحة وسهلة التحويل

 كون صفر نفايات مولدة من اإلنتاج.وربط سلسلة القيمة أين ت ،األجل
 متطلبات التحول من االقتصاد الخطي إلى االقتصاد الدائري .4

  (MTES) :التحول حنو االقتصاد الدائري يتطلب حتسينات يف عدة جماالت منها

  L'approvisionnement durable :التموين المستدام
أخذ بعني االعتبار التأثريات البيئية واالجتماعية للموارد املستخدمة، وباخلصوص املرتبطة باالستخراج 

 واالستغالل.
 L'éco-conception التصميم االقتصادي

 إدماج طريقة تصميمه.جمموع دورة حياة املنتوج و  طول على السلبية أخذ بعني االعتبار التأثريات البيئية
 L’écologie industrielle et territoriale النظم البيئية الصناعية واإلقليمية

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/productivite-des-ressources
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lecologie-industrielle-et-territoriale
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واملاء واهلياكل القاعدية والسلع  ةاألوليالتعاضد والتعاون بني خمتلف األعوان االقتصاديني لتدفق املواد 
 واخلدمات من أجل تعظيم استخدام املوارد يف اإلقليم.

 L’économie de la fonctionnalité اقتصاد وظيفي
 حرى بيع خدمة أوىل من بيع سلعة.توفري وأولوية االستخدام على االمتالك، أو باأل

  La consommation responsable االستهالك المسؤول
املنتوج عند خيارات الشراء،  أخذ بعني االعتبار التأثريات البيئية واالجتماعية على كل مراحل دورة حياة

 سواء كان املشرتي خاص أو تابع للقطاع العمومي.
 L’allongement de la durée d’usage إطالة مدة االستخدام

قدمي، اهلبة، حتت إطار إعادة االستخدام وإعادة للمنتجات بالصيانة واالصالح، أو البيع أو الشراء ال
 االستعمال.

 L’amélioration de la تحسين الوقاية واإلدارة وإعادة تدوير النفايات

prévention, de la gestion et du recyclage des déchets 
والشكل التايل يوضح  قتصادية.إعادة إدخال وإعادة استعمال املواد األولية من البقايا يف الدورة اال تعين

 .الركائز السبع لالقتصاد الدائري
 الركائز السبع لالقتصاد الدائري :0الشكل

 
   (Orée, 2009) المصدر

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leconomie-fonctionnalite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/consommation-et-production-responsables
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/duree-vie-des-produits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/prevention-des-dechets
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/prevention-des-dechets
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/gestion-des-dechets
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/filieres-recyclage
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إن قيمة املنتجات واملواد يف االقتصاد الدائري تبقى ألكرب مدة ممكنة، النفايات واملوارد 
تدخر يف االقتصاد ملا املنتوج يصل إىل هناية حياته؛  املستخدمة ختفض أو تقلل وأن املوارد حيتفظ هبا أو

لتستعمل مرة أخرى ومرة أخرى خللق قيمة مضافة. هذا النموذج ميكن أن خيلق مناصب عمل مضمونة، 
ويشجع على االبتكار الذي حيقق ميزة تنافسية ويقدم مستوى من احلماية لألفراد والبيئة. وميكن أن يقدم  

تتميز باالستدامة واالبتكار الذي يقدم ادخار نقدي وزيادة جودة احلياة.  كذلك للمستهلكني منتجات
أخذ بعني االعتبار املتطلبات البيئية  وذلك بإعادة التدوير وكفاءة املوارد وكفاءة التصميم وجتهيزات جديدة.

ة القابلة على مجيع املستويات التصميم مث اإلنتاج مث التدوير، واستخدام يف هذا النموذج موارد الطاق
 للتجديد واجتناب املنتجات الكيميائية، واحللقة األساسية هي صفر نفايات.

 الدائري االقتصاد خصائص .5
 (MacArthur, 2013b) :يرتكز االقتصاد الدائري على بعض اخلصائص وهي

 أن البقايا ال توجد ملا مكونات املغذيات يعين :Design out wasteالنفايات  التصميم خارج -
البيولوجية تكون غري  تقنية للمنتوج أخذت بعني االعتبار عند التصميم. فاملغذياتالواملغذيات  بيولوجيةال

ضارة وسهلة الرتكيب، واملغذيات تقنية تصمم لتستخدم مرة أخرى مع أدىن كمية ممكنة من الطاقة وأعلى 
 جودة ممكنة.

تعدد  :Build resilience through diversity التنوع خالل من التكيف على القدرة تعزيز -
االستعماالت والفصل بني عناصر النظام وسرعة التكيف مهمة جدا يف ظل هذه البيئة اليت تتميز بسرعة 

 التغري، وهذا من أجل مواجهة ظروف خارجية.
يعين : Rely on energy from renewable sourcesاملتجددة  الطاقة مصادر على االعتماد -
 .حث على املوارد املتجددةالبد من الب أنه
وهي القدرة على فهم كيف األجزاء تؤثر يف بعضها  :Think in systems النظم  كمدخل التفكري -

من منظور كلي، وعالقة الكل باجلزء، هذا الفهم يكون بعالقتها بالبيئة وهياكلها القاعدية والسياق 
 االجتماعي.
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جهة املغذيات البيولوجية، القدرة على إدخال منتجات : يف Waste is food البقايا هي من الطعام  -
 تقنية فتتعلق بتحسني اجلودة.الومواد ال تضر باحمليط ومتجددة احللقات، أما من جهة املغذيات 

 أهمية االقتصاد الدائري: من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري. 6
يب اإلنتاج وأمناط يقدم االقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي جديد يهتم بتغيري كل أسال

االستهالك غري املستدامة. حبيث يهدف حلفظ قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة 
من عمر االستخدام، وتقليل النفايات بشكل كبري. ويساهم االقتصاد الدائري يف تعزيز الكفاءة وخفض 

سيد الكربون، إضافة إىل حتديث النظام االقتصادي استهالك الطاقة الكهربائية وانبعاثات غاز ثاين أك
يتعامل مع املواد اخلام ومن مث تصنيعها   وخلق فرص عمل مستدامة. وعلى النقيض، االقتصاد اخلطي

بعكس  ؛كمنتج وتنتهي دورة االستخدام بالتخلص منها كنفايات مهملة )صناعة، استخدام، ختلص(
من التصميم « من املهد إىل اللحد»املنتج كما يعرف مبصطلح  االقتصاد الدائري الذي يعىن بتناول حياة

 .(5612)احملرر،  وميكن إضافة نقاط أخرى تتمثل يف: .واإلنتاج واالستهالك ومن مث إدارة النفايات
إىل املنتجات مث إعادة  األولية يف االقتصاد الدائري هناك دائرة كاملة على طول سلسلة القيمة من املواد-

 املنتج.وارد يف هناية عمر استخدام امل
_إعادة بناء رأس املال، ويشمل ذلك املوارد املالية والطبيعية واالجتماعية هبدف تعزيز تدفق السلع 

 واخلدمات.
من املتوقع أن نشهد ظهور نوع خمتلف من املستهلكني الذين يهتمون بنموذج مبتكر من امللكية، وهو -

للسلعة أو املنتج، وحيمل تبين هذا النوع من األعمال فرصا كثرية ملكية اخلدمات بدال للملكية الفردية 
حفظ املواد اخلام عن طريق نقل امللكية من املستهلك إىل املنتج، ويعد هذا حال جملاهبة عدد من منها: 

 تغري املناخ وندرة املوارد والنمو السكاين العاملي املطرد. التحديات من
 .ويشجع على اإلنتاج الصديق للبيئة واالستهالك الرشيد وإعادة التدوير االقتصاد الدائري حمفز لالبتكار-
وحبسب مؤسسة آلني ماك آرثر فإن االقتصاد الدائري هو منوذج اقتصادي عاملي يفصل النمو -

االقتصادي والتنمية عن استهالك املوارد احملدودة، وهتدف إىل إبقاء املنتجات واملكونات واملواد يف أعلى 
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ئدة يف مجيع األوقات. االقتصاد الدائري يعىن بتغيري وإعادة تنظيم اإلنتاج واالستهالك حول أربعة قيمة وفا
عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سالسل التوريد، واالبتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيري يف سلوك 

 .املستهلكني والسياسات والتنظيمات اليت متكن هلذه التغيريات
ني ماك آرثر، أن االنتقال إىل االقتصاد الدائري يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها تقدر مؤسسة آل-

سيجلب أكثر من تريليون دوالر أمريكي من فرص عمل ووظائف جديدة وزيادة لإلنتاجية وحتقيق وفورات 
 أنواع جديدة من املنتجات. يف املوارد وابتكار

، ستخفض تكاليف إنتاجها يف املستقبل بشكل كبري. إن إعادة استخدامها كمصدر مستقبلي للمواد-
من خالل حتويل امللكية، من املستهلك إىل املنتج، يتم إعادة تصميم سلسلة القيمة لتحقيق االستخدام 

 األكثر فعالية للمواد. 
االقتصاد الدائري يشجع على استخدام التكنولوجيا لدعم خلق منتجات وأنظمة يتم فيها إعادة -

 ملواد وإعادة تدويرها أو إعادة تصنيعها والتوجه حنو التشارك بدال من االمتالك )أي ستقوماستخدام ا
الشركات مثال باالحتفاظ بامللكية للمنتج كالسيارة أو غسالة املالبس وتبيع للمستهلكني خدمة 

د اخلطي أي بيع فائدة املنتج بدال من املنتج(. ويوضح الشكل التايل الفرق بني االقتصا ؛االستخدام
 والدائري.

 الشكل 3: الفرق بين االقتصاد الخطي والدائري

  (Berglie, 2016)المصدر:
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 مبادئ االقتصاد الدائري .7
يوجد ثالثة عناصر أساسية لتحقيق االستدامة يف االقتصاد الدائري وهي: التخفيض وإعادة 

، الصفحات 5611ثامر،  )البكري, ، و (Rich, 2011, pp. 18-19) االستعمال وإعادة التدوير:
11-12) 
 Redusing   )التخفيض )التقليل-1

استخدام أقل من الطاقة ويف نفس الوقت هلا اثر قليل على البيئة مقارنة بنماذج األعمال  يعين املفهوم
التقليدية؛ مبعىن البد من البحث واستخدام الطاقة غرب املكلفة، وكذلك استخدام املوارد الطبيعية، ومن مثة 

 اولة حتديد الكمية املستخدمة؛ مثال عدم طبع رسالة الكرتونية يعىن ختفيض يف الورق املستعمل. حم
  Reusing   االستخدام إعادة -5

يأخذ بعني االعتبار مفهوم إعادة االستخدام ما هو متاح مسبقا، ومن مثة باإلمكان ختفيض املنتجات 
ن نفقات الطاقة والبقايا، فغالبية موارد الطاقة هي اصطناعية اجلديدة من املواد أو املكونات، وبالتايل احلد م

الكربون ومسوم أخرى يف اهلواء  وكذلك تستخرج من األرض مثل البرتول، والنتيجة هي طرح ثاين أكسيد
واملاء. هذا واحد من األسباب األساسية للتقليل من استخدام الطاقة. فالتقليل من النفايات هو ضروري 
جدا؛ ألنه مل تبق أماكن حىت نضع فيها النفايات، وأن املنتجات اليت تدفن يف النهاية ميكن أن تبقى مئات 

م األشياء يعين متديد أو اإلطالة يف عمرها اإلنتاجي ونعطي هلا غرض السنني فتلوث البيئة. فإعادة استخدا
 ذو قيمة، أوىل من ردمها يف األرض.

   Recycling  التدوير إعادة -1
إعادة التدوير مثل إعادة االستعمال، وهذا وسيلة الستخدام املنتجات ألطول مدة، مثل الورق 

تستعمل وتقيم. ويوجد الكثري من مراكز التدوير، فمن والبالستيك ومواد أخرى ميكن أن تدار وميكن أن 
املهم بالنسبة ملنظمات األعمال تعلم ما ميكن أن يدار بسهولة وتنصيب الوسائل جلمع األشياء القابلة 

  للتدوير وأخذها ملراكز التدوير.
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 يف متثلو  الصناعي، أو املستعمل املستهلك قبل من املواد أو املنتج استخدام من االستفادة ميثل
 الزجاجية الفارغة القناين ذلك على ومثل املواد املستعملة أو املنتج بقايا أو خملفات إعادة عملية جوهرها

 البضائع، واألجهزة تغليف لعبوات والكارتون الورق املواد البالستيكية، احلليب، أو الغازية للمشروبات
 على احلصول مقابل رميها عن عوضا بيعها أو نتاجهاإ مراكز إىل إعادهتا واليت يتم أشكاهلا مبختلف التالفة
 جتميع عملية وتتم .األخرى األصناف أو الصنف ذات من جديدة منتجات على احلصول أو مالية، مبالغ
 االقتصادية أو والسلوكية واألنظمة االجتماعية البلدان طبيعة وحسب خمتلفة بطرق املخلفات أو املواد هذه

 شركات توجد أوروبا دول من وبعض وكندا األمريكية املتحدة الواليات يف املثال لسبي وعلى .فيها السائدة
 صاحبة الشركات مع تتعاقد الشركات وهذه ،والزجاجية املعدنية والبالستيكية القناين مجع بإعادة متخصصة

 تقوم اليت ناملكائ تلك يف العلب برمي األفراد يقوم حيث، العامة األماكن يف بوضع مكائن وتقوم العالقة
 السويد تعاد مثل أخرى دول ويف. مرة من ألكثر املعادة املواد واستبعاد ،حده على صنف كل بدورها بفرز

 املرور يعرف بأسلوب ما وهو آخر أسلوب يوجد ذلك فضال على. مباشر بشكل البيع أماكن إىل املواد
 املختصني الوكالء من لعدد وبيعها نازلمن امل املخلفات جبمع األفراد من جمموعة يقوم املنازل، حيث على
 .أنواعها وحبسب املواد هبذه

املوجهة  النظرة حسب وذلك متعددة، نظر وجهات من التدوير إعادة تعريف ميكن عام بشكل
        "على أهنا تعريفها ميكن حيث التدوير. إعادة عملية من املستهدف بالنشاط وارتباطها التدوير لعملية

 أولية مادة مواصفاته ليكون وتغري ،أجزاءه أو استعماله من االنتهاء بعد أخرى مرة املنتج ماستخدا إعادة 
 آخر.  منتج من كجزء يدخل أو املنتج لذات

مواد  على احلصول إىل يهدفون حيث التصنيعية العمليات نظر وجهة مع يتوافق التعريف وهذا
 ملواجهة املنافسة أو التوقف، من بدل اإلنتاج عمليات استقرار يف الستخدامها بديلة أو رخيصة أولية

 .النامية البلدان يف هو حاصل وكما األجنبية، املنتجات من القوية
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 إىل القيمة املادة احملدودة أو السلعة حتويل "كوهنا إىل مشولية نظر وجهة ومن تعرف أن ميكن كما
 حىت أو االستخدام أو ة اإلنتاجلعملي حقيقية مضافة قيمة ولتمثل فائدة، ذات أخرى مادة أو سلعة

 :إىل اآليت اإلشارة يتضمن نهأ هذا التعريف من ويتضح "االستهالك
 واليت ،هلا بالشكل املقرر االستخدام إعادة أو لالستخدام الصاحلة غري املختلفة األجهزة أو املواد حتويل -
 .جديد آخر أو منتج مادة نتكو  لكي الطمر، أماكن إىل واملرسلة ،حقيقية مادية قيمة هلا يكون ال
 ولكن تكون معدومة، وقد حقيقية مادية قيمة هلا يكون ال الغالب يف التدوير إعادة يف املستخدمة املواد -
 .جديدة فائدة ذات أو حقيقية مضافة قيمة هلا يصبح التدوير إعادة خالل من
 أو اإلنتاج الصناعي لياتعم ألغراض استخدامها ميكن التدوير إعادة عملية من اخلارجة املواد -

 .احليواين البشري أو االستهالك ألغراض تتم أن ميكن حىت أو معينة خدمات لتأدية االستخدام
 أو وسطاء كانوا سواء ،للقائمني عليها اقتصادي ومردود عوائد حتقق التدوير إعادة عملية

 يقرب ما أسبوعيا تسرتد ونيةااللكرت  لألجهزة IBMشركة  املثال سبيل فعلى ؛مستهلكني حىت أو منتجني
 وليعاد، منها% 06 جتديد ليتم األمريكية املتحدة يف الواليات زبائنها من الكرتوين جهاز 06666 من

 طن مليون 11 من يقرب ما تدوير إعادة أيضا أمريكا يف يتم كما العامل. من أخرى دول يف استخدامها
   أمريكا. يف التدوير إعادة عمليات جممل من % 11.2 لتمثل ،البالستيك سنويا مادة من
 التدوير إعادة لعملية اإلستراتيجية األبعاد .8

 ختلقه أن ميكن الذي اإلجيايب التأثري حجم اإلسرتاتيجية لالقتصاد الدائري هي معرفة األبعاد
التدوير من خلق قيمة مضافة وخلق مناصب شغل والتشجيع على االبتكار وحتقيق ميزة  عملية إعادة

 األبعاد وتتمثل املستهلك والبيئة وكيفية إدارة النفايات وتقدمي منتجات تتميز باالستدامة، فسية ومحايةتنا
، الصفحات 5611)البكري, ثامر،  :اإلسرتاتيجية املتحققة من عملية إعادة التدوير يف النقاط التالية

51-50) 
 Provision of Energy الطاقة في توفير-
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 يف استثمار حبقيقته يعين التدوير إعادة مشاريع يف اد ومؤسسات وسيطة(املؤسسات )أفر  استثمار
فاحلصول  اإلنتاجية. للعملية الالزمة باملواد عملية التموين يف واجلهد والتكلفة الوقت لكوهنا توفر ؛الطاقة

ة واقتصاد على املواد األولية من عملية إعادة التدوير بدل شرائها من مصادرها يؤدي إىل ختفيض يف التكلف
 تكاليف يف ختفيض من عليها يرتتب وما للمصنع الطاقة توفري يف جانب من هذا وتوفري يف الطاقة.

 حجم التلوث تقليص على اجيابيا سينعكس الطاقة يف التخفيض فإن اآلخر اجلانب يفو  .استهالك الطاقة
 املفرط االستهالك عن فضال .عالتصني عمليات واجناز املعادن لتصهري التسخني عمليات الناتج من البيئي

 التوازن وجود من الرغم على اهلواء، الطبيعية وتلوث البيئة سالمة على يؤثر ومبا اجلو، يف النقي لألوكسجني
 .ذلك جراء من املستهلك األوكسجني ويف إعادة اهلواء تركيبة مكونات يف الطبيعي البيئي

 Conservation of Natural Resource الطبيعية الموارد على الحفاظ -
 بأن يعين وهذا البيئة، يف الطبيعية املتاحة املوارد أساس على تقوم املختلفة الصناعات من الكثري

 يف الكبري االتساع من جراء نقص أو استنزاف هذه املوارد، سوف يؤدي إىل املوارد االستهالك املفرط هلذه
الدائري سيؤدي إىل احلفاظ على املوارد الطبيعية  اإلنتاج، فاالعتماد على مبادئ االقتصاد وحجم الصناعة

 .من خالل االعتماد على النفايات يف احلصول على هذه املوارد
 Environmental protection البيئة حماية-

 أن اليت ميكن السالبة التأثريات تقليل على العمل من األهداف املهمة لعملية إعادة التدوير هي
 املواد السامة تتسرب هلا. حيث معاجلة دون من دفنها جرى أو الطبيعة يف تترك ما إذا املواد حتدثها
 يف دفنت ما إذا واملكائن املنزلية والسيارات وغري املنزلية الكهربائية واملعدات األجهزة حتتويها اليت واخلطرة
 قد واليت وفيةاجل أو السطحية املياه إىل أن تتسرب املمكن من فإهنا عشوائي، بشكل رميها مت أو األرض
 يف التلوث حيدث أن ميكن ذاته حبد لنبات. وهذاا حىت احليوان أو أو لإلنسان الشرب مواقع إىل تصل
 يف عملية العلمية األسس اعتماد خالل من واإلنسان، ولكن على الطبيعة ذلك وانعكاس واملياه الرتبة

 .جدا كبرية وبنسبة املخاطر هذه من تقليلال ميكن سوف التدوير
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 Economical dimension  االقتصادي البعد -
التدوير مهم جدا ملا له من آثار قيمة، سواء من جهة البعد املادي  إعادة لعملية االقتصادي البعد

 :أو االجتماعي، وميكن ذكر بعض من هذه اجلوانب اليت ميكن أن تتحقق وهي
 بتكلفة أقل مما مواد أجزاء أو مواد لىع احلصول يف اإلنتاجية للمؤسسات تنافسية حتقيق ميزة تنافسية -
 مثة سعر ومن ،ختفيض تكلفة املنتجات يف أفضل بقدرة جيعلها ما وهذا ،مت احلصول عليها من اخلارج لو

 .املستهلك على اجيابيا ينعكس والذي  البيع
 توجه لشرحية أن ميكن ولكنها ،جودة أقل كانت وإن حىت العملية هذه من املتحققة املنتجات -

وبسعر  جديدة أصلية أو سلع شراء عن االقتصادية لظروفهم تعجز رمبا املستهلكني، من معينة اجتماعية
 .منها مرتفع

  آخر من جانب وأرباح مقبولة لعوائد وحمققة ،جانب من واملخاطرة التكلفة قليلة استثمارية فرص متثل -
 .التدوير برأس مال مناسب عادةمشروع إل إقامة وميكن، نسبيا كبرية أموال إىل حتتاج ال وإهنا
 وكذلك املصانع )واليت ال حتتاج إىل مهارة عالية(، هذه يف ختفيض معدل البطالة بتوفري مناصب عمل -

إعادة  مصانع إىل لتقدميها النفايات من املواد وجتميع مجع يف واألشخاص الوسطاء لعمل بعض فرصة
 .ذلك مقابل مقبولة عوائد على واحلصول التدوير

 مصانع أو الوسطاء إىل والسلع املواد عوائد أو سلع أخرى نتيجة إعادة على النهائي املستهلك حيصل -
 .عائد على حيصل أن وبدون كنفايات رميها من بدال التدوير

 Social & Educational dimension التربوي االجتماعي البعد -

 إجناح يف متثل مسامهة النفايات حاويات خصوصية وحبسب املخصصة أماكنها يف النفايات جتميع عملية
مثة إىل  ومن الفرز والتفكيك والتجميع والنقل، عمليات تسهيل على تساعد لكوهنا برمتها، التدوير عملية

 عمل مؤسسات إعادة التدوير تسهيل يف للمواطن باملسؤولية الشعور يعين وهذا  .التدوير إعادة مصانع
باقي  على السلوك التلوث. وميكن تعميم هذا من عليها واحلفاظ بيئةال محاية عن املسؤولة واملؤسسات
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 حتققه أن ميكن وما التدوير إعادة عمليات إجناح يف مباشر أو غري مباشر للمسامهة بشكل فئات اجملتمع
 املدينة.  نظافة على نتائج وفوائد اجيابية من النهاية يف

 القيام حبمالت على واجلامعات واملدارس، دينامل اجملتمع منظمات من الكثري سعت فقد وباملقابل
 بعمليات القيام يف خمتلف املؤسسات على بكل فئاته ومستوياته اجملتمع تشجيع يف فعلية ومسامهة توعية
 واحلصول التدوير مصانع يف العالقة ذات إىل اجلهات لتقدميها يستهلكوهنا اليت املواد من النفايات جتميع
 يف أسهموا الذين لألشخاص االجتماعية واملبادرات املشاريع بعض متويل خدم يفميكن أن تست عوائد على

 .النفايات مجع عمليات
فالتحول حنو االقتصاد الدائري يتطلب حتويل يف عملية التصميم واإلنتاج واالستهالك 
 واالستعمال والفضالت وإعادة استخدام التطبيقات، واهلدف هو احلفاظ على جتهيزات ذات قيمة يف
النشاط أو التدفق من خالل سلسلة نظامية حللقات تغذية عكسية بني مراحل حياة املنتوج، وكفاءة 

 استخدام املوارد يف العملية الصناعية. 
قيمة املنتجات واملواد يف االقتصاد الدائري تبقى ألكرب مدة ممكنة، النفايات واملوارد املستخدمة 

و تدخر يف االقتصاد ملا املنتوج يصل إىل هناية حياته؛ لتستعمل مرة ختفض أو تقلل وأن املوارد حيتفظ هبا أ
أخرى ومرة أخرى خللق قيمة مضافة. هذا النموذج ميكن أن خيلق مناصب عمل مضمونة، ويشجع على 
االبتكار الذي حيقق ميزة تنافسية ويقدم مستوى من احلماية لألفراد والبيئة. وميكن أن يقدم كذلك 

ت تتميز باالستدامة واالبتكار الذي يقدم ادخار نقدي وزيادة جودة احلياة. وذلك للمستهلكني منتجا
 .بإعادة التدوير وكفاءة املوارد وكفاءة التصميم وجتهيزات جديدة

 المزايا والفوائد المنتظرة من التحول نحو االقتصاد الدائري-9
بالنمو  أو بالبيئة تعلقت اءسو  الدائري، االقتصاد إىل باالنتقال املرتبطة الفوائد من الكثري

وسيتم ذكر بعض الفوائد املتعلقة بالتحول حنو  األعمال، مناذج االقتصادي؛ مبعىن هو ابتكار وحتويل يف
 (Montaigne, 2016, pp. 19-33) االقتصاد الدائري:
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 إىل عليها، الطلب زيادة : من خالل احلد من تقلبات األسعار وارتفاعها بسبباقتصاد في الموارد-
 احتياطي هذه املوارد والتقليل من خطر االنقطاع يف التوريد.  استنزاف جانب

 le: التحول حنو االقتصاد الدائري حيد من مشكلة تغري املناخ التأثير البيئي واالجتماعي-

changement climatiqueالكربون أكسيد ثاين( الدافئة الغازات انبعاث ، من خالل التقليل من( 
تهالك املوارد واحلرق؛ مبعىن أن االقتصاد الدائري يقلل من حجم البقايا على كل مراحل اس زيادة بسبب

سلسلة القيمة، بالفصل بني استهالك املوارد الطبيعية احملدودة والنمو االقتصادي، الذي عطي األولوية 
 للحفاظ على البيئة.

اري وضمان الدخول خلق القيمة االقتصادية وخلق مناصب شغل، وتحسين في الميزان التج-
: االعتماد على النفايات من أجل استخراج املوارد يسمح باحلفاظ على املوارد االستراتيجيةللموارد 

 .االسرتاتيجيةمن االنقطاع، ومن خالل تقليل استهالك املوارد  االسرتاتيجية
ري له تأثري اجيايب : الكثري من الدراسات احلديثة بينت أن االقتصاد الدائالنمو االقتصادي والتشغيل-

 من  3%نسبة  ميثل ما منصب عمل، وهو 066666على التشغيل؛ فمثال يوفر قطاع االقتصاد الدائري 
 européenne  la Commissionالعاملة. أجريت دراسة من طرف اجلمعية األوروبية  القوى إمجايل
 زيادة خالل من املوارد ماستخدا يف مئوية خمفضة نقطة أو نسبة كل أن الكلي االقتصاد مستوى على

 يف وظيفة 566666 و 166666بني  وما يورو، مليار 23 إىل 15 من سيوفر أمثل( استغاللالكفاءة )
 أوروبا.

 إدارة النفايات في االقتصاد الدائري: من أعباء إلى موارد .01
 على ائموالق املستدام لإلنتاج واالستهالك، اخلطي غري االقتصادي النموذج احلايل من اخلروج

 على والقائم (،endless demand حمدودية املوارد )املوارد متاحة لتلبية الطلب غري املتناهي عدم فرضية
 كمخلفات يف منها التخلص مث استهالكها، مث التصنيع، عمليات يف إدخاهلا مث املوارد، استخراج منهجية

 Resources are  extracted, processed, used, and ultimately for the) مغلقة دائرة

most part discarded as waste.) اخلطي لإلنتاج  االقتصادي النموذج هذا من فاخلروج
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األولية والطاقة، وبالتايل ختفيض الضغط  خطوة مهمة من أجل ختفيض مدخالت املواد تعترب واالستهالك
 تاج واالستعمال إىل هناية دورة احلياةالبيئي املرتبط بدورة حياة املنتجات؛ من املوارد املستخرجة إىل اإلن

(take-make-waste linear model). املستدام،  الدائري االقتصاد منوذج البديل؛ النموذج وإتباع
 بأعلى هبا االحتفاظ يتم واملنتجات املواد قيمة"أن  األورويب دراسة ووجدت الربملان أحباث أجرت دائرة فقد

 أيضا أشارت كما االقتصاد. يف للمواد الدوري خالل االستخدام نم ،"ممكنة فرتة ألطول ممكن مستوى
 جديدة مدخالت احلاجة إىل من ممكن حد أدىن إىل التقليل على الدائري يساعد االقتصادي أن منوذج إىل
 من املوارد، استخراج من بداية املنتجات، حياة بدورة املرتبط البيئي الضغط من يقلل مما والطاقة، املواد من

 حتفز كموارد أعباء، بل مبثابة النفايات إىل ينظر يعد فلم احلياة. دورة هناية إىل اإلنتاج واالستهالك لخال
 للتكامل البيئية املبادئ على الدائري االقتصاد مفهوم ويستند .الدورية االقتصادية األنشطة من العديد
 The reduce, re-useستعمال والتدوير )وبالتايل فالتخفيض وإعادة اال يف الطبيعة، املواد تدوير وإعادة

and recycle )مبادئ مهمة يف االقتصاد الدائري. (European Parliamentary Research, 2017, 

pp. 16-17) 

 الدائري االقتصاد في األعمال منظمات نماذج .00
 لعملا مناذج تبين حنو اخلطي والسعي النموذج ترك اليت كانت وراء الدوافع يوجد الكثري من

 (12، صفحة 5610)الربيعي و شوقي ناجي،  الدائري، من هذه النماذج جند: لالقتصاد املبتكرة

 بالكامل التدوير وإعادة للتجديد قابلة موارد النموذج هذا يوفر Circular supplies الدائرة: املوارد-
 .مدور استهالكي إنتاجي نظام إجياد إىل ويهدف الطبيعي، أيضا للتحلل وقابلة

 تسرب على القضاء من املنظمات النموذج هذا ميكن : Resources recovery املوارد اسرتداد -
 .جديد من األسواق إىل يعود حىت للمنتج القيمة االقتصادية ورفع املوارد

 حياة دورة متديد من املنظمات النموذج هذا ميكن : Product life extension املنتج حياة متديد-
 مبعاجلة النموذج هذا فيقوم املستهلكة، املواد من وتصنيفه املنتج قيمة ضياع من فبدال در،املنتجات واملصا

 .أخرى مرة له والرتويج جديد من تصنيعه وإعادة وتطوير خالل إصالحه من املنتج وحتسني
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 مستخدمي بني التعاون وتعزيز لتطوير الربامج منوذج وهو : Sharing platforms التشاركية املنصات -
 .منظمات أو أفراد املستخدمني كان سواء أن املنتجات،

 الخاتمة .00
 عدم بكميات غري حمدودة )فرضية الطبيعية واملوارد الطاقة توفري على اخلطي االقتصاد يقوم

 مث التصنيع، عمليات يف إدخاهلا مث املوارد، استخراج منهجية على حمدودية املوارد(؛ مبعىن أنه قائم
،  (take-make-waste linear model) مغلقة دائرة كمخلفات يف منها تخلصال استهالكها مث

 يساهم هذا النموذج فإن مثة ومن قصرية، يف مدة نفايات إىل حتول يف النموذج اخلطي املنتجات أن كما
انبعاث الغازات  خالل يف استنزاف املوارد الطبيعية، والتأثري على النظام البيئي بشكل عام من كبري بشكل

 السامة، واليت منها ثاين أكسيد الكربون. 
مهم جدا من أجل ختفيض  اخلطي لإلنتاج واالستهالك االقتصادي النموذج هذا من فالتحول

مدخالت املواد األولية والطاقة، وبالتايل ختفيض الضغط البيئي املرتبط بدورة حياة املنتجات؛ من املوارد 
الدائري، الذي يهدف إىل  االقتصاد منوذج وإتباع ،اية دورة احلياةاملستخرجة إىل اإلنتاج واالستعمال إىل هن

استهالك املوارد واحلرق، والتقليل  زيادة بسبب  )الكربون أكسيد ثاين( الدافئة  الغازات انبعاث التقليل من
يقدم مستوى من احلماية لألفراد والبيئة، ويقدم كذلك للمستهلكني منتجات  من حجم البقايا؛ أي أنه

تميز باالستدامة واالبتكار، وذلك بإعادة التدوير وكفاءة استخدام املوارد وكفاءة التصميم. فاحلصول على ت
املواد األولية أو املكونات من عملية إعادة التدوير يؤدي إىل ختفيض يف التكلفة واقتصاد وتوفري يف الطاقة 

 ة حتقيق معدل عائد مقبول.وتوفري مناصب شغل من خالل االستثمار يف قطاع التدوير، ومن مث
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  اإلقتصاد الدائري كدعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

Circular economy as a key pillar for achieving sustainable development 

 زرقين حمزة
Zerguine hamza 

  bouira.dz-h.zerguine@univ، ، اجلزائرجامعة اكلي حمند أوحلاج البويرة 1 
 52/60/5656اريخ النشر: ت 

 

 

 : ملخص
إن املشاكل البيئية اليت تعاين منها االرض استوجبت ضرورة اجياد منوذج اقتصادي جديد يعمل     

على حتقيق تنمية مستدامة، ويراعي كل اجلوانب مبا فيها محاية البيئة، فكان من بني احللول منهج االقتصاد 
 .فيه للنفايات نالدائري، ذلك االقتصاد الذي ال مكا

راسة اىل ابراز دور االقتصاد الدائري يف خلق توازن بني حتقيق التنمية ومحاية البيئة هتدف هذه الد    
مع احلفاظ على املوارد الطبيعية، باإلضافة اىل خلق فرص استثمارية جديدة مبا تتضمنه من خلق ملناصب 

ادي يهدف اىل االقتصاد الدائري عبارة عن منوذج اقتص من خالل هذه الدراسة مت التوصل اىل أنالعمل، و 
وختفيض واعادة استخدام  فعالية، عن طريق اعادة تدوير النفايات، وأكثراستخدام املوارد بطرق خمتلفة 

  واستخدام النفايات كمورد.    املوارد املادية،
 .DSMاقتصاد خطي، اقتصاد دائري، تنمية مستدامة، شركة  كلمات مفتاحية:

Abstract:  

    The environmental problems that plague the earth necessitated the 

necessity of finding a new economic model that works to achieve 

sustainable development, and takes into account all aspects, including 

environmental protection, so among the solutions was the circular economy 

approach, the economy in which waste is not possible. 

     
__________________________________________ 
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This study aims to highlight the role of the circular economy in creating 

a balance between achieving development and protecting the environment 

while preserving natural resources, in addition to creating new investment 

opportunities, including creation of jobs, and through this study it was 

concluded that the circular economy is an economic model It aims to use 

resources in different and more effective ways, by recycling waste, 

reducing and reusing material resources, and using waste as a resource.      

Keywords: linear economy, circular economy, sustainable development, DSM. 

 مقدمة:  .1
ويف  ،ومنوذج اقتصادي جديد للتنمية يأخذ بعني االعتبار كل املتغريات العامليةان تبين مفهوم          

مقدمتها ضرورة إدماج اإلنسان يف عملية التنمية، وضمان حقه يف احلصول على أكثر من املتطلبات 
ئة سليمة من التلوث، مع ضرورة الضرورية املادية للحياة ما يعين ضمان حق اإلنسان يف العيش يف بي

مراعاة حق األجيال املستقبلية يف االستفادة من املوارد الطبيعية من أجل تلبية احتياجاهتا اخلاصة، وهكذا 
ظهر املفهوم اجلديد للتنمية والذي فيها مبا يتجاوز اجلوانب املادية ليصل إىل ضرورة حتسني احلياة املعيشية 

ل حىت اجلوانب االجتماعية والبيئية أيضا. حيث أن من بني النماذج املقرتحة ب لألفراد ليس ماديا فحسب،
ابتكر هذا  الذي "أو اقتصاد التدوير، فتبعا لرؤية املعماري السويسري "والرت ستاهيل الدائريهو االقتصاد 

عرب أي االستفادة قدر اإلمكان من املنتج « من املهد إىل املهد»بأنه:  ،1790املصطلح ووصفه عام 
تدويره وإعادة إخراجه يف أشكال واستعماالت جديدة خلدمة االقتصاد والبيئة معا، ويف هذا السياق 

 تتمحور إشكالية الدراسة فيمايلي: ما هو دور االقتصاد الدائري يف حتقيق التنمية املستدامة؟
يق التنمية حيث هتدف هذه الدراسة إىل توضيح دور االقتصاد الدائري يف خلق توازن بني حتق   

ومحاية البيئة مع احلفاظ على املوارد الطبيعية، واحليلولة دون استنزافها، باإلضافة إىل خلق فرص جديدة 
سواء بالنسبة للمستثمرين، أو بالنسبة لفرص العمل، أو حىت بالنسبة للمستهلكني باحلصول على السلع 

على االشكالية  ولإلجابة ليل خمتلف جوانبه،وحت ومن أجل دراسة هذا املوضوع، املناسبة بالسعر املعقول،
 واملتمثل يف املنهج الوصفي. اعتمدت على املنهج الرئيسي، املطروحة،
 بغية اإلملام باملوضوع حمل الدراسة، فقد مت تقسيمه على النحو اآليت:  

 االقتصاد الدائري: اإلطار املفاهيمي والنظري. احملور األول: -
 سياسات احمللية واإلقليمية والدولية يف تبين االقتصاد الدائري.دور ال احملور الثاين: -
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    أمهية االستثمارات العمومية واخلاصة يف تفعيل االقتصاد الدائري. احملور الثالث: -
.عرض لبض التجارب الدولية واالقليمية يف تطبيق االقتصاد الدائري احملور الرابع:  -       

اهيمي والنظري فاالقتصاد الدائري: اإلطار الم  .2 
 1.2.مفهـــوم االقتصـــاد الدائــــري:

وفق الباحث السويسري املتخصص يف اهلندسة  ،1790يعود مفهوم االقتصاد الدائري اىل سنة    
، أحد مؤسسي هذا النموذج، أين ألف كتابًا باسم "من املهد إىل "والتر ستاهيل"املعمارية السويسري 
مبعىن  ،حيث يشري إىل أن لالقتصاد الدائري أهدافا خمتلفة عن اقتصاد اإلنتاج ،1795املهد"، ونشره عام 

أس املال الطبيعي والبشري واملّصنع واملايل. ر أنه يعمل على احلفاظ على قيمة املنتوجات وإدارة املخزون و 
ت ، بعنوان: اقتصاديا1797إال أن أصل اصطالح االقتصاد الدائري جاء أول مرة يف كتاب صدر عام

نبذة عن العالقة بني ، ملؤلفيه : )ديفيد و.بريس/كريي ترينر( ،حيث يقدم هذا الكتاب والبيئة املواردالطبيعية
ومييز املؤلفان فيه بني ما يسمى االقتصاد اخلطي، حيث يكون استهالك  الطبيعية و البيئة، االقتصاد واملوارد

 ،تدوير املوارد لُيستفاد منها أكثر من مرة اعادة يتم من خاللهاملوارد مفتوحا، واالقتصاد الدائري، حيث 
ذكر بعض تعريفات أولكن تعريف االقتصاد الدائري مل يستقر بعد على تعريف واحد ، وبالتايل س

  االقتصاد الدائري كما يلي:
 2.2.تعـــريـــف االقتصــــاد الـدائــــري:

ذكر بعض تعاريف االقتصاد أاحد، وبالتايل سإن تعريف االقتصاد الدائري مل يستقر بعد على تعريف و    
 :الدائري كما يلي

إىل أن مفهوم االقتصاد الدائري يعتمد على فكرتني بسيطتني:  ،الني ماك ارثر :يشري تقرير مؤسسة -
 مفادها الوعي بأن ما يعترب نفايات ميكن إعادة استخدامه كمورد، أما الثانية فتتمثل يف احلاجة إىل  األوىل

 the circular economy:reconciling) ةالطبيعياالقتصادي عن استخدام املوارد  فصل النمو
economic growth with the environment, 2016) 

صناعي الذي ال ينتج نفايات أو النظام ال"إن االقتصاد الدائري هو  ،إلني ماك آرثر :وفقا ملؤسسة - 
ئه، والذي حيتوي على منطني من تدفق املادة: مغذيات حيدث تلوثا، من بداية تصميمه ومنذ النية يف إنشا

بيولوجية مصممة لكي تعود للدخول يف اجملال احليوي بأمان. ومغذيات تقنية وهي مصممة للتدوير جبودة 
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عالية داخل منظومة تصميمها اإلنتاج دون أن تدخل اجملال احليوي فضال عن أن تكون قابلة لإلصالح 
  (5619,ديجم) والتجديد منذ تصميمها

استنادا اىل  يعترب االقتصاد الدائري منوذجا صناعيا جديدا يعارض النموذج اخلطي الستهالك املوارد-
يهدف إىل القضاء على النفايات الضارة بالبيئة. وهو يشجع على  ،(أخد، صنع، والتخلصالثالثية: 

صاصها يف احمليط احليوي دون مبكونات طبيعية تسمى "املغذيات" واليت ميكن إعادة امت استخدام السلع
تكييف من اجل إعادة استخدام )إعادة استخدام وإصالح وإعادة التدوير( للمكونات الضرر، وكذلك 

التقنية غري املناسبة للمحيط احليوي. كما أن استهالك السلع يف االقتصاد الدائري يستند إىل فكرة "اقتصاد 
  (delphine & blandide, 2016) .والذي سيولد نفاياتخدمة وظيفي"؛ أي تأجري السلع بدال من بيعها 

مبعىن أنه يوجد « اقتصاد اخلدمات»مبعىن آخر برز مفهوم جديد لالقتصاد الدائري حتت اسم          
، فعلى سبيل «رخصة االستخدام وتقاسم اخلدمات»توجه عاملي للتحول من امللكية الفردية إىل فكرة 

ة يتم تقاسم السيارات، كبديل عن امللكية الفردية للتكيف مع ضغط قضية املثال: بدال من امتالك سيار 
      (.5619)اميان، الطبيعة  تغري املناخ والنمو السكاين العاملي املطرد وحمدودية املوارد يف

 االقتصاد الدائري هو اقتصاد يتم فيه احلفاظ على قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة-
  (moigne, 2018) .ممكنة ويتم تقليل إنتاج النفايات إىل احلد األدىن

االقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي وصناعي يعتمد على إعادة استخدام املنتجات واملواد اخلام،  - 
والقدرة على جتديد املوارد الطبيعية. كما يعمل على تقليل تدمري القيمة يف النظام الكلي وتعظيم خلق 

 (ton & others, 2013) النظام.مة يف كل وصلة يف القي
 وما ميكن أن نعرف االقتصاد الدائري على أنه "نظام صناعي ال ينتج نفايات أو يلوثموع  

إعادة استخدامها كموارد،  كنمن جهة، إدراك أن أي نفايات مي :رئيسيتنيالبيئة، وهو مبين على فكرتني 
استخدام املوارد الطبيعية. تكون السلع املنتجة يف إطاره قابلة ضرورة فصل النمو عن  ىومن ناحية أخر 

أي تكون ضمن حلقة مغلقة ، لإلصالح والتجديد منذ تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة
أو مدخالت(، األمر الذي يقود إىل استخدام أكثر فاعلية وكفاءة  دكموار  )إعادة استعمال نفايات السلع

 منوذج لالقتصاد الدائري كما يلي: :61الشكل رقم للمواد. وميثل 
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نموذج االقتصاد الدائري :10الشكل   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: jianguo Qi jingxing Zhao e Others, 2016, Development of Circular Economy in China, 
Social Sciences Academic Press and  Springer Science+ Business Media, Singapore, p:29. 

مبـــادئ االقتصـــاد الـــدائـــري:.4.0   
وفقا لتعريف االقتصاد الدائري، ميكننا اعتبار أن له نفس أهداف التنمية املستدامة، حيث يستند     

إىل مدارس فكرية خمتلفة، واليت ظهرت منذ أواخر القرن العشرين. يف األساس، ال يقدم االقتصاد الدائري 
جديد للتنمية املستدامة، ولكنه بداًل من ذلك يضيف قيمة من خالل التآزر، وهو ما يعين اجلمع  أي هنج

بني أساليب متعددة إلسرتاتيجية واحدة متماسكة. ويتعامل االقتصاد الدائري مع جمموعة من املفاهيم 
، واإليكولوجيا الصناعية، فلسفة ) من املهد اىل املهد( ،لستاهيل، وحماكاة الطبيعة  "املؤثرة واليت تشمل: 

واالقتصاد األزرق، ويف معظم األحيان يوصف املصطلح بأنه إطار للتفكري، ويزعم أنصاره أنه ميثل منوذجا 
متماسكا له قيمة كجزء من االستجابة إىل هناية عصر النفط واملواد الرخيصة. وبينما يقوم االقتصاد 

اليب احلياة اليت تتغذى عليه تستنزف االحتياطات الصناعي اخلطي على عملية "خذ، صنع، ختلص" وأس
يقوم االقتصاد  مقالب القمامة أو يف احملارق،احملدودة من اخلامات خللق منتجات ينتهي هبا املطاف يف 

    (hout, 2017) الدائري على مخسة مبادئ تتمثل فيما يلي:
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 عكسية. تنظيم دورات 

 .الفعالية من حيث املوارد 

 التفكري على شكل أنظمة. :التفكري املنظومي 

  .اعطاء األولوية للمستقبل 

 .خلق املنفعة املتبادلة  

وترتبط هذه املبادئ يبعضها البعض بشكل كبري، حيث إذا ما أرادت أي مؤسسة أن تسلك املنهج    
 ،الدائري يف نظامها اإلنتاجي فهي حباجة إىل اعتماد هذه املبادئ ومعرفة مدى ارتباطها ببعضها البعض

 .hout, 2017) :كمايليوفيما يلي شرح مبسط لكل عنصر على حدى  
.تنظيم دورات عكسية:0.4.0  
إن استخدام املوارد يف تدفقات دائرية، أو مبعىن آخر استغالل املوارد ضمن حلقة مغلقة يعد أمرا    

دي املعاصر. ومن أجل ضروريا يف االقتصاد الدائري، وهذا ما ميثل تباينا واضحا باملقارنة مع النظام االقتصا
ا يتضمن مبحتقيق صفة الدائرية، جيب أن جتمع وتعاجل القيمة يف هناية عمر املنتجات من خالل نظام، 

حيث تعترب النفايات ، عمليات تسمح بإعادة املوارد إىل سلسلة القيمة، مثل التجديد وإعادة التدوير
ة والتقنية مت تصميمها عن قصد كي تدخل مغذيات، أين يلغى مفهوم النفايات، فاملكونات البيولوجي

ضمن دورة املواد، مبعىن تصبح خمرجات )نفايات( عملية ما مبثابة مدخالت )غذاء( بالنسبة لعملية أخرى، 
مما يزيل هنائيا مفهوم النفايات. وأخريا، يرتبط تطوير الدوارت العكسية يف املقام األول باإلمداد اللوجسيت 

ميكن دعمه بشكل كبري من خالل اسرتاتيجيات تطوير املنتجات اليت تشجع  ولكن  وعمليات االبتكار
 على استعادة املوارد.

.الفعالية من حيث الموارد: 0.4.0   
مما يعين استخدام املوارد يهدف االقتصاد الدائري اىل زيادة فاعلية استخدام املوارد يف االقتصاد        

ايب. ووفقا لقاعدة "من املهد إىل املهد" فإن األنشطة االقتصادية إلمكاناهتا الكاملة من أجل خلق أثر اجي
 جمموعتني:تنقسم اىل  الدائرية،
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تلك األعمال واملمارسات الوقائية اليت تعزز إمكانية إعادة االستخدام لآلالت واملكائن واألبنية  :األولى
خرى بدال من إخراجها من اخلدمة واجلسور اليت جتاوزت عمرها اإلنتاجي، ومتديد فرتة خدمتها إىل آجال أ

وفقا ملبادئ االقتصاد اخلطي )التقليدي(، وذلك من خالل الصيانة واإلصالح وإعادة التصنيع والرتقيات 
 والتحسينات التقنية.

فهي جمموعة األنشطة اليت حتول البضائع القدمية إىل موارد جديدة عن طريق إعادة الثانية: أما 
 : نشاطات جديدة، والعتبار أن املوارد قد استخدمت يميع إمكاناهتا جيبتدوير املواد لالستخدام يف

 أن يوجه املنتج أو اخلدمة إىل معاجلة حاجة اجتماعية مالئمة إلعطائه احلق يف الوجود. :والأ
 بناء املنتج الستخدام الطاقة واملواد واملكونات املناسبة والضرورية فقط، وبدون هدر. ثانيا:

عني كثافة استخدام املنتج، واملقصود هو الكثافة اليت يستخدم هبا املستهلك املنتج، حيث األخذ بثالثا: 
 .تعترب املنتجات اليت تقضي معظم الوقت خارج االستخدام كنفايات

 :التفكير على شكل أنظمة:.التفكير المنظومي4.4.0 
ظام وكيفية ارتباطها بالنظام  هو طريقة تساعد على فهم طريقة تفاعل أجزاء الن ،لتفكري املنظوميا    

ككل. حيث ينظر لألشياء على أهنا تؤثر يف بعضها البعض يف إطار كل متكامل، واعتبار العناصر مناسبة 
يف إطار سياقات البنية التحتية، والبيئة، واجملتمع. وبنًا ءا على العالقات املعقدة اليت تؤثر على التفاعل بني  

 .واخلارجية لبيئة األعمال، سيكون من الصعب التنبؤ بنتائج اإلجراءات كل من متغريات البيئة الداخلية
كما يهدف االقتصاد الدائري إىل حتسني أداء النظام بالكامل بداًل من عنصر واحد من خالل إدراك      

 وجود تبعيات معقدة واعتماد منظور شامل لتقييم وحتسني تأثري نشاط الشركة.
 تقبل "التفكير في المستقبل" .إعطاء األولوية للمس 3.4.0 

تعمل كل املؤسسات باختالف أنواعها وتوجهاهتا يف االقتصاد على البقاء على قيد احلياة قدر     
اإلمكان وحتقيق النمو، ولتحقيق هذا اهلدف جيب أن تتكيف مع متغريات البيئة، بل هناك مؤسسات هي 

اطر والتنبؤ هبا، واليت تعترب حمرًكا مناًسبا للتغيري من من تصنع متغريات البيئة، مث يتوجب عليهم تقييم املخ
مشكالت االقتصاد اخلطي إىل حلول االقتصاد الدائري الذي يقدم مقاربة خمتلفة اختالًفا جوهًريا عن 

هذه التغيريات حتتاج إىل وقت لتؤيت مثارها. لذلك يعمل  ،الوضع الراهن املعاصر يف االقتصاد والصناعة
ري على تصميم منتج من أجل زيادة قيمته يف هناية عمره، ومن أجل حتقيق االستفادة من االقتصاد الدائ

 االقتصاد الدائري، ينبغي النظر إىل الفرص وعواقب اإلجراءات من منظور طويل األجل.
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ومن املتوقع أن نشهد ظهور نوع خمتلف من املستهلكني الذين يهتمون بنموذج مبتكر من أنواع     
ملكية اخلدمات بدال للملكية الفردية للسلعة أو املنتج. وحيمل تبين هذا النوع من األعمال  امللكية وهو

حفظ املواد اخلام عن طريق نقل امللكية من املستهلك إىل املنتج، ويعد هذا حال جملاهبة  افرصًا كثرية، منه
ملي املطرد. وحبسب مؤسسة عدد من التحديات من قضية تغري املناخ، وندرة املوارد والنمو السكاين العا

آلني ماك آرثر فإن االقتصاد الدائري يهدف إىل إبقاء املنتجات واملكونات واملواد يف أعلى قيمة وفائدة يف 
 يميع األوقات.

االقتصاد الدائري يعىن بتغيري وإعادة تنظيم اإلنتاج واالستهالك حول أربعة عناصر رئيسية وهي:     
، واالبتكار، وتطوير التكنولوجيا، والتغيري يف سلوك املستهلكني والسياسات إعادة تصميم سالسل التوريد

 والتنظيمات. 
االقتصاد الدائري يشجع على استخدام التكنولوجيا لدعم خلق منتجات وأنظمة يتم فيها إعادة    

أي ستقوم استخدام املواد وإعادة تدويرها أو إعادة تصنيعها والتوجه حنو التشارك بدال من االمتالك )
باالحتفاظ بامللكية للمنتج كالسيارة أو غسالة املالبس وتبيع للمستهلكني خدمة  الشركات مثال:

 االستخدام أي بيع فائدة املنتج بدال من املنتج(.
 .خلق المنفعة المتبادلة:2.4.0 

جملتمع ميتلك االقتصاد الدائري نفس هدف االقتصاد اخلطي، والذي يتمثل يف تلبية احتياجات ا    
من السلع وحتقيق التنمية، لكن طرق استخدام املوارد وطرق حتقيق املنافع ختتلف. لذا عند تغيري هذه 
األساليب، من الضروري تنظيم كل نشاط خللق منفعة متبادلة بني أصحاب املصاحل من خالل تنظيم يميع 

ة إىل تقدمي عروض قيمة جديدة عمليات الشركة لالستفادة من االنتقال إىل االقتصاد الدائري، باإلضاف
ومناذج اإليرادات اليت تتوافق مع مبادئ االقتصاد الدائري واسرتاتيجيات املنظمة املوجهة للربح. هذا ميتد 
أيضا إىل مستوى سلسلة التوريد. ألن زيادة فعالية املوارد من خالل إطالة عمر املنتج قد يقلل من األرباح 

، ولكن زيادة اإليرادات عن طريق بيع املزيد من املنتجات قد يؤدي اليت تعترب مقصد وهدف كل مؤسسة
 واستنزاف أعلى(. أكربإىل حدوث صراع )نفايات 

 :دور السياسات المحلية اإلقليمية والدولية في تبني االقتصاد الدائري.4
ميكن للكثري  واليت ،تعد مبادرات البنك الدويل يف جمال االقتصاد الدائري من أكثر التجارب جناحا     

من الدول أن حتذو حذوها إلجناح جتربة االقتصاد الدائري، ويقدم البنك الدويل جمموعة متنوعة من 
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املنتجات واخلدمات لتمويل وإدارة مشاريع النفايات الصلبة، مبا يف ذلك القروض التقليدية والتمويل القائم 
، وتتناول مشاريع إدارة النفايات اليت ميوهلا البنك على النتائج، ومتويل سياسات التنمية واالستشارات الفنية

 الدويل دورة حياة النفايات بأكملها من يمع ونقل، وأخريا املعاجلة والتخلص.
تشتمل السياسات واألهداف اليت توجه مشاريع واستثمارات إدارة النفايات الصلبة يف البنك       
 (5619)اجلزار، مايلي: الدويل

يساعد البنك الدويل احلكومات على التخطيط واكتشاف احللول املالئمة حمليا من  :خلق المعرفة.0.4 
 خالل اخلربة الفنية والبيانات والتحليالت.

ستثمارات رأامالية لبناء أو ترقية مرافق فرز عن طريق توفري البنك الدويل التوفير البنية التحتية: .0.4
النفايات ومعاجلتها مثل: توفري مقالب قريبة، بناء أو جتديد مدافن القمامة، وتوفري الصناديق، ومركبات 

 القمامة، والشاحنات، وحمطات النقل(.
تدابري : عن طريق تقدمي الدعم بشأن الإعادة هيكلة النظم التشريعية والمؤسسات القانونية.4.4

 السياسية السليمة واملؤسسات املنسقة لقطاع إدارة النفايات.
وذلك من خالل تطوير هيكلة الرسوم والتخطيط على املدى الطويل  ضمان االستدامة المالية:.3.4

 ومساعدة احلكومات على حتسني احتواء تكاليف النفايات.
ملفتاح لنظام النفايات الوظيفية، ويدعم البنك تغيري السلوك واملشاركة العامة هو اإشراك المواطنين: .2.4

 الدويل تصميم احلوافز وأنظمة التوعية لتحفيز تقليل النفايات والفرز يف املصدر وإعادة االستخدام.
    (5619)اجلزار،  هي:وتشتمل هذه السياسات يف طياهتا على حتقيق عدد من األهداف     
وارد يف معظم البلدان النامية اعتمادا كبريا على العمال غري يعتمد اسرتداد املاإلدماج االجتماعي:  -

 من النفايات املتولدة وفرزها وإعادة تدويرها. ،%56 - %12 :الراميني الذين يقومون جبمع
: االندماج يف النظام تعالج المشاريع سبل عيش منتقي النفايات من خالل استراتيجيات مثل -

عمل آمنة، وشبكات األمان االجتماعي، والقيود املفروضة على عمالة  الرامي، باإلضافة إىل توفري ظروف
 األطفال، والتعليم.

لتخلص السليم بيئيا من النفايات، فهي تدعم اتشجع املشاريع على  التعامل مع تغير المناخ والبيئة: -
ضوية، واعتماد ختفيف الغازات من خالل احلد من هدر األغذية واحلد من النفايات، وحتويل النفايات الع
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تكنولوجيات التخلص اليت تستحوذ على الغاز احليوي، كما تدعم مشاريع النفايات احلد من التخلص من 
 النفايات يف اجملاري املائية ومحاية البنية التحتية ضد الفيضانات.

 حتسني الصحة العامة وموارد الرزق من خالل احلد من احلرق املفتوح، وختفيف الصحة والسالمة: -
 اآلفات وانتشار األمراض، ومنع اجلرمية والعنف

 أهمية االستثمارات العمومية والخاصة في تفعيل االقتصاد الدائري.3
تتيح أنظمة االقتصاد الدائري القائمة على إدارة تدفق املواد العديد من فرص األعمال، واليت ميكن    

ا باألطر القانونية املناسبة( إىل استثمارات حتويلها باستخدام املنهج التقين واإلداري الصحيح )مصحوب
 خضراء مع أرباح حصص للمستثمر وقيمة مضافة إقليمية للعامة.

تتوفر فرص األعمال املشار بفوائدها اجملتمعية املصاحبة على مستوى كافة القطاعات تقريبا، واملثال    
 املفصولة والتخلص منها على جوانب الشائع على ذلك هو إدارة النفايات التقليدية مع يمع النفايات غري

حتسينات  توفري هو  احلل الذي يبدو للوهلة األوىل سليما من الناحية البيئية ،مكب النفايات الصحية
وفرص عمل هائلة، ال يعتمد حتويل النظام اخلطي إىل اقتصاد احللقة املغلقة على استعادة املواد اخلام 

بل يعتمد أيضا وبالتحديد على املعاجلة  ،تدوير عالية املستوى فحسبالثانوية املبنية على أسس تقنيات ال
الغاز احليوي الذي ميكن ترقيته بسهولة إىل غاز  ،املثلى للمخلفات العضوية، يف وحدات اهلضم الالهوائي

حمل طبيعي، كما ميكن حتقيق املزيد مبعاجلة املركبات املتبقية وحتويلها إىل أامدة عضوية عالية اجلودة حتل 
 ،األامدة املعدنية وتعوض فقدان خصوبة الرتبة، ال سيما يف املناطق القاحلة، وميكن استخدام التقنية ذاهتا

 يعدبل والبنية التحتية ذاهتا للهضم املشرتك للنفايات العضوية احمللية الصلبة وترسبات املصارف الطينية، و 
واحد من العديد من االستثمارات املصاحبة إلنشاء  االستثمار املبدئي يف "مركز الطاقة احليوية واملوارد"

مكبات القمامة، إال أن هذا ما ميكن أن يطلق عليه استثمارا حبق حيث يدر دخال مقابل مبيعات 
 باإلضافةمنتجاته، وإذا ما قورنت التكلفة املعيارية خلدمات معاجلة النفايات )اليت تعكس تكلفة رأس املال 

حدة خدمة( من أنظمة دائرية عالية الكفاءة بالتكلفة الفعلية للمكب )مبا يف إىل تكلفة التشغيل لكل و 
ذلك تكلفة ما يصل إىل مخسني عاما من العناية به بعد اإلنشاء( تصبح إعادة التدوير عالية التقنية 

ة وهياكل استعادة الطاقة على مستوى عال من التنافسية، وتؤدي مبيعات املنتجات كالطاقة وخمصبات الرتب
كانبعاثات ، ةواملوارد الثانوية إىل خلق ضريبة القيمة املضافة وفرص عمل وجتنب العوامل اخلارجية السلبي

  .(5619)مايكل وبيرت،  الرتبة واهلواء
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اإلضاءة املوفرة للطاقة عن طريق مصابيح اليد،  ،تضم أمثلة اسرتاتيجيات كفاءة الطاقة األخرى    
اع املياه، وذلك على سبيل املثال ال احلصر، وتساعد االسرتاتيجيات واملضخات عالية الكفاءة يف قط

للطاقة املتجددة، كخطط التجمعات السكنية اليت تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام طاقة الرياح والطاقة 
حسابيا ، كما تضع اساسا الشمسية وحتويل الكتلة احليوية إىل طاقة، يف احلد من االعتماد على الوقود

وصيانة  واإلنتاجألجل للتكاليف املتدرجة ألجيال الطاقة وتوفر الكثري من فرص العمل يف التخطيط طويل ا
 البنية التحتية اجلديدة للطاقة.

إن الفرص الكبرية والتخطيط السليم هو احلل األمثل، التقنيات موجودة يف الغالب، التمويل     
حبة، املطلب الوحيد هنا هو التفكري إىل األمام ورؤوس املال على استعداد للتحرك حنو استثمارات مر 

والتخطيط السليم لتفعيل إمكانيات النمو اإلقليمي، تعترب إدارة تدفق املواد جمموعة أدوات مناسبة 
للتخطيط لالقتصاد الدائري اإلقليمي والوطين، حيث تقدم دليال على أن محاية املناخ والنمو االقتصادي ال 

  .(5619)مايكل و بيرت،  بل يرتبطان ارتباطا وثيقا ،حدة فحسبميثالن وجهني لعملة وا
 :عرض لبعض التجارب الدولية واإلقليمية في تطبيق االقتصاد الدائري.2
  شركة هذه الالضوء على اجلانب التطبيقي لـالقتصاد الدائري من خالل شرح كيفية قيام سأسلط   
 :DSMشركة  (Orschot & Ratingen, 2017) بتطبيق هذا األخري، وكيف استفادت منه  

  شركة:التقديم .0.2
هي شركة عاملية هولندية قائمة على التقنيات العلمية، تنشط يف جماالت الصحة والتغذية واملواد.      

خالل ربط إمكانيتها الفريدة يف علوم احلياة بعلوم املواد، حيث تعمل الشركة على حتقيق االزدهار  من
البيئي والتقدم االجتماعي من أجل خلق قيمة مستدامة جلميع أصحاب املصلحة يف االقتصادي والتقدم 

حلوال مبتكرة تغذي وحتمي وحتسن األداء يف األسواق العاملية مثل األغذية  وقت واحد. وتقدم 
الشخصية و األعالف و األجهزة الطبية و السيارات و الدهانات و الكهرباء واملكمالت الغذائية والعناية 

،تصل مبيعات الشركة و الشركات التابعة هلا ومحاية احلياة والطاقة البديلة واملواد احليويةااللكرتونيات و 
 كما أن الشركةموظف ، 52666وتوظف مايقارب  مليار يورو، 16صايف مبيعات سنوية يبلغ حوايل

أفضل طوال دورة  شركة على تطوير حلول ذات أداء إيكولوجيال ركزعلى يورونكست أمسرتدام، وتمدرجة 
شركة على البدال من الرتكيز على منتجات تنافسية، كما تعمل  ،حياة املنتج وتأثري أكثر إجيابية على األفراد

 Officiel site of) .االداء املستدام العايل تسخري قدرهتا االبتكارية يف الرتكيز على املنتجات ذات
DSM company, 2018) 
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  :نموذج األعمال الدائرية.0.2
شركة إىل االستمرار يف استخدام موارد أقل مع االستمرار يف تقدمي مسامهة أكرب يف الهتدف 

االقتصاد واجملتمع، إضافة إىل ضمان توفري املوارد الطبيعية يف املستقبل، وخلق قيمة للموارد املستخدمة. 
الطعام واملواد الغذائية من  ففي حالة املواد الغذائية، يعين اإلنتاج الفعال منع حدوث نفايات ناجتة عن

شركة بتطوير مواد الخالل تطوير حلول تسمح بتمديد فرتة صالحية املنتجات. أما يف حالة املواد، فتقوم 
 .غري سامة ميكن اسرتدادها بسهولة واستخدامها وإعادة استخدامها بأمان

 أربعة جماالت كالتايل: وتشمل :أجل بناء نماذج األعمال الدائرية من شركةالمجاالت تركيز .0.0.2
 (the officiel site of liberty project, 2018) 

 :استبدال الموارد المحدودة والملوثة بواسطة الموارد اآلمنة والمتجددة.0.0.0.2
من األمثلة على ذلك، املواد البالستيكية احليوية خفيفة الوزن لصناعة السيارات أو الدهانات     

وارد املتجددة. تقوم شركة فورد وهاينز بالتحقيق يف إمكانية استخدام قشرة الطماطم  املكونة من املياه وامل
 .كأساس ملواد تركيب جديدة لقطع غيار السيارات واستخدامها كبالستيك حيوي

 زيادة عمر المنتجات:.0.0.0.2
، تستخدم شركة بإنشاء وتطوير منتجات دائرية متتاز بطول مدة حياهتا. على سبيل املثالالتقوم   

يف جمموعة من التطبيقات، مثل :تطبيقات السالمة البحرية  ،شركة ألياف البويل ايثيلني فائقة املقاومةال
توفر خصائصها امكانية غري حمدودة للتطبيقات يف صناعة املالبس،  وأماكن العمل، باالضافة اىل ذلك

  Levi’s   تعاون مع شركةفمثال  تستخدم هذه األلياف االن يف اجلينز لتحسني املتانة بال
 التمكين من استرداد المواد القيمة:.4.0.0.2
شركة  حيث تتمثل هذه التقنية يف  DSM تقنية: : Niagaو هو مشروع  على سبيل املثال، 

مشرتك يقدم منظورا جديدا حول استخدام املواد والتمكني من استعادة املواد النادرة و تزويد السوق 
ملستدام الفريدة، وتساعد هذه التقنية منتجي السجاد ومتكنهم من إعادة تدوير بتكنولوجيا السجاد ا

من خالل استخدام مادة ميكن إعادة استخدامها يف هناية عمر املنتجات، أو  ،موادهم إىل أعلى قيمة
 متكينهم من فصل املكونات يف حالة وجود املزيد من املواد املستخدمة.

 غلق حلقة املواد )املوارد( املستعملة يف صناعة السجاد، مماتقنية من ال هذه فقد متكنت    
باملئة ،من الطاقة املستعملة أثناء عملية 91باملئة، وختفيض بنسبة  011يسمح باعادة التدوير بنسبة 
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حيث متكن السجاد من  ،كوهنا مثبطة للهب:مثل  ،إىل كوهنا تقدم مزايا أداء مهمة ،باالضافة االنتاج
 ةدون احلاجة إىل أي إضافات، مع حتسني أداء الدخان مقارن ،مقاومة اللهب األكثر صرامة الوفاء مبعايري

كما يسمح اجلمع بني تكنولوجيا   Niaga fiber binding technologyو .بالسجاد التقليدي
 ربط األلياف 

سهلة بطبقات   Engineered "adhisive" بتصنيع السجاد أحادي املادة، بوليستري، وثنائي املادة
الفصل، حيث أن هذه التكنولوجيا توفر إمكانية جعل النفايات )منتجات يف آخر مدة حياهتا( مهرتئة أو 

 .مما يسمح بإمكانية خلق وإعادة إنتاج مواد خام من النفايات ،قدمية
 3.0.0.2 تثمين مسارات النفايات.

 بني شركيت مشرتك روعمش  كمثال من خالل،  ولتوضيح هذه الفكرة نأخذ جمال الطاقة املتجددة
LIBERTY نسبة شراكة :ب ،11 % :هو مشروع  ،و POET, LCC وRoyal.DSM  

،الذي يستخدم خملفات ، وهو عبارة عن جهد تعاوين بني الشركتني لصنع الوقود احليوي السليلوزي
تقدم بيولوجي موقود احملاصيل مثل :حبات الذرة و األوراق و القشور و بعض السيقان وفول الصويا ،

م.ج وهو وقود النقل  52مليون جالون من االيثانول احليوي يف السنة ،ليتم زيادته الحقا اىل  56،النتاج 
  poet-dsm"السائل املتجدد االكثر تنافسية يف السوق األمريكية اليوم.

تجدد إلنتاج كما يعد هذا املشروع الرائد اليوم مثاال رائعا ملشروع يف جمال الزراعة وإنتاج الوقود امل    
منتج جديد آخر لسوق الطاقة املتجددة يف والية أيوا األمريكية، حيث أضافت صناعات الوقود احليوي يف 

 95مليار دوالر من دخل األسرة، وأنشأت  7.9إىل اقتصاد الوالية، وولدت مليارات دوالر  0، والية أيوا
ي من خالل فصل النمو عن استخدام املوارد، يف والية أيوا. وعادة ما يعرف االقتصاد الدائر ألف وظيفة 

فصل املوارد عن التكلفة والعائد. عندما يتم استخدام عدد أقل من املوارد، وخاصة  مما يعين احلاجة إىل
التكاليف املخفية إىل االقتصادات احمللية، وميكن أن حيقق هذه املشروع املوارد احليوية مثل املياه، يقلل 

 .الفائدة اجملتمعية
 خاتمـــــة:  6.

 :من خالل هذه الدراسة توصلت اىل يملة من النتائج متثلت فيما يلي النتائج:  1.6 .
 الدائري هو يف األساس منوذج اقتصادي يهدف إىل استخدام املوارد بطرق خمتلفة وأكثر فعالية االقتصاد -
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 ذأو حيدث تلوثا، من الذي ال ينتج نفايات ،االقتصاد الدائري مصطلح عام يعين االقتصاد الصناعي -
 تصميمه ومنذ النية يف انشائه.بداية 

 جاء منوذج االقتصاد الدائري ليس فقط بسبب ضرورة تغيري مسار النموذج اخلطي احلايل، ولكن أيضا -
بسبب الفرص اهلائلة اليت تسمح حبماية كل من البيئة واملوارد الطبيعية، إضافة إىل فرص االستثمارات 

 اجلديدة.

 طريقة واقعية لتزويد االقتصاد العاملي باملواد اخلام املطلوبة. وينطوي االقتصاد هوالدائري االقتصاد  -
الدائري على زيادة إعادة االستخدام والتصليح وإعادة التدوير للسلع املصنعة واالستفادة من مسارات 

 النفايات.

وارد املادية واستخدام النفايات  يركز االقتصاد الدائري على إعادة التدوير، وختفيض وإعادة استخدام امل -
 فصل النمو االقتصادي عن استخدام املوارد والتأثريات البيئية املرتبطة به. وهوكمورد لتحقيق اهلدف العام 

سوف يستفيد كل من االقتصاد واجملتمع بشكل كبري من تبين املبادئ الدائرية. حبيث سيؤدي إىل املزيد   -
يئي، والنمو االقتصادي. ووفقا جمللس أحباث التنمية املستدامة التابع من فرص العمل، وختفيض العبء الب

جمللس اجلمعية الصينية، فإن تطوير االقتصاد الدائري سيساهم يف إنشاء سبع صناعات جديدة هي: 
البيئة، وإعادة تدوير النفايات، وتوفري الطاقة وتقليل استهالكها، والطاقة املتجددة، والصحة،  صناعة

 د اخلدمايت. والتصاميم والتصورات اإلبداعية.واالقتصا

يساهم االقتصاد الدائري يف توفري التكاليف، وجذب مصادر جديدة للدخل، وتعزيز العالقات مع  -
املصاحل، والتقليل من آثار األزمات حال حدوثها، إضافة إىل تعزيز االستدامة للشركة وتعزيز  أصحاب

 عالمتها التجارية.

بدال من امتالكها نسبة أعلى ، السماح للعمالء بالوصول إىل املنتجاتالدائري عن االقتصاد  سينتج -
 من االستهالك املستدام بأسعار معقولة، مما يساعد يف حتسني والء العمالء وامعة العالمة التجارية.
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ام تنقسم مناذج أعمال االقتصاد الدائري إىل جمموعتني، أما األوىل فهي تلك اليت تعزز إعادة االستخد -
ومتديد فرتة اخلدمة أو االستخدام من خالل اإلصالح وإعادة التصنيع والرتقيات والتحسينات، وأما الثانية 

 فهي تلك اليت حتول البضائع القدمية إىل موارد جديدة عن طريق إعادة تدوير املواد أو املوارد.

مع القيم اإلنسانية والدينية االقتصاد الدائري يتماشى مع التوجهات العاملية يف االستدامة ويتماشى  -
 واحلضارية.

 . االقتراحات:0.2. 
توصي الدراسة بضرورة تبين الدول هنج االقتصاد الدائري، وتوفري كافة متطلبات تطبيقه، وذلك من     

خالل تطبيق مبادئه والياته، للحفاظ عل البيئة وحتقيق التنوع البيولوجي، و بالتايل حتقيق ميزة تنافسية 
جيب على الدول و املؤسسات اعادة استخدام النفايات وحتويلها  ملواد خام لصناعات أخرى ،مما ،وكذلك 

يساهم يف بناء قطاعات انتاجية جديدة هلا القدرة على دعم االقتصاديات الوطنية ،ومن مث الوصول اىل 
 حتقيق تنمية مستدامة .
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 :ملخص
تسةيي  الوة ع ىيةق قةيةةة النتايةا  الةه يسةنناا احجسةال رق ةل الوةرر الةذ   ه الدراسةة لىذهتدف ه

جسةةننل ليطنيعةةة كنةةي  ةةي سةة ع رل جسةةال ه قةةد خاتةةل، رهةةذا مةةا اةةحس ىةةر  ا ةةائ  النتايةةا  قسةة  مةةد  
باحضةةةااة اى ىةةةر  ال ضةةةعية افةيةةةةة لينتايةةةا  العاةيةةةة مةةةا اةةةحس    ىةةةة مةةةا ا ركةةةا  قياهتةةةا ه الطنيعةةةة 

 خيا  ال ادمة راله تتطي  دق جاك س اخلطر ر ذا االجتنةاه لى سةي  ياتنا مةا  جةي التعةارل ال ةاراحق ائ
 .ليحد مناا الحزمة احجراعا 

العاةيةةة  نةةا جةةدا  النتايةةا  منةة  معةةدسركةةد ت نةةينا ه  ايةةة النحةةع لى    ىةةة مةةا النتةةائ   برزهةةا  ل 
الغازية باحضااة لى  ل االركا  اةتعيةة مبد   االجنعاثا  غرار ىيق ا ارى النيئية التي ثا  مع باةةارجة اال رب ريعترب

 ج د ىحكة ر ل الدرس اةتط ر  ه  اةسؤرس ا  رب ىيق خلك رهذا ل قيا  النتايا  ه الطنيعة تعترب جد نادمة،
مرتتةةع  ةةد ق ةةل  طرديةةة بةةت الت ةةدل رالنتايةةا  قيةةع ال اةةةدل اللةةربى رالةةدرس اللةةربى قيةةع اةسةةت ى اةعيشةة 

 .جتايا    رب
 النتايا ؛ النتايا  النحستيلية؛ النتايا  ال ينة؛ لىاد  التدرير؛ النتايا  العاةية.كلمات مفتاحية: 

 JEL  :Q53 ،Q41 ،Q50تصنيف 
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Abstract:  

This study aims to shed light on the reality of human waste, by 

presenting the characteristics of the waste according to the duration of its 

life in nature; then present the real situation of global waste through 

shocking numbers Which requires sounding the alarm as well as attention to 

our behaviors in order to cooperate to take measures to reduce them. 

At the end of the research, we reached some results, like: the rate of 

global waste growth is very important, the numbers related to the life of 

waste in nature are very shocking, and that the developed countries are the 

most responsible for that because there is a direct relationship between 

urbanization and waste. 

Keywords: Waste; Plastic Waste; Solid Waste; Recycling; Global Waste’s 

Jel Classification Codes: Q53 ،Q41 ،Q50 
 : المقدمة.0

لل سةةةةع  االجسةةةةال اةسةةةةت ر لتحةيةةةة  الن ةةةة  االكت ةةةةاد  ر ةةةةذا هسةةةةت الرااهيةةةةة االكت ةةةةادية، رااةةةةةل 
اجعلاسةةةةا   مةةةةا  متعةةةةدد  اجل اجةةةة  اكت ةةةةادية اجت اىيةةةةة ربيئيةةةةة...، مةةةةا جعةةةةي اة ت ةةةةت راخلةةةةرباع سةةةة اع 

ليةةةدك ا جةةةاك س اخلطةةةر ه ىةةةد  ج اجةةة   اكت ةةةاديت  ر غةةةاهل يدرسةةة ل اثةةةار هةةةذا الن ةةة  افاليةةةة راةسةةةتةنيية
اكت ادية، اجت اىية ربيئية. ليلنح ا هبا رغنا  االجسال غا احملدرد  رلتت لا االجياس الةادمة مةا العةي  

 مبست يا  مةاربة ةا يعيشل جيي اآلل.
  رلعةةي النتايةةا  مةةا  بةةرز رثةةار تطةة ر االجسةةال، الةةه تعتةةرب جتي ةةة قت يةةة لع ييةةة االسةةتاح  سةة اع   

 ال  ائيا  ر رسيطا ما كني العائح   ر اةؤسسا   ر افل ما ، رلذلك ااةشلية ليست ه النتايةا  
ه قةةد خاهتةةا رامنةةا ه ق ةةل هةةذه النتايةةا  ره اثارهةةا اجلاجنيةةة اةناسةةر  رغةةا اةناسةةر ، افاليةةة راةسةةتةنيية. 

ه ىةةا زيةةاد  ه االجتةةان راسةةتنزاف   مةةر ازيةةاد  ق ةةل النتايةةا  يعةةرب ىيةةق زيةةاد  االسةةتاح  الةةذ  يعةةرب بةةدرر 
 لي  ارد اةتاقة؛ رما جاة اارى  يف سيل ل م ا هذه النتايا  رما ه  اثارها؟

يعترب االكت اد الدائر   قد اةتاهيل افديمة ه ىيل االكت ةاد اةننمةةة مةا اسةلالية ادار  النتايةا    
ذ  مل يلةةةا يتلةةةر ه م ةةةا النتايةةةا  ريعتةةةرب راالسةةةتتاد  مناةةةا، ربةةةديح ىةةةا متاةةة   االكت ةةةاد اخلطةةة  الةةة

االسةةةتاح  الناةةةائ  هةةة  اةرقيةةةة االاةةةا  ه النشةةةا  االكت ةةةاد . مةةةا جعةةةي مةةةا النتايةةةا  معوةةةية قةيةةةةة 
 ت اجااا النشرية رت رثاا لألجياس الةادمة. 
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 ما  جي دراسة م ض ع النتايا  جطرح االسلالية التالية:
 قام؟ماهي حقيقة النفايات العالمية باألر 

 فرضيات الدراسة:
 رما  جي االجابة ىيق هذه االسلالية جطرح الترضيا  التالية:   

 النفايات العالمية أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياتنا 
 إحصاءات النفايات العالمية جد مخيفة وصادمة 

 مفاهيم نظرية حول النفايات .0
النتايةا  سةاد  اجت ةارا  الاالكت ةاد العةاة  اةمنذ افرب العاةية الماجية اضااة لى الن ة  اللنةا ه    

ما قيع من ها ما  دى بالناقمت لى االهت ا  هبةذا اة ضة ع راثةاره ىيةق االجسةال راحملةي  را  نةا اةرباع 
 رخلةةك االكت ةةاديت، النةةاقمت كنةةي مةةا هبةةا راالهت ةةا  النتايةةا  متاةة   اسةةت دا  ازداد ركةةد ،الننةةك الةةدري

 هلا.  مهية ال رخميتا  ىنئا اىتنارها ما بدال المرر  خلي  استغحلل ميلا  در   النتاية متا   لتط ر
 النفاية .مفهوم0 .0

  نةن  الةه ا سةياع بعة : " (1991)ىند ال هاب،  بأ ا النتاية العاةية ال حة منظ ة ىراتاا   
 التعريةف، هةذا يةقى التعةية  ميلةا رللةا ،"كي تاا ه ركةت رملةال مةا  ر  مهيتاا لعد  يريدها ال ناقناا

 . ارى  طراف بالنسنة ا مهية سديد  تل ل كد رللناا ما ة، غا ل اقناا بالنسنة النتاية تل ل اةد
 الشة ع: " (2662) سةامة سةعد،    ةا ىيةق النتايةا  تعريف ىيق الدري الننك ارباع ر   استةر   ا 

 اال ييةةز  الةةةاج ل كنةةي مةةا رىراةةت ،"مؤكتةةا جنةةذه رجيةة  قاليةةا مناسةةر  اائةةد  لةةل الةةذ  ليسةةت اةتاالةةك
 ".للياا قاجة ه لسنا م اد  ر م اد اوح  ىيق هت   م اد: "  ا ىيق النيئة ف اية

ما ال كت الةذ  هةديف ه ىحكةة  ابتداع"اطر  :بين ا يتل تعريف النتاية ما اجلاج  النيئ  بأ ا   
جتي ةةة اةعاجلةةة تار يةةا، ربسةةن  هي نةةة طريةةةة  بيناةةا ربةةت النيئةةة، هةةذه العحكةةة ميلةةا  ل تلةة ل مناسةةر   ر

 (33، نتحة 1999)امحد،  الرم  العش ائ  احس سن ا  ىديد  تنت  ل هذه العحكة ال متر مناا"
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" ةةةي مةةةاد   ر سةةة ع كي تةةةل االكت ةةةادية  :ركةةةد ىراةةةت النتايةةةا  مةةةا اجلاجةةة  االكت ةةةاد  بأ ةةةا    
ريةف ينعةد جةزعا معتةربا مةا النتايةا  الةابيةة ليتةدرير رالةه معدرمة  ر سينية بالنسنة ةاللةل، للةا هةذا التع

  (122، نتحة 1999)ترااس،  متيك كي ة اكت ادية"

يعةةرف اةشةةرع اجلزائةةر  النتايةةا  ىيةةق   ةةا : "تعتةةرب  ةةي النةايةةا الناجةةة ىةةا ى ييةةا  احجتةةان  ر    
الةك  ر افةائز بةالت ي  منةل،  ر التح يي  ر االستع اس رب تة اىل  ي ماد   ر منت  ر ةي منةة س يةة   اة

 (16، نتحة 2661ديس رب  12)اجلريد  الرمسية،  ييز  بالت ي  منل  ر بإزالتل"

 متامةا تعةد ال الةه م ةطيحا  ةثحثة بةت الةدكي  الت ييةز درل دائ ةا النتايةة  ي ةة تسةتع ي   
 (9، نتحة 5102)خمنتر،  ، ره :باةراداا 

  ر اجتان لع يية جتي ة مرتر ة ال،  ر لحسرتجاع كابية دم ا بةايا ه (: Déchetsالنتاية ) -
 ؛استاح 

 االمشئزاز؛ تما مةزز مظار خا  جتايا  ه (: Ordureالة امة ) -
 التح يي  ر الت نيع ى يية  ثناع ى امي ىد  تدااي جتي ة م اد بةايا ه (: Résiduالتوية ) -

 الن  ص ه متدارس ه    ا النتاية  ي ة استع اس ا اوي مارللا  .ال  ر طنيعية  اجت س اع
 .الةاج جية

  :يي  ماراةا لعد  معايا، ما بيناا  النتايا  ت نيف لامي :تصنيف النفايات 0.0

 ت ةنف :(2، نتحة 3102ااريي  32&32)حم د ر ىند الةادر،  خطورتها درجة حسب. 0.0.0
 .اطا  ايا رجت  ا اطغا  جتايا  كس ت، لى اط رهتا درجة قيع ما النتايا 

 اطةا ، بيئيةة مشةلح  رج دهةا يشةلي ال اله اة اد    ع ه  :العادية أو رةيخط غيرال النفايات 
 .بيئيا رمنة بطريةة مناا الت ي  ريساي

 لى تةؤد  لسةعاىية  ر معدجيةة مر نةا  ىيةق مل جاهتةا تشةت ي اله النتايا  ه  :رةيالخط النفايات 
 راللي اريةة، ال ةناىية راة يتةا  اةة اد مةا اخلطةر  النتايةا  هةذه اطةا ، رتت لةد بيئيةة مشةا ي
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 :التاليةة بةاخل اص الزراىةة(. رتت يةز ه   ة يةا  تسةت د  الةه اللي اريةة الزراىيةة )اةة اد راة يتةا 
  :ه اخلطر  النتايا  رمتت ر . رتظار معدية، مشعة، اةعادل، تأ ي سامة،

 التيةائ . الذربال  ر ستعاسلح الةابية ال ينة ال ناىية النتايا  -
 الغازية. راحارازا  لحجت ار الةابية اة اد -
 اللي يائ ؛ التي يف اطر ه ي اله اة اد -
 .  ارى مستحورا  مع مد ة  ر  اجت نااية احسعاىية  ر اةي ثة اة اد -

  :ه ميرتت (2، نتحة 2619ااريي  22&23حم د ر ىند الةادر، ) :الفيزيائية الحالة حسب. 0.0.0
 رالزراىيةة  ال ةناىية الع ييةا  ه اةيةاه اسةت دا  اةحس مةا تتل ل سائية م اد ه  :السائلة النفايات

 .النحار  ر ا  ار ه اةائية اة نا  ه تيةق ال ح ، ره  ال رف رمياه اة تيتة،  الزي  
 اهلة اع ه تت ةاىد رالةه ع،الت ةني قيةةا  ىا الناجة ا خبر   ر الغازا  ىا ىنار  :الغازية النفايات 

   سةيد اللربيةت،   سةيد ثةاي اللربة ل،   سةيد  رس باة ةاجع ممةي اخلانةة اةةدااا مةا اةحس
 .اةعادل اة تيتة خرا  ربع   ا تربة اهل اع ه العالةة ال ينة راجلسي ا  النيرترجت،

 اةنزليةة النتايةا  ىةا ت تنة …زجاجيةة  ر معدجيةة مة اد مةا اةل جةة النتايةا  هة  :الصـلبة النفايات 
 بيئيا. اطرا ت اجدها ريشلي ليتحيي، السنت مئا  لى حباجة ره  …اىيةر رال ناىية رالز 

 جتايا  طنية، زراىية، جارية، نناىية، منزلية، جتايا  :لى ت نف :وطبيعتها مصدرها حسب. 3.0.0
 لسةعاىية جتايةا  ال ةح ، ال ةرف هميةا معاجلةة ىةا جامجةة جتايةا  اةنةاجل، جتايةا  احزالةة،  ر الننةاع

 .رلللرترجية  اربائية رجتايا 
 رتعةةرف. غةةازا  ر سةةائح ليسةةت مطررقةةة  ر مرغ بةةة غةةا مةةاد    " بأ ةةا تعةةرف :الصــناعية النفايــات  

 منةةت     هوةا  ر لىةةداد مةا تنةت  الةةه رالغازيةة رالسةةائية ال ةينة اةة اد ىةةا ىنةار "   ةةا ىيةق  ةذلك
 ىوةة ية غةةا  ر ىوةة ية  اجةةت سةة اع ىالةةةة  ر خائنةةة   ةةا لمةةا السةةائية، باة يتةةا  اة جةة د  راةي ثةةا 

 (3100)ارح،  ".الرت ي  معةد   ر لأل سد  كابية
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 ممةةي اةدجيةةة ه ا ى ةاس احزالةةة  ر الننةةاع ى ييةا  ىةةا الناجةةة النتايةا  رهةة : البنــاء واالزالــة نفايـات 
 رالننةةةاع احجشةةةاع جتايةةةا  مةةةا الةةةت ي   مةةةا ا هديةةةد لل ا ر ، تسةةة ية ى ييةةةا   ر اهلةةةد   ر الننةةةاع

 .  لذلك مسن   طي  درل للةائاا ىد  رجي  ال ينة، النتايا  لدار  مسؤرلية
 االسةةتتاد  تعظةةيل جيةة  الةةه الزراىةة  احجتةةان منظ مةةة دااةةي ثاج يةةة منت ةةا  هةة : الزراعيــة النفايــات 

 النظيتةةة الزراىيةةة لتحةيةة  ت ةةنيعاا  ر تةةة،جظي طاكةةة  ىةةحف  ر  ر ىوةة ية  مسةةد  لى بتح يياةةا مناةةا،
 ربالتةةاي الزراىةة ، بالةطةةاع الع الةةة اةةرص رتةة اا الزراىيةةة اةنت ةةا  رهسةةت التيةة يف مةةا النيئةةة رمحايةةة
 . بالريف راالجت اى  ال ح  اةست ى رراع رالنيئ  االكت اد  ال ضع هست

 تطيةة  قيةةع االللرترجيةةة، النتايةةا  هةة ر  النتايةةا  مةةا  اةةر جةة ع لضةةااة ميلةةا: االلكترونيــة النفايــات 
    ا تالتة  ر رنةيت مناا، الت ي  ريتل. ىاةيا اخلانة النتايا   ر الرك ية النتايا  تس ية ىيياا
 مناا.  قديف ه  مبا راستنداهلا الس ق ه لتةادماا  ر لحست دا  االارتاض  ى رها  اية لى

ت الع امةي الةه تةؤثر ىيةق ق ةل النتايةا  اةت لةد  ىةا مةا بة :العوامل المؤثرة على حجم النفايـات 3.0
)ىنةةةد الةةةرمحا ر ثنةةةاع ميي ةةة ،  :خمتيةةةف النشةةةاطا  االكت ةةةادية راةنزليةةةة راالجت اىيةةةة ميلةةةا خ ةةةر مةةةا ييةةة 

 (01، نتحة 3112

  يةةؤثر اة كةةع اجلغةةراه ردرجةةة افةةرار  ه   يةةة النتايةةا  اةرتا  ةةة،  :راةنةةاو راةنطةةةة اجلغراايةةةالت ةةي
 د ممح ارتتاع النتايا  العو ية ه ا ي ال يف جتي ة الستاح  اخلور رالت ا ل.ان 

 ي ا ارتتع ىدد السلال زاد معدس ترا ل النتايا .  :ىدد السلال  
 درجةةة الةة ى  رالتحوةةر تةةؤثر  مةةاا ىيةةق   يةةا  تةةرا ل النتايةةا  ه اةنةةاط   :سةةي  يا  اةةة اطنت

 السلنية.
 راضحة راعالةة،  ي ةا زاد  درجةة الةتحلل ه   ي ا  اجت الة اجت :مدى ت ار التشريعا  النيئية

 الل يا  اةرتا  ة ما النتايا .
  يةةؤثر منةة  االسةةتاح  ه   يةةة رج ىيةةة النتايةةا  اةنت ةةة، الي ةةا زاد  درجةةة  : منةةا  االسةةتاح

 رااهية اجملت ع زاد  اة اد اة جاة ليرم 
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  الدرس ال ةناىية رىيةق ر سةاا ال اليةا  اةتحةد   قيع  د  ل :مست ى التط ر رالن   االكت اد
ا مريليةةةة ه مةدمةةةة الةةةدرس اةنت ةةةة لينتايةةةا  مةةةا قيةةةع الل يةةةة الةةةه ينت اةةةا التةةةرد ه السةةةنة، 

 ر ذلك ج ىية ردرجة اط ر  النتايا . 
 طرق تسيير النفايات: 2.0

معاجلتاةةا بغةةر  افةةد تعت ةةد الةةدرس العديةةد مةةا الطةةرق راالسةةرتاتي يا  لتسةةيا جتايتاةةا، مةةا اةةحس   
 ما تأثااهتا ىيق الترد رالنيئة، راالستتاد  مناا اكت اديا

يعرف  تي  النتايا  ما اة در بأجل  تي   ر لزالة اةاد  السامة . التخفيض من المصدر: 0.2.0
ياد  ه لينتايا  كني اجتاجاا،  ر الت تي  ما اط ر   ر ق ل  ر رزل اة اد اةست دمة ه اةنت ،  ر الز 
)حم د ر  ى ر اةنت   ر اجتان منت ا  نافة حىاد  االستع اس،  ر  تي  ىا  ه استاح  السيع.

النتايا  قيع يتل  تسياتةنية ل رىييل اإل الت تي  ما اة در ه  (96، نتحة 2613اسراع، 
بعد  تايا  اخلطر تةييي ق ل النتايا  ر  ية النمع االاذ بعت االىتنار ت نيعاا ر ت  يل اةنت ا  

 استاح اا.
 ريتل تنتيذ خلك ما احس:

 تي  التغييف لي نت ؛  
 تي  ق ل اةنت  ررزجل؛  
 زياد  استدامة اةنت  رلىاد  ت ييحل؛ 
 تاع  ى ييا  الت نيع ما  جي  تي  النتايا  اةت لد ؛  
 . تش يع اةنظ ا  حتناع تةنيا  قديمة لت تي  النتايا 

لىاد  است دا  العديد ما اة اد اة ج د  ه هبا  رية د (:Recyclageوير). إعادة التد0.2.0
ي ار اة اد اخلا  رالطاكة مع  رهذا ما ، ر ما ج ع خمتيف الن ع النتايا  لت نيع منت ا  جديد  ما جتس

 بت  يع تند  مرتابطة ى ييا  ما احس النتايا  تدرير رتتل ى يية .معاجلة النتايا  تةييي تلاليف
   :مايي را  خلك ريتل ،الت نيع رقدا  لى ره يياا رتتليلاا ارزها مث النتايا 

 ؛النتايا  ج يع  
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 الت ارية راةرا ز ال ناىية راةؤسسا  الني   ما ابتداع الترز ى ييةتتل  النتايا  ارز، 
 الترز اة   ة؛ مرا زىرب   ر ااص، نندرق ه النتايا  ما ج ع  ي ب ضع رخلك

 ت جيااا يتل رارزها النتايا  مجع يتل  ل بعد الت نيع لع يية اةتررز  نتايا ال ت جيل 
 ممي ال رق رالنحستيك رالزجان ... ليت نيع،

 ر  ر بي ل جية ى يية:  جل ىيق يعرف (2613)نييحة،  (:Compostage. التسميد )3.2.0
 ال غا  افية للائنا ا طرف ما يةالعو   النتايا  ه يي احهلا يتل اهل ائية، النلتايا بتعي ه ائ 

 .Compost الطنيع  الس اد رتس ق اةغذية باة اد غنية س داع تربة لى ا ر  ه اة ج د 
)قد  ر حم د محز ،   جل ىيق يعرف (:co-Incinération. الحرق اآلمن )الترميد 2.2.0
 افرارية لي عاجلة  ةخم  متحر ة،  ر ثابتة تةنية رقد   ر جايز  ي:  "(191، نتحة 2612
 بت زي يميلا التر "، افرق ى يية طري  ىا اةنت ة ليحرار  اسرتجاع بدرل  ر باسرتجاع لينتايا ،
 افرق مع اسرتجاع الطاكة رافرق بدرل اسرتجاع الطاكة. مها ليحرق اآلما طريةتت

 ما ه (: Enfouissement technique. الردم التقني للنفايات )الطمر التقني5.2.0
  ساسا النامية، رتة   الدرس ه راانة العامل ه سي ىا را  مر النتايا  معاجلة ه اةتنعة الطرق  كد 
بآلة  جيدا رتد  النتايا  ما طنةة ت ضع مث ،ا ر  رتنطيناا مباد  ىازلة ما راسعة مساقة جايز ىيق

 اةيمال غاز است ران ىناارينت   .رهلذا الرتاب ما طنةةب بعدها رتغطق( compacteurالد  )
 ه يستع ي رالذ  النتايا ، رهيي   ر ىا النات  (Le Biogazبالغاز افي   ) يس ق ما  ر

 (9-2، ال تحا  3102ااريي  32&32)حم د ر ىند الةادر،  .الطا  هر  اللاربائية الطاكة ت ليد
 رقام:العالمية باأل النفايات .3

تايةةا  العاةيةةة مةةا اةةحس    ىةةة مةةا االق ةةائيا ، مةةع تسةةيي  الوةة ع سةةنة   بعةةر  ال ضةةعية افةيةةةة لين
 ىيق االركا  ال ادمة راله تتطي  االجتناه هلا لت اخ االجراعا .

 !مدة حياة النفايات في الطبيعة،... فلننتبه لسلوكياتنا 0.3
،  تيةف  ةذلك ال النتايا  اله جرمياا ه الطنيعة ىيق قس  ااتحااةا مةا قيةع اة ةدر  ر الشةلي   

ما قيع مد  بةاعها  جي التحيي راالاتتةاع، رهة  بةذلك تعتةرب مةا جاةة مظاةرا سةيئا رمةا جاةة  اةرى 
ضةةررا ط يةةي اةةةدى. رالشةة ع الحاةةت راخلطةةا ال بعةة  االسةةياع الةةه مةةا ق لنةةا رالةةه جراهةةا بسةةيطة اال ا ةةا 

ىيةق قةيةةة النتايةا  الةه ايةاةا  خا  تأثا سييب  نا يست ر لسن ا . رىييل جية  ىيةق  ةي منةا التعةرف
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ما اجي التعرف ىيق ق ل الورر الذ  جسننل ليطنيعة كني  ي س ع رل جسال بالتعد . رالشةلي اةة اي 
 ي ض  ت نيف  هل النتايا  قس  مد  قيتاا ه الطنيعة.   

 مدة انحالل واختفاء النفايات في الطبيعة حسب نوعها :0الشكل 

 
 

-pratique-content/uploads/2016/03/fiche-https://www.consoglobe.com/wp:  Source

dechets.pdf-dureedevie 

ه الطنيعةةة مبعةةد اةةةد   ميمةةي الشةةلي السةةاب  ت ةةنيتا  هةةل النتايةةا  مرتنةةة ىيةةق  سةةاس مةةد  قياهتةةا  
الحزمة ما  جي التحيي راالاتتاع، االي ل االاور يدس ال اةد  ه  االك ر مث  ي ا تغا الية ل وة  النة  

 الةامت  ي ا دس خلك ىيق زياد  اةد ، هذا درل االاذ بعت االىتنار النتايا  الن رية.
اةرقةا  رالةه تعتةرب االك ةر مةد  تسةتغرق اةعي ما   ر التةةديرا  جةاع  نةادمة ا ةمح مناديةي     
 سار، بين ا ررق افي ى  ر  3ي   تيياا ه اةرتنة الماجية منديي ال رق مبد  ت ي لى  36لى  126ما بت 

سةةةةن ا   اميةةةةة مةةةةا  جةةةةي التحيةةةةي. لت ةةةةدمنا   مةةةةر ىينةةةةة مشةةةةرربا  غازيةةةةة  62ىيلةةةةة تسةةةةتغرق لى غايةةةةة 
(canette)  ؛ لتلت ةةةي ال ةةةدمة حبتاضةةةا  االطتةةةاس الةةةه ت ةةةي مةةةد  سةةةنة 166مبةةةد  ت ةةةي لى قةةةدرد

سةةةنة. ر  ةةةا هةةة  معيةةة   االنحسةةةتيك يسةةةتغرق مةةةد  ط ييةةةة ت ةةةي لى قةةةدرد  226قياهتةةةا ه الطنيعةةةة لى 
 سنة. 2666سنة بين ا الزجان لى غاية  1666

لل هةةةذه االركةةةا  اةتعيةةةةة حبيةةةا  النتايةةةا  ه الطنيعةةةة مةةةع االمميةةةة الت ضةةةيحية تعتةةةرب جةةةد نةةةادمة،    
ا  نا بالنسنة لنع  اةنت جا  اله تعترب بسيطة ممي اجلريد  راله رغل ا ا ررق لال   ا تستغرق ق اي 

سةنة. رىييةل اي ة  1666لى سن ا   ر بطاكة تعنئة الرنةيد الةه ت ةي  2سنة،  ر العيلة اله ت ي لى 

https://www.consoglobe.com/wp-content/uploads/2016/03/fiche-pratique-dureedevie-dechets.pdf
https://www.consoglobe.com/wp-content/uploads/2016/03/fiche-pratique-dureedevie-dechets.pdf
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اىةةاد  النظةةر ه ت ةةرااتنا رسةةي  ياتنا ررسةةل هةةذه ال ةة ر  درمةةا ه اخهاجنةةا كنةةي رمةة  النتايةةا  ما ةةا  اجةةت 
 بسيطة ه جظرجا.

 حجم النفايات حقيقة كارثية: 0.3
مييةةار طةةا  2.61العةامل ينةةت  قة ي  ةةال  2610ه سةنة ل ااجةة 2619قسة  تةريةةر الننةك الةةدري لسةنة 

، ربعنةةةار    مةةةر دكةةةة اي ميةةةا ىيةةةق سةةةط  االر  تنيةةةن النتايةةةا  اةنزليةةةة اةنت ةةةة قةةة اي تايةةةا  سةةةن يامةةةا الن
 دراسةة ؛رقسة (Cazenave, 2018) جسة ة مةا بةرن ايتةي 266ميية ل طةا رهةذا مةا يعةادس رزل 2
 الةركل هةذا اةال بلنةدا  Ontario جامعة ما Dan Hoornweg بةياد  الناقمت ما اري  كني ما

لةةي . رىيةةق نةةعيد التةةرد ا2166 سةةنة راةةاق ه ي ميةةا طةةا مييةة ل 11 غايةةة اى مةةرا  محيفبةة سيتوةةاىف
ه قالةة ىةد  ا ةاخ باةت سة .  رقسة  الننةك الةدري ااجةل   ن مةا النتايةا   6.12ارد ينت  ي ميا ق اي 

 ، 2626مييةةةار طةةةا ه قةةةدرد سةةةنة  3.2لينيةةةن  %16اجةةةراعا  سةةةريعة سةةة ف يرتتةةةع هةةةذا الةةةركل حبةةة اي 
 غةةرار ىيةةق ا اةةرى النيئيةةة التي ثةةا  مةةع باةةارجةةة اال ةةرب يعتةةرب النتايةةا  هةةذه منةة  معةةدس اةةال ايوةةا رقسةةنل

 .(Senet, 2013) الغازية االجنعاثا 
  ةةا جشةةا لى رجةة د ىحكةةة طرديةةة بةةت الت ةةدل رالنتايةةا  قيةةع ال اةةةدل اللةةربى رالةةدرس اللةةربى قيةةع 

رخلك بسن  ال اةست ى اةعيش  اةرتتع يع  ال السةلال اةست ى اةعيش  مرتتع  د ق ل جتايا    رب 
، ا ةةمح اةةةدل ه الةةدرس الناسةةئة تنةةت  يسةةتايل ل   مةةر ريسةةت دم ل تغييةةف   مةةر ري لةةدرل جتايةةا    ةةرب

طةا مةا النتايةا  ي ميةا،  16666معدال  ىالية ما النتايا  ىيق غرار "ري  دجياجار" الةه تنةت  قة اي 
 (Senet, 2013) س "سي س" ر ذا "سنغاا ".رجتس اةةدار بالنسنة 

 الدول األكثر دخال هي المسؤول األكبر:  3.3
الةدرس خا  الةداي اةرتتةع   ا  سرجا سابةا لى العحكة الطرديةة بةت الت ةدل رق ةل النتايةا ، االةدليي ال 

 ,Kaza) .ةمةةا النتايةةا  العاةيةة %32سةةلال العةةامل تنةةت  مةةا مةةةداره ىةةدد مةةا  %10لةةه ال متمةةي اال ار 

اال ال الدرس الناسئة تستح خ ىيق النسةنة اال ةرب ا  نةا الةدرس االسةي ية رالشةلي اةة اي ي ضة   (2018
 2636ر ةةةةذا ت كعةةةةا   ةةةةي مةةةةا سةةةةنه  2610تطةةةة ر ق ةةةةل النتايةةةةا  قسةةةة     ىةةةةا  الةةةةدرس لسةةةةنة 

 .2626ر
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 : حجم النفايات العالمية حسب المناطق)الوحدة: مليون طن/سنويا(:0الشكل 

 
Source : Céline Deluzarche, 10 chiffres montrent monde va crouler sous déchets, futura 

planète, 01/11/2018 disponible sur le site : https://www.futura-

sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-

sous-dechets-73196/ 

جحقةةم مةةا اةةحس الشةةلي ال الةةدرس االسةةي ية تعتةةرب هةة  اال ةةرب مةةا قيةةع ق ةةل النتايةةا  ا ةةمح    
، رهةةةذا مييةة ل طةةا 332جنةة ب اسةةةيا ر ةةذا درس  مييةة ل طةةةا 209 مبةةةدار  سةةرق اسةةيا رالناسةةةيتيكدرس 

راجع ما جاة لى ق ل السةلال ايةا يسةت طا   مةر مةا ربةع سةلال العةامل باحضةااة لى رجة د نةناىا  
مييةة ل طةةا سةةن يا تيياةةا امريلةةا الشةة الية مث امريلةةا  392جاسةةئة هبةةذه الةةدرس. مث تيياةةا ارربةةا حب ةةة تةةةدر بةةة 

الرتتي  الةدرس احاريةيةة الةه تشةا الت كعةا  لى اقت اليةة ارتتةاع ق ةتاا ه قةدرد اجلن بية لتأيت ه مؤار  
. رللةةا ىيةةق الع ةة   تنةةةق الةةدرس اةتةدمةةة رخا  الةةداي اةرتتةةع هةة  اال مةةر اجتاجةةا لينتايةةا  2626سةةنة 

تنةةةةةت  ه درس سةةةةةرق اسةةةةةيا  %23قةةةةة اي الربةةةةةع مةةةةةا النتايةةةةةا  العاةيةةةةةة باسةةةةةتمناع الةةةةةدرس االسةةةةةي ية قيةةةةةع 
. (Kaza, 2018) بين ةا يتوةاىف ه ااريةيةا مبةرتت 2626يتوةاىف خلةك بةمحيف مةرا  ه قةدرد رس
مةا النتايةا   %32ما سلال العامل تنت  مةا مةةداره  %10له ال متمي اال االدرس خا  الداي اةرتتع ر ا

 .العاةية
ست ى االد ى ا  اكي ما رالشلي اة اي يؤ د هذه النتائ  االدرس االاريةية ر ذا االسي ية ه  ه اة  
 ن/ليشة   ي ميةا رهةذا بسةن  العةدد اهلائةي مةا السةلال هبةذه الةدرس. بين ةا الةدرس خا  الةداي   6.99

 ن/ليشةة   ي مةةا مث تةةأيت   1.29لى  1اةرتتةةع ىيةةق غةةرار ارربةةا الغربيةةة ااةة  ه اةسةةت ى اةت سةة  مةةا بةةت 
  1.2ىاليةةة مةةا اجتةةان النتايةةا  بةةأ مر مةةا  درس امريلةةا الشةة الية قيةةع تعتةةرب اال مةةر داةةح ه مسةةت يا 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
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 ن/س   ي ميا. ريرجع خلك ما جاة لى  مر  ىدد السلال بالدرس االسي ية راحاريةية ما جاة، رمةا 
جاة اارى لى  مر  ال ناىا  ه الدرس اةتةدمة اال مر داح، ااحق ائيا  تشةا لى ال ال ةناىة تنةت  

 (Deluzarche ،2619) مر .19جتايا    رب ما العائح  بة
 : حجم النفايات الصلبة السنوية المنتجة لكل شخص)كغ/شخص/اليوم(3الشكل 

 
waste/-a-http://datatopics.worldbank.org/whatsur le site web:  disponible: world bank,  Source                 

 النفايات البالستيكية هي المشكلة الحرجة: 2.3
يظار بأل النسنة ا  رب ما النتايا  ه  جتايا  غذائية ىو ية بنسنة  لعاةيةاهيلي النتايا  ال 
 %12، مث ه اةرتنة المالمة النتايا  النحستيلية بنسنة %11تيياا النتايا  ال ركية بنسنة  %22تت ارز 

رغاها ما االنناف ممي ا ي ض   للي منا ا. %2  الزجاجية رافديدية حب اي لتأيت بعدها النتايا
 خلك الت ميي النياي التاي بالنس  اةئ ية.

 %: هيكل النفايات العالمية المحلية2الشكل 

 
Source : Céline Deluzarche, 10 chiffres montrent monde va crouler sous déchets, futura planète, 

01/11/2018 disponible sur le site : https://www.futura-

sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-

dechets-73196/ 

http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
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مةةا اةةحس الت ميةةي بالنسةة  يظاةةر منةةدئيا  ل   مةةر مةةا ج ةةف النتايةةا  ىوةة ية )غذائيةةة  رركيةةة(     
رتعترب خا  اط ر  من توة بسن  ال ارت  هيياا ه الطنيعة ك ا  جسنيا، اال  ل التدكي  ه هذه النس  

 يعط  كراع  اارى خمتيتة.
لينحستيك تعترب هذه اةاد  اال مر اجتاجا ىاةيا بعد  ي ما ماديت االمسنت رافديد، ركد انالنسنة    

مييةة ل طةةا مةةا  266ه سةةا اجملةةاال ، ريةةتل اجتةةان قةة اي  1926ازداد اجتاجةةل راسةةت دامل منةةذ سةةن ا  
 2610 مييةة ل طةةا مةةا النتايةةا  النحسةةتيلية سةةنة 222العةةامل ينةةت  قةة اي النحسةةتيك سةةن يا. ررغةةل  ل 

اةشةلية افرجةة بالنسةنة متمةي  ااة   نةا   ثرهةارللةا  اةة ؛ ما امجاي النتايا  اةنزلية %12رهذا ما ميمي 
ربسةن  غيةاب اجظ ةة اعالةة  سنة(، 1666)لى غاية  جي التحيي لينتايا  بسن  الترت  اله تتطيناا ما 
دكيةةةةة يةةةتل بيةةةع قةةة اي مييةةة ل كةةةاررر  راةيتةةةت   مةةةر  جةةةل ه  ةةةي  .لت  يةةةع رادار  هةةةذا النةةة ع مةةةا النتايةةةا 

بحستيلية رلألسف اال ارت  قياهتا ال تةدر    مةر مةا بوةعة سةاىا  را مةر مةا ج ةف هةذا العةدد ي ةن  
اةال ق ةل النتايةا   2612لى غايةة  1926جتايا  ه اكي ما  ربع سن ا . رالةدليي هة   جةل منةذ سةنة 

( مت اىةةاد  تةةدريرها  ر قركاةةا %21يييةةة مناةةا اةةة  )مييةةار طةةا، رجسةةنة ك 0.3النحسةةتيلية اةرتا  ةةة بيةةن 
 (Alvarez ،2611) اا  باةترغا   ر باحمليطا   ر الطنيعة. %19بين ا النسنة اةتنةية 

 العالم يعيش وسط النفايات: 5.3
سنحارس ما احس الت ميي النياي اة اي ىةر   يتيةا  معاجلةة النتايةا  احملييةة ىيةق اةسةت ى العةاة  راة  

 لطرق راآلليا  اةعرراة ه ادار  النتايا .ا
 : معالجة النفايات المحلية:5الشكل 

 
Source : Céline Deluzarche, 10 chiffres montrent monde va crouler sous déchets, futura planète, 01/11/2018 

disponible sur le site : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-

montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/ 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
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 يةةة طةةرق معاجلةةة النتايةةا  احملييةةة ىيةةق اةسةةت ى العةةاة  راةة  ال الت ميةةي النيةةاي يظاةةر بالنسةة  اةئ     
رغل ال الةداا اةراكة   %30طرق ادار  النتايا  اةعرراة، قيع تشا النس  لى ال الداا ميمي ما جسنتل 

مث اسةت دا   %11ييياا افةرق بنسةنة  %12اة  بين ا اىاد  تدرير النتايا  متمي ما جسنتل  %2ق تل 
. رللةةا االمةةر ال ةةاد  ضةة ا هةةذه النسةة  هةة  ق ةةل النتايةةا  الةةه ترمةةق ه %0  بنسةةنة النتايةةا   أمسةةد

ا   %33اهل اع الطي  س اع ه اةترغةا  الغةا منظ ةة  ر ه النحةار راحمليطةا ، قيةع بيغةت هةذه النسةنة 
ترمق بطريةةة غةا مراكنةة. ال هةذا الةركل يشةلي  2610ميي ل طا قس  اق اعا   006مبةدار يت ارز 

 ناا ىيق الطنيعة رىيق النشرية ةا تسننل هذه النتايا  ما  ااة اجل اج .   ا ال االثر اللنا يظار   اطرا
 ىيق الدرس التةا    مر ما الدرس اةتةدمة.

رالشلي اة اي يمنت خلةك قيةع يظاةر جسةنة مجةع النتايةا  قسة  ت ةنيتا  الةدرس ىيةق  سةاس     
رالةه  %90خا  الةداي اةرتتةع الةه تنيةن اياةا جسةنة مجةع النتايةا   الداي. راله تربز الت ارق بت الةدرس

مةةةا  %39تعةةةاي اياةةةا بطةةةرق محئ ةةةة، ربةةةت الةةةدرس خا  الةةةداي الوةةةعيف الةةةه ال ج ةةةع اال مةةةا مةةةةداره 
، رجسةةنة  نةةا  النتايةةا  ال تعةةاي بطريةةةة جيةةد  هةةذه مةةا %96 النتايةةا  الةةه تنت اةةا ضةةف لى خلةةك  جةةل

ميية ل سة   ىةرب العةامل يةتةات ل مةا  12ع الطية . رتشةا االق ةائيا  لى اجةل قة اي مناا ترمةق ه اهلة ا
النتايةةا  سةةة اع بالع ةةةي ىيةةق مجةةةع النتايةةةا   ر التغذيةةة اةناسةةةر  مناةةةا، ربةةال معظةةةل هةةةؤالع هةةل مةةةا الةةةدرس 

 (Deluzarche ،2619) التةا .
 :نسبة جمع النفايات حسب مجموعات الدول على أساس الدخل3الشكل 

 
Source : Céline Deluzarche, 10 chiffres montrent monde va crouler sous déchets, futura planète, 

01/11/2018 disponible sur le site : https://www.futura-

sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-

dechets-73196/ 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-crouler-sous-dechets-73196/
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 ادارة النفايات تحمل الخطر: 3.3
 ، ا  نةا اخا  اجةت بطةرق غةاالنتايةا  ااة  ه قةد خاهتةا ه ةي اثةارا سةينية حدار رقةا بالنسةنة 

السيئة لينتايا  مور  بالنسنة ل حة االجسال ربالنسنة لينيئة رتسةاهل ه التغةاا  اةناايةة  جيد . ااحدار 
االثةار رتظاةر هةذه جائنةة مةدير الننةك الةدري ليتن يةة اةسةتدامة  LAURA Tuckافانةية   ةا تشةا 

عاجلة النتايا  بطريةة غا محئ ة السينية لع يية م رما جاة  ارى اا ثار تظار   مر ىيق الدرس التةا .
 .هلا تلاليف   رب ما تلاليف اىت اد اجظ ة ج يع رمعاجلة بسيطة راعالة

مييةار طةةا  1.0ت لةةد مةا مةةةداره  2610التةةديرا  تشةةا لى ال ى ييةة معاجلةةة النتايةا  ه سةنة اق ةائيا 
تسةةةاهل ه تتةةةاكل االقتنةةةاس . ربالتةةةاي مةةةا االجنعاثةةةا  الغازيةةةة العاةيةةةة %2ا  قةةة اي  CO2مةةةا غةةةاز 

 .2626مييار طا ه قدرد سنة  2.0افرار . ريت كع ارتتاع هذا الركل لى 
دار  النتايةةةا  راةةة  منةةة خن اكت ةةةاد دائةةةر  رالةةةذ  مةةةا احلةةةل يةةةتل ت ةةة يل اةنت جةةةا  رهسةةةيناا لل ا
االكت ةةاد الةةدائر  ه ، رىييةةل انشةةر الةةر  يعتةةرب بةةديح امةةمح االسةةت دا  راىةةاد  التةةدرير حىةةاد لتلةة ل كابيةةة 

سةةي ن  املاجيةةة لن ةةاخن ادار  النتايةةا  الذ يةةة راةسةةتدامة الةةه  ر ةةذا لةةدى اةةة اطا االدارا  ال طنيةةة راحملييةةة
 .  راالكت ادية تدىل الن   االكت اد  التعاس ر ت  ما االثار النيئية

 خاتمة: .2
النتايةةةا  قةيةةةةة  اإجتةةةانةاااةةةا لل ىةةةر  هةةةذه االركةةةا  ال ةةةادمة قةةة س النتايةةةا  لةةةيس رغنةةةة ه اي   

رقت يةةة ال ميلةةا الةوةةاع ىيياةةا، رللةةا ىةةد  تنةة  اسةةالي  رطةةرق تسةةيا ىةحجيةةة سةةيؤد  لى جعةةي العةةامل 
يعي  ه   مة ما النتايا  ريستنزف  ي المررا ، ريل ل ا ثر السييب ىيةق االجسةال بالدرجةة ا رى كنةي 

الةةذ  يرتلةةز ىيةةق  تةةي  النتايةةا  كنةةي  ةةي سةة ع، مث ىيةةق النيئةةة. رىييةةل اتنةة  متاةة   االكت ةةاد الةةدائر  
اىاد  است دا  اةنت ا   ط س ارت  مملنة، مث ىيق اىاد  التدرير ه اةرقية االاا ؛ سي لا مةا تةيةي  

 النتايا  ما جاة ر ذا ما االستغحس العةحي لي  ارد رافتاظ ىيق النيئة. 
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 : ملخص
لعملية تدوير النفايات، إذ  عن العوائد االقتصادية واالجتماعيةالبحث  هتدف هذه الدراسة إىل 

تعترب هذه األخرية إحدى أهم الطرق اليت أصبحت معظم الدول خاصة املتقدمة منها تتبناها يف عملية 
أجل التعرف على العوائد اليت تستفيد منها املؤسسات نتيجة عملية التدوير للنفايات  منتسيري نفاياهتا، و 

مت القيام بدراسة ميدانية لشركة االمسنت لعني الكبرية، وهذا من خالل إجراء العديد من املقابالت مع 
 مسؤويل قسم البيئة.

شركة االمسنت لعني الكبرية تقوم بعملية تدوير نفاياهتا نظرا إلدراكها بأمهية هذه  أن إىل الدراسة وخلصت
اليت قد تسببها هذه النفايات، باإلضافة إىل العوائد االقتصادية  العملية يف محاية البيئة واجملتمع من املخاطر

اليت تستفيد منها نتيجة اخنفاض التكلفة اإلنتاجية بسبب إعادة تلك املخلفات مرة أخرى للعملية 
 اإلنتاجية.

  نفايات؛ تدوير؛ العائد االقتصادي؛ العائد االجتماعيكلمات مفتاحية: 
 O39؛ JEL  :Q53تصنيف 

__________________________________________ 

 sirine_asma@yahoo.comيميل: اإل أمساء،مزميش : المؤلف المرسل 1
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Abstract:  

This study aims to search for the economic and social returns of the 

process of waste recycling, as the latter is one of the most important 

methods that most countries, especially developed countries, have adopted  

in the process of managing their waste. In order to identify the returns that 

the institutions benefit from the waste recycling process, we done a field 

study on a Cement Company for the Ain El Kebira, by doing many of the 

interviews with the department of environment officials. 

The study found that Cement Company for the Ain El Kebira is recycling 

waste because it recognizes the importance of this process in protecting the 

environment and society from the risks that may be caused by such waste, in 

addition to the economic returns that benefit from the low cost of production due 

to the return of these wastes back to the production process. 

Keywords: waste; recycling; economic return; social return 

Jel Classification Codes: Q53, O39 

 مقدمة:  .0
باتت قضايا النفايات اخلطرة قضية عاملية حتتاج إىل تضاافر جهاود اجملتماع الادويل للادخول يف عصار 

بضارورة الاتخلم مان النفاياات بطريقاة تتفا  ماع  ياةجديد من التنمية املستدامة، حيث رأت املنظمات الدول
عليا  هاذا االهتماام إبارام اتفاقياة باا ل  اإلدارة السليمة للبيئة ومباا ققا  الساالمة البشارية، ومان أهام ماا أسافر

والااايت تعاااد مااان أهااام االتفاقياااات الااايت أبرمااات يف تنظااايم النفاياااات اخلطااارة والاااتخلم منهاااا بطااارق  مناااة. و اااا 
الشك في  فإن التخلم الغري الصحيح للنفايات ميكن أن يسبب تدمري وإتالف للنظاام البيئاي، وعليا  فاإن 

لكيفيااة التعاماال معهااا والاايت مااب أن تتماشااى مااع اخلطااة املتكاملااة هااذه املخلفااات حتتاااج إىل طاارق خاصااة 
 .الشركاتإلدارة النفايات يف 

نشاط اقتصادي قمل أبعادا اجتماعية وبيئياة ذات أمهياة بالغاة يف  اال وتعد عملية تدوير النفايات 
قدمااة، وذلااك ماان لتوليااد األمااوال خاصااة يف الاادول املت، إذ أصاابح ينظاار للنفايااات علااى أ ااا مصاادر التنميااة

تكاليف باهظة من أجال الاتخلم منهاا إىل  الشركاتخالل تغري التفكري يف كون النفايات مشكلة تتحمل 
ما أو شخم معاني  لشركةاعتبارها نفايات ذات منفعة اقتصادية انطالقا من كون ما هو غري مفيد بالنسبة 

 قد يكون لدي  قيمة عند اآلخرين.
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 إشكالية البحث:
تاادوير النفايااات إحاادى الطاارق الاايت جلااأت إليهااا الشااركات اليااوم يف مواجهااة اإلشااكالية  تعتاارب عمليااة

املطروحااة بشااأن تساايري النفايااات وأكةرهااا أمهيااة، نظاارا للعوائااد الاايت يساامح هااذا األساالو  با صااول عليهااا 
عملياااة تاااادوير واملتمةلاااة يف العوائاااد االقتصااااادية واالجتماعياااة والبيئياااة وغريهااااا. ومااان أجااال إباااارا  دور وأمهياااة 

: مــا هـي العوائــد االقتصــادية واالجتماعيــة لعمليــة تــدوير النفاياات يف الشااركات مت طارش اإلشااكالية التاليااة
 النفايات لشركة االسمنت بعين كبيرة؟

 مدخل نظري حول تدوير النفايات: .0
 :عموميات حول النفايات 0.0

 مفهوم النفايات   1.1.2
على أ ا: شيء ال يرغب مالك  يف وجوده يف مكاان ماا ويف عرفت منظمة الصحة العاملية النفايات 

ومان اجلاناب االقتصاادي تعارف . (50، صفحة 5662)بن صاحل،  وقت ما واليت أصبحت ليس هلا قيمة
يف  ماان وفاارف  منهاااالنفايااات علااى أ ااا: مااادة أو شاايء فقاادت قيمتهااا االقتصااادية بعااد  لاام صاااحبها 

 ماواد أي اا: أ علاى البيئاة  ماياة اإلجنليازي القاانون فهااعر يو  .(11، صافحة 5611)ساعيدي،  معيناني
 عملياة أي عان ناجتاة ماواد أي إىل باإلضاافة ايهاإل حباجاة لسانا ماواد أي أو د،ماوا فضاالت علاى حتتاوي

أن النفاياات هاي:  . أي(25، صافحة 5615)أوشن،  مكسورة أدوات أو ةجهز أ أو مادة أي أو إنتاجية،
 يكااون لا  أي اساتخدام أويل أو  اانوي عناد املصاادر، ماع أنا  قاد تكاون هلااا كال ماا تبقاى مان أي نشااط وال

)مصاطفاي،  قيمة إن وجدت يف موقع  خر حيةما تكون فروف أفضل متوافرة الساتخدامها بشاكل أفضال
. وبعبااارة أخاارى النفايااات هااي: أيااة مااواد )صاالبة، سااائلة، غا يااة( ليساات هلااا قيمااة (100، صاافحة 5612

مهية اقتصادية أو منفعة مان وجهاة نظار يلفيهاا ساواء كاانوا كهاور ساكان أو منتجاي فاهرة أو واضحة أو أ
سلع أو قائمني على صناعة وهي تؤ ر على سالمة البيئاة وصاحة اإلنساان والنظافاة العاماة إذا تراكمات، و  

، 7002، ) وام شااذيل بكافاة جوانبهاايتم التخلم منها بطريقة سلمية  ا يؤ ر طردياا علاى عملياات التنمياة 
 (.8صفحة 

وبصفة عامة ميكن القول أن النفايات هي: كل املواد اليت تتخلاف مان نشااط اإلنساان والايت   يعاد 
حمتاجا إليها، وإمنا قتاج بدال من ذلك إىل التخلم منها، وهي يف هذه ا الاة تعتارب مان ملو اات البيئاة إال 
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ومنا  ميكان القاول ، (11، صافحة 5612لطار،،  )بن إذا أمكن التخلم منها بطريقة ال ترتك   ارا ضارة
 :(5، صفحة 5661)العابد،  أن النفايات تتمةل يف

يتلف الفضالت الناجتة عن االستعمال أو االستهالك املباشر مةل الفضالت املنزلياة وفضاالت الطارق  -
 ...إخل؛واحملالت واألسواق العمومية، فضالت ا يوانات واملزارع واألشجار واملساخل واملستشفيات

 كل املنقوالت املهملة واملرتوكة لإلمهال عمدا من قبل صاحبها؛ -
يلفااات العمليااات اإلنتاجيااة أو التحويليااة مبختلااف أنواعهااا وأحجامهااا وتركيبهااا، أي كاال مااا تبقااى ماان  -

مسااتلزمات عمليااة اإلنتاااج أو التحوياال كاااملواد واألجاازاء أو القطااع الزائاادة عاان ا اجااة أو تكااون غااري صااا ة 
 ستعمال بصورهتا ا الية؛لال
كاال مااادة أو منتااوج معيااب والااذي يكااون قااد فقااد ضاارورة وأمهيااة اسااتعمال  لعاادم صااالحيت  وكااذا عاادم  -

 صالحية مواصفات  أو تآكل أجزائ  أو تقادم .
 أسباب تفاقم مشكلة النفايات   0.0.0

  تماع مان لاف ت والايت النفاياات، وتاراكم انتشاار علاى املاؤ رة والعوامال األسابا  من العديد توجد
)القينعاي،  وتتمةال هاذه األسابا  يف اآلي الازمن، ماع تتبااين أ اا كماا الواحاد اجملتماع ضامن بال آلخار

 :(650، صفحة 5610
 يف التخطاي  وساوء السكانية الكةافة  يادة يف العامل هذا ويتمةل ي:والتخطيط الديموغرافي العامل -

 إىل الرياف مان الداخلياة اهلجارة إىل باإلضاافة ،قصاديريةوال العشاوائية البنايااتوانتشاار  العماراي البنااء
 ؛املدينة

 املطروحاة، النفاياات كمية على لألفراد والسلوكي املعيشي ستوىامل يؤ ر ي:والسلوك المعيشي العامل -
 األغذياة مان الياومي االستهالك وأمناط واإلنفاق الدخل ومستوى األسرة حبجم املشكلة ارتبطت حبيث

 املساتويات تلاك تادي ماع ،الساائدة والتقالياد والعاادات )...اجلااهزة املاأكوالت ،فالتغليا، التعلياب(
 ؛النفايات تزداد

 ،العاملاة الياد( املناساب املناا  تاوفري علاى فعاال دور هلاا املالياة فالقادرات ي:والمـال التنظيمـي العامـل -
 لتنظايم  (الصاحي ردمالا مراكاز ،لتادوير ساوق ،املعاجلاة مراكاز ا اوياات، لرفاع املركباات، ا اوياات
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 إدارة تنظايم عملياة وساوء املالياة املاوارد نقم يؤدي حبيث النفايات، ومعاجلة ونقل وفر  كع عمليات
 ؛البيئة وتلوث املعدية األمراض وانتشار البيئة وتدهور، مالية عوائد إهدار إىل النفايات

 الضاب  وسالطة والقانونياة تشاريعيةال العوامال أحاد غياا  إن ة:والضبطي والقانونية التشريعية العوامل -
 منهاا خاصاة النفاياات لتسيري املنظم اإلطار توفري عدم نتيجة النفايات انتشار أسبا  مند يع البيئي،
 تسايري لقاوانني املخاالفني لاردع البيئاي الضاب  وسالطات الرقابياة اجلهاات غياا  إىل باإلضاافة اخلطارة،
 .النفايات
 أصناف النفايات: 3.0.0

 التصنيفات اليت مت اعتمادها يف تصنيف النفايات وهي كالتايل:هناك العديد من 
 :(161، صفحة 5610)لونيسي،  وتشمل ما يليتصنيف النفايات حسب نوعها:  -

  :مان ونوعهاا حجمهاا يف تتفااوت ساائلة يلفات الصناعة يف املياه استخدام عن ينتجنفايات سائلة 
 يوالبيولاوج والكيمياائي ا اراري التلاوث إىل ةاملائيا املساطحات يف صارفها وياؤدي أخارى، إىل صاناعة
 املسطح ونوعية ملساحة وكذلك ،والبيولوجي الكيميائي للرتكيب طبقا التلوث هذا ونوعية حدة و تلف

 مان ساائلة نفايات الصناعة وتنتج أيضا، فيها امللقاة الرتبة لنوعية وكذلك النفايات هلذه املستقبل املائي
 .الصناعية باجلزئيات ملو ة ومياه صناعية  يوت
  :اليومياة لألنشاطة نتيجاة أو صاناعي لنشااط نتيجاة اجلاو يف املتطاايرة اجلزئياات هاينفايـات غاييـة 

 والغا ات. األدخنة وتشمل للمنطقة، املناخية اخلاصية وعلى العامة الصحة على تؤ ر وباليت لإلنسان
  :تتولاد نتيجاة  صاناعي أو ي راعا أو أدماي مصادر ذات صالبة شاب  أو صالبة ماوادنفايـات صـلبة

 وإعاادة تادويرها ميكان أو املصادر عناد منهاا الاتخلم ياتم ة،اقتصاادي قيماة هلاا ولايساألنشاطة املختلفاة 
 .منها لالستفادة استخدامها

تتمةاااال النفايااااات حسااااب مصاااادرها يف النفايااااات الصااااناعية، تصــــنيف النفايــــات حســــب مصــــدرها:  -
 والنفايات ا ضرية
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 :املاواد بقاياا متةال الايت املختلفاة الصاناعية األنشاطة عان الناجتاة النفاياات وهاي النفايات الصناعية 
 واخلطارة الساامة املاواد بعا  علاى تشاتمل وقاد عنهاا، الناجتاة أو التصانيع عملياات يف املساتخدمة اخلاام

. وميكااان تقسااايم النفاياااات الصاااناعية إىل صااانفني باالعتمااااد علاااى (15، صااافحة 5612)بااان لطااار،، 
هناااك قساام ماان النفايااات الصااناعية ياادخل ضاامن النفايااات املنزليااة ومااا شااا ها لعاادم معيااار اخلطااورة، ف

خطورهتاا وإمكانيااة نقلهااا ومعاجلتهاا مااع النفايااات املنزلياة منهااا: مااواد التغلياف، الااورق، نفايااات التنظيااف 
والبالسااتيك. والقساام اآلخاار وبساابب خطورتاا  فقااد أدخاال ضاامن مكونااات النفايااات اخلاصااة واخلاصااة 

 .(52، صفحة 5662)بن صاحل،  ة ليأخذ حكمها وطرق وأساليب معاجلتهااخلطر 
  :)ماؤر   02-00 رقام قاانونال 5 عرفتها املاادةالنفايات الحضرية )النفايات المنزلية وما شابهها
علااى أ ااا اكاال النفايااات الناجتااة عاان النشاااطات املنزليااة والنفايااات املما لااة  7001 ديساامرب ساانة 15 يف

شاطات الصناعية والتجارية وا رفية وغريها واليت بفعل طبيعتهاا ومكوناهتاا تشاب  النفاياات الناكة عن الن
 املنزليةا.

 :ايف حسب معالجتهتصن -
  :وهي كل النفاياات الناجتاة السايما عان اساتغالل احملااجر واملنااجم وعان أشاغال النفايات الهامدة

فيزيااائي أو كيماااوي أو بيولااوجي عنااد إلقائهااا يف اهلاادم والبناااء أو الرتماايم والاايت ال يطاارأ عليهااا أي تغيااري 
املفارغ واليت   تلوث مبواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضارارا قتمال أن تضار بالصاحة العمومياة أو 

 (.5661ديسمرب  15املؤر  يف  61/12، من القانون رقم 5)املادة البيئة
  :اخلطارة املاواد صفات هلا مكونات أو مواد على حتتوي ال اليت النفايات وهيالنفايات غير خطرة 

 مةال عضاوية، وغاري عضاوية ماواد علاى وتشاتمل والفيزيائياة الكيميائياة خصائصاها يف تتبااين كماا
 (.651، صفحة 5610)القينعي،  العادية والقمامات الزراعية املخلفات

   :مة الاايت حتتويهااا هااي كاال النفايااات اخلاصااة الاايت بفعاال مكوناهتااا وخاصااية املااواد الساااالنفايــات الخطــرة
قتماال أن تضاار بالصااحة العموميااة والبيئيااة، وبالتااايل فالنفايااات اخلاصااة اخلطاارة هااي  موعااة ماان النفايااات 
الناجتاااة عااان النشااااطات الصاااناعية أو الطبياااة أو الزراعياااة والااايت تسااابب خطااارا علاااى صاااحة اإلنساااان بسااابب 
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ل واملعاجلاااة وهاااي قابلاااة لالنفجاااار وتطلااا  تركيبهاااا الكيمياااائي والفيزياااائي وا ياااوي مااان خاااالل التخااازين والنقااا
غا ات قابلة لالشتعال عند مالمست  للمااء وتتضامن مؤكسادات وباريو كسايدات عضاوية وهاي قاادرة علاى 

 (.556، صفحة 5612)بلة،  اإنتاج مادة أخرى بعد التخلم منه
ة ، صااافح5612)عظيماااي و ساااعيدي،  صااانف األمااام املتحااادة النفاياااات تصااانيفا عاماااا كماااا يلااايكماااا ت

126،102): 
وهي النفايات الصادرة عن املنا ل واملراكز التجارية مبا يف ذلك النفاياات اخلطارة مةال  النفايات البلدية: -

 البطاريات وحاويات الدهانات وخالئ  الزيوت؛
وهاي نفاياات ناجتاة عان العملياات الصاناعية أو الصاناعة التحويلياة واخلادمات، مباا  النفايات الصـناعية: -

 أة الصادرة عن منشآت معاجلة املياه املستعملة؛يف ذلك ا م
ـــو ة: - مةااال ا واسااايب )وملحقاهتاااا وقطاااع غيارهاااا(، واألجهااازة الكهربائياااة  المنتوجـــات واألجهـــزة المنب

 والسيارات.. واليت تشكل روافد ما يعرف بالنفايات الناشئة وهي النفايات اإللكرتونية؛
لصااااادرة عاااان املستشاااافيات والعيااااادات واملرافاااا  وهااااي تلااااك انفايــــات الرعايــــة الصــــحية والمختبــــرات:  -

 واملكاتب الطبية واملختربات؛
وهي تلك الناجتة عان أنشاطة البنااء أو تارميم املبااي والنفاياات الناجتاة بعاد وقاوع  نفايات البناء والهدم: -

 الكوارث؛
شارية مباا مةال املبيادات ا  النفايات الزراعية ومخلفات المحاصيل واألسـمدة والنفايـات الكيميائيـة: -

 يف ذلك امللو ات العضوية الةابتة واملركبات  نائية الفينيل املتعدد الكلور، واملواد املستنفذة لألو ون؛
مةل القمامة البحرية واملنتجات امللقاة يف البحر، والنفايات الربية امللقاة  النفايات  ات الصلة بالبحار: -

 يف البحر، والنفايات الصادرة عن السفن املفككة.
 
 
 
 



 قتصادي واالجتماعي لعملية تدوير النفايات لشركة اإلسمنت بعين لكبيرةالعائد االعنوان المقال: 

344 

 تصنيف النفايات القابلة للتدوير.: 0الجدول 
التصــــــنيف علــــــى أســــــا  الطبيعــــــة 

 الكيميائية
ــــــــة  ــــــــى أســــــــا  الحال التصــــــــنيف عل

 الفيزيائية
 التصنيف على أسا  المصدر

نفاياااات عضاااوية )غنياااة باااالكربون  -
 واآل وت(؛

نفايااااات معدنيااااة )مساااااعدة علااااى  -
 التسميد(

نفاياااااااات صااااااالبة )قماماااااااة منزليااااااااة،  -
 ضراء..(؛خشب، نفايات خ

نفايااات نصااف صاالبة )محااأة مراكااز  -
 التقنية(؛

نفايااااااااات سااااااااائلة )أمساااااااادة  راعيااااااااة،  -
التااااااادفقات الزراعياااااااة والغذائياااااااة، محاااااااأة 

 سائلة(.

 نفايات منزلية )النشاط املنزيل(؛ -

نفايااات نشاااط اخلاادمات )النشاااط  -
 التجاري والزراعي والغذائي(؛

نفايااااااات معاجلااااااة اجملاااااااري السااااااائلة  -
 فايات منزلية(.)محأة تنقية املياه، ن

 .126صفحة  ،5612 عظيمي وسعيدي، :المصدر
  إعادة تدوير النفايات 0.0

 مفهوم تدوير النفايات  0.0.0
إن االجتاه السائد يف العملية التصنيعية ا ديةة هو عدم جتسيد املواد وهو اساتخدام ماواد أقال وقابلاة 

ياة املااواد األوليااة املسااتعملة يف الصااناعة. لالساتخدام يف  اااالت أخاارى. فعمليااة إعاادة التصاانيع تقلاال ماان كم
ماان النفايااات احملليااة الصاالبة يف  % 72حااوايل  0991أناا  يف العااام  (EPA)وكااذلك فقااد أفااادت تقااديرات 

. ومصااالح (526، صاافحة 5611)سااليمان و فاااو ي،  الواليااات املتحاادة متااات إعااادة تصااانيعها أو مزجهااا
باالساتخدام الفعاال للماوارد ويشاري إىل مناوذج صاناعي جدياد يتلاف املفااهيم املتعلقاة  تدوير النفايات ممع

 ,Yolin) هااو تاارميم حسااب التصااميم  اادف االعتماااد علااى ماادخالت أقاال ماان الطاقااة واملااواد األوليااة
2015, p. 23).   فإعادة التدوير هي اسرتجاع النفايات موجودة منذ القدم يف الطبيعة، ففضالت بع

ناات حياة أخارى، قاد ماارس اإلنساان عملياة اسارتجاع النفاياات مناذ العصار الكائنات ا ية تعترب غذاء لكائ
، صاافحة 5611)حبيااب منصااور،  الربوناازي، حيااث كااان يااذيب مااواد معدنيااة لتحويلهااا إىل أدوات جدياادة

. أما سامية جالل سعد فلقد عرفت التدوير من وجهة النظر االقتصاادية علاى أ اا إعاادة كال أو جازء (01
ة الناجتة من العمليات االقتصادية سواء اإلنتاجياة أو االساتهالكية لتساتخدم مارة أخارى من املخلفات الصلب
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يف العمليااات اإلنتاجيااة، حيااث تتاايح عمليااة إعااادة التاادوير إمكانيااة كباارية ماان ا ااد ماان الضااغوط الناجتااة عاان 
تصاااادية لتااادوير )حفيفااي، األمهياااة النساابية واالق ناادرة املاااوارد سااواء عناااد التصاانيع أو الاااتخلم ماان املنتجاااات

النفاياااات الصااالبة باملؤسساااات الصاااناعية وعالقتهاااا بالتنمياااة املساااتدامة: دراساااة ميدانياااة علاااى مساااتوى شاااركة 
 .(555، صفحة 5615بوالية عني الدفلى،  Sotrametحتويل املعادن 

ومن خالل ما سب  نستنتج أن عملية تدوير النفايات هي العملية اليت تسمح باسرتجاع النفايات 
 جتة عن النشاط املؤسساي  دف استخدامها مرة أخرى يف العملية اإلنتاجية.النا

 أركان إعادة التدوير: 0.0.0

يعتااارب إعاااادة تااادوير املخلفاااات أحاااد األركاااان األربعاااة الااايت تقاااوم عليهاااا عملياااة إدارة املخلفاااات أو ماااا 
 : (15،11، صفحة 5616)حوامدة،  واليت مب  يادة الوعي  ا وهي R4يعرف بالقاعدة الذهبية 

واملقصااااود هنااااا هااااو تقلياااال املااااواد اخلااااام املسااااتخدمة، وبالتااااايل تقلياااال  :(Reduction) التقليــــل -
املخلفات، ويتم ذلك: إما باستخدام مواد خام أقل، أو باساتخدام ماواد خاام تناتج يلفاات أقال، 

 أو عن طري  ا د من املواد املستخدمة يف عمليات التعبئة والتغليف.
وهذا يعين مةال إعادة استخدام الزجاجات البالساتيكية  :(Reuse)مخلفات إعادة استخدام ال -

للمياااه املعدنيااة مااةال بعااد تعقيمهااا، وإعااادة ماالء الزجاجااات والربطمانااات بعااد اسااتخدامها، هااذا 
األسلو  يؤدي إىل تقليل حجم املخلفات، ولكن  يستدعي وعيا بيئيا لدى عامة الناس يف كيفية 

والقيااااام بعمليااااة فاااار  بساااايطة لكاااال ماااان املخلفااااات البالسااااتيكية والورقيااااة الااااتخلم ماااان يلفاااااهتم، 
 والزجاجية واملعدنية قبل التخلم منها. 

واملقصود بإعادة التدوير هو إعاادة اساتخدام املخلفاات: إلنتااج  :( Recycling)إعادة التدوير -
 منتجات أخرى أقل جودة من املنتج األصلي.

ستخدم تكنولوجيا االسرتجاع ا راري يف الكةري من الدول، وت :(Recovery)االسترجاع الحراري 
خاصة اليابان، للتخلم اآلمن من املخلفات الصلبة، واملخلفات اخلطرة صلبة وسائلة، ويلفات 
املستشفيات، وا مأة الناجتة من الصرف الصحي والصناعي، وذلك عن طري  حرق هذه امللفات حتت 

رة ومدة االحرتاق، وذلك للتحكم يف االنبعا ات ومدى مطابقتها فروف تشغيل معينة مةل درجة ا را
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من املواد الصلبة، وحتويلها إىل طاقة حرارية ميكن  % 90لقوانني البيئة. وتتميز هذه الطريقة بالتخلم من 
 استغالهلا يف العمليات الصناعية أو توليد البخار أو الطاقة الكهربائية.

 آليات إعادة التدوير  3.0.0
ع عملية إعاادة تادوير النفاياات واملخلفاات خاصاة البالساتيكية منهاا للعدياد مان املراحال، لكان  ض

 (:52، صفحة 5611)باشا و برسويل،  يف عمومها تتأتى ضمن واحدة من اآلليات التالية
ويقصاد بإعاادة التادوير الفيزياائي للنفاياات البالساتيكية  إعادة التدوير الفيزيائي أو الميكـانيكي: -

تم إعااادة صااهرها، ك تشااكيلها ماارة أخاارى ملنتجااات يتلفااة. و ااذه الطريقااة ال قاادث للمااادة أن ياا
البالستيكية تغري كيميائي أو استهالك للماادة مان أجال إنتااج الطاقاة: وتبادأ عملياة إعاادة التادوير 
الفيزيااااائي للنفايااااات البالسااااتيكية بتهيئااااة تلااااك النفايااااات، الاااايت تتعاااادد أشااااكاهلا علااااى هيئااااة علااااب 

حاويات وغريها، حيث يتم فصل كل مناتج حبساب نوعا ، اساتنادا علاى رماز املاادة املوجاود علاى و 
أسافل العلباة أو املناتج ...، لتاأي فيماا بعاد مراحال أخارى مةال الغسال باملااء، التجفياف، القطياع،  
كمااا ميكاان معاجلااة هاتاا  الشاارائح البالسااتيكية املنتجااة يف خطااوات الحقااة، بعااد ذلااك تعبئتهااا يف 

 اس لتشكل املادة اخلام لتصنيع منتجات بالستيكية متنوعة.أكي
يف طريقة إعادة التدوير الفيزيائي للنفايات البالستيكية ال ياتم إحاداث  إعادة التدوير الكهربائي: -

أي تغيري كيميائي البالستيكية، حيث يتم حتويل النفايات البالستيكية من منتجات كبارية ويتلفاة 
 اويااات،  ميكاان اسااتخدامها ماارة أخاارى كمااادة خااام لتصاانيع منتجااات األحجااام، مةاال العلااب وا

متنوعة دون ا اجة إىل استخدام خامات بالستيكية جديدة، أما طريقة إعاادة التادوير الكيمياائي 
فاااإن املاااادة البالساااتيكية ياااتم تفكيكهاااا بفعااال ا ااارارة املرتفعاااة جااادا وبوجاااود املاااواد احملفااازة إىل املاااواد 

ت منهااا املااادة البالسااتيكية أو مااا يساامى باااملونومريات، ميكاان  ااذه الطريقااة أن األوليااة، الاايت صاانع
يااااتمم حتوياااال النفايااااات البالساااااتيكية إىل منتجااااات مفياااادة، كاااااالوقود، و يااااوت التشااااحيم، وماااااادة 

 الكربون.
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هذه الطريقة شبيهة إىل حد ما بطريقة إعادة التدوير الكيمياائي إال  إعادة التدوير إلنتاج الطاقة: -
ال يااتم اساارتجاع النفايااات البالسااتيكية علااى هيئااة مااواد أوليااة كااالزيوت وغريهااا وإمنااا تاارتك تلااك  أناا 

 النفايات البالستيكية لتحرتق متاما إلنتاج غا ات وأخبرة، يتم استغالهلا لتوليد الطاقة.
 األبعاد االستراتيجية لعملية إعادة التدوير 3.0

ري االماااال الاااذي ميكااان أن  لقااا  عملياااة إعاااادة يقصاااد باألبعااااد االسااارتاتيجية هاااذا هاااو حجااام التاااأ 
التاادوير يف األطااراف ذات العالقااة، وميكاان توضاايح األبعاااد االساارتاتيجية الرئيسااية املتحققااة ماان عمليااة إعااادة 

  :(511:562، صفحة 5616)البكري،  التدوير باآلي
استةمار الشاركات يف مشااريع إعاادة التادوير يعاين حبقيقتا  اساتةمار يف الطاقاة لكو اا  توفير في الطاقة: -

توفر الوقت والتكلفة واجلهد يف إعادة املواد الال مة لعملية اإلنتاج اخلام. ولكن عندما تأي املاواد املعااد 
دياد، فإ اا تعاين  فاي  تدويرها كبديل عن املواد اخلاام وبااختالف تساميتها إىل كمياة املاواد بااملنتج اجل

وتاوفري الطاقاة. ويتضاح ذلاك باألمةلاة التالياة:  لةاي صاناعة ا دياد يف الوالياات املتحادة األمريكياة تااأي 
ماان اسااتهالك الطاقااة، يف  27ماان خااالل إعااادة التاادوير لتحديااد املسااتعمل، وهااذا ماان شااأن  أن يااوفر 

   استخدام املواد املعاد تدويرها.من استهالك الطاقة عن طري 91صناعة األملنيوم يتم  في  
من الواضح متاما بأن الكةري من الصناعات املختلفة تقاوم علاى أسااس  الحفاظ على الموارد الطبيعية: -

املوارد الطبيعية املتاحة يف البيئة، وهذا يعاين باأن هاذا املاوارد ساوف تتعارض إىل النضاو  يف  مان قاادم، 
جاام اإلنتاااج الااذي قااد يفااي  عاان ا اجااة الفعليااة للسااكان. ماان جااراء االتساااع الكبااري يف الصااناعة وح

وهذا يعين بأن موارد البيئة الطبيعية سوف تستهلك وتنتهي أجال أو عاجال إن   ياتم إعاادة تادوير ماا 
 مت استخدام  من تلك املوارد لكي ال يتم استنفاذ املتبقي منها.

اسية إلعادة التدوير لكو اا تارتب  أساساا راوهر يعترب حب  أحد األبعاد االسرتاتيجية األس حماية البيئة: -
مفهوم التسوي  األخضر. ويكمن قيمة هذا البعد يف العمل على تقليل التأ ريات السالبة الايت ميكان أن 
حتاد ها املاواد إذا مااا تركات سااائبة يف الطبيعاة أو جاارى دفنهاا مان دون معاجلااة هلاا. حيااث تتسار  املااواد 

ة واملعادات الكهربائياة املنزلياة وغاري املنزلياة والسايارات واملكاائن إذا ماا دفنات اخلطرة اليت حتتويها األجهاز 
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يف األرض أو مت رميهااا بشااكل عشااوائي، فإ ااا ماان املمكاان أن تتساار  إىل املياااه السااطحية أو اجلوفيااة 
والاايت قااد تصاال إىل مواقااع الشاار  لإلنسااان أو ا يوانااات أو حاا  النباتااات. وهااذا حبااد ذاتاا  ميكاان أن 

دث التلوث يف الرتبة واملياه وانعكاس ذلك على الطبيعة واإلنسان. لكان مان خاالل اعتمااد األساس ق
 العلمية يف عملية التدوير سوف ميكن القضاء على هذه املخاطر وبنسبة كبرية جدا.

مكان يتأ ر البعد االقتصادي لعملية إعادة التدوير روانب ش  من مرافا  ا يااة ومان امل البعد االقتصادي:
 إيراد بع  اجلوانب املتحققة منها على األطراف املعنية بنتائجها وهي: 

تعااد فرصااة تنافسااية للمصااانع اإلنتاجيااة يف ا صااول علااى مااواد أو أجاازاء مااواد بسااعر أد   ااا لااو كاناات  -
مااواد طبيعيااة أو جدياادة، وهااذا مااا معلهااا بقاادرة أفضاال يف  فااي  التكاااليف وماان ك السااعر النهااائي 

 الذي ينعكس إمابا على املستهلك.للبيع، و 
املنتجاااات املتحققاااة ماااان هاااذه العملياااة حاااا  وإن كانااات أقاااال جاااودة ولكنهاااا ميكاااان أن  اطاااب شاااارقة  -

اجتماعياة معينااة مان املسااتهلكني رمباا تعجااز عان فااروفهم االقتصاادية عاان شاراء ساالع أصالية أو جدياادة 
 وأعلى مثنا منها.

اطر من جانب وحمققاة لعوائاد وأربااش مان جاناب أخار، وأ اا ال متةل فرص استةمارية قليلة التكلفة واملخ -
 حتتاج إىل أموال طائلة نسبيا وميكن برأس مال منا  من إقامة مشروع إلعادة التدوير؛

فرصااة مناساابة لتشااغيل أياادي عاملااة غااري ماااهرة يف هااذه املصااانع، وكااذلك فرصااة لعماال بعاا  الوسااطاء  -
ياااات لتقااادميها إىل مصاااانع إعاااادة التااادوير وا صاااول علاااى واألشاااخاص يف كاااع وجتمياااع املاااواد مااان النفا

 عوائد  زية مقابل ذلك؛
قصااال املساااتهلك النهاااائي علاااى عوائاااد حااا  وأن كانااات بسااايطة علاااى املاااواد والسااالع الااايت يعيااادها إىل  -

 الوسطاء أو مصانع التدوير بدال من رميها كنفايات وبدون أن قصل على عائد، 
ع النفايات يف أماكنها املخصصة وحبسب خصوصية حاويات النفايات متةل عملية جتمي البعد االجتماعي:

إسهاما يف إجناش عملية التدوير برمتها، لكو ا تساعد على تسهيل عمليات الفر  والتفكياك ومان ك إعاادة 
التاادوير. وهااذا يعااين الشااعور املساائول للمااواطن يف تسااهيل عمليااة الشااركات واملؤسسااات املساائولة عاان محايااة 

يئااة وا فاااي عليهااا ماان التلااوث فضااال عاان كااون ذلااك العماال ساايعود بااالنفع املباشاار أو غااري املباشاار علااى الب
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املواطن الذي حتمل مسؤولية املواطنة. وهذا املوقف ميكن أن يعمم هذا السلوك على اآلخرين ليقتادوا بعمال 
كاان أن حتققاا  يف النهايااة ماان إمااال واملسااامهة بشااكل غااري مباشاار يف أجناااش عمليااات إعااادة التاادوير، ومااا مي

نتائج إمابية إىل نظافة املدينة ومنظرها اجلمايل. وانعكاس ذلك على الوضع الصحي للمواطن. على اعتباار 
 أن نظافة املدينة وكاليتها سوف حتد من انتشار األمراض وانتقاهلا يف البيئة النظيفة.

 نت بعين الكبيرةدراسة العوائد االقتصادية واالجتماعية لشركة االسم .3
 :تقديم شركة االسمنت بعين كبيرة 0.3

 أحد فروع اجملمع الصناعي لشركات إمسنت اجلزائر -سطيف -تعد شركة اإلمسنت عني كبرية

(GICA) هكتار، ويبلغ  70والية سطيف، واليت متتد على مساحة تزيد عن  (09700)، عني الكبرية
عمال يف  37متدربا  88مؤقتا و 010صا دائم وشخ 330شخصا من بينهم  216عدد العاملني  ا 

 سياق التكامل املهين.
، الذي مت تشغيل  عام 0927قد مت إمضاء اتفاقية بداية إنشاء شركة اإلمسنت عني كبرية عام 

 (SCAEK) وانفصال الشركة عن باقي وحدات صناعة االمسنت الوطنية حتت اسم الشركة االسم0998
ألول مرة القدرة املركبة )العتبة( من  (SCAEK)جتاو ت  7000يف عام الذي تصنع وتبيع اإلمسنت، و 

، ويف عام 5566.666.666.666.66 إىل 5662 طن من االمسنت اليت مت رفع رأس ماهلا 1.666.666
مت تركيب مصفاة كيسية على مستوى الفرن من أجل التحكم يف الغبار مع معاجلة املرشح ملعاجلة  7001

مت تركيب مصفاة كيسية على مستوى ورشة طحن االمسنت،  يف  7002الفرن. ويف  الغا ات الساخنة يف
حتصلت يف نفس العام  ،7007نسخة 07000متكن املؤسسة من ا صول على شهادة االيزو  7008عام 

ر ألول جتاو  إنتاج الكلنك 7000على اجلائزة الوطنية الةانية للبيئة اليت متنحها و ارة البيئة اجلزائرية. ويف عام 
مت توقيع بدأ سريان  7007طن. ويف عام  007000000طن إىل  000000000مرة القدرة املركبة البالغة 

 Polysius France0طن مع شركة  700000000العقد يف اخل  الةاي البالغ 

 :السياسة البيئية لشركة االسمنت 0.3
ت عني كبرية بالتحسني التزمت شركة االمسن 7008 إصدار سنة  ISO 14001وفقا للمواصفة 

املستمر لألنشطة من أجل الوصول إىل التميز وملواجهة املنافسة املتزايدة ولتدعيم ميزاهتا التنافسية، لذلك 
حريصة وفعالة يف سياستها التنافسية لتأكيد  (SCAEK) مب أن تكون شركة اإلمسنت عني الكبرية

 مكانتها ومتركزها يف السوق ولضمان استمراريتها.
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 مبنهج متكامل لنظام البيئة، الذي يهدف إىل:  SCAEKتحقي  هذه الغاية، تلتزم ول
 إرضاء عمالءها وفقا للمتطلبات املعيارية والتنظيمية؛-
 تزويد موففيها بظروف عمل  منة وصحية؛ -
 محاية البيئة واحملافظة عليها.-

تاحة هلا وذلك من خالل التزامها وهذا  دف التحكم يف املخاطر املرتبطة بنشاطها واغتنام الفرص امل
 بتحقي  أهدافها املنبةقة من إسرتاتيجيتها وذلك يتم با:

 ا رص الدائم على التطبي  الصارم للقوانني واللوائح اخلاصة بأعمال الشركة واملتعلقة بالبيئة؛ -
 حتسني إدارة العالقة مع العمالء؛ -
والتقليل من اآل ار البيئية الناجتة عن نشاط الشركة يف إطار  يادة محاية البيئة من أجل الوقاية من التلوث  -

 التنمية املستدامة؛
 التقليل من النفايات من أجل حتسني إدارهتا )الفر  االنتقائي وتةمني النفايات(؛ -
 تقليل استهالك الطاقة عن طري  التحكم يف استخدامها لتحسني أداء الطاقة باستمرار؛ -
 وتوعيتهم لتمكني تطوير  ارساهتم وذلك ألجل حتسني جودة املنتوج وا د من تعزيز تكوين املوففني -

 اآل ار البيئية واملخاطر البيئية املتعلقة باأمن العمل؛ وكذا ا فاي على التواصل وتعزيزه من األطراف املعنية.
 األساليب المتبعة في تسيير النفايات على مستوى المؤسسة: 3.3

ني الكبرية إىل حسن تسيري نفاياهتا الناجتة عن النشاط اإلنتاجي للمؤسسة، تسعى شركة االمسنت بع
، املتعل  بتسيري النفاياات ومراقبتهاا 7000ديسمرب سنة  07مؤر  يف  09-00رقم إبتداءا من صدور قانون 

كااإجراء يف حماولااة للساايطرة علااى يلفاهتااا وتفااادي العقوبااات واجلاازاءات الناجتااة عاان عاادم االمتةااال و  .وإ التهااا
أويل قامت املؤسسة بإحصاء النفايات اليت تنتجها املؤسسة، وبعد عملية اإلحصاء مت فر  إنتاجية كل قسم 

 أو ورشة وقد إمسرتت عملية الفر  واإلحصاء حوايل عام ونصف.
وكان اهلدف من هذه العملية )كع وتنظيم وفر  النفايات( هو نقلها ومعاجلتها ألجل االستفادة منها؛ وقد 

 مت تصنيف النفايات يف املؤسسة إىل أربعة أنواع رئيسية:
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 تصنيف النفايات على مستوى الشركة :0الشكل 
 

 
 
 

 
 

 من إعداد الباحةتني باالعتماد على و ائ  مقدمة من طرف قسم البيئة اخلاص باملؤسسة. :المصدر
 

فايتها إىل نفاياات خاصاة والنفاياات وكما هو موضح يف الشكل املوايل فإن شركة اإلمسنت تصنف ن
 اخلاصة اخلطرة والنفايات اهلامد، والنفايات املنزلية واملتشا ة. ومن بني األمةلة عن هذه التصنيفات نذكر:

 مرشحات ؛(بطاريات) مدخرات مةل القطن؛ نفايات األنشطة املعاجلةالنفايات الخاصة الخطرة ) -
 عملة(مست  يوت ؛(امللوث اهلواء الغا ،  يت،)

 ،(املعادن كيع) الكهربائية الكابالت ،(الصفيح علب) الصغرية املعادنالنفايات المنزلية وما شابهها ) -
 العضوية(. املطبخ نفايات ملو ة؛ غري بالستيكية عبوات والكرتون، الورق

حرب  االمسنت، نفايات واخلرسانة، الطو  االلكرتونية؛ واملكونات البطاقاتالنفايات الخاصة ) -
 املمزقة(. االمسنت أكياس نفايات الفرينة، لطابعة،ا

  جاج فارغ(. التعقيم، ،(ا صىاخلرسانة و  ،)الطو البناء واهلدم نفايات النفايات الهامدة ) -
وبعدما يتم فر  النفايات كما سب  ذكره تأي اخلطاوة املوالياة واملتمةلاة يف كيفياة معاجلاة كال صانف وكال ناوع 

جأ شركة االمسنت لعني كبرية لعدة طرق للمعاجلة حث هناك نوع من النفايات هن هذه النفايات، حيث تل
الاايت يااتم حرقهااا وهااي نفايااات ال ميكاان اسااتعادهتا أو بيعهااا، وهناااك نفايااات يااتم التنااا ل عليهااا ملؤسسااات 

ولاة. أخرى أو يتم بيعها يف املزاد العلين للنفايات لكن شرط أن تكون املؤسسة املشرتية معتمدة مان قبال الد
وهناااك نفايااات يااتم تاادويرها نظاارا ألمهيااة وإمكانيااة إعااادة إدخاهلااا يف العمليااة اإلنتاجيااة ماان جديااد ...إخل، 

 وميكن تلخيم عملية املعاجلة للنفايات على مستوى شركة االمسنت على النحو التايل:
 

 تصنيف النفايات على مستوى الشركة

النفايات املنزلية واملتشا ة 
 (D.M.A) واملعقدة

 النفايات اخلاصة اخلطرة (D.I) النفايات اهلامدة
(D.S.D) 

النفايات اخلاصة  
(D.S) 
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 : طريقة معالجة النفايات على مستوى شركة االسمنت لعين الكبيرة10الجدول 
 طريقة المعالجة التسميات فاياتنوع الن

D.S.D إعادة التدوير الطو  واخلرسانة 
D.S نفايات االمسنت 
D.S نفايات الفرينة 

D.S.D ا رق يف الفرن نفايات األنشطة املعاجلة مةل القطن 
D.S.D تنظيف النسيج امللوث 
D.S حرب الطابعة 

D.M.A أكياس ومرشحات األقمشة 
D.S ا رق نت املمزقةأكياس االمس 

D.M.A )الورق والكارتون )أغلفة، عبوات 
D.M.A عبوات بالستيكية غري ملو ة 
D.M.A الكابالت الكهربائية 
D.M.A املعدات واألجهزة التالفة أو املكسورة  
D.M.A )املطاط )شرائ  مستعملة وغريها 
D.M.A البيع خردة 
D.M.A الكوابل والعبوات اخلشبية 
D.M.A براميل معدنية 
D.S.D )مدخرات )بطاريات 
D.S.D اتفاقية التخلم من النفايات  يوت مستعملة 
D.M.A كريات 
D.M.A املسبوكات 
D.S.D )دون أي عالج )التخزين( مرشحات ) يت، الغا ، اهلواء امللوث 
D.M.A كريات 
D.M.A املسبوكات 

D.I  هدم النفايات )الطو  واخلرسانة
 لركام(وا

D.M.A )مكب النفايات املعادن الصغرية )علب الصفيح 
D.M.A )الورق والكارتون )أغلفة، عبوات 
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D.M.A نفايات املطبخ العضوية 
 املعلومات املتحصل عليها من قبل شركة االمسنت لعني الكبريةالمصدر: 

 فايات على مستوى الشركة:وفيما يلي الشكل الذي ميةل النسبة اليت متةلها يف كيفية معاجلة الن
 : معالجة النفايات على مستوى شركة االسمنت لعين كبيرة10الشكل 

 

 املعلومات املتحصل عليها من قبل شركة االمسنت المصدر:
ك تليهاااا  ،%38ماان الشااكل نالحاان أن هنااااك كميااة كباارية مااان النفايااات يااتم بيعهاااا وذلااك بنساابة 

 فايات واليت يتم إحراقها يف الفارن، أماا بالنسابة للنفاياات الايت ياتم إعاادة تادويرها فتمةال نسابةمن الن 77%

إذ يتم إعادة تدوير كل من الطو  واخلرسانة ونفايات االمسنت والفرينة وهاذه العملياة مكنات شاركة  03%
 االقتصادي أو االجتماعي. االمسنت من حتقي  عدة فوائد وعوائد نظرا ألمهية عملية التدوير سواء يف اجملال

 التدريب والتوعية:  -
هتتم شركة اإلمسنت بعني الكبرية بتادريب وحتسايس وتوعياة موففيهاا بأمهياة محاياة البيئاة وباخلصاوص 
يف  ال فر  وتدوير نفايات املؤسسة حيث تقوم الشركة بإعداد دورة تدريبية  دف إعالم وحتسيس العمال 

النفايات وأ رها علاى الصاحة والبيئاة، وكاذلك التادابري املتخاذة للوقاياة مان هاذه باألخطار البيئية الناكة عن 
 األخطار وا د منها. 

 القوانين والمراسيم القانونية: -
تلتزم مؤسسة صناعة اإلمسنت بعني الكبرية رميع القوانني واللوائح ذات العالقة بالنفايات، حيث 

تسيري نفاياهتا أو تعاملها معها أو األضرار الناجتة    تسجل املؤسسة أي عقوبات أو أي رسوم خبصوص
 منها.
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 األهمية االقتصادية واالجتماعية لعملية تدوير النفايات في شركة االسمنت:  3.3

بعد املقابلاة الايت أجريات ماع أعضااء قسام البيئاة واملعلوماات املتحصال عليهاا مت التوصال إىل أن أمهياة عملياة 
 تدوير النفايات تتمةل يف:

 ية االقتصادية لعملية تدوير النفاياتاألهم
 حتقي  عوائد اقتصادية وأرباش من املواد املعاد تصنيعها،   -
اخلاصااة بالنفايااات؛ وكااذا تقلياال الضاارائب الاايت يااتم دفعهااا ملصااحة  عاادم التعاارض للغرامااات والعقوبااات -

 الضرائب؛
املااواد الناجتااة عاان  فااي  التكاااليف مةاال تكاااليف الااتخلم ماان النفايااات وذلااك بساابب إعااادة إدخااال  -

 عملية التصنيع مرة أخرى يف العملية اإلنتاجية؛
 من املواد جتميعالقيام بعملية  من خالل املصانع، هذه يف ماهرة غري عاملة توفري مناصب شغل أليدي -

 مقابل ذلك. عوائد على وا صول التدوير إعادة مصانع إىل لتقدميها النفايات
 ر النفاياتلعملية تدوي األهمية االجتماعية

 تساعد يف تسهيل التخلم من النفايات وتوفري املساحات اخلضراء، -
 تعزيز الصحة الوقائية وسالمة املستخدمني من خالل تقليل األمراض اليت قد تنجم عن التلوث البيئي؛  -
 محاية البيئة واحملافظة على املوارد وحتقي  مبدأ التنمية املستدامة؛ -
 صادر الطبيعية؛ وكذا ا د من استنزاف الطاقة.ا د من استنزاف املوارد وامل -
 خاتمة: .3

تعتاارب عمليااة تاادوير النفايااات عمليااة جااد هامااة يف الشااركات، نظاارا لكو ااا جاازء ال يتجاازأ ماان نظااام 
اإلدارة البيئية السليمة، حيث تسمح هذه العملية بتحقي  العديد من العوائد االجتماعية واالقتصادية. ومن 

 كة االمسنت بعني الكبرية مت التوصل جملموعة من النتائج واليت مت تشخيصها فيما يلي: خالل دراستنا لشر 
 مت ملس وعي كبري بأمهية تسيري النفايات وتدويرها لدى العاملني بشركة االمسنت؛نتائج الدراسة 
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يف املزاد جناش املؤسسة يف القضاء على كم هائل من النفايات وذلك بإتباع أسلو  إعادة التدوير والبيع  -
العلاااين  اااا مكنهااااا مااان حتقياااا  عوائاااد اجتماعيااااة واقتصاااادية مسحاااات بتخفاااي  التكاااااليف الااايت كاناااات 

 تتحملها جراء تلك النفايات؛ 
 جلوء املؤسسة إلعداد دورات تدريبية وحتسيسية حول النفايات  دف رفع الوعي لدى العاملني؛ -
وير النفايااات ومااا هلااا ماان عوائااد اقتصاااادية إدراك يتلااف أصااحا  القاارار يف املؤسسااة بأمهيااة عمليااة تاااد -

 واجتماعية وبيئة؛
وجود الرغبة لدى الشركة بإقامة مشاريع حبةية من أجل تطوير أساليب عمليات تدوير النفايات، وذلاك  -

 إلدراكها بأمهية ذلك يف حتقي  متطلبات التنمية املستدامة.
 تعاملني الدائمني؛إقامة دورات حتسيسية ملتعاملي املؤسسة وخاصة املتوصيات 

 منح  حتفيزات  للشركات  اليت تقوم بعملية تدير نفاياهتا؛  -
القيام باملزيد من األحباث والدراسات اليت تستهدف إبرا  الدور االقتصادي والبيئي واالجتمااعي لعملياة  -

 تسيري النفايات؛
شاااريع اخلاصااة بعمليااة تشااجيع الشااراكة بااني املؤسسااة واجلامعااات وتااوفري اإلمكانااات الال مااة لتجساايد امل -

 تدوير النفايات على أرض الواقع.
 . قائمة المراجع:3

- Yolin, C. (2015). waste management and recycling in Japan: 

opportunities for European (SMEs Focus). EU-Japan, Tokyo: CFIC. 
 (.7000ديسمرب  07املؤر  يف  00/09. )من القانون رقم 3املادة -

 عمان: دار ا امد للنشر والتو يع. قضايا معاصرة يف التسوي .(. 7007 امر البكري. ) -
(. تطبيقات اسرتاتيجية تسيري النفايات املنزلية: دراسة حالة مديرية البيئة لوالية البويرة من جانفي 7007كيلة أوشن. ) -

 : اجلزائر.0عالم، اجلزائر)مذكرة ماجستري(. كلية العلوم السياسية واال 7007إىل جانفي  7000
 لة (. إدارة النفايات كخيار اسرتاتيجي للمشاريع املقاوالتية املستدامة. 7002دالل عظيمي، و وفاء سعيدي. ) -

 .813-880(، الصفحات 0) 7،  الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية
الة بلدية ورقلة )مذكرة ماجستري(. كلية ا قوق (. تسيري النفايات الصلبة ا ضرية: دراسة ح7008رشيدة العابد. ) -

 والعلوم االقتصادية، اجلزائر: ورقلة.
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عمان: دار  أول معجم شامل بكل مصطلحات البيئة املتداولة يف العا  وتعريفاهتا.(. 7000 ينب حبيب منصور. ) -
 أسامة للنشر والتو يع.

 يئة املصرية العامة للكتا .القاهرة: اهل يلفات سات.(. 7002شاذيل  وام شاذيل. ) -
 اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية. اإلدارة البيئية ا ديةة.(. 7008صاحل سليمان، و جناة فو ي. ) -
(. األمهية النسبية واالقتصادية لتدوير النفايات الصلبة باملؤسسات الصناعية وعالقتها بالتنمية 7003صليحة حفيفي. ) -

(، 7) 7،   لة اإلقتصادبوالية عني الدفلى.  Sotrametانية على مستوى شركة حتويل املعادن املستدامة: دراسة ميد
 .330-377الصفحات 

 8،   لة  فاق للعلوم(. تسيري النفايات املنزلية يف اجلزائر بني النم القانوي والواقع العلمي. 7002عايدة مصطفاي. ) -
 .018-021(، الصفحات 7)
 8،   لة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات(. إشكالية النفايات الصلبة وإعادة تدويرها. 7001. )عبد ا   القينعي -
 .733-783(، الصفحات 0)
(. تفعيل املشاركة يف تسيري النفايات املنزلية الصلبة: دراسة حالة مدينة املسيلة )مذكرة 7002عبد اجمليد بن لطر،. ) -

 ا ضارية، املسيلة، اجلزائر. ماجستري(. كلية تسيري التقنيات
(. النظام القانوي  ماية السواحل من النفايات الصناعية يف التشريع اجلزائري 7009عيسى حممد ا اج بن صاحل. ) -

 ، اجلزائر.0)مذكرة ماجستري(. كلية ا قوق، اجلزائر
 لة البحوث القانونية األخضر.  (. إعادة التدوير كأحد اجتهات االقتصاد7008فاتن باشا، و فو ية برسويل. ) -

 .01-30(، الصفحات 7) 0،  واالقتصادية
(. تسيري النفايات الصناعية وأ ره على التنمية املستدامة، دراسة حالة اجلزائر )أطروحة دكتوراه(.  7001لطيفة لونيسي. ) -

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، عنابة، اجلزائر.
 عمان: دار حجلة. األبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية وأ ر التنمية املستدامة.(. 7007مالك حسني حوامدة. ) -
وهران. -(. دور البلديات اجلزائرية يف تسيري النفايات الصلبة ا ضرية بلدية الكرمة والسانيا أمنوذجا 7002نزار بلة. ) -

 .737-777(، الصفحات 0) 7،   لة تنوير للدراسات األدبية واألنسانية
(. أسبا  وعوامل النفايات املنزلية يف وس  األحياء السكنية باجملتمع اجلزائري: دراسة ميدانية 7000وهيبة سعيدي. ) -

 حتليلية لعينة من أربا  األسر ببلدية املسيلة )مذكرة ماجستري(. كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، اجلزائر.
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 : ملخص

قدمشا يف هذه انورقة انبحثية واحدة من أهم ادلواضيع يف انوقت احلايل وهي تسيَت انشفاايت يف ظل  
إىل جتربة عدد من كثرهتا وزايدة أعدادها خوما بعد خوم، وتوجيهها نتونيد انطاقة انشظيفة واندائمة، ومت انطرق 

انبلدان ادلتقدمة وعدد من انبلدان انعربية انيت ال زانت يف طور تبٍت هذه انتقشية انيت تسمح ذلا نلحد من 
نفاايهتا ومن احلصول على طاقات وانتخلي تدرجييا عن انطاقات انشفطية وانبًتول، وتوصلشا نشتائج أمهها أن 

 .تونيد انطاقةهذه انتقشية تعترب من اهم انطرق احلدخثة ن
 JEL :Q49 ،Q4تصنيف 

Résume  3  

Nous avons présenté dans ce document l'un des sujets les plus importants 

actuellement, ce sujet est la gestion des déchets vu de l’augmentation de leur 

nombre jour après jour afin de générer une énergie propre et permanente, ainsi 

que les moyens de faire l’expérience d’un certain nombre de pays développés et 

d’un certain nombre de pays arabes qui est toujours en train d’adopter cette 

technologie. Ce qui leur a permis de réduire leurs déchets et d’obtenir les énergies 

et d’abandonner progressivement les énergies du pétrole et du pétrole. 

 Jel Classification Codes: Q49 ،Q4 

__________________________________________ 
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 مقدمة:  .1
 انتلوث مصادر من ومصدر انعامل مستوى على انبارزة انبيئية ادلركبلت من انصلبة انشفاايت تعد

 تروخه على وتعمل وهواء، وماء تربة من انبيئة عشاصر تلوخث يف ملموسة مسامهة تساهم حيث انبيئي،
 وختزخن ونقل مجع عملية يف ادلشاسبة انطرق اتباع وعدم عام بركل تزاخدها بسبب وذنك انعام ادلشظر
انشفاايت، ونظرا خلطورة هذه انشفاايت كان ال بد من اجياد طرخقة نلتخلص مشها وجاءت عدة  هذه ومعاجلة

ت اشكانية االستفادة من انكميات اذلائلة من انشفاايت يف انعامل طرق كردمها وحتوخلها وحرقها، مث طرح
نظرا نعدد انسكان انذي خزداد خوما بعد خوم وتزداد معه حجم وكمية هذه انشفاايت، نذنك دتت االستفادة 
 مشها عرب تونيد انطاقات انكهرابئية واحلرارخة من خبلل عدة طرق كاحلرق وانردم يف ادلطامر ادلختلفة، وعليه
انتررت هذه انتقشية عرب انعامل خاصة يف كبار اندول وحققت نتائج جيدة وحذت انبلدان انشامية حذوها 

 وهو ما نتطرق إنيه يف ورقتشا انبحثية هذه من خبلل طرح االشكانية انتانية:
 كيف يتم تسيري النفاايت الصلبة إلنتاج الطاقة يف العامل ومدى استفادة الدول من ذلك؟

 وتتفرع هذه االشكانية إىل األسئلة انفرعية انتانية :: فرعيةاألسئلة ال
 كيف ختم تسيَت انشفاايت انصلبة إلنتاج انطاقة؟-   ماذا خقصد ابنشفاايت انصلبة؟-
 ما مكان اندول انعربية ضمن هذه انتقشية؟ - ما هي أهم اندول انرائدة يف هذا اجملال؟ -

 نفًتض ما خلي:ونئلجابة على هذه األسئلة فرضيات البحث: 
 ختم حرق وردم انشفاايت انصلبة إلنتاج انطاقات -
 تعترب انطاقة احلرارخة وانكهرابئية يف أهم انطاقات انيت ختم تونيدها من انشفاايت انصلبة -
 دونة انياابن أهم اندول يف رلال حتوخل انشفاايت إىل طاقة -

 ة انبحثية:نطمح نتحقيق االهداف انتانية من خبلل هذه انورق أهداف البحث:
 انتعرف على تسيَت انشفاايت انصلبة؛ -
 انتعرف على أهم انطاقات ادلستخرجة من حتوخل انشفاايت انصلبة؛ -
 انتعرف على كربايت اندول انشاشطة يف هذا اجملال. -
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تشبع أمهية انبحث من أمهية هذا ادلوضوع خاصة يف ظل توجه اندول نلتخلي عن انطاقات أمهية البحث: 
خرجة تات انيت تؤثر على سلبا على انبيئة وانسعي نتعوخض هذه انطاقات ابنطاقة انشظيفة ادلسانزائلة وانطاق

 من هذه انشفاايت.
نئلجابة على األسئلة انفرعية واثبات انفرضيات من عدمها نتطرق إىل ثبلثة زلاور كما زلاور البحث: 

 خلي:
 ؛تسيَت انشفاايت انصلبة إلنتاج انطاقة  -
 ؛يف تونيد انطاقة عن طرخق انشفاايت انصلبة انعامل جتارب بعض دول  -
 .بعض انتجارب يف اندول انعربية  -
 تسيري النفاايت الصلبة إلنتاج الطاقة .2

اندول يف انسشوات األخَتة إىل االستفادة من كميات انشفاايت اذلائلة انيت تشتج انعدخد من اجتهت 
احلضارخة أو انصشاعية وانزراعية، ومن بُت طرق االستفادة عن انشراطات انيومية نئلنسان سواء ادلشزنية أو 

   .من هذه انشفاايت حتوخلها الستخراج انطاقة سواء احلرارخة أو انكهرابئية وهو ما نتطرق إنيه يف هذا احملور
نتشاول يف هذا احملور تعرخفات سلتلفة نلشفاايت انصلبة ومصادرها وأهم أنواع : مدخل للنفاايت الصلبة1.2
 ه انشفاايت:هذ

 أطلقت انعدخد من انتعارخف على انشفاايت انصلبة نذكر من بيشها:تعريف النفاايت الصلبة:  1.1.2
كبَتة  "نفاايت ادلشازل مبا يف ذنك انشفاايت عرفتها مشظمة انتعاون االقتصادي وانتشمية على أهنا:

ي وادلباين ادلكتبية وادلؤسسات وانرركات عن انتجارة وانتبادل انتجار فإن احلجم وانشفاايت ادلماثلة انشاجتة 
انصغَتة ونفاايت انساحات واحلدائق وانروارع وزلتوايت حاوايت انقمامة وانشفاايت انشاجتة عن تشظيف 

 (2016)اذليئةانعامة، األسواق" 
كما تعرف على أهنا:"ادلخلفات وبعض األشياء انيت أصبحت ال قيمة وال أمهية ذلا وأصبح صاحبها 

أما من اجلانب االقتصادي فهي كل مادة أو شيء قيمته االقتصادخة ، ها يف مكان ما ووقت ما"ال خرخد
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،كما عرفت مشظمة انصحة انعادلية انشفاايت هو  (4)اندغَتي،ص  معدومة أوسانبة ابنشسبة دلانكه"
ما ووقت انقاذورات أو انقمامة أو ادلخلفات وهي بعض األشياء انيت أصبح صاحبها ال خرخدها يف مكان 

 (4اندغَتي،"انشفاايت انصلبة:تعرخفها،أنواعها وطرق عبلجها"ص)  ما وأصبحت نيست ذلا قيمة أو أمهية"
من انتعارخف انسابقة نبلحظ أن انشفاايت انصلبة يف مفهومها مل حتدد نوع أو شكل معُت من 

أما من وجهة انشظر  االت.انشفاايت بل هي كل ادلخلفات انيت مل خعد االنسان حباجة الستعماذلا يف كل اجمل
انبيئية فإن انشفاايت تعترب خطرا ابتداء من انوقت انذي حتدث فيه عبلقة بيشها وبُت انبيئة، هذه انعبلقة 
ميكن أن تكون بصفة مباشرة أو نتيجة نلمعاجلة؛ أما من انشاحية االقتصادخة فتصشف ضمن انشفاايت كل 

)اندغَتي،"انشفاايت انصلبة: تعرخفها، أنواعها  سلبية ابنشسبة دلانكهمادة أو شيء قيمته االقتصادخة معدومة أو 
 (4وطرق عبلجها"، انصفحة :

ادلتعلق بتسيَت ومراقبة وإزانة  19-01من انقانون  3أما ادلررع اجلزائري فقد عرفها ضمن ادلادة 
اثلة انشامجة عن انشراطات انشفاايت على أهنا: " كل انشفاايت انشاجتة عن انشراطات ادلشزنية وانشفاايت ادلم

)ادلادة انصشاعية وانتجارخة واحلرفية وغَتها، وانيت بفعل طبيعتها ومكوانهتا وطبيعتها تربه انشفاايت ادلشزنية" 
 (2001دخسمرب   3،12

ختتلف انشفاايت انصلبة حسب مكوانهتا وميكن أن أتيت من عدة  مصادر النفاايت الصلبة: 2.1.2
 ادلوايل: مصادر نلخص أمهها يف اجلدول 

 : مصادر النفاايت الصلبة01جدول رقم 
 أنواع النفاايت الصلبة  ادلصدر

نفاايت ادلواد انغذائية، انورق ادلقوى، انكرتون، انببلستيك، ادلشسوجات واجللود، نفاايت احلدائق  سكشية
نيات واخلرب وانزجاج وادلعادن وانرماد، انشفاايت اخلاصة )مثل ادلواد كبَتة احلجم واالنكًتو 

 االستهبلكية واألدوات ادلشزنية وانبطارايت وانزخوت واإلطارات ( وانشفاايت ادلشزنية اخلطرة  
انشفاايت ادلتعلقة ابخلدمات وانتشظيف ونفاايت انتغليف ونفاايت ادلواد انغذائية ونفاايت مواد انبشاء  صشاعية

 واذلدم وانشفاايت اخلطَتة وانرماد وانشفاايت اخلاصة
 انغذائية، ادلواد ونفاايت واخلرب، انببلستيكية، وادلواد ،)انكرتون( ادلقوى وانورق األوراق، نفاايت جتارخة
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 .اخلطرة وانشفاايت اخلاصة، وانشفاايت وادلعادن، وانزجاج،
سللفات ادلشرآت 

 وادلؤسسات
 وانزجاج، ائية،انغذ ادلواد ونفاايت انببلستيكية، وادلواد ،)انكرتون(  ادلقوى وانورق انورق، نفاايت
 .احليوخة انطبية وانشفاايت اخلطرة، وانشفاايت اخلاصة، وانشفاايت وادلعادن،

 اذلدم سللفات
 وانبشاء

 .وغَتها واخلرسانة، وانصلب، األخراب، نفاايت

 انعامة تانشفااي األشجار،وسللفات وتقليم انطبيعية، ادلشاظر وهتيئة انروارع، كشس عن انشاجتة انشفاايت انبلدخة اخلدمات
 .)وغَتها انتصشيع عمليات مثل( وانرواسب انًتفيهية؛ ادلشاطق من وغَتها وانرواطئ ادلشتزهات يف

 .انذبح نلمواصفات،وسللفات ادلطابقة غَت وادلشتجات اخلردة، ومواد ادلعاجلة، عمليات نفاايت صشاعية
 .)اآلفات مبيدات مثل( اخلطرة شفاايتوان انزراعية، وانشفاايت انفاسدة، انغذائية ادلواد نفاايت زراعية

اذليئة انعامة نًتوخج  -إدارة انشفاايت –تقارخر موجزة حول انقطاعات االقتصادخة انواعدة ادلصدر: 
 .6االستثمار وتشمية انصادرات، سلطشة عمان، ص 

من بلد قسم انشفاايت انصلبة إىل عدة أنواع ختتلف كميتها ونوعها ت أنواع النفاايت الصلبة: 3.1.2
ى حسب انكثافة انسكانية واحلانة ادلعيرية نلسكان وادلستوى انثقايف نؤلخر آلخر وميكن من مدخشة 

على تقسيمُت يف اساسا واالجتماعي ذلم وانشراط االقتصادي فيها سواء انتجاري أو انصشاعي، ونعتمد 
 هذا انبحث نذكرمها فيما خلي:

 (2001ادلؤرخة يف دخسمرب 12، 3)ادلادة قسم إىل:: وتشالنفاايت الصلبة اخلطرة والغري خطرة.1

هي انشفاايت انشاجتة عن االنرطة وانعمليات ادلختلفة أو رمادها انيت حتتوي يف النفاايت اخلطرة:  1.1
تركيبتها على مواد سامة وخطرة، وتركل خطرا على صحة اإلنسان ومقومات انبيئة نظرا نكون هذه ادلواد 

عال مشها انشفاايت انصشاعية ونفاايت ادلسترفيات وادلشرآت اندوائية كما ميكن أن قابلة نبلنفجار أو االشت
 حتتوي نفاايت انصرف انصحي أو انصشاعي على مكوانت تكون خطَتة.
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: هي انشوع انثاين من انشفاايت انصلبة انيت ال حتتوي على مواد أو مكوانت النفاايت الغري خطرة 2.1
يميائية وانفيزايئية وترمل على مواد عضوخة وأخرى غَت عضوخة نذكر خطَتة، تتباخن يف خصائصها انك

 مشها:
انشفاايت انصلبة انبلدخة )انقمامة(: وهي انيت تتضمن عادة فضبلت ادلشازل واحملبلت واألسواق انتجارخة  -أ

  وادلؤسسات اخلدماتية...اخل؛
نعمراين يف ادلدن وانقرى وانذي تشتج نفاايت عملية اذلدم وانبشاء: وهي انفضبلت انشاجتة عن انتطور ا-ب

 عشه األتربة وسللفات انبشاء؛
انشفاايت انصشاعية: هي ادلخلفات انشاجتة عن -د انشفاايت انزراعية: وهي سللفات األنرطة انزراعية؛-ج 

 األنرطة انصشاعية ادلختلفة كانصشاعات انغذائية وانكيمائية وصشاعات مواد انبشاء.
ادلتعلق  19-01: صشفت ادلادة األوىل من انقانون بة حسب التشريع اجلزائرينواع النفاايت الصل.أ2

 بتسيَت انشفاايت ومراقبتها وإزانتها انشفاايت انصلبة إىل:
انشفاايت  -نفاايت صلبة حضرخة خاصة؛ -نفاايت صلبة حضرخة عادخة ) انشفاايت ادلشزنية وما شاهبها(؛ -

 (4، ص2015/2016)حدة،  اذلامدة.
وهي كل ادلخلفات انشاجتة عن فاايت الصلبة احلضرية العادية )النفاايت ادلنزلية وما شاهبها(: الن 1.2

ادلشازل وادلطاعم وانفشادق، ونفاايت تشظيف انروارع وانطرقات واألسواق وادلساحات اخلضراء وكذا 
فة إىل نفاايت انشفاايت انصلبة انيت تصدر عن اإلدارات واحملبلت وادلؤسسات انعمومية واخلاصة، إضا

 زلطات معاجلة ادلياه ادلستعملة؛
هي أخة نفاايت تعامل معاملة خاصة يف طرخقة حفظها أو نقلها أو  نفاايت صلبة حضرية خاصة: 2.2

انتخلص مشها وتكون يف طبيعتها أو تركيزها تركل هتدخدا زلتمبل نصحة اإلنسان وبيئته كوهنا إما سرخعة 
،ص 2006)احلسن،  ، تسبب انتآكل أو سرخعة انتفاعل مع مواد أخرى االشتعال أو قابلة نبلنفجار أو

 نفاايت ادلساخل.-نفاايت ادلشازل اخلطَتة؛- انشفاايت انطبية اخلطَتة؛- وتشقسم إىل: (342



 شراد غزالن 

 

363 

ختكون هذا انشوع بركل عام من عشاصر معدنية مستقرة أو هامدة حيث ال تتغَت  النفاايت اذلامدة: 3.2
وتشتج هذه ادلخلفات من أنرطة انتعدخن  انفيزايئية يف أي وسط توضع فيه،خصائصها انكيميائية و 

 وادلشاجم، أنرطة فبلحية كتشظيف انًتبة، أنرطة احلصول على مرتقات احلليب.
عد انشفاايت حانياً اثنث مصدر من مصادر انطاقة ادلتجددة ت:استخراج الطاقة من النفاايت الصلبة 2.2

كما تساهم مع طاقة انكتلة احليوخة، أبكثر من نصف انطاقة  انرمس وانرايح، منوًا عرب انعامل بعد طاقيت
من دول انعامل جتتهد يف انبحث وانتطوخر ووضع خطط دا وهذا ما جعل عد ادلتجددة ادلستخدمة عادلياً 

 وقود سائل أو وقود غازي أو حرقها نتحول إىل على مستوى واسع نفصل انقمامة وتدوخرها أو حتوخلها
 فيها معاملة حوايل بلص انطاقة، وقد جربت تقشية احلرق هذه ألول مرة يف كل من سوخسرا وانياابن الستخ

كما مت جتهيز شبكات واسعة يف   مث انتقلت إىل ابقي اندول األوربية، من انشفاايت هبذه انطرخقة،% 8
قة تعمل زلر  350معظم ادلدن انكربى نضمان تغذخة مستمرة حملارق انفضبلت حيث خوجد حوايل 

مليون  27إىل طاقة دتد  طًشا من انشفاايت 50يمكن أن ختم انيوم حتوخل ابستمرار يف كل أضلاء انعامل،  ف
طن من  2أطشان من انشفاايت تساوي طًشا واحًدا من انبًتول، و 4 كما أن .نسمة ابنكهرابء يف أورواب

ول انصشاعية أن حرق انفضبلت كما تعترب عدد من اند انشفاايت خساواين طًشا واحًدا من انفحم.
وانشفاايت هي إحدى اخلطوات ادلهمة يف تونيد احلرارة انشاجتة عن احلرق وانيت تستخدم يف انتدفئة وتونيد 

زلطة حتوخل انشفاايت إىل طاقة انطاقة انكهرابئية، وتتم عملية حتوخل انشفاايت إىل طاقة من خبلل قيام 
حرارة الستخدامهما يف األغراض انصشاعية،  نصلبة إىل كهرابء و/أوبتحوخل انشفاايت احمللية وانصشاعية ا

هذه تعمل ، وهي طرخقة صدخقة نلبيئة واقتصادخة يف انتكانيف السًتداد انطاقة زخة،وأنظمة انتدفئة ادلرك
مث خقوم انبخار  عن طرخق حرق انشفاايت يف درجات حرارة مرتفعة، وتستخدم احلرارة نتونيد انبخار احملطة
غيل توربُت نتونيد انكهرابء، كما خعترب حتوخل انشفاايت إىل طاقة أحد أهم خيارات انطاقة انبدخلة انقوخة بتر

وانغاز  وانفّعانة نتقليل انبعااثت اثين أكسيد انكربون واستبدال أنواع انوقود األحفوري)انشفط
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ثلثي ، كما خصشف حيويمن انشفاايت ادلشزنية على أهنا وقود  2/3ختم تصشيف حوايل  حيث وانفحم(،
 .حجم انشفاايت كوقود زلاخد اثين أكسيد انكربون وانتقليل من االعتماد على أنواع انوقود األحفوري

فمثبل يف برخطانيا ختم حرق انشفاايت انصلبة يف عدة مشاطق مشها نتستغل يف انتاج انطاقة احلرارخة ألبشية  
ك ادلخازن انيت ميتلكها عامة انشاس، أما انرماد فيمكن أن متعددة انطوابق وبعض األبشية انعامة مبا يف ذن

نتونيد انطاقة انكهرابئية واحلرارخة وانوقود  ها أخضااالستفادة من حرق كما ختمخستخدم يف انترييد وانبشاء،  
 (2019) ربيع انرخس"تونيد انطاقة من انشفاايت   من خبلل ما خلي:

استخراج انوقود من انشفاايت بعد عملية انفصل ادليكانيكي ختم  :استخراج الوقود من النفاايت 1.2.2
نلشفاايت انيت ختم فيها فصل ادلواد انغَت قابلة نلحرق مثل ادلعادن وانزجاج وتوجيه ادلواد انعضوخة ادلتبقية إىل 
احلرق الستخراج انوقود، كما ختم استخدام انرماد كمادة حترق مع انفحم نتونيد انطاقة، غَت أن هذه 

رخقة مل تعد كثَتة االستخدام يف اورواب بسبب سلبياهتا ما أدى غلى ظهور قوانُت تشص على انتقليل من انط
 استخدامها؛

خستخدم انغاز ادلتوند من ادلطامر انصحية نلحرق يف األفران إلنتاج  تطوير غاز ادلطامر الصحية:-1
طن من  1اض انتدفئة، ونظراي فإن كل بخار نغرض تونيد انطاقة انكهرابئية أو انتاج مياه ساخشة ألغر ان

مًت مكعب من انغاز وذنك يف موقع عمره عرر سشوات أو أكثر،   1500و  300انشفاايت خوند ما بُت 
كما أن تكلفة تونيد انطاقة من غاز ادلطمر انصحي ال تعترب ابهظة مثل ابقي انطرق ابنتايل فهي مرجعة 

 أكثر على استغبلل هذه انشفاايت؛
صشعة من ادل: ختم يف هذه انتقشية استخدام ما خسمى ابدلهاضم لالهوائي للنفاايت الصلبةادلخمر ا-2

خبلل انسيطرة عليها جيدا، ويف هذه احلانة فإن هضم انشفاايت ختم يف اسابيع بدال من سشوات ذنك أنه 
، شاطق انسكشيةختم ختفيفها بسوائل اجملاري، وختتلف هذه ادلهاضم عن ادلطامر يف امكانية نصبها قرب ادل

 وهبذا ال حتتاج أن ختم نقل انقمامة دلسافات بعيدة، إضافة إىل أهنا ال حتتاج إىل مساحات كبَتة؛
: ختم جتميع كميات ضخمة من انشفاايت انصشاعية وانتجارخة يف كل النفاايت الصناعية والتجارية-3

ق، كما أن قسما كبَتا مشها خكون حوايل ثلثي هذه انشفاايت خكون قابل نبلحًتاحيث ختم تقدخر مدخشة، 
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نوعية ادلواد، ففي عمليات تصشيع األغذخة مثبل جيب أن  الختبلفغَت مبلئم نلجمع مع انشفاايت ادلشزنية 
تعاجل قبل طرحها كشفاايت نتقليل أتثَت ادلواد انبيونوجية وانكيميائية، وختم بعد ذنك وضعها يف هاضم 

 إلنتاج انطاقة احلرارخة. 
 (2016)انريباين،  ستعملة يف حتويل النفاايت إىل طاقة:الطرق ادل 2.2.2

 800يف زلارق خاصة على درجات حرارة تزخد عن  عملية احلرق ادلباشر نلشفاايت تمت احلرق ادلباشر:-1
درجة مئوخة، نضمان عدم انبعاث ادللواثت انغازخة انسامة اىل اذلواء اجلوي وهي اكثر طرخقة مستخدمة يف 

 بسبب نلحصول على انطاقة أووتعتمد اندول على هذه انطرخقة أساسا  إبحراق نفاايهتا،اندول انيت تقوم 
عدم وجود مساحات واسعة من االراضي نعمل ادلكبات انصحية، وهذه انطرخقة نيست حدخثة فقد مت 

ربخطانية، ومشذ ن اندإحدى  ادليف  1847وحتدخدا يف عام  استخدامها مشذ مشتصف انقرن انتاسع عرر،
احلُت تطور تصميم هذه احملارق وزادت سعتها واستعملت يف تونيد كميات ال أبس هبا من انطاقة  ذنك

انكهرابئية يف بعض دول انعامل مثل انسوخد واندمنارك، ومن أهم ادلخاطر انيت حتيط هبذا انشوع هو احتمال 
فهي تشتج كميات كبَتة تسرب بعض انغازات انسامة مثل اندخوكسيشات واندقائق ادلعدنية انضارة، كذنك 

من غاز اثين اوكسيد انكربون انذي خصعب انتخلص مشه، ونذا مت تعدخل تصميم كثَت من مصانع حرق 
انشفاايت يف انعامل، نتكون اقل انتاجا نبلنبعااثت انغازخة وهو ما جعل مردود انطاقة انشاجتة من هذه ادلصانع 

انيت تكلف مبانغ  إىل انصيانة اندورخةحلرق حباجة ، كما أن أفران ا%20قليلة نسبيا، حيث ال تتعدى 
وتعد انياابن األوىل عادليا %، 98طائلة، نكن من أهم حسشاهتا أهنا تقلل حجم انشفاايت بشسبة تزخد على 

 . يف هذا اجملال
:وهو من أحدث انتقشيات وأكثرها رواجا يف مرارخع انبحث انتطوخرخة، وانيت هتدف إىل  التغويز -2

كثَت مشها ال خشاسب اخلطط احلانية وادلستقلبية يف انأصبح انيت  ،ةء عن احملارق انصحية انتقليدخاالستغشا
تسخُت انشفاايت إىل درجات حرارة مرتفعة أن ختم على  انغوخز  إنتاج انطاقة من انشفاايت، وتقوم فكرة

ل انكربونية ادلكونة درجة بغياب االوكسجُت، شلا خؤدي إىل تفكك كافة انسبلس 6000جدا قد تصل اىل 
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نلمواد انعضوخة وحتوذلا إىل غازات مثل غاز ادليثان وغَته من انغازات اذليدروكربونية اخلفيفة، أو إىل غازي 
ذان خستعمبلن حانيا بكثرة يف خبلاي انطاقة انيت ترغل زلركات لاثين أوكسيد انكربون واذليدروجُت، ان

غوخز هي قوس انببلزما ادلتأخن، ذو درجات احلرارة انيت تزخد عن انسيارات، وأشهر طرخقة ختم فيها إجراء انت
كلفن ) فهرهناخت( وهذه احلرارة كافية نتكسَت كافة انروابط ادلوجودة يف انشفاايت وحتوخلها إىل   10000

غازات، ومن أهم ميزات  انتغوخز أنه ال خشتج انرماد انذي خعترب مركلة أساسية يف احملارق انتقليدخة،كما 
مردود انطاقة من هذه انعملية عايل مقارنة بتقشية احلرق ادلباشر، وما تزال كثَت من مصانع إنتاج انطاقة  أن

، وتتلخص تقشية انتغوخز يف عانتغوخز زلصورة يف بعض اندول ادلتقدمة ومل تلق االنترار انواس ابستخدام
 انركل ادلوايل:

 تغويز: ملخص لتقنية ال 01شكل رقم 

 
 إىل وقود ..حلول بيئية وطاقة بدخلة"، مشرور على: نفاايتمن "ادلصدر: 

https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2018/02/06/%D9%85%D9%86- 

https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2018/02/06/%D9%85%D9%86-
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دلشتجات انببلستيك، انيت  نتقشية، تستخدم هذه ا: وخعرف أخضا ابنتكسَت احلرارياالحنالل احلراري -3
إذا مت تعرخض هذه ادلواد حلرارة وضغط حيث  تتكون من سبلسل طوخلة من مركبات هيدروكربونية خفيفة

أن تكون بدخل  انيت ميكنفإهنا تتكسر مشتجة سوائل شبيهة ابنوقود انبًتويل  عانيُت بغياب االوكسيجُت
توفَت احلرارة انبلزمة نلتكسَت نطاقة انضائعة يف زلارق انشفاايت االستفادة من ان أن ختم شلتاز نه، كما ميكن

تقشيات انتكسَت احلراري يف انتاج انفحم وانوقود انسائل وانغاز  ميكن تطبيقكما  احلراري دلواد انببلستيك،
 . من انشفاايت انعضوخة

بات انصحية، ونكن عملية من ادلعروف أن انتاج انغاز احليوي ختم حانيا من ادلك إنتاج الغاز احليوي:-4
االنتاج تستغرق وقتا قد خزخد على عررخن سشة، ويف تلك ادلدة ختم انتاج مليارات األطشان من انشفاايت، 

فقد مت انراء مصانع تعتمد على استعمال  ونتسرخع عمليات انتحلل انبلهوائي انيت تشتج انغاز احليوي
حرارة مرتفعة نسبيا نتحفيز انكائشات اندقيقة ادلسؤونة عن انتحلل وبذنك فإن انعملية انيت حتتاج إىل 
سشوات قد تتم يف أايم قليلة، وهذا خزخد من مردود انطاقة وخقلل احلاجة إىل مساحات واسعة من األراضي 

 انطاقة وانكهرابء يف انركل ادلوايل: إلنتاجل تدوخر انشفاايت ونلخص مراح.إلنراء مكبات جدخدة
 : ملخص لطريقة توليد الطاقة والكهرابء من النفاايت02شكل رقم 

 
 :مشرور علىمن نفاايت إىل وقود ..حلول بيئية وطاقة بديلة"، ادلصدر: "

https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2018/02/06/%D9%85%D9%86- 

https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2018/02/06/%D9%85%D9%86-
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 يف توليد الطاقة عن طريق النفاايت الصلبة العامل جتارب بعض دول .3
تعترب اندول ادلتقدمة سباقة يف رلال تصشيف وحتوخل انشفاايت واستخراج انطاقات مشها على عكس اندول 

تقشيات مشذ انعصور انقدمية، نذنك صلد أن انعدخد من اندول ذلا جتارب انعربية، فقد بدأت فيها هذه ان
رائدة يف هذا اجملال سواء اندول اآلسيوخة كانصُت وانياابن، أو اندول األوروبية ادلختلفة أو اندول األمرخكية 

شطقة وانتطرق على غرار انوالايت ادلتحدة األمرخكية ودول أمرخكا انبلتيشية، وقد قمشا ابختيار بلد من كل م
 نتجربته يف هذا احملور.

تعترب دونة انياابن من اندول انرائدة يف هذا اجملال ومن األوائل انذخن انتهجوا هذا ادلشهج الياابن: 1.3
شهدت انياابن يف ستيشيات انقرن ادلاضي منوًا اقتصاداًي متسارعًا مصحوابً نبلستفادة من نفاايهتم، فقد 
االستهبلك انواسع ومت انتخلص من كميات هائلة من انشفاايت انيت رافقت هذا حبقبة من اإلنتاج انضخم و 

فشظرًا دلساحة انياابن احملدودة، ال  انشمو. وسرعان ما أصبحت مسأنة معاجلة هذه انشفاايت قضية خطَتة.
ن انيااب ميكن وضع كميات كبَتة من انشفاايت يف مكبات انشفاايت. وابإلضافة إىل ذنك ونظرًا العتماد

انتركيك يف استخدام ادلشتجات انيت ميكن انتخلص مشها  على انواردات بركل كبَت يف مواردها، فقد بدأ
وبدأ انعدخد من انياابنيُت انيوم خدركون دتامًا أمهية احلد من انشفاايت وانتخلص مشها بطرخقة .يف ضوء ذنك

صشفة حبيث خقوم انسكان بفصل مشاسبة. وأدخلت معظم انبلدايت أنظمة مجع قمامة يف سبلل مهملة م
انشفاايت إىل نفاايت قابلة نلحرق ونفاايت غَت قابلة نلحرق ونفاايت سائبة وما إىل ذنك حبيث ختم 

ختم مجع انورق وانزجاجات وانعلب انببلستيكية  ختصيص خوم زلدد جلمع كل فئة من انقمامة على حدة.
 23مبلخُت شخص خعيرون يف  8.9رب من ااك ما خقفهش وانزجاجية على أهنا مواد قابلة إلعادة انتدوخر

زلطة  21 يف انياابن وجد، كما تطن من انشفاايت سشوايً  2.87مقاطعة يف طوكيو وخشتج هؤالء انسكان 
نلتخلص من انشفاايت )زلطات حرق( نلتعامل مع انقمامة )عدد احملطات خرمل تلك انيت جيري 

طن من  600ة احلرق كيتا، حيث حترق ما خصل إىل جتدخدها(.ومن األمثلة على هذه احملطات زلط
انذي خقع « سلزن انشفاايت»انشفاايت خومياً. تقوم انراحشات جبلب انقمامة انيت مت مجعها إىل موقع خسمى 

ساعة  24يف مبٌت احملرقة ذاته. تقوم انرافعات بشقل انقمامة من انراحشات إىل احملرقة انيت تعمل على مدار 
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مئوخة من أجل مشع تركيل مادة درجة  800رق انقمامة على درجة حرارة تفوق وختم ح يف انيوم
اندخوكسُت اخلطرة، وتقوم مرافق مراقبة انتلوث ادلتعددة ادلراحل اخلاصة ابحملطة ابنقضاء هنائيًا على أخة مواد 

ا تطبق نوائح تقع احملطة ابنقرب من مركز سكٍت، وابنتايل فإهن وأكاسيد انشيًتوجُت.خطرة مثل اجلسيمات 
تستخدم زلرقة زلطة احلرق كيتا انغاز فقط .مكافحة تلوث خاصة أكثر صرامة بكثَت من ادلتطلبات انقانونية

ل. اممن خبلل انشفاايت احملروقة بركل ك ةختم ترغيل نَتان احملرقحيث مشذ بدء ترغيلها ونغاخة إخقافها، 
نعملية على ضلو فعال نتونيد انطاقة واحلرارة. وختم االنتفاع من انطاقة احلرارخة ادلتوندة يف هذه ا

(http://www.alwasatnews.com/news/809635.html) 
   الوالايت ادلتحدة األمريكية: 2.3

إىل  تت، إذ ترَت انتقدخرامن انتجارب انرائدة عادليا، جتربة انوالايت ادلتحدة يف انتعامل مع انشفااي 
 50مليون طن سشواي، وتصل قيمة انشفاايت ضلو  254أن إنتاج انشفاايت انصلبة فيها خصل إىل ما خقارب 

،  EPA)ووفقا نوكانة محاخة انبيئة األمرخكية  .% مشها40إىل  34مليار دوالر، وختم إعادة تدوخر ضلو 
مع انغا 2300خوجد ضلو  مشها وخجستخدم إلنتاج طاقة كهرابئية تكفي  520ز يف موقع نطمر انشفاايت، جيج
ومن أشهر  % من انطلب على انغاز انطبيعي زلليا،1، وتسد ما نسبته زلأنف مش 700إلانرة ضلو 

يف مقاطعة نوس أصللس، انذي خعد انثاين من ” بوخشيت هيلز“ادلطامر ادلستغلة يف انوالايت ادلتحدة مطمر 
أنف مشزل. كما ختم  50ميغاواطا من انكهرابء أي ما خكفي حاجة  50 حيث احلجم، هذا ادلطمر خوند

تقوم دائرة إدارة انشفاايت يف والخة  ابإلضافة إىل ذنك.ضغط انغاز فيه الستعمانه كوقود نآلنيات انعاملة فيه
 ميغاواط من انكهرابء، 500نتوند مشها   هيوسنت بترغيل مخسة من أكرب ادلطامر يف انوالايت ادلّتحدة

من انغاز ادلشتج من % 93ويف مطمر أنتامونت انتابع إلدارة انشفاايت يف هيوسنت، دتتد أاننيب جلمع ضلو 
وتتشافس ادلدن األمرخكية يف كما .آالف غانون من انغاز انسائل انذي خجستخدم كوقود 10نفاايته وإلنتاج 

ارس حول أمهية فرز انشفاايت، فمثبلً عرب برامج تثقيفية نطبلب ادلد ختطي انشسبة انعامة نتدوخر انشفاايت
من نفاايهتا وختطط نتدوخر ما خقارب % 50إىل  30تستطيع مدخشة فرخسشو يف كانيفورنيا إعادة تدوخر من 

http://www.alwasatnews.com/news/809635.html
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وهشاك طرخقة مبتكرة تلجأ إنيها بعض انرركات %90من تلك ادلرمية يف ادلطامر، وصوال إىل % 75
طامر، تتمثل يف استغبلل أسطح األراضي غَت انصاحلة نلزراعة األمرخكية، حال امتؤلت انسعة انتخزخشية نلم

 آالف 10زرع أنواح انطاقة انرمسية عليها، ومبا أن عدد ادلطامر ادلشتهية انصبلحية خفوق ـ أو انسكن
ب انًتبة انفاسدة، واستغبلل أمثل نلمساحات، ر حتقق مشافع عّدة تبدأ ببشاء حواجز دلشع تسفإهنا  مطمر

 .ول على طاقة نظيفة ومتجددةوابنتايل احلص
  :ادلانيا3.3

ال  عادليا يف حتوخل انشفاايت إىل طاقة حيث ةكما تعترب جتربة اندونة األدلانية من انتجارب انرائد
مكان آخر يف انعامل ختم فيه فصل انشفاايت وإعادة تدوخرها وحتوخلها إىل طاقة مثلما هو احلال يف أي خوجد 

ماً شرعت أدلانيا فعلياً يف تطبيق نظام فصل انشفاايت. آنذاك اعترب انكثَتون هذا عا 22أدلانيا فقبل حوايل 
انقرار مبثابة "ثورة خضراء" فانغاخة كانت يف ابدئ األمر تصفية ادلواد انقابلة إلعادة االستعمال حىت ال ختم 

 تحتون، مث ًا على ادلشاخدفشها أو حرقها، دلا يف ذنك من سلاطر هتدد انًتبة ومشابع ادلياه، ونلمحافظة أخض
 .سشوايً، وإىل مصدر متجدد نلطاقة أوروإىل صشاعة تدّر على االقتصاد األدلاين حوايل أربع مليارات 

طة عمبلقة زل ، وهيزلطات جتميع انشفاايت يف مدخشة بونأكرب أس دبليو يب"، إحدى "تعترب زلطة 
جتميع كل انشفاايت عن طرخق شاحشات ث ختم حبيوحتتوي على رلمعات وزلرقة نلشفاايت وموند كهرابئي. 

 رميانعدخد من انشاس ب ، أو قد خقوممًتًا حتت األرض 12مجع انشفاايت يف رلمع مغلق على عمق 
، كاألجهزة اإلنكًتونية انقدمية. بعد ذنك ختم نقل هذه انفضبلت أبنفسهم انفضبلت انيت ال تصلح

على اجملمع إىل ثبلثة أفران كبَتة حلرقها، غَت أنه حسب رافعتُت تداران من غرفة انقيادة يف أ بواسطة 
أصحاب االختصاص يف ادلانيا أن طاقة انشفاايت ال ميكشها أن تعوض أبي حال من األحوال انشفط أو 

فهي  ،انغاز أو انطاقة انشووخة ألن ادلركلة هي أن كميات انشفاايت يف تقلص مستمر بسبب إعادة انتدوخر
آالف مشزل ابنتدفئة على عكس انتجارب انسابقة  10أنف مشزل وتزود حوايل  20 ند انكهرابء حلوايلتو 

انيت ترى انبلدان أن هذه انطاقة إبمكاهنا تعوخض انطاقات انزائلة انسابقة انذكر، ميكن ألن أدلانيا مل تصل 
 يف أدلانيا()هكذا حتول انشفاايت ادلشزنية إىل طاقة متجددة  إىل ادلستوى انذي وصلته اندول انسابقة.
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 بعض التجارب يف الدول العربية.4
ك أن اندول انعربية ال تزال بعيدة عن ادلستوي انذي وصلته اندول ادلتقدمة يف رلال تدوخر ال ش

فهشاك مرارخع تقوم مبجهودات وجتارب مستمرة،  اومعاجلة انشفاايت إلنتاج انطاقة مبختلف أنواعها، إال أهن
ملكة انعربية انسعودخة واإلمارات انعربية ادلتحدة ومصر واألردن. نكن ما زانت جترخبية ومعلشة يف كل من ادل

مرارخع حتوخل انشفاايت إىل طاقة يف طور انتجرخب واإلنراء. وتعاين كثَت من اندول انعربية من ظاهرة 
إال  .بية فقطادلكّبات انعروائية وتستخدم احملارق "انصحية" حانياً يف غانبية هذه اندول حلرق انشفاايت انط

خعترب أكرب مشرأة نفرز أن اندول انعربية أنرأت بعض مواقع انردم وانفرز على غرار موقع أم عزة انذي  
كما أنه  أنف طن من انقمامة سشواًي، 850حوايل ودفن انشفاايت يف ادلغرب انعريب، حيث خستقبل 

بتموخل مرروع  انبشك اندويل ا قامختسبب ابنكثَت من ادلراكل انبيئية ألهايل مشطقة "أم عزة"، ومؤخرً 
ما  إلعادة أتهيل ادلكب واالستثمار يف انشفاايت نتحوخلها إىل "ثروة"، حيث ختم هشاك حانًيا استخراج

أنف طن من  100كما أنه ختم استخراج   .ت انصلبة سشواًي إلعادة بيعهامن انشفااين ط 2200 خقارب
انشفاايت انعضوخة من ادلكب إىل مساد، وابنتايل ختفيف شيء من انعبء انبيئي انذي ختسبب به ادلكب 

هي نفاايت عضوخة وتصل إىل  انعريب متمثبًل ابنروائح، ابألخص أن نسبة كبَتة من انشفاايت يف ادلغرب
% يف أورواب، وكذنك ختم استخراج انغاز احليوي مث نقله إىل مصشع 30نشفاايت مقارنة بـ % من ا60

  .اإلمسشتأمسشت قرخب كي تساهم انشفاايت يف صشاعة 
حانًيا مرروًعا طموًحا نتحوخل انشفاايت إىل طاقة نظيفة تكفي نتزوخد تطور : اإلمارات العربية ادلتحدة-
مدخشة مصدر ابالشًتاك مع ابنتحدخد يف ادلرروع يف إمارة انرارقة  فيذ، وختم تشأنف مشزل ابنكهرابء 28

شركة بيئة اإلماراتية )مقرها انرارقة( ادلتخصصة يف انتشمية ادلستدامة وإعادة تدوخر ادلخانفات وانشفاايت 
من أنف طن  300ادلرروع ندى استكمانه يف إمارة انرارقة خهدف دلعاجلة حوايل هذا  .وحتوخلها إىل طاقة

ميجاواط تضاف إىل شبكة كهرابء انرارقة، إذ حيرق  30انشفاايت انصلبة سشواًي، بقدرة إنتاجية تصل إىل 
أهنا  انتأكيد على شركة بيئة يف حُت تسعى.طًشا من انشفاايت انصلبة يف انساعة انواحدة 35 حوايل ادلرروع

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/02/16/morocco-lets-nothing-go-to-waste
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/02/16/morocco-lets-nothing-go-to-waste
https://www.beeah.ae/ar
https://www.beeah.ae/ar
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طرق انفعانة نبلستفادة من مزااي انطاقة انشظيفة عرب تونيد انطاقة انرمسية وحتقيق انكفاءة انقصوى تتبٌت ان
انرركة أول مرفق نتحوخل انشفاايت إىل طاقة، وهو من أكرب  هذه ودتتلك.يف حتوخل انشفاايت إىل طاقة

ن انشفاايت غَت انقابلة إلعادة أنف طن سشواًي م 160ادلرافق على مستوى انعامل، وميتاز بسعة عانية دلعاجلة 
انتدوخر، وحتوخلها إىل طاقة نتلبية االحتياجات ادلتزاخدة من انطاقة يف إمارة انرارقة، واحلد من االعتماد على 

 .انوقود األحفوري وخفض انبعاث انغازات ادلسببة نبلحتباس احلراري
وانببلستيك واإلطارات وادلطاط انورق كل من انشفاايت انشاجتة عن إلعادة تدوخر   كما أهنا تسعى

 .وانسيارات واخلردة ادلعدنية وانشفاايت اإلنكًتونية وانشفاايت انصشاعية انسائلة وسللفات انبشاء واذلدم وغَتها

 أنف مشزال ابنكهرابء(. 28)اإلمارات تطور مرروعا نتحوخل انشفاايت إىل طاقة تكفي نتزوخد 
وادلعروفة ابسم "طاقة" ابنعمل حانًيا على مرروع إلنتاج  انرركة انوطشية نلطاقة ، تقومويف ديب

 20ميجاواط وسيكون قادرًا على تزوخد  100انطاقة من مكبات انشفاايت، وانذي خفًتض أن تبلغ قدرته 
بطاقة انكهرابء، وحبسب انرركة فإن نظام انعمل ادلتبع يف ادلكب ادلخطط نه سيكون أصلع  ديبشزل أنف م

 .وأفضل من إنتاج انشفاايت من انطاقة انرمسية وانرخح
مستوى طن من انشفاايت خومًيا، وتعترب منوذًجا شليزًا على  3200هشاك مشرأة دلعاجلة حوايل  :قطر -

دلدة ”Keppelseghers“ل عليه من قبل شركة كيبل سيغَتز انسشغافورخة انررق األوسط، وقد مت انعم
من خبلل هذه ادلشرأة هتدف قطر إىل حتقيق رؤختها مبستقبل مستدام خضمن انتخلص  .أعوام 5تصل إىل 

% من نفاختها كشفاايت انورق 23وصلت قطر إىل تدوخر  من انشفاايت بطرخقة صدخقة نلبيئة، وحانًيا فقد
% فقط، كما مت تقليص انكميات انيت كانت تستقر يف ادلكبات إىل 8وادلعادن بعد أن كانت  وانببلستيك

% ونكن هشاك فرق شاسع، فبيشما يف ادلاضي كانت انشفاايت تستقر يف 92% بعد أن كانت تركل 64
م حتوخلها خت  ادلكبات دون معاجلة أما انيوم فهي ال تستقر إال يف مكبات ادلشراة فقط وبعد معاجلة حرارخة

 .إىل "رماد" وابنتايل ميكن استغبلذلا كمادة بدخلة وصدخقة نلبيئة تستغل يف تعبيد انطرقات
انبساخة مبحافظة  : فقد قامت احلكومة ادلصرخة يف بعض قرى انرخف مثل قرخةمجهورية مصر العربيةيف   -

مثل عيدان نبات انذرة  األخرىانررقية إبنتاج غاز ادليثان وانتخلص من بعض ادلخلفات انصلبة انزراعية 

https://www.taqaglobal.com/media/taqaworld-magazine/taqaworld-issue-3/articles/waste-energy
https://www.taqaglobal.com/media/taqaworld-magazine/taqaworld-issue-3/articles/waste-energy
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و حتوخلها إىل كحول اخثيلى انذي  وقش انقمح و بقااي درانت انبطاطس عن طرخق عمليات انتخمر
خستعمل و قودا يف كثَت من األغراض األخرى .حيث ختم دفن انبقااي ادلتخلفة يف ابطن األرض وهي تقل 

ئ األمر وتقوم احلكومة ادلصرخة ابستخدام انتج عن ادلخلفات األصلية ادلستخدمة يف ابد يف احلجم كثَتا
دتت  وهشاك جتربة كسماد عضوي نرفع خصوبتها خصوصا نؤلراضي ادلستصلحة حدخثا عمليات انتخمر

بعد تشريطها كيميائيا بواسطة  ابستخدام مادة ) انبشتونيت ( أو ) انطفلة ادلسامية ( ادلتوافرة بكثرة يف مصر
انصشاعية مبياه انصرف انصشاعي قبل اختبلطها مبياه انشيل  انعانقة هبا وادلخلفاتاجلَت احلي المتصاص ادلواد 
 انطفلة ادلسامية وفقآ حلجم ادلياه ادلراد تشقيتها دون أن ختأثر توقيت إزانة ادلواد و تضاف نسبة انبشتونيت أو
تها وهذه انطرخقة تكانيفها تشقي دقيقة مهما زادت كمية ادلياه ادلراد 60إىل  45انعانقة فهي يف ادلتوسط من 

قروش وتطحشه بوفرة شركة سيشاء نلمشجشيز  10 بسيطة فسعر انكيلو جرام من انبشتونيت ال خزخد على
انطرخقة ميكن تطبيقها مبختلف ادلصانع جبمهورخة مصر انعربية و  الستخدامه يف صشاعة انسَتاميك وهذه

انفكرة أخضا امكان إعادة استخدام ادلياه انشاجتة  نلحد من تلوثه ومن شليزات هذه انيت تصرف على انشيل
عادليا ال  وزلطات انبشزخن نلحد من استهبلك ادلياه بعد أن أصبح نصيب انفرد مشها اجلراحاتغسيل  من

انعانقة كسماد عضوي خستغل  مًت مكعب كما ميكن استخدام اخلليط ادلًتسب من ادلواد 100خزخد على 
نتاج انكهرابء من انشفاايت فهو مازال حتت اندراسة وال خوجد زلطة فعلية نتلك يف األراضي انزراعية .أما إ

 (12ص  2011)حسن،   انتكشونوجيا يف مصر.

 : خامتة.5
 انتطرق يف هذه انورقة انبحثية إىل طرق حتوخل انشفاايت انصلبة عرب انعامل نتونيد انطاقات مبختلف مت
ثبلثة زلاور من خبلل  ل انطاقات انزائلة كانشفط وانغاز عرب انزمن،انكهرابئية واحلرارخة إلحبلذلا زل أنواعها

ا إىل طاقات، أم وطرخقة حتوخله مصادرها وأنواعها تطرقشا يف احملور األول إىل مدخل تعرخفي نلشفاايت انصلبة
عدد   فكان نعرض جتارب عدد من دول انعامل من كل قارة مشها تطرقشا ندونة مشها نظرا نوجود احملور انثاين

استعرضشا فيه رلموعة فانثانث كبَت من انتجارب انشاجحة يف رلال حتوخل انشفاايت إىل طاقة، أما احملور 
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نعدد من  توصلشاقد و انعربية وانيت تعترب جتارهبا حدخثة مقارنة ببقية اندول انعادلية، دول بعض انجتارب ن
 :دلا خلي انشتائج نذكر مشها

 صلبة نتونيد انطاقة من أهم انطرق احلدخثة نتونيد انطاقة؛تعترب تقشية حتوخل انشفاايت ان -
 ال تزال اندول انعربية بعيدة عن استخدام هذه انتقشية واالستفادة مشها؛ -
 ؛تعترب دونة انياابن أهم اندول يف االستفادة من هذه انتقشية -
 تطبيق تقشية حتوخل انشفاايت نتونيد انطاقة تعترب ذات تكلفة ابهضة. -

ترتكز توصيات هذه انورقة يف اندول انعربية وسعيها أكثر الستخدام هذه انتقشية نتخليص  التوصيات:- 
تستخدم بدال من انطاقات انيت تعتمد عليها أغلب اندول من انشفاايت واحلصول على طاقات نظيفة 

دول انعربية من اندول انعربية وانيت هي طاقات زائلة على غرار انبًتول وانغاز، كما أن هذه انتقشية تساعد ان
 انشاحية االقتصادخة وانتخلص من انتبعية انشفطية فهي تعترب بدخبل فعاال دلصادر انطاقة انتقليدخة؛

   :.ادلراجع6
"، رللة إثراء، -انشفاايت إدارة-انواعدة  االقتصادخة انقطاعات حول موجزة اذليئة انعامة نًتوخج االستثمار وتشمية انصادرات،"تقارخر

 5ص  سلطشة عمان،
 جامعة ادللك سعود، 3سلسلة ثقافية جغرافية ، دمحم بن ابراهيم اندغَتي،"انشفاايت انصلبة، تعرخفها، أنواعها وطرق عبلجها"

 4ادلملكة انعربية انسعودخة، ص 
(، اجلمعية 3سلسلة ثقافية جغرافية ) "،النفاايت الصلبة: تعريفها، أنواعها وطرق عالجهادمحم بن ابراهيم اندغَتي،"

 4ادلملكة انعربية انسعودخة ص  اجلغرافية انسعودخة،
 77ادلتعلق بتسيَت ومراقبة وإزانة انشفاايت، اجلرخدة انرمسية رقم  2001دخسمرب  12ادلؤرخ يف  19-01من انقانون  3ادلادة 

ٍت بورقلة"، أطروحة دراسة حانة مركز انردم انتق –فروحات حدة، "انتسيَت ادلستدام نلشفاايت انصلبة احلضرخة يف اجلزائر 
 4(، ص 2015/2016دكتوراه، كلية انعلوم االقتصادخة، جامعة قاصدي مرابح، )

 342(، ص 2006فتيحة دمحم احلسن، "مركبلت انبيئة"، مكتبة اجملتمع انعريب نلشرر وانتوزخع، انطبعة األوىل، األردن، )
 26/02/2019، مت االطبلع عليه بتارخ   ربيع انرخس،" تونيد انطاقة من انشفاايت"، كتاب مشرور على موقع

https://download-engineering-pdf-ebooks.com/4042-free-book  

، مت االطبلع عليه خوم : 14/05/2016هيثم انريباين، " حتوخل انشفاايت اىل طاقة"، مقال مشرور يف جرخدة دنيا انوطن بتارخ  
26/02/2019  

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/403705.html 

https://download-engineering-pdf-ebooks.com/4042-free-book
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/403705.html
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 http://www.alwasatnews.com/news/809635.html  consulte le 23/02/2012  

 https://www.beawseha.com/2016/11/17/ Consulte le 14/03/2012  

 هكذا حتول انشفاايت ادلشزنية إىل طاقة متجددة يف أدلانيا"، مقال مشرور على ادلوقع:  
http://www.dw.com/ar     14/03/2019مت االطبلع عليه بتارخ 

أنف مشزل ابنكهرابء " مقال مشرور على ادلوقع:  28" اإلمارات تطور مرروعا نتحوخل انشفاايت إىل طاقة تكفي نتزوخد 
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 :ملخص
أصبحت مشكلة النفايات وخاصة ، يف ظل النمو الصناعي والدميغرايف الذي يشهده العامل املعاصر        

وعليه بات  الصناعية منها حمل اهتمام كل الدول، ملا هلا من أضرار جسيمة على البيئة والصحة العامة،
 يات للتقليل منها. لزاما على مراكز البحث العلمي إجياد آل

وتعد التكنولوجيا اخلضراء مبختلف أشكاهلا من بني اآلليات اليت تبنتها كربيات الشركات الصناعية،         
بإعادة رسكلتها وحتويلها إىل  وأدخلتها يف عملياهتا اإلنتاجية للقضاء على النفايات الصناعية يف مصدرها،

ولعل شركة االمسنت عني الكبرية  مما يعود عليها مبوارد مالية إضافية، مواد أولية تدمج يف العملية اإلنتاجية،
 واحدة من بني الشركات اجلزائرية اليت تبنت هذا املفهوم.

 : التكنولوجيا اخلضراء، النفايات، إعادة الرسكلة، مؤسسة االمسنت عني الكبرية.الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
       In light of the terrible industrial and demographic growth that is 

happening in the modern world, the problem of wastes, especially industrial 

ones, has become the focus of attention of all countries, as they have serious 

damage to the environment and public health; therefore it became necessary 

for scientific research centers to find mechanisms to reduce them .    

       The green technology in all its forms is among the mechanisms adopted 

by the major industrial companies and introduced in its production 

processes to eliminate the industrial waste in its source, by re-converting 

them into raw materials that are integrated in the production process, 

thereby returning them with additional financial resources. Perhaps the 

cement company of Ain-Lekbira is one of the companies which adopted 

this concept. 

key words : Green Technology, Waste, Recycling, The Cement 

Corporation of Ain-Lekbira 

Jel Classification Codes: Q53 , Q55. 
 .مقدمة:0

لقدد أدت الزيدادة السدريعة يف حوددو وأندواا النفايدات نتيوددة النمدو الصدناعي الددذي يشدهده العدامل مددن 
والنمو الدميغرايف من جهة أخرى إىل خلق مشكلة عويصدة ومتناميدة للحكومدات، تتمحدور أساسدا يف  جهة،

كمددادة أوليددة جيددب اسددتغ هلا إجيدداد القددرن املناسددبة الدديت تعمددل علددى احلددد مددن سددلبيات النفايددات، واعتبارهددا  
 لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية .

وللحدددد مدددن اآلسدددار السدددلبية للمخلفدددات الصددددناعية عملدددت كدددل دول العدددامل علدددى، حتفيدددز الشددددركات 
الصددناعية الناشددقة يف رقعتهددا اجلغرافيددة علددى تبددل مددا يسددما بالتكنولوجيددة اخلضددراء الدديت تعمددل علددى  فددي  

ة عن العملية اإلنتاجيدة ،مقابدل اسدتفادهتا مدن امتيدانات متنوعدة كالددعو املدادي، التخفيضدات امللوسات الناجت
اجلبائيددة .....إ   .ويف اجلزائددر تعددد شددركة االمسنددت عددال الكبددرية مبدداال حيددا يقتدددي بدده يف  ددال التكنولوجيددا 

ملفهوم وجتسديده علدى أرا الواقد  اخلضراء، باعتبارها من بني أوائل الشركات اجلزائرية اليت قامت بتبل هذا ا
لة نفاياهتدددا ، ممدددا مكنهدددا مدددن إعدددادة رسدددك 2660  مدددن خددد ل مشدددروا املصدددفاة ،الدددذي   إ دددانه يف سدددنة

 الصناعية وحتقيق مكاسب اقتصادية وبيئة .
 وعليه من هذا املنقلق ميكن صياغة اإلشكالية التالية:      



 -سمنت عين الكبيرةدراسة حالة شركة اال –مساهمة التكنولوجيا الخضراء في رسكلة النفايات الصناعية عنوان المقال: 

378 

ايــات الصــناعية بصــفة عامــة ، ومؤسســة كيــف تســاهم التكنولوجيــا الخضــراء فــي رســكلة النف -
 االسمنت بعين الكبيرة بصفة خاصة ؟

 ومن أجل معاجلة اإلشكالية حناول التقرن لألسئلة الفرعية التالية :
 هل تعترب التكنولوجيا اخلضراء من بني األدوات الضرورية  لرسكلة نفايات املؤسسات الصناعية ؟ -
خملفاهتدددا الصدددناعية )الغبدددار اإلمسنددديت ( الناجتدددة عدددن  ةهدددل هتدددتو شدددركة االمسندددت عدددني الكبدددرية مبعاجلددد -

 نشاطها اإلنتاجي؟
 انق قا مما سبق ميكن طرح الفرضيات التالية :.فرضيات البحث : 0.0

تعتددرب التكنولوجيددا اخلضددراء مددن بددني األدوات الضددرورية الدديت جيددب أت تتبناهددا املؤسسددات الصددناعية    -
 .دة رسكلتهاللتقليل من خملفاهتا الصناعية بإعا

جيعلهدا مصددر رئيسدي  شدركة االمسندت عدني الكبدرية ال هتدتو مبعاجلدة خملفاهتدا الصدناعية األمدر الدذي -   
 .للتلوث البيئي الذي تعاين منة املنققة ، ويتسبب يف تضييعا لعوائد مالية ضخمة

 .أهداف البحث.0.0
راء املتينددات مددن قبددل الشددركات يكمددن اهلددد  مددن البحددث يف إبددران الدددور الفعددال للتكنولوجيددا اخلضدد 

الصدددناعية، يف التقليدددل مدددن النفايدددات الصدددناعية وحتويلهدددا إىل مدددواد أوليدددة  ات قيمدددة اقتصدددادية تسدددتخدم يف 
 العملية اإلنتاجية. 

 .منهجية البحث.6.0
مددن أجددل اإلملددام مبختلددف جوانددب املوضددوا ودراسددة اإلشددكالية الرئيسددية واسددتخ   النتددائج حددول         
مدن البحدث اسدتخدمنا املدنهج  النظدرييات املقروحة حاولنا استخدام مزيج من املناهج، ففدي اجلاندب الفرض

الوصفي التحليلي، من أجل التعر  على املفاهيو الرئيسية املتعلقة مبوضوا دراستنا، كما اعتمددنا مدن جهدة 
قد  مدن خد ل التقدرن إىل  علدى أرضدية الوا النظدريسانية على منهج دراسة احلالدة كمحاولدة إلسدقاجل اجلاندب 

  .كل ما خيص التكنولوجيا اخلضراء وإعادة رسكلة النفايات الصناعية يف شركة اإلمسنت عني الكبرية
 . أساسيات التكنولوجيا الخضراء.0

تعريفهددا ،أهدددافها،  سدديتناول هددذا ابددور بإجيددان  موعددة مددن العناصددر املتعلقددة بالتكنولوجيددا اخلضددراء،        
إلضددددافة إىل أهدددو املزايددددا االقتصدددادية والبيئيددددة الناجتددددة عدددن تبددددل املؤسسدددات الصددددناعية للتكنولوجيددددا أنواعهدددا با
 اخلضراء.
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  .. مفهوم التكنولوجيا الخضراء0.0
تعددددر  التكنولوجيددددا اخلضددددراء علددددى أقددددا : تقددددوير وتقبيددددق املنتوددددات واملعدددددات والددددنظو املسددددتخدمة         

ألنشدددقة البشدددرية، وتشدددري التكنولوجيدددات ليدددة ، واحلدددد مدددن األسدددر السدددل  للحفدددال علدددى البيئدددة واملدددوارد القبيع
  ألنظمة واآلليات اليت تستويف املعايري التالية:لاخلضراء  
 التقليل من التدهور البيئي؛ -
انبعاث غانات االحتباس احلراري الذي يندتج عنهدا يكدوت مدنخف  أو صدفري، واسدتخدامها آمدن ،  -

 جلمي  أشكال احلياة؛ويشو  على بيئة صحية مناسبة 
 .تشدددو  علدددى اسدددتخدام املدددوارد املتودددددة؛و أقدددا حتدددافا علدددى اسدددتخدام القاقدددة واملدددوارد القبيعيدددة  -

(Iravani, Hasan akbari, & zohoori, 2017, p. 274) 
ويف  ات السيان ميكن القول أت التكنولوجيا اخلضراء، هي التكنولوجيدا الصدديقة للبيئدة   إنشدا ها  

بقريقددة حتددافا علددى املددوارد القبيعيددة والبيئيددة والتخفددي  مددن التلددوث، مددن خدد ل التقليددل مددن  واسددتخدامها
   .النفايات بشىت أنواعها منزلية صناعية ....إ 

 ندددذكر أهددددا  قوميدددة اخلضدددراء عددددة : للتكنولوجيددداالخضـــراء  التكنولوجيـــا .أهـــداف0.0   
  :(Bhardwaj & Neelam, 2015, p. 1958) منها
 الغدانات الدفيئدة واحلد من انبعاث ل منو استه ك القاقة م  تعزيز التنمية االقتصادية،خف  معد  -

 املناخي؛ للتغري املسببة
 تسهيل منو صناعة التكنولوجيا اخلضراء وتعزيز مسامهتها يف االقتصاد الوطل؛  -
 واالسته ك؛ اإلنتاج خ ل ينتج الذي والتلوث النفايات كمية تقليل  -
  لتنمية املستدامة واحلفال على البيئة لألجيال القادمة؛ضمات ا  -

، صفحة 2612)سوانني،  املؤسسة من خ ل تبنيها للتكنولوجيا اخلضراء ، نذكر منها و أهدا         
94) :  
 تشمل واليت املنتوات؛ حياة س سل على املناسبة التعدي ت وإدخال اإلنتاج، أساليب تقوير -

واستخدام املنتوات مث التخلص منها بوسائل آمنة  و زين وتصنيعها، ونقل اخلام املواد استخراج
 بيئيا؛
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 اإلنتاج؛ عمليات كافة يف والبيئية الصحية االعتبارات إدماج -
 م  اآلمن والتعامل واملواطنني، العاملني وأمات وصحة البيئة حتمي بقريقة اإلنتاجية الوحدات تشغيل -

 منها؛ التخلص أو لتدويرها ناسبةامل واستخدام األساليب املخلفات،
جيب عليها دمج البعدد البيئدي يف كافدة  على أرا الواق   املؤسسات األهدا  السابقةجتسد ولكي 

باسدتبدال املدواد اخلدام أو املددخ ت األخدرى بدكخرى أكبدر كفداءة ، ، بددء نشقة والعمليات اليت تقوم اها األ
ة متتددددان بالكفدددداءة يف اسددددته ك القاقددددة وتقليددددل املخلفددددات إضددددافتا إىل جعددددل العمليددددات اإلنتاجيدددد، ونظافددددة 
وتتماشددى  مدد  رغبددات الدديت جيددب أت تكددوت صددديقة للبيئددة  املنتوددات التامددة الصددن  ، وصددوال إىل الصددناعية 

 .املستهلك وس مته
 هناك العديد من أنواا التكنولوجيا اخلضراء، ونذكر منها :.أنواع التكنولوجيا الخضراء : 6.0
: هددي القاقددة الدديت يددتو إنتاجهدددا بقريقددة  ات تددكسري سددل  أقددل علددى البيئددة ، ومدددن  الخضــراء الطاقــة -

مصدددادر أندددواا القاقدددة اخلضدددراء الددديت عدددادة مدددا تدددكم إىل الدددذهن هدددي القاقدددة الشمسدددية، وطاقدددة الريددداح 
 والقاقة احلرارية األرضية ، والقاقة الكهرومائية  ...إ .

م هددو صددديق البيئددة ويتضددمن إنشدداء هياكددل جديدددة فضدد  عددن : البندداء املسددتدا المبــاني الخضــراء -
إعدددادة تصدددميو املبددداين القدميدددة، ويسدددتند مفهدددوم املبددداين اخلضدددراء علدددى فكدددرة اسدددتخدام املدددواد القابلدددة 
 .للتوديدددد يف البنددداء وكدددذلك االسدددتفادة مدددن إسدددداتيوية القاقدددة البديلدددة جلعدددل املبددد  مدددري  لشددداغليه

 ( 11، صفحة 2612)أوصاحل، 
: هدي كدل التقنيدات الديت تسدتخدم األنظمدة البيولوجيدة، أو األنظمدة احليدة تقنية الحيويـة الخضـراء ال -

للنباتددات احليوانيدددة وامليكروبدددات أو بعددد  املركبددات املعيندددة املشدددتقة مدددن تلددك املصدددادر، اهدددد  إنتددداج 
ج منتودددات صدددناعية ومدددا شدددابه، حتدددافا علدددى البيئدددة وصدددحة اإلنسدددات يف نفددد  الوقدددت، وتدددوفر إنتدددا 

  (19، صفحة 2612)أوصاحل،  .مستدام
 لمفاهيمي للنفايات وإعادة الرسكلةا. اإلطار 6

بسددبب البددورة الفكريددة الدديت شددهدها العددامل، أصددبحت النفايددات عنصددرا  و قيمددة جتاريددة وصددناعية يف 
االقتصددداديات احلديبدددة، فبددددال مدددن الدددتخلص منهدددا بقريقدددة عشدددوائية أصدددبحت تعدددا  باالعتمددداد علدددى تقنيدددة 

 رسكلة، لتتحول إىل مادة أولية تستخدم يف العمليات الصناعية.ال
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 .الخلفية النظرية عن النفايات.0.6
 النفاية كلمة تستعمل إ   اهتا، حد يف النفاية كلمة مع  توضي  إىل يسوقنا بالنفايات التعريف إت

 .فضلة قمامة، نفاية، باملرادفات، متاما تعد ال اليت مصقلحات س سة بني الدقيق التمييز دوت دائما
 استه ك؛ أو  إنتاج لعملية نتيوة مدوكة ال، أو ل سدجاا قابلة مواد بقايا هي:النفاية  -
  االمشئزان؛ تبري مقزن مظهر  ات نفايات هي:القمامة  -
 كاندت سدواء أو التحويدل،التصدني  عمليدة أسنداء عوامدل عددة تدداخل نتيودة مدواد بقايدا هدي: الفضلة -

 ال؛ أو طبيعية
، 2664)بوفندانة،  .القانونيدة النصدو  يف متدداول هدو كمدا النفايدة كلمدة اسدتعمال األفضدل مدن
 (4صفحة 
توجدددد عددددة تعريفدددات للنفايدددات نتيودددة التوسددد  العلمدددي يف مفهومهدددا، وكدددذلك  :النفايـــاتتعريـــف .0.0.6

 :حسب األمهية اليت تتلقاها يف  ال الدراسات والبحوث
الشيء املتهالك لي  له فائددة مباشدرة حاليدا جيدب  "ايات بكقا النف خبراء البنك الدوليلقد عر  

 (100، صفحة 2612)مصقفاوي،  .نبذه مؤقتا "
 أو اإلنتداج عمليدات عدن الناجتدة البقايدا النفايدات بكقدا" كدل فقدد عدر  المشـرع الجزارـر أمدا         
 منده، بدالتخلص احلائز أو ملالكا يقوم منقول وكل منتوج أو مادة أعو كل ، وبصفة االستعمال أو التحويل

 .16صفحة  (2661، 14 -1)القانوت رقو  بإنالته" أو منه بالتخلص يلزم أو منه، التخلص قصد أو
، 2610)مليدداين،  تصددنف األمددو املتحدددة النفايددات تصددنيفا عامددا كمددا يلددي . تصــنيف النفايــات:0.0.6 

 : (11صفحة 
ملندددانل واملراكدددز التواريدددة ، مبدددا يف  لدددك النفايدددات هدددي النفايدددات الصدددادرة عدددن ا النفايـــات البلديـــة : -

 ؛اخلقرة
 ؛هي نفايات ناجتة عن العمليات الصناعية أو الصناعة التحويلية النفايات الصناعية : -
: مبل احلواسيب )وملحقاهتا وققد  غيارهدا ( و األجهدزة الكهربائيدة  المنتوجات واألجهزة المنبوذة -

 ؛يف النفايات البلدية ها، وقد ينتهي املقا  ببعضوالسيارات ..... اليت انتهى عمرها 
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الصددادرة مددن املستشددفيات والعيددادات ، واملرافددق واملكاتددب  نفايــات الرعايــة الصــحية والمختبــرات : -
 ؛القبية والتمريضية واملختربات

قدددوا الناجتدددة عدددن أنشدددقة البنددداء أو تدددرميو املبددداين ، والنفايدددات الناجتدددة بعدددد و  نفايـــات البنـــاء والهـــدم: -
 ؛الكوارث

مبدل املبيددات احلشدرية النفايات الزراعية ، ومختلف المحاصيل واألسمدة والنفايات الكيميارية : -
 ؛مبا يف  لك امللوسات العضوية البابتة ، واملواد املستنفذة لألونوت

 للنفايات: واالجتماعية االقتصادية والبيئية  .  اآلثار6.0.6
 طمرها أو حرقه، قصد ونقلها مجعها بعملية متر النفايات من التخلص عملية إت اآلثار االقتصادية: -

 ويدد شداحنات( والنقدل اجلمد  عمليدة املعنيدة تكداليف اجلهدات يكلدف األمدر وهدذا الدردم، يف مراكدز
 الدردم ملركدز املسدرية للمؤسسدة القمر عملية تكاليف دف  املسئولة اجلهات على تدتب كما ؛)عاملة

)القينعدي ا.، اشدكالية  .الدردم مراكدز وغلدق فدت  تكداليف الدولدة يكلدف ورهبد األمر وهذا الصحي،
  (914، صفحة 2610النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، 

، الصددفحات 2612)عيسددى، والدديت ميكددن تلخيصددها يف النقدداجل التاليددة : واالجتماعيــةاآلثــار البيئيــة  -
2-1): 
 تشدويه املنداظر القبيعيدةممدا يدؤدي إىل  ارةالضد والغدانات الددخات وتصداعد احلرائدق نشدو  إمكدات -

 انتشار الروائ  الكريهة؛و 
 ؛الضخمة النفايات كتل بسبب واملواص ت املرور تعقل وإمكات الغبار تصاعد -
 بالقرن املناسبة؛  اميكن أت تتسبب مدافن النفايات يف تلويث مياه الشر  ، إ ا مل تبن -
 إىل كذلك يسيء مما النفايات، من املداكمة األكوام بسبب دتللم والسياحية اجلمالية الناحية تكسري  -

 ؛الدائو واالنزعاج بالضيق شعورهو إىل ويؤدي للسكات، والنفسية احلالة املعنوية
  ..أساسيات حول إعادة الرسكلة0.6

إت الفكدددرة اجلوهريدددة إلعدددادة الرسدددكلة هدددي اسدددتحداث أو اسدددتكمال الددددوائر املغلقدددة ل سدددتفادة مدددن 
 ت واملخلفات، و لك بإعادة استخدامها أو تصنيعها وحتقيق عوائد مالية ومحاية البيئة.املنتوا

تعر  عملية الرسكلة بكقا "عملية استعادة مواد مدن النفايدة اهدد  احلصدول تعريف الرسكلة:   .0.0.6 
النفايدة أو إعدادة  على مواد خام ميكن إضافتها إىل املواد اخلام ال نمة لتصني  املنتج الذي كانت تتكوت منده
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كمددددا تعددددل أيضددددا " إعددددادة   (226، صددددفحة 2612)غنيمددددي،  . اسددددتخدام النفايددددة كمددددا هددددي مددددرة أخددددرى"
، 2611)بدددا  و برسدددو ،  اسدددتخدام املخلفدددات إلنتددداج منتودددات أخدددرى أقدددل جدددودة مدددن املندددتج األصدددلي"

 (.29صفحة 
)مسدلو و مسدعود،  يلدي فيمدا منهدا الدبع   كدر ميكدن فوائدد عددة للرسدكلة .فوارـد الرسـكلة:0.0.6
 : (12صفحة 
 كبري؛ حد إىل وتقليلها عليها والسيقرة املؤسسة داخل امللوسات من احلد -
 خد ل مدن اقتصدادية مهمدة عائدد حتقيدقو  اإلنتاج؛ كفاءة ونيادة املنشكة داخل البيئي الوض  حتسني -

 املخلفات؛ رسكلة
 ؛املخلفات من تقليلال خ ل من القمامة لرمي كمكبات املستخدمة األراضي محاية -
واقــا التكنولوجيــا الخضــراء فــي شــركة االســمنت عــين الكبيــرة ودورهــا فــي التقليــل مــن النفايــات  .9

 الصناعية .
 أت إىل ارتكينا قد حبت، أكادميي نظري بعد  ات جافة النظرية الدراسة هذه ندك ال وحىت منا عم 
 الكبدرية بعدني اإلمسندت مؤسسدة علدى االختيدار وكدات العملدي، البعدد تكخدذ ميدانيدة دراسدة نسدققها علدى

 سقيف، باعتبارها من بني املؤسسات اليت أدخلت ما يسمى بالتكنولوجيا اخلضراء يف عملية إنتاجها . 
 .التعريف بالمؤسسة وأهميتها .0.3

مؤسسدددة اإلمسندددت لعدددني الكبدددرية: هدددي مؤسسدددة اقتصدددادية عموميدددة إلنتددداج وتسدددويق اإلمسندددت، وهدددي 
هو تعددود ملكيتهددا بالكامددل للدولددة، وتعددد أحددد فددروا امسمدد  الصددناعي ل مسنددت بالشددرن مؤسسددة  ات أسدد

(GIC):ول يضاح أكبر سو  نقوم بعرا البقاقة الفنية التالية . 
 : بطاقة فنية حول مؤسسة اإلسمنت عين الكبيرة.0الجدول 

 مؤسسة اإلمسنت لعني الكبرية؛ التسمية
 ؛ SPAشركة  ات أسهو  الصفة القانونية
 %011بنسبة  GIC-ERCEامسم  الصناعي والتواري ملؤسسة اإلمسنت ومشتقاته للشرن  املساهو الرئيسي
 دج ؛000,00 000 200 2 رأس املال اإلمجا 

تق  ضمن الرقعدة اجلغرافيدة لبلديدة أوالد عددوات دائدرة عدني الكبدرية، ومبحدا اة القريدق الدوطل رقدو  املوق 
 ؛061

 هكتار؛ 42 مساحة املصن 
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 إنتاج وتسويق اإلمسنت بنوعيه: النشاجل الرئيسي 
   ؛(cpj)إمسنت بورت ند باإلضافات 
     ؛ (crs)اإلمسنت املقاوم للكربيت 

 طن سنويا؛ 000 000 3 تقدر بدد:  القاقة اإلنتاجية
 عامل؛ 281 عدد العمال
 .راسةمن إعداد الباحبات باالعتماد على وسائق املؤسسة حمل الدالمصدر: 
 .أهم أنواع النفايات في مؤسسة االسمنت عين الكبيرة وطرق معالجتها.0.3

يدتددب علددى النشددداجل التصددنيعي للمؤسسدددة  موعددة متنوعدددة مددن النفايدددات ميكددن عرضدددها مددن خددد ل 
 الشكلني  املواليني :

 .: مختلف أنواع النفايات التي يتم جمعها و إعادة بيعها أو التخلص منها 0الشكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحبات باالعتماد على معلومات من مصلحة البيئة باملؤسسة حمل الدراسةالمصدر: 
 
 
 
 

مج  خمتلف  -
أنواا النفايات 
وفرنها ووضعها 
يف املستودعات 
املخصصة هلا 
لتتو معاجلتها 
 فيما بعد

 إلعدادة القابلدة الصدلبة النفايدات -
 ب سدتيكية، أغلفدة مدب ( تددويرال

 خشبية،إطارات(مواد مقاطية، أشرطة
 )معدنية نفايات العو ت،

 لددوك ء العلددل بدداملزاد تبدداا -
وحتويدددل  مجددد  يف خمتصدددني
 عتمدددددين مددددن طددددر امل النفايددددات

 األنشقة عن الناجتة النفايات - البيئة  ونارة
 شااهها وما الع جية

 طريق عن منها التخلص يتو -
 العمومي املستشفى يف قهاحر 

 املستعملة والشحوم تالزيو  -

 املستعملة البقاريات -

 يف املسدتخدمة اخلشدبية املنصدات -
 اإلمسنت أكياس نقل

 قبددل مددن اسددتعادهتا يددتو -
 الزيدوت إلنتاج الوطنية املؤسسة
 ملؤسسدددة التابعدددة والشدددحوم

NAFTAL - قبدددل مددن اسددتعادهتا يددتو 
 إلنتددداج الوطنيدددة ملؤسسدددةا

 ملؤسسددة التابعددة البقاريددات

ENPEC  
 

 

   وفقا املورد إىل إرجاعها يتو 
املنصددددددددو  عليهددددددددا يف  للشددددددددروجل

 .التعاقدية العقد
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 د ج،  0102اإليرادات المحققة من بيا بعض أنواع النفايات القابلة إلعادة التدوير في أواخر سنة  :6الجدول 
أنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواا 

 النفايات
نفايدددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 حديدية
البسددددددددددددددددددددددددددددددددددداجل 

 املتحرك
الزيدددددددددددددددددددددددددددددددوت 
والشدددددددددددددددددددددحوم 

 ملستعملةا

براميددددددددددددددددددددددددددددل 
احلديديدددددددددددددددددة 

 الفارغة

كريدددددددددددددددددددددددددددددات 
 القحن

البقاريدددددددددددددددددات 
 املستعملة

 - - 048111 4011111 0406611 00116711 املبالغ ابصلة 
 من إعداد الباحبات باالعتماد على معلومات من مصلحة املالية واباسبة مبؤسسة االمسنت بعني الكبريةالمصدر: 

 
 تي يتم جمعها وإعادة رسكاتها على مستوى المؤسسةمختلف أنواع النفايات ال: 6الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على معلومات من مصلحة البيئة بمؤسسة االسمنت عين الكبيرة
مددن خدد ل الشددكل تسددتخلص بددكت شددركة االمسنددت عددني الكبددرية تقددوم بتصددفية وإعددادة رسددكلة الغبددار 

 ية التصنيعية حلماية البيئة وحتقيق العوائد املالية.اإلمسنيت الناتج عن العمل
 
 
 

 إنتدددددددداج مراحددددددددل تولدددددددددها الدددددددديت النفايددددددددات
 ( الغبار) االمسنت

 لفاتخم على حيتوي غبار
  االمسنت

 غددددري  مددددواد علددددة حيتددددوي غيددددار
 الصن  تامة

 خملفات على حيتوي غبار
  رينةالف

 املصدددددددفاة باسدددددددتخدام الغبدددددددار تصددددددفية
  األكمام  ات

 خملفات
 الفرينة

 خملفات
  إمسنتية

مواد غري تامة 
 الصن 

 يف طحنها بإعادة القيام
  األولية املواد طحن ورشة

 طحددددددن ورشددددددة إىل حتددددددول
  االمسنت

 الفددددددددددددددددددرت ورشددددددددددددددددددة إىل تعددددددددددددددددداد
  حرقها عملية الستكمال
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. واقــا التكنولوجيـــا الخضـــراء فـــي الشـــركة ودورهـــا فــي التقليـــل مـــن النفايـــات الصـــناعية ب عـــادة 6.3
 رسكلتها

تعد مشكلة الغبار األمسنيت من بني التحدديات الديت تواجده مصدان  االمسندت وللتقليدل مدن حددة هدذه 
املشكلة، قامت الشركات اإلمسنتية على املستوى العاملي بإدخال التكنولوجيدا اخلضدراء يف س سدل إنتاجهدا، 

 .الققر الوطل وتعد شركة االمسنت عني الكبرية واحدة من بني هذه الشركات واألوىل على مستوى
 . مراحل إنتاج االسمنت:0.6.3

لكي تتمكن املؤسسة من حتديد مصادر الغبار اإلمسنيت والتحكو فيها من املنب  قامت بتتبد  مراحدل 
العملية اإلنتاجية مرحلة مبرحلة ورسو خمقط تبني فيه أهدو أمداكن متركدز الغبدار مدن أجدل العمدل علدى تقليلده، 

 :وكل هذا وفق املخقط التا  
 

 : مراحل إنتاج االسمنت وأماكن تمركز الغبار اإلسمنتي :3الشكل 
 
 
 
 
  

                
 
  

 
 

 
 
 .من إعداد الباحبات باالعتماد على معلومات من قسو اإلنتاج باملؤسسة حمل الدراسةالمصدر:    

ه يتمركددز مدن خد ل الشدكل ن حدا أت انبعداث الغبدار األمسنديت يصداحب  كدل مراحدل اإلنتداج إال أند
ــة ( ،وورشــة الطهــي، ورشــة الكلنكــر،  وبكبددرة يف الورشددات الرئيسددية التاليددة ) ورشــة المــواد الخــام )الفرين
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اليت   تزويدها مبصايف كيسية كبدرية كمرحلدة أوليدة ،أمدا املنداطق املتبقيدة قليلدة االنبعداث ورشة االسمنت (،  
 فاستدركت الحقا.

 .ركة االسمنت عين الكبيرة .واقا التكنولوجيا الخضراء في ش0.6.3
كمرحلدددة حتوليدددة يف مسدددرية املؤسسدددة ، وهدددذا راجددد  القتنددداء املؤسسدددة مصدددفاة   2660  حتديدددد سدددنة 

 .جديدة 
كانت شركة االمسنت عني   2660قبل سنة  :0113واقا التكنولوجيا الخضراء في الشركة قبل سنة  -أ

نبعداث الغبدار والغدانات امللوسدة للودو، إال أت الكبرية تعتمد على املصفاة الكهروستاتيكية مدن أجدل تقليدل ا
 هذه التقنية كانت هلا عدت نقائص منها:

 كمية مرتفعة من املياه؛و  تتميز باسته كها العا  للقاقة الكهربائية -
 حتتاج إىل التكنولوجيا املعقدة لتسيريها؛    -
مكعدب، وهدي تفدون بكبدري  ميليغدرام / ندانو مدد 266كما أت كمية الغيار املنبعبة يف اجلو  تتوداون  -

 ؛مد مكعب ميليغرام /نانو 16النسبة املسموح اها دوليا 
الكميددات اهلائلدددة مددن الغبددار املتصددداعد يوميددا مدددن مصددن  اإلمسنددت عدددني الكبددرية إىل خلدددق لقددد أدت 

  العديد من املشاكل البيئية والصحية املتمبلة يف النقاجل التالية :
ضي امساورة للمصن  وجعلها غري صاحلة للزراعدة )بسدبب األمقدار إت   اباصيل الزراعية يف األرا -

 احلمضية (؛
تلويدث امليداه اجلوفيدة و اسدتنفا  كميدة كبدرية منهدا جدراء و  القضاء على كل الغقداء النبدام يف املنققدة -

 استخدام املصفاة الكهروستاتيكية األمر الذي سبب أنمت مياه حادة للمنققة؛
لسددكات امسدداورين للشددركة بشددكل عددام بالعديددد مددن األمددراا هددي: إصددابة العمددال بشددكل خددا  وا -

مرا السيليكون والسعال وضيق التنف  والربو وانتفدا  الرئدة والتدكسري علدى األغشدية املخاطيدة والتحدر  
 اها والتكسري على اجلملة العصبية بشكل كبري؛

 خ ل هذه الفدة : وللتوضي  أكبري سنقوم بعرا جدل يبني تقور نسبة الغبار املتصاعد     
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 .0113: تطور نسبة الغبار المتصاعد من قبل المؤسسة قبل 3الجدول 
 السنة
 

 كميددة الغبددار الفعلدددي
ميليغدددددددددرام / الندددددددددانو )

 مد مكعب 

كميددة الغبددار املسددموح 
ميليغددددرام / النددددانو ) بدددده

 مد مكعب (
 

 كميدددددة الغبدددددار الفعلدددددي السنة
ميليغددرام / النددانو مددد )

 مكعب

كميددددددددددددددددددددة الغبددددددددددددددددددددار 
 ملسدددددددددددددددددددددموح بدددددددددددددددددددددها
ميليغدددددددددرام / الندددددددددانو )

 مد مكعب (
4111 211  01 4116 401 01 

4110 211 01 4112 411 01 

4114 211 01 4110 411 01 

 .: من إعداد الباحبات باالعتماد عل معلومات قسو البيئة مبؤسسة االمسنت بعني الكبرية المصدر   
حمدديط املؤسسددة أكددرب بكبددري مددن الكميددة مددن خدد ل اجلدددول ن حددا أت كميددة الغبددار املتصدداعد مددن 

األمددر الددذي تسددبب يف إتدد   البيئددة  وانتشددار األمددراا املختلفددة بددني صددفو  العمددال   املسدموح اهددا قانونيددا،
 املواطنني العاديني.

 :0113واقا التكنولوجيا الخضراء في شركة االسمنت عين الكبيرة بعد سنة  -ب
 ببندود االلتدزام إطدار ج النظيدف علدى أرا الواقد ، يفلكدي تدتمكن املؤسسدة مدن جتسديد تقنيدة اإلنتدا 

اجلدوي، والديت  التلدوث مدن الوقايدة بدرامج تنفيدذ على البيئية عمدت اإلدارة نظام ومتقلبات البيئي األداء عقد
 الصدناعي، نشداطها عن املتولدة اجلوية االنبعاسات من التقليص إىل اهلادفة اإلجراءات من  موعة تضمنت

 بد:  قامت إ 
 :استبدال المصافي الكهروستاتيكية بالمصافي الكيسية 

على دج الستبدال املصايف الكهروستاتيكية املتواجدة  0448311111استبمرت املؤسسة ما قيمته 
 باملصدددايف  اتمسدددتوى ورشدددة املدددواد اخلدددام )الفريندددة ( وورشدددة القهدددي،  ورشدددة الكلنكدددر ، ورشدددة االمسندددت ،

 إىل التقليل يؤدي مما الغبار، دوت من الغان مبرور تسم  اليت ، Filtres à manchesاألكمام)الكيسية( 
 األوليدة، املدواد( املدواد غبدار رسدكلة  قانوندا، لتدتو فيمدا بعدد  به املسموح احلد من أقل إىل انبعاث الغبار من

 اد األوليةاملو  يف وفرات للمؤسسة حيقق مما اإلنتاج، عملية يف وإعادة استخدامه )التامة أو صنعةامل النصف
 .آلية عمل المصفاة الكيسية 

 ضمن موجودة قماشية أكياس ضمن بالغبار الغانات ابملة مترير على املصايف من النوا هذا يعتمد
 الغبار التقاجل األكياس هذه فتستقي  الغبار دوت باملرور للغان تسم  جدا، ناعمة مسامات  ات صناديق
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 بالقريقدة إمدا األكيداس هدذه تنظيدف يدتو مث صدفاة ومدنامل مندو ج حسدب خارجهدا، أو داخلهدا يف إمدا
بدار داخدل  1-0اهلدواء املضدغوجل بضدغط  نفدث طريدق عدن املضدغوجل بداهلواء احلديبدة بالقريقدة أو امليكانيكيدة

الكددي  فتسددقط املددواد املصددفاة أسددفل املصددفاة، ومددن مث تؤخددذ خارجددا عددن طددرن الناقددل احللددزوين ليددتو إعددادة 
 نتاجية. إدخاهلا يف العملية اإل

 استخدام تقنيات جديدة في التفجير 
لقددد كانددت عمليددات التفوددري الدديت تقددوم اهددا املؤسسددة السددتخراج املددادة األوليددة،  تسددبب تلوسددا هوائيددا 
عاليا، وسعيا منها لتقليل هذا التلدوث قامدت بتبدل تقنيدة التفودري املتتدا  أو املتققد  )علدى مراحدل (، متبنيدة 

ملاء حىت يتصاعد بكميات قليلة، وبالتدا   فدي  مسدتوياته إىل احلددود القانونيدة بذلك آالت لر  الغبار با
 .2612وكات  لك بداية من سنة 

كمددا أت املؤسسددة كانددت تسددعى يف املسددتقبل القريددب لتبددل تقنيددة أخددري علددى مسددتوى ابوددر تسددمى  
surface minerهدا القيدام يهدا ألت مدن شدروجل حمل التفوريات للقضاء على الغبار قائيا، إال أنده تعدذر علي

 تقبيق هذه التقنية أت تكوت األرضية مستوية، األمر الذي صعب على املؤسسة استعماهلا.
 النتارج التي حققتها المؤسسة من إدخال التكنولوجيا الخضراء في عملياتها اإلنتاجية:.6.6.3

هلا مصددايف الغبددار األمسندديت لقددد حققددت شددركة االمسنددت عددني الكبددرية عدددة نتددائج اجيابيددة نتيوددة اسددتبدا
 الكهروستاتيكية باملصايف الكيسية، واليت ميكن عرضها يف النقاجل التالية:

 منهدا القريبدة السدكنية للمنداطق العامدة الصدحة وعلدى ابيقدة البيئدة علدى أمانا أكبر المؤسسة أصبحت 
 الغبدار وهدو ندتاألمس مصدان  تسدببه ملدوث أكدرب مدن الدتخلص نتيودة للمعمدل الداخليدة البيئدة وعلدى
 وهذا ما تبينه النتائج التالية : األمسنيت

 : تطور نسبة الغبار المتصاعد من المؤسسة 5الجدول 
 كمية الغبار الفعلي السنة 

ميلددددي غددددرام / النددددانو )
 مد مكعب (

كميددددددددددددددددددددة الغبددددددددددددددددددددار 
ميلددددي ) املسددددموح بدددده

غدددددددرام / الندددددددانو مدددددددد 
 مكعب 

 كمية الغبار الفعلي السنة
نو ميلدددي غدددرام / الندددا)

 مد مكعب (

كميددة الغبددار املسددموح 
ميلدددددددددي غدددددددددرام / ) بددددددددده

 النانو مد مكعب

4113 01 01 4101 8 01 

4117 01 01 4100 3 01 

4118 8 01 4104 3 01 

4111 8 01 4106 3 01 
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4108 3 01 - - - 

 . من إعداد الباحبات باالعتماد على معقيات من فسو البيئةالمصدر : 
أت إدخدددال تقنيدددة املصدددفاة القماشدددية يف العمليدددة اإلنتاجيدددة للمؤسسدددة،  مدددن خددد ل اجلددددول نسدددتنتج 

مكنهدددا مدددن  فدددي  كميدددة الغبدددار املنبعبدددة إىل أقدددل مدددن املسدددتوى املسدددموح بددده  قانونيدددا، وبالتدددا  محايدددة البيئدددة 
 اخلارجية والداخلية للمؤسسة من التلوث. 

 ري في مؤسسة االسمنت عين الكبيرة .: تقدير نسبة الحاالت المصابة بأمراض التلوث الهوا3الجدول 
 4108-4113 4110 املرا 

 1.4% 00.71 % أمراا جلدية 

 1.8% 40.18% أمراا اجلهان التنفسي 

 - 43.70% أمراا العني 

 - 3.14 % أمراا األنف 

 1.76% 0.38% أمراا األ ت 

 0.76% 70.67%  موا نسب أمراا التلوث 

 .باالعتماد على معقيات من قسو الصحةمن إعداد الباحبات المصدر : 
مدن خد ل اجلددول ن حدا أت نسدبة انتشدار  األمدراا الناجتدة عدن التلدوث يف صدفو  العمدال قبدل  
كانت مرتفعة جدا األمدر الدذي كدات يعيدق حركدة العمدل ،لكدن بعدد إدخدال تقنيدة املصدفاة القماشدية   2660

 وهي نسبة جد مرضية.  %1.21وصلت إىل حري التنفيذ ،بدأت هذه النسبة يف االخنفاا إىل أت 
وكدذلك األمددر بالنسدبة للسددكات امسداورين للمصددن  ،إ  أسبتدت  بعدد  الدراسدات الدديت اهتمدت بدرجدده  

كانت ضعيفة جدا مقارنة مد    2660النوم عند أطفال املنققة ،أت نسبة النمو عند األطفال املولودين قبل 
ج  لألمراا املتنوعة اليت كانوا يعانوت منها نتيوة التلدوث الدذي األطفال املولودين بعد هده السنة، وهذا را

 يسببه املصن .
 األوليدة املسدتهلكة يف العمليدة اإلنتاجيدة نتيودة اسدتغ ل النفايدات املصدفاة عدن طريدق  وفرات في المواد

 املصايف القماشية وإدخاهلا يف العملية اإلنتاجية وهذا ما تؤكده النتائج التالية .
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 : وفرات المواد األولية الناتجة عن استخدام المصفاة القماشية. 7 الجدول

 من إعداد الباحبات باالعتماد على معلومات من قسو اباسبة التحليلية.المصدر : 
   املددواطنني ممددا حددل  القاقددة  الكهربائيددة وامليدداه ،الدديت أصددبحت تسددتهلك مددن قبددل االقتصــاد فــي اســته

 يف املناطق امساورة كبلدية عني الكبرية مب ؛ ئيأنمت املياه واالنققاا املفاجئ واملستمر يف التيار الكهربا
 : االقتصاد في الكهرباء والماء نتيجة استخدام المصفاة القماشية.2الجدول 

 املصايف 
 

 املنفعة ابققة 
 

املصددددددددددددفاة املتواجدددددددددددددة يف 
وليددددددددددددة  ورشددددددددددددة املددددددددددددواد األ

 وورشة القهي 
 

املصفاة املتواجددة يف ورشدة 
 تربيد الكلنكر 

املصددددددفاة املتواجدددددددة يف 
 ورشة اإلمسنت 

 KW/h 229 KW/h 84 KW/h 864 وفرات الكهرباء 

 ----------- ------------- m3/h 135000 وفرات املياه

 واباسبة.من إعداد الباحبات باالعتماد على معلومات من قسو املالية المصدر :
 اإلنتاجيددة للشددركة نتيوددة إعددادة تدددوير الغبددار املصددفي علددى مسددتوي املصددايف  زيــادة معتبــرة فــي الطاقــة

 الكيسية وإدخاله يف العملية اإلنتاجية؛
 
 
 

 

 املصايف 
 
 

 املنفعة ابققة 

املصفاة املتواجدة يف ورشة 
املددددددددددواد األوليددددددددددة  وورشددددددددددة 
القهددددددي ) الفرينددددددة، املددددددادة 

 األولية (

املصدددفاة املتواجددددة يف ورشدددة تربيدددد 
الكلنكددر ) املندددتج النصددف املصدددن  

) 

يف املصدددددددددددفاة املتواجددددددددددددة 
ورشدددددة اإلمسندددددت )املندددددتج 

 التام الصن  (

وفرات املواد طن / 
 سا

64 00 4.6 

اإليددددددددددرادات  دج / 
 سا

44211 44111 0411 
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 .0100إلى  0115من  CRS وCPJ: تطور إنتاج االسمنت نوع 9الجدول 
الســــــــــــــنة             
 5011 5010 5002 5002 5002 5002 5002 الكمية 

االســــــمنت نــــــوع 
CPJ ) طن( 

160437 120034 0100101 0170467 0181301 127616 0003176 

االســــــمنت نــــــوع 
CRS )طن( 

63836 68837 00710 33228 70611 017600 016140 

 باالعتماد على معلومات من قسو اإلنتاج. باحباتمن إعداد ال :المصدر
 .خاتمة:5

جيا اخلضراء من أ   التقنيات املستعملة يف معاجلدة النفايدات، نستخلص مما سبق عرضه أت التكنولو 
وهذا مدا أكدتده  من خ ل رسكلتها والتقليل من أضرارها البيئية وحتويلها إىل مواد أولية  ات قيمة اقتصادية

الدراسدددة امليدانيدددة الددديت قمندددا اهدددا يف شدددركة االمسندددت عدددني الكبدددرية، الددديت أدخلدددت تقنيدددة املصدددفاة الكيسدددية يف 
 عمليتها اإلنتاجية، األمر الذي مكنها من حتقيق العديد من النتائج ولعل أمهها ما يلي :

ونيدادة معتدربة يف القاقدة اإلنتاجيدة نتيودة إعدادة رسدكلة النفايدات  وفرات يف املواد األوليدة املسدتهلكة، -
يف العمليددة  املصدفاة عددن طريددق املصددفاة الكيسدية الدديت كانددت  ات قيمددة صدفرية وإدخاهلددا كمددادة أوليددة

 اإلنتاجية؛
حتقيدق قفددزة نوعيددة فيمدا خيددص محايددة البيئددة والصدحة العامددة مددن امللوسددات الصدناعية الناجتددة عددن عمليددة  -

 إنتاج االمسنت األمر الذي عزن من قيمة املؤسسة على الصعيدين ابلي والعاملي ؛
 دامة؛االقتصاد يف استه ك القاقة الكهربائية واملائية خدمتا للتنمية املست -
 )حتسدني العامدة الع قدات وتعزيدز املبيعدات نيدادة خد ل مدن و لدك املؤسسدة؛ دخدل معددالت نيدادة -

 القانونية )الرسوم البيئية( ؛ البيئية املسؤوليات املؤسسة( ،و في  صورة
وكل هذا إت دل على شيء فانه يدل على االهتمدام الكبدري الدذي توليده شدركة االمسندت عدني الكبدرية 

اخلضددراء ) املصددفاة الكيسددية ( الدديت متكنهددا مددن احلددد مددن  الفاهتددا الصددناعية اعتمددادا علددى التكنولوجيددملعاجلددة خم
 وينفي صحة الثانية . يؤكد صحة الفرضية األولىالتلوث البيئي ، وتوفري عوائد ملية ضخمة وهو ما 
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أمهيددة للتكنولوجيددا جيددب علددى الشددركات الصددناعية اجلزائريددة بصددفة خاصددة  أت تعقددي  وكتوصــية عامــة       
عددادة رسددكلتها إلاخلضددراء مددن خدد ل تبنيهددا للتقليددل مددن النفايددات الصددناعية ،بالقضدداء عليهددا يف مصدددرها ،

 وحتويلها إىل مواد أولية وعدم التخلص منها عن طريق القرن الك سيكية.
 . قارمة المراجا:3

Bhardwaj, m., & Neelam. (2015). The Advantages and Disadvantages of 

Green Technology. Journal of Basic and Applied Engineering Research , 2 

(22). 

Iravani, b., Hasan akbari, m., & zohoori, m. (2017). Advantages and 

Disadvantages of Green Technology; Goals, Challenges and Strengths. 

International journal of science and endineering applications , 6 (9). 

 املدادة .املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإنالتها(. 2661ديسمرب,  12. )14 -1القانوت رقو  -
 . اجلريدة الرمسية للومهرية اجلزائري الدميقراطية الشعبية. 1

ة احلقددون والعلددوم  لدد(. مسددامهة التكنولوجيددا اخلضددراء يف محايددة البيئددة. 2612امليلددود سددوانني. ) -
 (.2) 22،  اإلنسانية

 لددددددة البحددددددوث والدراسددددددات القانونيددددددة (. اإلدارة السددددددليمة للنفايددددددات. 2612طددددددارن غنيمددددددي. ) -
 (.12) 0،  والسياسية

 لدددة اإلدارةوالتنميدددة (. اشدددكالية النفايدددات الصدددلبة وإعدددادة تددددويرها. 2610عبدددد احلدددق القينعدددي. ) -
 (.4) 2،  للبحوث والدراسات

(. دور شبكات البحدث والتقدوير يف دعدو التحدوالت حندو اإلقتصداد 2612يو أوصاحل. )عبد احلل -
 (.1) 1،   لو مي   للبحوث والدراساتاألخضر. 

  .كيف نتعامل معها ونفيد منها؟  (. النفايات الصلبة2612عبري عيسى. ) -



 -سمنت عين الكبيرةدراسة حالة شركة اال –مساهمة التكنولوجيا الخضراء في رسكلة النفايات الصناعية عنوان المقال: 

394 

 والواقدددد  (. تسدددديري النفيددددات املنزليددددة يف اجلزائددددر بددددني الددددنص القددددانوين2612عيددددادة مصددددقفاوي. ) -
 (.1) 2،   لة آفان للعلومالعملي. 

 لددة (. إعددادة التددوير ككحددد إجتاهدات االقتصدداد األخضدر. 2611فداتن بدا ، و فونيددة برسدو . ) -
 (.2) 1،  البحوث القانونية واالقتصادية

حالدة  -(. تسديري النفايدات احلضدرية الصدلبة والتنميدة املسدتدامة يف اجلزائدر 2664فاطمة بوفنانة. ) -
 دينة اخلرو  )مذكرة ماجستري(. كلية علوم األرا ، قسنقينة: جامعة منتوري.م

حممدددد مسدددلو، و عبدددد القدددادر مسدددعود. إسدددهامات رسدددكلة النفايدددات يف حتقيدددق التنميدددة املسدددتدامة.  -
مقدمددة ضددمن امللتقددى الدددو  اخلددام  حددول إسددداتيوية القاقددة املتوددددة ودورهددا يف حتقيددق التنميددة 

 .2(. البليدة: جامعة البليدة 2611)صفحة  املستدامة

 لدة حبدوث (. تدوير نفايات املناطق السياحية.  لة حبوث جامعة اجلزائدر. 2610نادية ملياين. ) -
 (.2) 4،  1جامعة اجلزائر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة
            ، 0101جوان  / (ول)الجزء األ عدد خاص، 01مجلد: 

 804 -593ص 

 :متعدد التخصصات حول دد خاص بالمؤتمر الدولي األولع
واالجتماعية والبيئية لعملية تدوير النفايات في ظل االقتصادية  اآلثارتقييم  

 التنمية المستدامة وأبعادعي لتطبيق مفاهيم لسا
 

593 

 وواقع إدارتها على المستوى الدولي مخاطرها البيئية: النفايات اإللكترونية
E-waste: its environmental risks and the reality of its management at 

the international level 

  2ضامن وهيبة، 1زرقاطة مريم
2, damene wahiba1Zerguatta meriem 

 meriem_angel@live.fr، ازارر، اجل-1-جامعة فرحات عباس سطيف 1
 damenenadjah@yahoo.fr، ازارر، اجل-1-جامعة فرحات عباس سطيف  2

 52/60/5656اريخ النشر: ت 

 

 الملخص: 
هازة إلكرتونية معطلة وغري مطلوبة من قبل املستخدمني، ومن أمثلة تتكون النفايات االلكرتونية من أج     

هذه األجهازة احلاسوب والتلفازيون واهلواتف اخللوية والطابعات وغريها، وغالبا ما تستقر هذه األجهازة إما يف 
مقالب النفايات أو يتم حرقها والتخلص منها، وتشكل كلتا احلالتني خطرا واضحا على املستويني الصحي 

البيئي، وبذلك يعد إعادة تدوير النفايات االلكرتونية من أجل استخالص املعادن، وإعادة استخدام ما تبقى منها و 
 اخليار األمثل الذي ميكن من مواجهة هتديد النفايات االلكرتونية.

تطرق إىل ويهدف البحث إىل توضيح خمتصر ملفهوم النفايات االلكرتونية وتداعياهتا البيئة والصحية، وال     
مفهوم إعادة تدويرها وما تتطلبه العملية من جوانب فنية الستكمال تنفيذها، وقد مت الرتكياز على بعض النماذج 
الدولية يف إدارة وإعادة تدوير النفايات االلكرتونية، وقد خلص البحث إىل ضرورة تشجيع الدول على حتسني نظم 

 الذي يراعي البيئة واجملتمع. إدارة وتدوير النفايات االلكرتونية على النحو
 الكلمات املفتاحية: النفايات االلكرتونية، إعادة تدوير النفايات االلكرتونية.     

 .JEL  :Q53 ،  Q56تصنيف 
__________________________________________ 
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Abstract : 

        Electronic waste consists of electronic devices that are disabled and 

not required by users. Examples of such devices are computers, television, 

cell phones, printers, etc. These devices are often installed in waste dumps 

or burned and disposed of. Both cases pose a clear risk at the health and 

environmental levels. The recycling of e-waste for the extraction of metals, 

and the reuse of the remaining ones, is the best option to deal with the threat 

of e-waste. 

       The research seeks to clarify the acronym for the concept of electronic 

waste and its implications for the environment and health, and to address 

the concept of recycling and the technical aspects required by the process to 

complete its implementation, and has focused on some international models 

in the management and recycling of e-waste. The research concluded that 

States should be encouraged to improve environmentally sound 

management and recycling systems for e- waste. 

 Keywords: Electronic waste, Recycling of electronic waste. 
Jel Classification Codes : Q53, Q56. 

 مقدمة:  .1

بات مصطلح "النفايات اإللكرتونية" مألوفا بسبب املخاطر الكارثية اليت تتسبَّب فيها للعامل، فقد  . تمهيد:1.1
 مشكلة استخدام التكنولوجيا احلديثة إىل تراكم كبري للنفايات اإللكرتونية واليت أصبحت أدت الازيادة املتسارعة يف

 املعرفة أو واالقتصادي نتيجة خلطورة مكوناهتا، وإن نقص االجتماعي والسياق والصحة العامة سبة للبيئةبالن كامنة
 متازايدة، فقد متخض مشكلة وهي الوضع، هذا إىل أفضت اليت العوامل الرريسية من عدم االهتمام هبذه النفايات

 أنه إىل تشري تقديرات عن واإللكرتونية لكهرباريةاألجهازة ا نفايات أخرى بشأن عاملية وهيئات بازل اتفاقية اجتماع
 ترتاوح ما املثال بنسبة األجهازة احلاسوبية على سبيل  من النفايات هذه توليد يازداد سوف 2020 عام حبلول

 يرتك أن بأمهية تؤمن اليت احلكومية غري واملنظمات احلكومات اهتمام ، وهو ما حفاز400%و 200% نـــــــبي

 فيه بوضع األعضاء الدول مجيع من لالتصاالت بدعم الدويل القادمة، فقام االحتاد أفضل لألجيال ةحال العامل يف

 أعدها تقنية وثارق املنطلق، أصدر هذا اإللكرتونية، ومن للمخلفات املالرمة اإلدارة االسرتاتيجيات لتعازياز من عدد
 املتعلقة بنفايات املسارل يف املساعدة اج إىلحتت قد اليت أن تستعني هبا البلدان املوضوع ميكن هذا يف خرباء

اإللكرتونية  واإللكرتونية، وبرزت ضرورة سّن قانون خاص بشأن تنظيم تداول النفايات الكهربارية األجهازة
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املستعملة ومعاجلتها واستخدامها عرب احلدود يبنّي أحكامها ويضع هلا الضوابط والشروط وحيّدد إجراءاهتا 
واليت تنص على ضرورة سن التشريعات البيئية اليت من  لعديد من دول العامل على اتفاقية بازلا وقواعدها، ووقعت

 .اخلطرية شأهنا احملافظة على البيئة من املواد والنفايات

ورغم املخاطر اليت تسببها النفايات اإللكرتونية إال أهنا متثل ثروة قومية مىت أحسن استخدامها ألهنا      
ستيك والعديد من املعادن مثل احلديد والنحاس، ناهيك عن تلك الثمينة كالذهب والفضة، إضافة تتكون من البال

إىل جتنيب البيئة خماطرها، لذلك فبدال من التخلص من هذه األجهازة بالطرق التقليدية إما بردمها يف األرض 
وصلت معظم الدول مؤخرا إىل أن أفضل أورميها يف البحر أو حرقها، واليت تضر بالبيئة وميتد ضررها إىل االنسان، ت

تدويرها واالستفادة منها يف صناعات أخرى، حيث إدارهتا عن طريق طريقة للتخلص من هذه األجهازة تكون ب
مليار يورو  33ذلك الذهب، بنحو  قدرت القيمة اإلمجالية جلميع املواد اخلام املوجودة يف هذه النفايات مبا يف

للدول وهذا يف تقرير صادر عن األمم املتحدة  ثر من معظم االقتصادات الوطنيةمليار دوالر(، أي أك 6.46)
 .2112سنة 

 لكن من جهة أخرى، ونتيجة إدراكها الرتفاع تكلفة تدوير النفايات اإللكرتونية بالطرق السليمة     
املتقدمة  أت بعض الدولنسان، وخالل حبثها عن طريقة للتخّلص منها، جلاإل وخطورهتا املتازايدة على البيئة وصحة

االلكرتونية إىل  ملنع التخلص العشواري من النفايات تكنولوجيا على الرغم من سريان عدد من االتفاقيات الدولية
إىل حتويل دول العامل  غرب أفريقيا، سعيا منهادول اهلند و أخرى ك بلدان ناميةالصني، و تصدير هذه النفايات إىل 
بطريقة أقل ما يقال عنها أهنا متثل استخفافا  صديرها مبسمَّيات مثل "أجهازة مستعملة"الثالث إىل مكبٍّ هلا عرب ت

االقتصادية والتقنية واخلربات الالزمة للتعامل  ال متلك اإلمكانيات املستقبلة دولهذه ال، علما أن أغلب بالعقول
لعامة، حيث يتوىل مواطنون فقراء بيئتها والصحة ا مع النفايات اخلطرة بطريقة سليمة، وهو ما ينعكس سلبا على

 بينهم أطفال، تفكيكها بشكل غري آمن الستعادة مواد مثينة ميكنهم بيعها.
اليوم قضية ملحة يف عامل  على أساس ما تقدم، فإن إدارة النفايات اإللكرتونية تعد: إشكالية البحث. 2.1

ونية بشكل مفرط، فأطنان من هذه األجهازة يعتمد على األجهازة الرقمية، أين يتازايد استخدام األجهازة اإللكرت 
تتحول سنويا مع التطور التكنولوجي اهلارل والنمط االستهالكي إىل نفايات تّلوث البيئة، لذلك تتجلى اشكالية 

 البحث يف التساؤل الرريسي التايل:
 ؟البيئيةيف ظل تازايد خماطرها  النفايات االلكرتونية على املستوى الدويل إدارةهو واقع  ما     



 النفايات اإللكترونية: مخاطرها البيئية وواقع إدارتها على المستوى الدوليعنوان المقال: 

398 

 لإلجابة على االشكالية املطروحة، ارتأينا صياغة فرضية البحث كما يلي:     .فرضية البحث: 1.1
رغم حتسن وضعية التشريعات الوطنية بشأن املخلفات االلكرتونية، غري أن نسبة إعادة تدوير هذه األخرية      

السياسات ال ترتجم دارما إىل إجراءات يبقى ضعيفا جدا، ويعود السبب يف ذلك إىل أن هذه التشريعات و 
 ملموسة.
 يهدف البحث بشقيه النظري والتطبيقي إىل ما يلي:. أهداف البحث: 1.1

 التعرف على مفهوم النفايات وطرق إدارهتا؛ -

 التعرف على مفهوم النفايات اإللكرتونية على وجه اخلصوص وتداعياهتا البيئية والصحية ومكوناهتا اخلطرية؛ -

 االنتباه لتطور النفايات االلكرتونية وعرض التشريعات الوطنية اخلاصة هبا على مستوى العامل؛ لفت -

 عرض بعض النماذج الدولية يف إدارة النفايات االلكرتونية. -

من أجل إثراء البحث واإلملام جبميع تفصيالته مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي  . منهج البحث:1.1
على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويعرب عنها كيفيا بوصفها وتوضيح خصارصها، وكميا الذي يعتمد 

بإعطارها وصفا رقميا من خالل أرقام وجداول توضح مقدار الظاهرة املدروسة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع 
عددا من املناهج الفرعية املساعدة  الظواهر األخرى، ومت اللجوء إىل هذا املنهج باعتباره مظلة واسعة ومرنة تتضمن 

 كالدراسات امليدانية، املسوح االجتماعية ومنهج دراسة حالة.
 يف ضوء هذا التقدمي، يتجلى أن اإلجابة على التساؤل الرريسي يتطلب تقسيم البحث إىل . تقسيم البحث:1.1

 ما يلي:
  االلكرتونية؛ النفايات إلدارة النظري اإلطار 

  اللكرتونية على املستوى الدويل، وجتارب بعض الدول.إدارة النفايات ا 
    (WEEE). اإلطار النظري إلدارة النفايات االلكرتونية 2

إن النمو السريع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إىل جانب الطلب املستمر للحصول على أحدث      
ارية واإللكرتونية أقصر من أي وقت مضى، وإذ التكنولوجيا وأكثرها ابتكارا، جعل دورة حياة املعدات الكهرب

تضاف إىل ذلك رغبة البلدان النامية يف تقليص الفجوة الرقمية عن طريق السماح بإدخال كميات كبرية من 
املعدات الكهربارية واإللكرتونية املتقادمة إىل أراضيها دون ممارسة الضوابط الالزمة، صارت نفايات املعدات 

رتونية تتولد مبعدالت عالية ومشكلة تتطلب االهتمام العاجل كشأن ذي أولوية، بغية مراقبة الكهربارية واإللك



 طة مريم، ضامن وهيبةزرقا 

399 

وختفيف ما ستتبعه من آثار سلبية على البيئة وصحة اإلنسان جراء عدم كفاية التعامل مع هذه النفايات اليت 
 تنطوي على خصارص معينة نظرا لوجود عدد من املركبات السامة يف تركيبها.

 وتداعياتها البيئية والصحية اإللكترونية النفايات فهومم.1.2
أول ما يتبادر إىل الذهن عند التطرق إىل مصطلح النفايات اإللكرتونية هي اهلواتف احملمولة وأجهازة       

احلاسوب املتقادمة، فهل تقتصر على ذلك فقط، وهل تؤثر سلبا على البيئة وعلى صحة االنسان كغريها من 
 لصلبة األخرى؟ وان وجدت هذه اآلثار ماهي، وكيف تؤثر؟ النفايات ا
 . تعريف النفايات اإللكترونية1.1.2

 األجهازة من واسعة جمموعة "تشمل بأهنا اإللكرتونية النفايات بازل اتفاقيةب اخلاصة بازل عمل شبكة تعرف -

 وأجهازة احملمولة، واهلواتف اهلواء، تومكيفا الثالجات مثل الكبرية املنازلية األجهازة يف تتمثل واليت اإللكرتونية

 مستخدميها قبل من منها التخلص مت واليت الكمبيوتر ألجهازة االستهالكية واإللكرتونيات الشخصية، الصوت

(Gaidajis & Other, 2010, p. 193)؛ 

 اتاملعد نفاياتااللكرتونية بأهنا "النفايات EU/2002/96  األورويب لالحتاد التوجيهي األمر عرفو  -

 وقت يف املنتج من جازء هي اليت واملواد الفرعية واألجازاء املكونات مجيع لكذ يف مبا واإللكرتونية الكهربارية

 أو الكهرباري بالتيار تعمل اليت األجهازة كل يف هذا الصدد واإللكرتونية الكهربارية األجهازة، ويقصد بمنه التخلص

 كالثالجات الضخمة املنازلية األجهازة من بدء االفرتاضي، عمرها انتهى واليت الكهرومغناطيسية باجملاالت

 ؛(UNEP, 2007, p. 13)اخل... النقالة واهلواتف احلواسيبأجهازة  مثل الصغرية باألجهازة وانتهاء اهلواء ومكيفات

 يستخدم جهاز"كل  بأهنا اإللكرتونية النفايات عرفت فقد OECD ةوالتنمي االقتصادي التعاون منظمة أما -

 . (UNEP, 2007, p. 26) االفرتاضيعمره  هناية إىل وصل والذي الكهربارية الطاقة اتإمداد

 واإللكرتونية الكهربارية املعداتاألجهازة و  بأهنا كل اإللكرتونيةمن خالل ما تقدم ميكننا تعريف النفايات      

 :التالية األسبابحد أل استعماهلا إعادة يف النية دون كنفاياتستخدميها  م قبل من منها التخلص مت اليت وأجازارها

 ؛وحداثة تطورا أكثر اأنواع ظهور نتيجة األجهازة هذه تقادم 

 ا؛أجازاره بعض أو لألجهازة أعطال حدوث أو كسر أو تلف 

 هلذه األجهازة. اإلنتاجي عمرال هناية 
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 ورويبحسب األمر التوجيهي لالحتاد األ (EU-6)وميكن تلخيص النفايات االلكرتونية يف ست فئات      

EU/2012/19:كما يبينه اجلدول التايل 
 (: تصنيف النفايات اإللكترونية 11الجدول رقم )

EU-6 املنتج نوع النفايات اإللكرتونية 
معدات التبادل احلراري  1

 )معدات التربيد والتجميد(
 الثالجات، اجملمدات، املكيفات اهلوارية ومضخات احلرارة.

، الشاشات واحلواسيب الثابتة واحملمولة واللوحية على أجهازة التلفاز شاشات العرض 2
 اختالف أنواعها.

 ومصابيح  الكثافة التفريغ عالية ، مصابيح الفلورسنت مصابيح املصابيح 5

.LED   
 الكهربارية، املواقد الصحون، املالبس، غساالت وجمففات غساالت املعدات الكبرية .

 .الكهروضورية األلواحو  النسخ الكبرية، معدات الطباعة آالت
التهوية،  معدات الصغرية، أفران املوجات الكهربارية، املكانس املعدات الصغرية 3

 املوازين، الكهربارية، احلالقة والغاليات الكهربارية، أجهازة احملمصات

 وكامريات الفيديو، األلعاب الراديو احلاسبة، أجهازة اآلالت

الصغرية،  واإللكرتونية كهرباريةال األدوات الكهربارية واإللكرتونية،
 .الصغرية والتحكم املراقبة الصغرية، أدوات األجهازة الطبية

معدات تكنولوجيا  6
املعلومات واالتصاالت 

 الصغرية

(،  (GPSاملواقع لتحديد العاملية املتنقلة، األنظمة اهلواتف
الطابعات  الشخصية، واملوجهات، احلواسيب اجليب حاسبات
 .واهلواتف

SOURCE : Baldé, C. P., Wang, F., Kuehr, R. and Huisman, J(2015), “The global e-waste 

monitor”, Bonn, Germany United Nations University, IAS – SCYCLE,P.6 

 فئة لكل أن يعين مما االفرتاضي، لعمره خمتلفة معامل الست اإللكرتونية نفاياتال فئات من منتج ولكل     
 بشكل تدويرها أعيد إذا احملتملة والصحية البيئية اآلثار عن فضال االقتصادية، والقيمنفايات ال من خمتلفة كميات

 مواقف أيضا ختتلف كما فئة، لكل التدوير إعادة وتقنية اجلمع عمليات ختتلف لذلك، وتبعا، مالرم غري

 .واإللكرتونية الكهربارية املعدات من التخلص عند املستهلكني
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 اإللكترونية . مكونات النفايات2.1.2

 نوع من العناصر الكيميارية، منها:( 1111ألف ) حتتوي النفايات اإللكرتونية على أكثر من     
، احلديدية املعادن، واملطاط البالستيك، الشفاف الازجاج ،األلومنيوم النحاس،عناصر نظيفة )ليست خطرية(: ك -
 ؛اجلرمانيوم، التيلرييوم، التنتالوم البالديومالغاليوم،  ،البالتني ،الفضة ،الذهب مثل :ثمينةن العادوامل

عناصر غري نظيفة )خطرية(: وهي اليت تشكل خطرا على صحة االنسان وسالمته، ذلك أهنا مواد سامة، ندرج  -
 البعض منها يف اجلدول التايل:

 (: العناصر الخطيرة الموجودة في النفايات اإللكترونية12الجدول رقم )

 وجودها يف النفايات اإللكرتونية العنصر
 العناصر اهلالوجينية

 (PCB) املتعدد الفينيل ثناري 

 الكلور

 البالستيكية للمواد اللهب مثبطات 

 املكثفات واحملوالت

 (TBBA)ثناري -الربوم رباعي 

  Aالفينول
 أغلفة دارات، أم، لوحات بالت،ك حرارية، بالستيكية مكونات

 هاوغري  ...بالستيكية
(PBB) االحتواء وعبوات الدارات لوحات يف استخداما األكثر اللهب مثبط الربوم متعدد الفينيل ثناري 

 (PBDE) الفينيل ثناري أثري 

  الربوم متعدد

 (CFC) الكربون مركبات 

  الفلورية الكلورية

 الرغوية العازالت التربيد، وحدات

 املعادن الثقيلة واملعادن األخرى
ات يف للضوء، الباعثة الثناريات بني صغرية تكميا الازرنيخ شاشات  معاجلج

 (LCD)السارل  الكريستال

 شاشات التهوية يف غرفة يف الكاثودية األشعة أنابيب يف "الطاردات" الباريوم
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(CRT) الفلورسنت ومصابيح 
 الطاقة( الكهرباء )مصادر إمدادات خازارن البرييليوم
 فلورسنت طبقة الشحن، إلعادة قابلة (Ni-Cd) بطاريات الكاديوم

 كاثودية أنابيب ومفاتيح، وصالت نسخ، آالت ،CRT))شاشات

 قدمية
 بيانات وخمازن صلبة أقراص حمركات الكروميوم
 وحلام أسالك دارات، ألواح ، (CRT)شاشات الرصاص

حتتوي  اليت املفاتيح بعض (LCD), شاشات يف فلورسنت مصابيح الازربق
 أنظمة قهوة مع آالت مسطحة، شاشة إضاءة أنظمة الازربق، على

 زربق مرّحالت على حتتوي إنذار أجهازة أو آيل فصل
 الشحن وبنادق إلعادة قابلة (Ni-Hg) و (Ni-Cd) بطاريات النيكل

  (CRT) شاشات يف إلكرتون
 ،اإليرتيومعناصر أرض نادرة )

 (وروبيومواأل
  CRT)  شاشات (فلورسنت طبقة

 دميةق نسخ آالت سيلينيوم
 نادرة أرض معادن مع ممازوج ، (CRT)شاشات داخل كربيتيد الازنك

 عناصر أخرى
 الدخان وكاشفات احلريق عن الكشف أجهازة طبية، معدات مواد مشعة )أمريسيوم(

خملَّفات  مواد من التخلص اخلاصة بسالمة والسياسات (، "االسرتاتيجيات2112االحتاد الدويل لالتصاالت): المصدر

 .12، ص2"، جلنة الدراسات 2112-.211استخدامها: لفرتة  إعادة أو املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا/التاالتصا

 السليمة بالطرق معها التعامل متفإذا  حدين، وذ اسالحتعترب  اإللكرتونية النفايات أن شارة إىلاإل وميكن     

 ستشكل نهاحيف املطلوب بالشكل معها التعامل يتم مل ذاا أما ،ا هاما ومصدرا للثروةموردتشكل س فهي واملالرمة

 ، وهذا ما سنتناوله فيما يلي.خطرية بيئية مشكلة
 . التداعيات البيئية والصحية للنفايات اإللكترونية1.1.2

حذرت األمم املتحدة من تراكم النفايات الناجتة عن اإللكرتونيات املهملة يف مجيع أحناء العامل، وذكر تقرير      
مليون طن من ما يسمى النفايات اإللكرتونية يف مجيع أحناء العامل يف  42..عن املنظمة، أنه كان هنالك  صادر
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نسخة من  311.، وهذا ما يعادل إمكانية بناء 2113و .211عن عامي  %8، بازيادة قدرها 2116عام 
ثت األمم املتحدة الدول على برج إيفل، ومن املتوقع أن ينمو هذا الرقم بشكل كبري خالل العقود القادمة، وح

حتسني طريقة إعادة تدوير هذه النفايات اليت غالبا ما تكون خطرة، األمر الذي ميكن أن يتسبب يف تسرب املواد 
، 2121الكيميارية اخلطرة مثل الرصاص والكادميوم إىل الرتبة واملياه والغذاء، وإطالق األخبرة السامة، وحبلول عام 

 )ديلي(.مليون طن من هذه النفايات  3242العامل بنحو من احملتمل أن يلوث 
ويعد الرصاص من أخطر املواد السامة على اإلنسان وميكن أن يرتتب عليه عدد من اآلثار السامة يف      

وقد تشمل اآلثار احلادة واملازمنة على صحة اإلنسان آثارا عصبية، قلبية وعارية،   ،مستويات تعرض متدنية جدا
والرصاص واحد من أشد املواد الكيميارية خطورة بالنسبة لألطفال واألجّنة ، ة معوية، دموية وإجنابيةلوية، معديك

، بالنسبة لدماغ اجلنني آمنا وتبني الدراسات، أنه ما من مستوى من مستويات التعرض للرصاص يعترب ة،املتطور 
فيف واملرض القليب الوعاري النامجني عن ومثة تقديرات أوردهتا إحدى الدراسات مفادها أن التخلف العقلي الط

من العبء العاملي جلميع األمراض، مع وجود أكرب عبء  %1التعرض للرصاص يشكالن ما يكاد يصل إىل 
 (.8، صفحة 2118)منظمة الصحة،   أمراض على اإلطالق يف مناطق البلدان النامية يف العامل

عة كبرية من اآلثار احلادة واملازمنة بالنسبة لإلنسان مما يؤدي كما ميكن أن ينجم عن التعرض للكادميوم جممو       
إىل تراكم الكادميوم يف الكليتني ويسبب مرض الكلى، ويعترب الغذاء بالنسبة لغري املدخنني أكرب مصدر للتعرض 

مثة بوجه عام، ويرتبط تعرض األمهات للكادميوم بوزن الوالدة املنخفض وازدياد حاالت اإلجهاض التلقاري، و 
تقارير تتحدث عن ازدياد خطر اإلصابة بالسرطان الرروي يف أعقاب التعرض له باالستنشاق يف األماكن املهنية، 
ويعترب الكادميوم مثله مثل الرصاص ساما للنباتات واحليوانات والكارنات احلية اجملهرية، والكادميوم ثابت ومستدام 

كلييت وكبد الفقاريات يف غالب األحيان، كما أنه يرتاكم بيولوجيا يف شأنه شأن مجيع املعادن، ويرتاكم بيولوجيا يف  
الالفقاريات والطحالب املارية، من الكارنات احلّية األشد حتسسا به، ويسفر تراكمه يف النباتات عند دخول هذا 

 (.11-9، الصفحات 2118)منظمة الصحة،  امللوث إىل السلسلة الغذارية لإلنسان
، بل هناك كثري من املواد اليت تسبب كارثة مبفردها فكيف إن اجتمعت كلها؟ مثل الازربق ليس هذا فحسب     

تضر باجلهاز التنفسي والدماغ واجللد، وال اليت املوجود يف لوحات التحكم بالكمبيوترات وأجهازة التحكم وغريها و 
من هلا يف أضرار للجلد، وتقليل سرعة نغفل مادة الازرنيخ املوجودة يف املصابيح الكهربارية اليت يسبب التعرض املاز 

 )خالد(.التوصيل العصيب، إضافة إىل التسبب يف سرطان الررة 
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وقد صرحت وزارة البيئة الربيطانية حديثا أن معظم النفايات اإللكرتونية اليت يتم التخلص منها بطريقة غري       
والكادميوم والازربق والرصاص، وعلى الرغم من سليمة، حتتوي على شكل من أشكال املواد الضارة، مثل الربيليوم 

أن بعضا من تلك املواد تعد من العناصر النادرة، إال أن زيادة حجمها، جيعل خطرها على البيئة كبريا، كما أهنا 
متتد إىل صحة اإلنسان، فاآلثار الصحية لتلك املواد سام على البشر، يشمل العيوب اخللقية، الدماغ، القلب، 

 )خالد(. اهليكل العظمي، كما تؤثر بشكل كبري يف اجلهاز العصيب والتناسلي جلسم اإلنسانالكليتني، 
نسبة الكادميوم املوجودة  فإن حسب الدليل املرجعي يف الرتبية البيئية للخبري جورج كرزمفعلى سبيل املثال، و      

وأوضح أن الكادميوم والازربق يف ، ية( من املياه اجلوف5م 611كافية لتلويث )  نقاليف بطارية واحدة للهاتف ال
ىل باطن األرض، مما يلحق الضرر بالرتبة واملياه إ ىءاألجهازة امللقاة يف مكبات النفايات العشوارية تتسرب ببط

ومياه الشرب، وميكن أن يسبب هذا النوع من التلوث   ء االنساناجلوفية اليت جتعل طريقها يف هناية املطاف إىل غذا
أضرارا باألعضاء البشرية مبا يف ذلك الدماغ والررتان والقلب والكلى والكبد و عيوبا خلقية إليه  كما سبق التطرق

 )مركاز العمل(.
أظهرت دراسة أمريكية أن اهلواتف النقالة تندرج حتت أنظمة النفايات  فقدالبيئية  نفاياتأخطر الفيما خيص و      

وأشارت الدراسة أيضا إىل أن ، طلق كميات كبرية من الرصاصت ، كوهنااخلطرة لوكالة محاية البيئة الفيدرالية
ت العادية وتنشر مادة الديوكسني، وهي من السموم اخلطرية للهواء والرتبة واملياه نفايات االلكرتونية ختتلط بالنفاياال

ب اآليل ليتحول احلاس أشهرتكفي بضعة كما اجلوفية، وهتدد صحة االنسان والكارنات احلية من نبات وحيوان،  
  .وأن نسبة الرصاص ميكن أن تصل إىل معدل كيلو جرامني لكل شاشة تلفازيون و إىل قنبلة بيئية موقوتة خاصة 

 )مركاز العمل(. لشاشة احلاسوب لغك
ويف حني أدركت الدول املصّنعة مدى خطورة هذا النوع من النفايات، غابت هذه األخرية عن أجندة      

، وحتت مسّميات أقل ما يقال أهنا "استخفاف بالعقول"، حتاول الدول املصّنعة ن الناميةالبلدا السياسات البيئية يف
 ...على ذلك أن تصّدر نفاياهتا تلك إىل دول العامل الثالث، وأفريقيا مثاال

 . إدارة النفايات اإللكترونية2.2
والصحية لعمليات التخلص غري املنظم يف  اإللكرتونية وتاليف التأثريات البيئيةنفايات لتحقيق اإلدارة اآلمنة لل     

وذلك من  "،التدوير"إعادة مواقع تفريغ املخلفات الصلبة أو حرقها، فإن االجتاه املناسب يستند إىل تطبيق مبدأ 
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خالل إجراءات وأنشطة فنية متطورة وتكنولوجيا نظيفة أثناء مرحلة التصنيع واإلنتاج، وأخرى بعد استخدام 
 .ه األنشطة إطار من التشريعات املالرمة واملساندة لسياسات حمددة.ويدعم هذ ،األجهازة
 اإللكترونية األجهزة مخلفات إدارة . نظام1.2.2

لذلك ينبغي  ما، تنظيم يف واالجتماعية والبيئية االقتصادية اجلوانب بني توازن حتقيق إىل االستدامة تسعى     
 ضمن أو بأخرى بطريقة وعة من املعايري عند معاجلة هذه النفاياتعلى مديري النفايات االلكرتونية االمتثال جملم

 النفايات اإللكرتونية. إدارة إطار نظام
 (: نظام إدارة النفايات اإللكرتونية11الشكل رقم )

 
(، "االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بسالمة التخلص من مواد خملفات 2112االحتاد الدويل لالتصاالت): المصدر
، متوفر 2، ص.2"، جلنة الدراسات2112-.211ت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو إعادة استخدامها: لفرتة االتصاال

 .11/15/2119تاريخ االطالع: ، www.itu.int/ITU-D/study-groupsعلى: 

 على سبيل النفايات اإللكرتونية واليت تشمل  إدارة وطنية بشأن سياسة وتنفيذ وضع دولة لكل حيث ينبغي    

 للرصد إطار واضح وضع وينبغي زمنيا حمددة للتنفيذ وطنية وخططا وغايات وأهدافا ورسالة احلصر، رؤية ال املثال

 ةالصحيح لضمان اإلدارة املديرين جانب من التازاما السياسة تتضمن أن من شيء كل قبل وال بد والتقييم،
 االمتثال املديرين عامة، وجيب على بصفة واجملتمع العمال وصحة البيئة محاية ذلك يف مبا اإللكرتونية، للنفايات

 لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإللكرتونية الكهربارية األجهازة إدارة نفايات حتكم اليت القارمة للمعايري

 احلسبان يف يؤخذ أن والصحة واجلودة، وجيب الصناعية والسالمة ةبالبيئ يتعلق فيما للتشريعات الوطنية واالمتثال

 إلعادة والتجديد واإلصالح املباشر )إعادة االستعمال التكنولوجية املخلفات إلدارة القارم التسلسل اهلرمي

http://www.itu.int/ITU-D/study-groups
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 نفاياتال من التخلص يكون أن وجيب اجلديدة(، يف املنتجات والتطبيقات الستعماهلا املواد واستعادة االستعمال،

 (.2112بديل آخر )االحتاد الدويل،  هناك يكون ال عندما إال إليه يُلجأ وأال األخري املالذ هو
ويف مرحلة املعاجلة جيب املرور بعدة مراحل، هي: املعاجلة السابقة واليت تشمل اجلمع والنقل إىل املرافق،      

اجلة وهي ما يطلق عليها بعملية التدوير، أما مرحلة االستالم والفرز والوزن والتخازين، لتأيت بعدها مرحلة املع
التحقق من نظام إدارة النفايات اإللكرتونية فيقصد هبا التدقيق واالشراف، هذا األخري يكون من مسؤولية 

 تطبيق جيب املديرين، ويف هذه املرحلة جانب من الدنيا للمعايري االمتثال على السلطات البيئية املختصة للرقابة

اإلدارة  قبل التدابري التصحيحية والوقارية اختاذ عن فضال للنظام السليم التشغيل من للتحقق املعتمدة راتاملؤش
 (.11-5، الصفحات 2112األداء )االحتاد الدويل،  لتحسني

إليه تاليا  ومبا أن عملية تدوير النفايات اإللكرتونية يعترب جوهر نظام إدارة النفايات اإللكرتونية، ارتأينا التطرق     
 نظرا ملا له من دور يف تعازياز جناح التطبيق الفعال هلذا النظام.

 . فوائد عملية تدوير النفايات اإللكترونية2.2.2
إن إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية من أجل استخالص املعادن املكونة هلا وإعادة استخدام ما تبقى منها      

اجهة هتديد خطر هذه النفايات، حيث أن عملية تدوير النفايات اإللكرتونية يعد اخليار األمثل الذي ميكن من مو 
 سيحقق الفوارد التالية:

التقليل من املخاطر الصحية والبيئية: حسب الوكالة الفدرالية حلماية البيئة يف الواليات املتحدة فإن مقالب  -
ية، وهذا الرقم يتضاعف سنويا، وحتتوي هذه ماليني طن من النفايات اإللكرتون .النفايات تظم سنويا أكثر من 

النفايات على نسب عالية من املواد السامة السالفة الذكر، وعندما جتد هذه النفايات طريقها للمقالب فإن تلك 
املواد السامة تبدأ بالتسرب للخارج األمر الذي يتسبب بتلويث الرتبة، املاء واهلواء، وهو ما يؤدي إىل الكثري من 

الصحية، لذلك فإن من فوارد إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية تقليل نسبة التلوث اجلوي ذلك أن  املشاكل
طن من االنبعاثات السامة يف املاء واهلواء، إىل جانب  143التنقيب عن املعادن وتصنيعها يعمل سنويا على بث 

 )عالء(؛ ات من ملوثات املاءاملسامهة يف التخلص من عشر فئات رريسية من ملوثات اهلواء، ومثان فئ

 حول ستكون القريب املستقبل يف العامل ستواجه اليت التحديات أهم أحد إناحلفاظ على املوارد الطبيعية:  -

هذه  توافر فيه يتازايد ال الذي الوقت يفعن املعادن كاحلديد، النحاس، الفضة والذهب  التنقيب تكلفة زيادة
 يف أضعاف والثالثة الضعفني إىل سرتتفع اخلام للمعادن األساسية فالنفقات الطريقة، بنفس العامل يفاألخرية 
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 اإللكرتونية املنتجات تدوير إعادة خالل من إال دناملعا هذه على للحصول أخرى طريقة أي توجد وال املستقبل،
طن من  مليون 145ة، وحسب دراسة أمريكية فإن تدوير مليون طن من احلديد يغين عن التنقيب عن القدمي

احلديد اخلام، وهذا ما دفع العديد من الشركات العاملية املصنعة ألجهازة احلاسوب واهلواتف احملمولة منح زبارنها 
عروضا إلعادة شراء األجهازة منهم عندما ينوون التخلص منها، وذلك إلعادة تدويرها واحلصول على خمازون ثابت 

إىل كمية الذهب  ناإذا نظر (، و 8( )أمل فوزي، صفحة 8، ص.أمل فوزي أمحد عوض حممود) من املواد اخلام
ولكن يف طن واحد من اهلواتف احملمولة، عادة  ،فمن الواضح أهنا ليست كثرية يف هاتف حممول واحد، املوجودة

وهلذا  ،مرة من تركيازه يف مناجم الذهب 81 ـعدل أعلى باملهذا  غرام من الذهب،  350ما يكون هناك حوايل
ون تركيازه فيها أكرب بكثري، وجيدر يف ك  أكثر فعاليةيعترب ستخراج الذهب من النفايات اإللكرتونية إن االسبب ف

 ؛األخري التنويه إىل أن احلفاظ على املوارد يعترب من املبادئ األساسية اليت تقوم عليها التنمية املستدامة

تدوير النفايات اإللكرتونية حبثا عن املعادن  إعادة احلفاظ على الطاقة: إن تكاليف الطاقة املستخدمة يف عملية -
 %93وفر يإعادة تدوير األملنيوم  عندمثال تكون أقل من تكلفة الطاقة يف عملية التنقيب عن املعادن اخلامة، ف

(، وهو ما 8، صفحة 2111)أمحد متعب،  (من خاماته األصلية )البوكسايت األملنيوم من الطاقة الالزمة لتصنيع
مليون برميل نفط سنويا، أي ما يكفي لتوفري املصاريف السنوية الستهالك الكهرباء  19فري حوايل يؤدي إىل تو 
من الطاقة  % 61مليون أسرة، واألمر نفسه ينطبق على إعادة تدوير احلديد الذي يوفر حوايل  18من طرف 

من الطاقة...اخل، وتشري  %21املستخدمة للتنقيب عن احلديد اخلام، وإعادة تدوير البالستيك توفر حوايل 
بليون وحدة حرارية أي ما يكفي لتغطية  661الدراسات إىل أن تدوير النفايات اإللكرتونية يوفر سنويا من الطاقة 

 (8)أمل فوزي، صفحة  ماليني منازل... . 6االستهالك السنوي من الطاقة لـ 
 . خطوات عملية تدوير النفايات اإللكترونية1.2.2

 ( :12-11ة تدوير النفايات اإللكرتونية من أربع خطوات، هي)أمل فوزي، الصفحات عملي لفأتت     
استخراج املواد السامة: ويتم ذلك عرب استخراج العناصر السامة من النفايات اإللكرتونية مع جتنب حصول  -

، غازات التلوث أثناء هذه العملية، ومن العناصر السامة نذكر الرصاص، الازجاج املستخرج من الشاشات
الكلورفلوركربون من الثالجات والبطاريات، وفيما يتعلق بأجهازة الكمبيوتر فإن الكاتود املوجود داخل أشعة أنابيب 
الشاشات حيتوي على عدد من املعادن كالرصاص والباريوم، األمر الذي حيتاج إىل معرفة مسبقة قبل التعامل مع 

عاجل مبضاد اللهب يعترب مشكلة إذا تسرب خالل عملية التدوير  هذه املواد، ويضاف إىل ذلك أن البالستيك امل
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أما فيما خيص املصباح الكهرباري فإن أضواء األنابيب حتتوي على الازربق، كما حتتوي املكثفات على ثناري الفينيل 
أيضا على مواد  املتعدد الكلور، والعنصران ينبغي إزالتهما بعناية نظرا خلطورهتما، وبالنسبة للبطاريات، فهي حتتوي

الازربق والكاديوم والرصاص، وتتم إزالة هذه العناصر خالل عملية التكرير، كما يفضل أن تتم معاجلة البطاريات 
 بطرق آمنة لتجنب تسرب املواد أثناء عملية التدوير؛

ادات الطاقة، التفكيك: يتم خالل هذه املرحلة تقسيم كل املواد إىل عدة أجازاء، منها اإلطارات املعدنية، إمد -
لوحات الدوارر والبالستيك...اخل، وتشكل إمكانية حفظ القطع القابلة لإلصالح خالل هذه العملية ميازة هذه 

 املرحلة؛

التقطيع: تعاجل قطع األجهازة ميكانيكيا، وهتدف هذه العملية إىل احلصول على مركازات من املواد القابلة للتدوير  -
املواد املخلوطة وجتريدها من مكوناهتا اخلطرية، ليتم فيما بعد فرم األجازاء  وفصل املواد اخلطرية، ويفضل فصل

املتبقية ومعاجلة املواد النامجة عنها بعدة طرق، ومثال على ذلك أن املواد املستخرجة من مصابيح اإلنارة يتم ازالتها 
يقها، فيما يعاد تدوير بشكل منفصل لتسهيل استخدام مسحوق الفوسفور، أما األنابيب الازجاجية فيتم متاز 
قبل املعاجلة  (Ni-Cd)البطاريات املنازلية يف مرافق خاصة وعلى درجات حرارة مرتفعة، حيث تفصل بطاريات 

 وترسل إىل إعادة التدوير املختصة؛

اد التكرير: يشكل التكرير اخلطوة األخرية يف عملية تدوير النفايات اإللكرتونية، فاحللول التقنية يف تكرير املو  -
املوجودة يف النفايات اإللكرتونية متوافرة من دون تأثريات سلبية على البيئة، حبيث أن غالبية القطع حباجة إىل 
الكثري من العمل من أجل بيعها كمواد خام ثانوية، أو أن يتم التخلص منها يف وقت التدوير النهاري، وجيب أن 

ي: املعادن، البالستيك والازجاج، حيث يتم فصل املعادن يف يراعى خالل عملية التكرير وجود ثالثة مواد سامة ه
نوع من املعادن والفلازات، أما بالنسبة للمواد  12مصفاة كبرية باستخدام عمليات مازج كيميارية ينتج عنها 

البالستيكية فال ميكن إعادة استخدامها ألهنا غالبا ما تكون ملوثة مبواد كيميارية سامة، لذلك جيب فصل هذه 
خرية وفق حمتوياهتا والتعامل معها بشكل منفصل، أما فيما خيص الازجاج فيمكن إعادة تدويره واستخدامه من األ

 جديد.
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 .إدارة النفايات االلكترونية على المستوى الدولي، وتجارب بعض الدول1
 . تطور النفايات االلكترونية والتشريعات الوطنية الخاصة بها على مستوى العالم1.1

، لكن ينبغي اختاذ شىت التدابري خمتلف أنواع النفاياتحرز العامل إجنازات بارزة يف معاجلة املشاكل البيئية من أ     
اإللكرتونية من األجهازة اإللكرتونية  النفاياتللحفاظ على البيئة وإيالرها عناية أكرب، وإحداها كيفية التعامل مع 

تقريرا عن املخلفات  2112 سنةوأصدرت جامعة األمم املتحدة  ،املهملة واملعدات واملنتجات املازودة ببطاريات
 سنيتاإللكرتونية بني  النفاياتفلوحظ ارتفاع يف نسبة  "2112جلوبال إي ويست مونيتور" اإللكرتونية بعنوان

 يوضح تطور النفايات االلكرتونية املتولدة على مستوى العامل.  (15)والشكل رقم  ،2116و .211
 تطور النفايات االلكرتونية على مستوى العامل(: 12الشكل رقم )

Source : P.C Baldé, V. Forti, V.Gray. R. Kueher, P. Stegmann, The global E-

waste Monitor-2017, United Nations, university (UNU), international 

telecomunication union (ITU) and international solid waste association(ISWA), 

bonn/Geneva/Vienna, 2017, P.38. 
بلغت  2116عام  االلكرتونية املتولدة يف نفاياتالكمية العاملية من ال من خالل الشكل السابق نالحظ أن     

 .211مليون طن مرتي سنة .14.كيلوغرام لكل نسمة بعدما كانت   641مليون طن مرتي، أي  42..حوايل 
 ،2121مليون طن يف عام 3242ومن املتوقع أن ينمو حجم املخلفات االلكرتونية إىل  ،%8أي بازيادة نسبتها 

 .(Baldé, Forti, Gray, & Others, 2017, p. 38) % .و5مبعدل منو سنوي يرتاوح بني 

من سكان  %66ورغم حتسن وضعية التشريعات الوطنية بشأن املخلفات االلكرتونية اليت أصبحت تشمل      
، غري أن نسبة إعادة تدوير .211بلدا( سنة  61) %..، بعدما كانت 2112بلدا( يف جانفي  62العامل )

من هذه املخلفات املنتجة عام  %21ير سوى املخلفات االلكرتونية بقي ضعيفا جدا، حيث مل يعاد تدو 

https://drive.google.com/file/d/11DCXXZM-bflxHxk92gOXbweIceb40brP/view
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حرقت، أو  (%26، ويرجح أن النسبة املتبقية )%.، وبلغت نسبة النفايات امللقاة يف مدافن القمامة 2116
(، وقد يعود ملؤسسة ديب للمستقبل ةاملنصة املعرفي) منظمات أخرى أعادت تدويرها أو أهنا مازالت ملقاة يف املنازل

أن التشريعات الوطنية ال ترتجم دارما إىل إجراءات ملموسة، عالوة على ذلك قد خيتلف السبب يف ذلك هو 
 نطاق املنتجات اليت تغطيها وتستهدفها قوانني املخلفات االلكرتونية عن النطاق األمشل للمنتجات. 

 .2112و 2111سكان العالم الذين تشملهم التشريعات الخاصة بالمخلفات االلكترونية في (: 11الشكل رقم )

 
 

Source : P.C Baldé, V. Forti, V.Gray. R. Kueher, P. Stegmann(2017), The global 

E-waste Monitor-2017, United Nations, university (UNU), international 

telecomunication union (ITU) and international solid waste association(ISWA), 

bonn/Geneva/Vienna, P.39. 
 توزيع النفايات االلكترونية حسب القارات  .2.1
 مستوى القارات يف اجلدول التايل:ميكن تلخيص البيانات املرتبطة بتوليد النفايات وجتميعها على      

 2111(: توليد النفايات االلكترونية وتجميعها بحسب القارات سنة 11جدول رقم )
 أوقيانوسيا أوربا آسيا األمريكيتان إفريقيا راملؤش

 15 1. 9. 53 35 بلدان املنطقة
 59 258 .456. 922 .1412 سكان املنطقة ) ماليني(

 1245 1646 42. 1146 149 /نسمة(Kgتوليد النفايات )
 142 1245 1842 1145 242 توليد النفايات )مليون طن(

موثقة بأهنا مجعت وأعيد تدويرها 
 ون طن()ملي

1411. 149 242 .45 141. 

 %6 %53 %13 %12 %1 معدل التجميع )يف املنطقة(
Source : P.C Baldé, V. Forti, V.Gray. R. Kueher, P. Stegmann(2017), The global E-waste 

Monitor-2017, United Nations, university (UNU), international telecomunication union (ITU) and 

international solid waste association(ISWA), bonn/Geneva/Vienna, P..1. 

66%

34%

    سكان العالم 
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وىل من حيث حجم النفايات االلكرتونية املتولدة من خالل اجلدول السابق نالحظ أن آسيا حتتل املرتبة األ     
ن على أهنا مليون ط 242لكل نسمة، وجرى توثيق ما يقرب  Kg 42.مليون طن، أو  1842واملقدرة حبوايل 

، ومل (1245kg)مجعت وأعيد تدويرها، وولدت أوقيانوسيا أعلى كمية من النفايات االلكرتونية لكل نسمة 
من النفايات االلكرتونية اليت مجعت وأعيد تدويرها. أما القارة األوروبية مبا فيها  %6تتمكن من توثيق سوى 

مليون طن وقد  1245ل نسمة وحبجم نفايات قدر بـ من النفايات االلكرتونية لك kg 1646روسيا فقد أنتجت 
مليون طن من النفايات االلكرتونية إلعادة تدويرها مما يظهر أعلى معدل جتميع إقليمي بلغ  45.مجع حوايل 

 149)، بالنسبة إلفريقيا فهي تعترب أقل القارات توليدا للنفايات االلكرتونية لكل نسمة 2116سنة  53%
kg)كيلو طن فقط على أهنا مجعت   . مليون طن من املخلفات االلكرتونية وتوثيق 242رة ، فقد ولدت القا

ماليني طن  2مليون طن من النفايات االلكرتونية ) 1145أنتجت األمريكيتان  2116وأعيد تدويرها، ويف عام 
، وقد مجع أعيد مليون طن يف أمريكا الوسطى( 142ماليني طن يف أمريكا اجلنوبية، و 5يف أمريكا الشمالية، و

 مليون طن من النفايات االلكرتونية املوثقة. 149تدوير حوايل 
والفارق بني النفايات االلكرتونية املتولدة يف الدول املتقدمة والدول النامية كبري جدا، فقد نتج عن أغىن بلد      

 146لد أفقر بلد جمرد نسمة، بينما و /kg 1946متوسط نفايات الكرتونية قدر بـ  2116يف العامل يف سنة 
kg.نسمة/ 
 11عادة التدوير غري الرمسية احلالية يف إوقيم اخلرباء السياسات واملهارات وشبكات مجع النفايات وعمليات      

منوذجيا هي: الصني واهلند يف آسيا، جنوب أفريقيا وأوغندا والسنغال وكينيا واملغرب يف أفريقيا، الربازيل  بلدا ناميا
دارة النفايات االلكرتونية بطريقة مستدامة وحددوا خيارات إل ،يف األمريكتنيوالشيلي واملكسيك والبريو وكولومبيا 

 .يف هذه البلدان
ومشلت البيانات األجهازة املتولدة وطنياً، لكنها مل تشمل مستوردات النفايات القانونية وغري القانونية، اليت      

ومت تفصيل كميات النفايات االلكرتونية  ،رى ذات اقتصادات ناشئةهي أساسية يف اهلند والصني وبلدان أخ
 )املنتدى العريب(: على سبيل املثال ،املتولدة سنوياً يف كل بلد

ألف طن من  511مليون طن من التلفازيونات،  1,5ألف طن من الربادات،  311الصني: تنتج  -
 ؛الكومبيوترات الشخصية
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طن من  36,511ألف طن من التلفازيونات،  223لربادات، ألف طن من ا 111اهلند: أكثر من  -
 ؛طن من اهلواتف اجلوالة 1211طن من الطابعات،  211.الكومبيوترات الشخصية، 

طن من  6311ألف طن من التلفازيونات،  18طن من الربادات، أكثر من  9111كولومبيا: حنو  -
 ؛اهلواتف اجلوالةطن من  1211طن من الطابعات،  1511الكومبيوترات الشخصية، 

طن من الكومبيوترات الشخصية،  2311طن من التلفازيونات،  2811طن من الربادات،  11.11كينيا:  -
 ؛طناً من اهلواتف اجلوالة 131طن من الطابعات،  311

طن من الكومبيوترات  15311ألف طن من التلفازيونات،  13طن من الربادات،  3211املغرب:  -
 ....طن من اهلواتف اجلوالة 1211الطابعات، طن من  2211الشخصية، 

 (WEEE). بعض النماذج الدولية في إدارة النفايات االلكترونية 1.1
 نستعرض جتارب بعض البلدان الراردة يف إدارة وإعادة تدوير النفايات اإللكرتونية على املستوى العاملي، منها:     

 واإللكترونية ربائيةالكه األجهزة مخلفات إدارة نموذج .الشيلي:1.1.1

املهملة، واليت جددت  احلواسيب جتديد لغرض الشيلي يف Chilenter مؤسسة أنشئت ،2112يف سنة      
 إلعادة تدوير رارد برنامج أول نفذت 2009 عام ويف حاسوب، 25111 حوايل .211و 2112بني  ما

 وإعادة إعادة االستعمال تعازياز إىل ذه املؤسسةه وترمي جهود دوليا، املوصى هبا التوجيهية للمبادئ وفقا النفايات

 شركات مع اتفاق النفايات إىل بلجيكا مبوجب تصدير بعض املسؤولية، ويتم وتعازياز النفايات من واحلد التدوير

حوايل  إدارة من متكنت املؤسسة وقد الذهب والفضة، مثل عناصر واستخالص التدوير إلعادة بلجيكية
 النفايات من اآلمن الثمينة واملكونات والتخلص املعادن استخراج لغرض WEEE النفايات من طن111.

 kg8.7 حنو ينتج شيلي مواطن املتحدة، فإن كل األمم جامعة أجرهتا دراسة يف أحدث جاء اخلطرة، وحسبما

 البلد الشيلي جيعل مما ،kg 5,9العاملي البالغ  من املتوسط بكثري أعلى وهو سنويا، اإللكرتونية النفايات من

مؤخرا معرضا فنيا  Chilenter مؤسسة وقد نظمت هذه النفايات، حيث من الالتينية أمريكا يف تلويثا األكثر
احلواسيب املتقادمة،  من وقطع أجازاء من املعروضة مصنوعة زارر، وكانت األعمال 21111 من أكثر جذب

 ذلك شأن ومن النفايات اإللكرتونية عن امجةالن باألضرار واملشاكل البيئية املواطنني توعية هو ذلك من واهلدف

والبيئية  واالجتماعية االقتصادية بالفوارد يعود مبا املعاد تدويرها، املواد من املصنوعة الفنية بيع األعمال تعازياز
 (.52-56، الصفحات 2112)االحتاد الدويل، 
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 النفايات اإللكترونية في الموجودة الخطرة المواد تقنيا الستغالل مجدية خيارات .البرازيل:2.1.1

مليون طن بعد الواليات املتحدة  143تعترب الربازيل ثاين أكرب منتج للنفايات اإللكرتونية يف قارة أمريكا بـ      
، هذا ما جعلها تدق ناقوس (Baldé, Forti, Gray, & Others, 2017, p. 64)األمريكية 

وث اإللكرتوين، فكانت البداية مبشروع حواسيب التوصيل سنة اخلطر، وتبدأ يف التفكري من احلد من ظاهرة التل
واهلدف منه هو نشر شبكة وطنية لرتميم احلاسوب تضم مراكاز إصالح يف مجيع أحناء البالد، وذلك  2005

للتصدي للفجوة الرقمية من خالل تشجيع إعادة استخدام احلواسيب وتدريب الشباب، مع احلد من تأثري 
ية يف الوقت نفسه عن طريق إطالة دورة حياة أجهازة احلاسوب، وتدار النفايات الناجتة عن املخلفات اإللكرتون

تعاونيات إعادة التدوير،  مراكاز ترميم احلاسوب مبجموعة من الطرق، حيث تُرسل األغلفة واملواد احلديدية إىل
ستقبلي يف تقنيات إعادة هبدف دعم البحث العلمي امل CRTوختازَّن األلواح ولوحات الدارات وأنابيب أشعة 

التدوير، ويرحِّل شركاء من القطاع اخلاص مواد أخرى يُتعامل معها بطريقة سليمة بيئيا)التقرير النهاري لقطاع تنمية 
 توليد من احلد يف مسامهات أخرى تبحث الربازيل (، باإلضافة إىل ذلك قدمت8ص.  ،.211االتصاالت، 

 (:56-53، الصفحات 2112استخدامها، هي )االحتاد الدويل،  إعادة خالل من اإللكرتونية النفايات

 اخلطرية ماCRT أشعة بأنبوب تلفازيون جهاز مليون 34,5 التماثلي: هناك التلفازيون مقابل الرقمي التلفازيون -

يلية براز  مدن عدة يف التماثلي التلفازيون لبث الوقف الوشيك سياق الربازيلية، ويف املنازل يف قيد االستعمال زالت
 نسبة الربازيل خفضت املشكلة هلذه ُتطرح، وتصديا سوف األجهازة هذه غالبية فإن واالنتقال إىل البث الرقمي،

 إطالة أجل من DTV احملوالت لتشجيع استخدام عامة سياسة خالل من CRTالتلفازيون أجهازة من التخلص

 املنخفض الدخل ذوي السكان لفئات لتحويلالربازيلية صناديق ا احلكومة وتوفر التلفازيون القدمية، أجهازة عمر

 منها؛ يتعني التخلص اليت CRT أنابيب عدد ختفض أن السياسة ومن شأن هذه

 واإللكرتونية، ويتمثل أمهها يف: الكهربارية األجهازة خملفات يف اخلطرية املواد مع التعامل بشأن اقرتاحات -

 اخلطرة؛ املواد استخدام لىع املفروضة القيود بشأن واملستهلكني املصنعني تثقيف 

 وما خطرية مواد منتجاهتم تتضمن كانت إذا ما بيان الكهربارية واإللكرتونية األجهازة موردي على جيب 

 مقاديرها؛ هي
 تدوير؛  وإعادة معاجلة دون املكبات النفايات يف من التخلص منع 
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 تصل  منتجاهتم عندما من صوالتخل التدوير إلعادة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مصنعي إرشاد
 االفرتاضي؛ عمرها هناية إىل

 إزالتها؛ أو اخلطرة املواد من احلد أجل من الصناعية العمليات بتغيري املنتجات، ضرر ختفيف 

 لتنظيف احلية النباتات باستخدام الطبيعي التحلل مثل طرق باستخدام اخلطرية النفايات تدوير إعادة 

 ؛والرتبة واهلواء املياه تلوث

 تقييما تضمن 2013 عام يف أجريت دراسة ملخص الربازيل الربازيل: قدمت يف التدوير إعادة جهات خريطة -

 الربازيل؛ يف واإللكرتونية الكهربارية األجهازة لنفايات العكسية للخدمات اللوجستية واالقتصادية التقنية لالستدامة

 البلد. مناطق مجيع يف التدوير إعادة كثافة خريطة تربز وضع يف النتارج إحدى ومتثلت

 واإللكترونية الكهربائية األجهزة لمخلفات صحيحة إدارة لضمان .ألمانيا: معيار1.1.1
 بشأن EU/2012/19 التوجيه مبوجب يف االحتاد األورويب بشكل موحد اإللكرتونية النفايات إدارة تنظم     

 تدويرها وإعادة النفايات اإللكرتونية مجع تنظيم إىل التوجيه هذا الكهربارية واإللكرتونية، ويهدف املعدات

من هذه  التخلص يتيح مما الوطنية، املعاجلة وأنظمة مجع النفايات اإللكرتونية نقاط توفري يشمل واستعادهتا، وهو
 .(Baldé, Forti, Gray, & Others, 2017, p. 72)سليم حنو على ومعاجلتها النفايات

-Elektro G2) أفضل الدول األوروبية يف إدارة النفايات اإللكرتونية، حيث أنشأت وتعترب أملانيا من بني     

 إىل ضمان يرمي يف أملانيا، وهو WEEE النفايات بإدارة املتعلق القانون وهو ElektroG ( أو2015

 نتجيوم (PuWaMa)العامة  املخلفات سلطات إدارة قبل وإدارهتا من للنفايات واسرتجاعها املناسب التسويق

 احلكومة، وقد أوكلت لسلطات تدعمه خاص برنامج املقاصة، وهو الكهربارية واإللكرتونية وغرفة األجهازة

(PuWaMa) أجهازة   من لديهم ما ميكن للمستهلكني إيداع حيث املدن جتميع يف مراكاز إنشاء مسؤولية
 ومعاجلتها، وتستخدم النقاط هذه من عن اسرتجاعها مسؤولون املنتجني أن حني يف مهملة، كهربارية وإلكرتونية

 (:1.-59، الصفحات 2112)االحتاد الدويل،  املنتجني، هي من قبل اسرتجاع أساليب ثالثة أملانيا
(: يتم حسب هذا األسلوب مجع النفايات حسب IBTSالعالمة ) حبسب انتقارية إفرادية اسرتجاع خطط -

 العالمة حبسب وفصلها بنود األجهازة ما يتطلب مجع(، وهذا PuWaMa)العالمة التجارية للمنتوج يف نقاط 

 مجعها تسهيل بغية عالماهتم التجارية جلمع احلاالت نقاطا بعض يف يضع املنتجون ذلك، من التجارية، وبديال
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 االلتازامات ألهنا تتجاوز (PuWaMa) تتكبدها اليت التكاليف اإلضافية بتسديد ملازم الدولة، واملنتج قبل من

 املعمول به؛ElektroG القانون يف اعليه املنصوص

األجهازة الكهربارية  فقط املنتج جيمع حسب هذا األسلوب: (INST)انتقارية  إفرادية اسرتجاع خطط-
 هذه إدارة على لدى شركة قادرة ذلك تنفيذ ويتم التجارية، العالمة عن النظر بغض اليت ينتجها، واإللكرتونية

 النفايات اإللكرتونية؛ من إمجايل صغرية نسبة سوى يشكلال  هذا من النفايات، ولكن األنواع

 عن النظر املنتجني بغض من جمموعات عدة فيه تقوم مجاعي منوذج هو: (CTS) مجاعية اسرتجاع خطة -

 األكثر املخطط هذا الكهربارية واإللكرتونية املتقادمة، ويعترب من املنتجات معني خط التجارية، جبمع العالمة

 ذلك، ومع أملانيا؛ يف عام كل جمموع النفايات اإللكرتونية املدارة من % 61من  أكثر إدارة يضمن ألنه كفاءة،

 إىل النفايات تفرز أن عليها ألن (PuWaMa)اليت تتكبدها  التكاليف اإلضافية تعويض املنتج على يتعني

 ElektroG.القانون املعمول به  يف عليها املنصوص االلتازامات وهذا يتجاوز خمتلفة، خطوط

 . تجربة جمهورية الصين الشعبية:1.1.1
، ومن املتوقع أن 2116مليون طن سنة  242تعترب الصني أكرب منتج للنفايات االلكرتونية يف العامل حوايل      

 ,Baldé, Forti, Gray, & Others)2151مليون طن سنة  22ينمو حجم هذه النفايات إىل 

2017, p. 68)فاع عدد السكان وبالتايل ارتفاع الطلب على املعدات االلكرتونية، من ، ويرجع ذلك إىل ارت
 جهة أخرى لدى الصني صناعة قوية يف جمال االلكرتونيات.

تقوم الصني بدور كبري يف جتديد وإعادة تدوير النفايات االلكرتونية، فقد شهدت الصناعة الرمسية إلعادة      
من النفايات االلكرتونية على  %18رة على املعاجلة ونوعيتها، فقد مت توثيق تدوير هذه النفايات منوا كبريا يف القد

أهنا مجعت وأعيد تدويرها يف السنوات األخرية، ولدى الصني تشريع وطين نافذ ينظم مجع النفايات االلكرتونية 
جملموعة من  ومعاجلة أجهازة التلفازيون والثالجات والغساالت ومكيفات اهلواء واحلواسيب. ومع ذلك، ونظرا

العوامل االجتماعية واالقتصادية ال يازال القطاع غري الرمسي يقود أعمال مجع وإعادة تدوير النفايات االلكرتونية، 
حيث يقوم هذا القطاع بالدفع للمستهلك مقابل إعادة استخدام أو إعادة تدوير األجهازة يف هناية عمرها 

إىل آثار ضارة بالبيئة والصحة، وللتغلب على هذه املشاكل  االفرتاضي، ويؤدي هذا القطاع يف أغلب األحيان
أطلقت عدة برامج راردة، منها برنامج "استبدال األجهازة القدمية بأجهازة جديدة" الذي يهدف إىل شراء األجهازة 

من سعر  %11 املنازلية، ومبوجبه حيصل املستهلك الذي يعيد املخلفات إىل مواقع اجلمع الرمسية على خصم بنسبة
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اجلهاز اجلديد، وكذلك مشروع "أفضل العاملني" وهو مشروع يف إطار مبادرة حل مشكلة النفايات االلكرتونية 
(STEP)  تعمل على تنسيقه جامعة األمم املتحدة، فهو جيمع بني مواطن القوة يف إدارة النفايات يف البلدان

يات أكثر كفاءة إلعادة التدوير تنمية النامية مع الظروف اخلاصة الساردة يف الصني من أجل استكشاف تقن
(، وهذا يعكس احلاجة إىل منوذج حيظى بدعم احلكومة لتنظيم 52، صفحة 2112)االحتاد الدويل،  االتصاالت

 جهات إعادة التدوير غري الرمسية للحد من اآلثار البيئية النامجة عن املعاجلة غري السليمة للنفايات االلكرتونية.
 د. تجربة الهن1.1.1

( نظرا لكرب عدد 2116مليون طن عام  2تساهم اهلند بدور كبري يف توليد النفايات االلكرتونية حمليا )     
سكاهنا، كما تقوم باسترياد النفايات االلكرتونية من الدول املتقدمة، ومن جهة أخرى منو صناعة االلكرتونيات يف 

ر النفايات االلكرتونية يف املدن الرريسية يف اهلند، إىل جانب اهلند، وجيري حاليا تطوير القطاع الرمسي إلعادة تدوي
عمليات إعادة التدوير غري الرمسية القارمة منذ وقت طويل، حيث يشارك أكثر من مليون من الفقراء يف اهلند يف 
عمليات إعادة التدوير اليدوية، ومعظم هؤالء لديهم مستويات منخفضة جدا من التعليم وقدر منخفض من 

، إذ حتمل 2111وعي مبخاطر العمليات، وقد وضعت اهلند قاعدة بشأن النفايات االلكرتونية نافذة منذ عام ال
هذه القاعدة املنتجني املسؤولية عن مجع ومتويل األنظمة وفقا ملفهوم مسؤولية املنتجني املوسعة، وجاء تعديل الحق 

، وامليازة الرريسية هلذه 2116فات االلكرتونية يف عام مما أسفر عن قاعدة )إدارة( املخل 2113هلذه القاعدة عام 
 القاعدة هي مسؤولية املنتجني املوسعة، وتتضمن أحكاما بشأن منظمات مسؤولية املنتجني وخطة اسرتداد الودارع

(Baldé, Forti, Gray, & Others, 2017, p. 69). 
 .الخاتمة1

صنيع يف كثري من الدول إىل استغالل كميات متازايدة من تؤدي زيادة مستويات الدخل املتاح والتحضر والت     
املعدات الكهربارية وااللكرتونية، ومن مث إىل كميات أكرب من النفايات االلكرتونية، غري أن إعادة تدوير هذه 

مليون طن مرتي من النفايات  42..مقدار  2116األخرية ال متثل إال القدر اليسري، فقد وّلد العامل حبلول عام 
من سكان العامل تشملهم  %66منها عرب القنوات املناسبة، ومع أن  %21االلكرتونية، ومل يعد تدوير سوى 

التشريعات اخلاصة بالنفايات االلكرتونية، فالبد من بذل املازيد من اجلهود لتنفيذ هذه التشريعات وتشجيع املازيد 
 من البلدان على وضع سياسات بشأن النفايات االلكرتونية.
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ومن خالل التطرق ملختلف التجارب الدولية نستنتج أنه ال يوجد منوذج واحد لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات      
االلكرتونية، ولكن هناك بعض املعايري الدنيا اليت ميكن أن توفر اإلرشاد للدول اليت ليس هلا نظام إلدارة النفايات 

رة النفايات على النحو الذي يراعي البيئة، كما يتعني على أو اليت ترغب يف حتسني نظامها الراهن وضمان إدا
مجيع الدول تقييم النماذج املالية الناجحة املستخدمة يف إعادة تدوير النفايات االلكرتونية دوليا واليت ميكن أن 

 تكيفها مع الظروف الوطنية اخلاصة هبا. 
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