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  دور االقتصاد الدائري في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

The Role of Circular Economy in achieving Sustainable 
Development Goals 

 

  إشكالية امللتقى
، تشكل (IPCC) خكومي الدويل املعىن بتغري املنا ألعضاء الفريق احل 2007منذ منح جائزة نوبل للسالم يف عام 

ت البيئية الرئيسية األخرى اليت . إمجاع دويل حقيقي حول احلاجة إىل احلد من تغري املناخ ليتنامي االهتمام مبوضوع التحد
جيب معاجلتها، مبا يف ذلك احلصول على املياه ، وتدهور الرتبة ، وفقد التنوع البيولوجي ،وندرة املوارد و النمو السكاين 

  ...العاملي املطرد
ن بني احللول املطروحة، واليت شهدت اهتماما كبريا يف السنوات األخرية سياسة الدائرية أو التدوير، اليت تطورت وم

القتصاد الدائري، هذا االقتصاد الذي يوازن بني التنمية االقتصادية  وأصبحت اقتصادا قائما بذاته اصطلح عليه اقتصاد 
لطريقة األكثر فعالية ويركز على استخ. ومحاية البيئة واملوارد   .وكفاءة، وكذلك على محاية البيئةدام املوارد وإعادة تدويرها 

ت، وإنتاج اقل قدر ممكن  خنفاض استهالك الطاقة واملوارد األخرى، واخنفاض انبعاث امللو ويتسم االقتصاد الدائري 
لكفاءة العالية، و يتطلب االقتصاد الدائري ا ت، و التمتع  ساليب أكثر نظافة لإلنتاج يف الشركات من النفا ألخذ 

معات الصناعية االيكولوجية و التخطيط املتكامل القائم على املوارد من اجل التنمية الصناعية و  فضال عن تطوير ا
  .التنمية الزراعية و التنمية يف املناطق احلضرية

تنميـة ميكـن أن يسـاهم مستقبال فـي تنويـع االقتصاد، وإنشـاء و ينظـر لالقتصاد الدائري فـي اجلزائـر علـى أنـه حمـور لل  
لنسـبة للبلـد ملسـامهة الضعيفـة للصناعـة فـي النمـو . مناصـب الشـغل، ومهـا رهانـان أساسـيان  ذلـك أنـه وفـي سـياق يتسـم 

كما ميكن أن ميثل االقتصاد ،  دوير،ميكـن أن حتسـن الزيـادة مـن االستثمار فـي عملية الت) 5%حوالـي (االقتصادي 
  .الدائري حال للمعضلة اليت سيعيشها االقتصاد اجلزائري يف املستقبل بسبب حمدودية املوارد

، )) دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة((من هنا جاءت فكرة انعقاد هذا امللتقى حتت عنوان 
ت و السياسات واالجتاهات احلديثة للتحول إىل االقتصاد الدائري كتوجه لتحقيق لتسليط الضوء على أهم االسرتاتيجيا

لذلك ندعو الباحثني، طالب الدكتوراه، املهتمني واخلرباء إىل تقدمي أحباثهم يف أحد احملاور . التنمية املستدامة الشاملة
  :التالية

  . املسؤولية البيئية، واالقتصاد الدائري  -
   .و دورها يف إرساء االقتصاد الدائريالثقافة البيئية  -
  .إىل االقتصاد الدائري) التقليدي(التحول من االقتصاد اخلطي  - 
ت التنمية املستدامة - ولو   .مدى ارتباط االقتصاد الدائرية 

   .اجلدوى االقتصادية إلعادة التدوير .-
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ت التدوير -   .التجارب العاملية يف اقتصاد
  .االقتصاد الدائري يف اجلزائرجماالت و فرص تطبيق  -
  ) .تشريعية، بنيوية ، اقتصادية( السياسات و اآلليات املقرتحة لتفعيل االقتصاد الدائري يف اجلزائر  - 

Preamble 

Since the Nobel Peace Prize awarded in 2007 to the members of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), it had born a real international consensus regarding the 
need to reduce climate change. Therefore, a growing interest was given to the key 
environmental challenges that need to be addressed, including access to water, the 
degradation of the soil, loss of biodiversity, Scarce Resources, global population growth, etc. 

Among the proposed solutions that have received great attention during the last few years, 
is the policy of recycling, which has evolved and becomes a self-sustaining economy known 
as a “Circular Economy”. This economy balances economic development with the protection 
of the environment and resources. It focuses on the use and recycling of resources in the most 
effective and efficient manner, as well as the protection of the environment. The circular 
economy is characterized by low energy consumption and the other resources, low emission 
of pollutants, as little as possible waste, and high efficiency. This economy requires cleaner 
production methods in companies, as well as the development of industrial and ecological 
complexes and integrated resource-based planning for industrial, agriculture and urban 
development.  

The Circular Economy is considered in Algeria as an important axis of development which 
could contribute to the improvement of two essential factors: the diversification of the 
economy and providing job opportunities. So, in a context characterized by the weak 
contribution of the industry to economic growth (about 5%), the rise in investment can 
improve the process of recycling. 

This economy can also be a solution to the dilemma that the Algerian economy will face, 
in the future, due to limited resources. 

Hence born the idea of organizing this conference titled: “The Role of Circular Economy in 
Achieving Sustainable Development Goals” to highlight the most important strategies, 
policies and contemporary trends to move to the Circular Economy in order to achieve 
comprehensive sustainable development. To this end, we invite researchers, Ph.D. students, 
and experts interested to submit their original research papers with a particular focus on the 
following topics (non-exhaustive list): 

- Environmental responsibility and Circular Economy. 
- The role of Environmental Culture in establishing Circular Economy. 
- The transition from a linear (traditional) economy to the Circular Economy. 
- The relevance of the Circular Economy in the achievement of the Sustainable 

Development priorities 
- Economic feasibility of recycling 
- Global experiences in recycling economics 
- Fields and opportunities of applying circular economy in Algeria 
- Proposed policies and mechanisms to activate the circular economy in Algeria 

(legislative, structural, and economic) .  
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  :ملخص
كنموذج اقتصادي جديد يهتم بتغيري كل أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك غري املستدامة، حبيث يهدف حلفظ قيمة املنتجات يقدم االقتصاد الدائري  

ت بشكل كبري حناول من خالل هذا البحث التطرق إىل أمهية التحول . واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل النفا
يني وكذا تصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري كآلية ملعاجلة مشكلة الندرة من حيث املوارد، وكذا االستدامة يف متغريات النمو والتنمية  االقتصادمن االق

  .النظام البيئي، وكذا التجربة الصينية يف تطبيق االقتصاد الدائري
ا من خالل اعتماد التطوير واالبتكار يف  من خالل هذه الورقة توصلنا إىل أن االقتصاد الدائري هو اقتصاد حيوي يهدف إىل تغيري الطريقة اليت نعيش 

وسيكون االقتصاد الدائري واحدًا من أكثر القضا االسرتاتيجية يف السنوات املقبلة ويهيئ لالعتماد على االبتكار ونشر النماذج . الصناعة واالستهالك
لنسبة للصني فتع ال، حيث طورت مد ونواحي تعتمد على مبادئ االقتصاد الدائري يف عمليات االقتصادية املرنة، و ترب جتربتها رائدة يف هذا ا

  .االنتاج
 الصني ؛عمليات االنتاج ؛الدائري االقتصاد ؛اخلطي االقتصاد: الكلمات املفاتيح

   Jel: Q57:Q58، D29 صنيفالت
Abstract: 
The circular economy presents as a new economic model that is concerned with changing all 
production methods and unsustainable consumption patterns, It aims to conserve the value of 
products, materials and resources in the economy for as long as possible from the life of use, and 
significantly reduce waste. Through this research, we try to address the importance of the transition 
from a linear economy to a circular economy as a mechanism to address the problem of resource 
scarcity, Turning to China's leading experience in the application of circular economy. 
Through this paper, we have concluded that the circular economy is a dynamic economy that aims to 
change the way we live by adopting development and innovation in industry and consumption.  
Key words: linear economy, circular economy, production processes, China. 
Jel Codes Classification: Q58, Q57, D29  
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 : مقّدمة -
يسود العامل النظام االقتصادي اخلطي املعتمد على اإلنتاج واالستهالك ومن مث استبعاد املواد املستهلكة    

ت كمخلفات أو لتايل يتميز  ويرتكز االقتصاد اخلطي على سهولة توفري كميات كبرية من املوارد. نفا الطبيعية والطاقة، و
ت السعة واخلدمات اللوجستية العاملية املعقدة وسلسلة  هذا النظام بكثافات عالية من املواد والطاقة، ويعتمد على اقتصاد
ت يف وقت قصري جًدا، وهذا  التوريد، وعادًة ما تتحول معظم سلع االقتصادات اخلطية املوجهة حنو املستهلك إىل نفا

تل لتايل فإن / يس سوى جزء صغري من إمجايل االنبعا ت اليت تتولد من خالل عملية إنشاء السلع، و النفا
االقتصادات اخلطية ال تساعد فقط على استنفاذ قاعدة املوارد الطبيعية بسرعة، بل تزيد كذلك من سرعة تدهور األنظمة 

ا امللوثة، وأخريا وليس آخرا فإن أنظمة االقتصاد اخلطية غري  البيئية الطبيعية مثل املياه واهلواء واألرض من خالل انبعا
دة القيمة املضافة اإلقليمية إذا أخذت مجيع التكاليف احلقيقية واخلفية بعني االعتبار وال ميكن أن يستمر إىل  مصممة لز

عتبار أننا يف عامل حمدود املوارد هناك حاجة ماس. أجل غري مسمى ة إىل تطوير مناذج اقتصادية جديدة، وبناء عليه و
ً غري مستدام، يف ظل توجه عاملي  مبعىن أن النموذج الصناعي يف استهالك املنتج مث التخلص منه، يعترب منوذجًا اقتصاد

   .العتماد مفاهيم االستدامة مبفهومها الشامل
جديدة تُعىن مبفهوم التنمية املستدامة، مبعىن يف عامل حمدود املوارد هناك حاجة ماسة إىل تطوير مناذج اقتصادية   

يت مفهوم  ً غري مستدام، وهنا  االقتصاد (أن النموذج الصناعي يف استهالك املنتج مث التخلص منه يعترب منوذجًا اقتصاد
ت، إىل الذي مينح فرصة االستدامة، ليجري من خالله تغيري املمارسات السائدة يف التخلص من املنتج يف ال) الدائري نفا

يهدف ) االقتصاد الدائري(ومن مث فإن . إعادة استخدامه مثل إعادة إصالحه أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتج
ا من خالل اعتماد التطوير واالبتكار يف الصناعة واالستهالك وقد بدأت العديد من الدول . إىل تغيري الطريقة اليت نعيش 

ج أ البتكار كمكون أساسي يف سياسات الدول والشركات يف تبين  كثر دائرية يف اإلنتاج واالستهالك والدفع 
   .واملنظمات والشركات حول العامل

ما هي مبادئ وآليات التحول من : مما سبق ميكننا طرح السؤال الرئيسي للبحث على الشكل التايل :إشكالية البحث
  الشعبية كنموذج حيتدى به عامليا؟ االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري يف الصني

تتمثل أمهية البحث يف تناول ظاهرة االقتصاد الدائري كطريق عملي للتغلب على ندرة املوارد واستدامة :أمهية البحث
نية   .النمو االقتصادي من جهة، وحماربة تدهور النظام البيئي الطبيعي من جهة 

I -  العمل و مبادئ األمهيةاملفهوم،  -االقتصاد الدائري:  
ً بعنوان    1976سنة  الذي ألف يعود مفهوم االقتصاد الدائري إىل املعماري السويسري والرت ستاهيل، من "كتا

يعمل على احلفاظ على قيمة ، تناول فيه اهداف  االقتصاد الدائري الذي 1982والذي مت نشره عام  ،"املهد إىل املهد
  .املالً  سواء كان طبيعيًا أو تصنيعيًا أو بشراملنتوجات وإدارة املخزون وإعادة بناء رأس 
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والذي يعرب عن وسيلة عمل  -" من املهد إىل اللحد"ملناقضة " من املهد إىل املهد"والذي يعد له الفضل يف صياغة تعبري 
ت"االقتصاد السائد   "من املوارد إىل النفا

: ثنني من خرباء االقتصاد البيئي الربيطانيني مهاللمرة األوىل من قبل ا) االقتصاد الدائري(وقد استخدم مصطلح 
ما ت املوارد الطبيعية والبيئة عام، حيث يقدم هذا الكتاب نبذة عن العالقة بني االقتصاد : بريس وتومر يف كتا اقتصاد

، واالقتصاد واملوارد الطبيعية والبيئة، ومييز املؤلفان فيه بني ما يسمى االقتصاد اخلطي، حيث يكون استهالك املوار  د مفتوحًا
    .يستفاد منها أكثر من مرةدائري، حيث يعاد تدوير املوارد لال

كما أشارا إىل أن االقتصاد الصناعي تطور دون أن يتضمن يف بنيته األساسية فكرة إعادة التدوير، األمر الذي 
ت عتبارها مستودعا للنفا  ي يرتكز على دراسة األنظمة وردودئر بينما االقتصاد الدا. انعكس يف التعامل مع البيئة 

لنظم يف االقتصاد الدائري بروز كل من  األفعال، وبشكل خاص املنظومات احليوية، ومن النتائج الرئيسية لذلك االهتمام 
ت، ومفهوم  لتصميم للمالءمة   .مفهوم حتسني النظم بدال من املكو

I -1- القتصاد الدائريا مفهوم:  
ا للتنمية املستدامة املستقبلية اليت يروج هلا ) Circular economy( الدائري االقتصاد يعد ا شائعً ا مفهومً ً حالي

ن، اململكة املتحدة، فرنسا، كندا، هولندا، السويد، فنلندا، (االحتاد األورويب والعديد من احلكومات الوطنية  الصني، اليا
م خللق  CEأحناء العامل أيضا، أدخلت العديد من الشركات التجارية يف مجيع ). إخل.. يف قطاعات التصنيع اخلاصة 

  .الطاقة ومواد التغذية اخلام
أنه مع التحول حتول االقتصاد الدائري يف بلدان االحتاد األورويب  2014وقد قّدر تقرير للمفوضية األوروبية يف عام  

قدرت العديد . مليار يورو لقطاع التصنيع يف االحتاد األورويب وحده 600ميكن أن حيقق مكاسب اقتصادية سنوية بقيمة 
كانت الصني . مليار دوالر أمريكي سنًو  1000اد العاملي سوف يستفيد من املنظمات االقتصادية الدولية أن االقتص

   )02، صفحة Valavanidis ،2018( .2008أول دولة يف العامل تعتمد قانون االقتصاد الدائري يف عام 
ا منذ فجر التصنيع ومتارسه الش ا ألنه يقلل من التأثري كان املفهوم األويل لدورات املواد موجودً ركات الصناعية نظرً

ا اقتصاًد  ً ولكن منوذج تدفق اإلنتاجية اخلطي يف الصناعة . السليب على البيئة، ويوفر يف استهالك الطاقة وجعله منطقي
وغريها من الشركات سيطر على التنمية الصناعية الشاملة مما تسبب يف تلوث بيئي خطري واستخدام مكثف للموارد 

ت واملواد وإعادة التصنيع والتجديد . بيعية احملدودةالط ج االقتصاد الدائري على إعادة استخدام املنتج واملكو فركز 
الح والتتايل واالرتقاء، وقلل أيًضا من احتياجات الطاقة من خالل الدعوة إىل مصادر بديلة، مثل الطاقة الشمسية  واإلص

ح والكتلة احليوية واستخدام ت عرب سلسلة قيمة املنتج وطاقة الر   .الطاقة املستمدة من النفا
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، من " 1ووفقا ملؤسسة إلني ماك آرثر ت أو حيدث تلو فإن االقتصاد الدائري هو نظام صناعي الذي ال ينتج نفا
ت بيولوجية مصممة لكي تعو : بداية تصميمه ومنذ النية يف إنشائه، والذي حيتوي على منطني من تدفق املادة د مغذ

مان ال احليوي  ت تقنية وهي مصممة للتدوير جبودة عالية داخل منظومة تصميمها اإلنتاج دون . للدخول يف ا ومغذ
ال احليوي فضال عن أن تكون قابلة لإلصالح والتجديد منذ تصميمها ، صفحة 2018نفاح و بطيب ، ( أن تدخل ا

05(.  
لتقدم االجتماعي، ويسمح : "األمم املتحدة االقتصاد الدائري أنه كما عرفت   نظام تبادل ومشاركة يسمح 

حملافظة على رأس املال الطبيعي والتنمية االقتصادية، ويتمثل هدفه النهائي يف فصل النمو االقتصادي عن استنفاد املوارد 
خذ يف االعتبار مجيع التدفقات الطبيعية من خالل إنشاء منتجات وخدمات ومناذج أعمال وسيا سات عامة مبتكرة 

  )72، صفحة 2019سعود و عباس ، ( ".طوال دورة حياة املنتج أو اخلدمة
يف االقتصاد الدائري، يتم تصميم وإنتاج منتجات وأصول جديدة بطريقة تقلل من استهالك املواد األولية وتوليد و 

ت؛ ويتم تطبيق مناذج واسرتاتيجيات أعمال جديدة لتحسني االستفادة من السعة وإطالة العمر اإلنتاجي للمنتجات  النفا
 .واألصول؛ ويتم إغالق حلقات املوارد واملواد من خالل إعادة تدوير املنتجات واملواد اليت انتهى عمرها االفرتاضي

(EIB, 2019, p. 05)   
نه نظام اقتصادي للتبادل واإلنتاج يهدف يف : وتعرف وكالة البيئة وإدارة الطاقة الفرنسية االقتصاد الدائري 

دة كفاءة استخدام املوارد وتقليل التأثري على البيئة مع تطوير ) السلع واخلدمات(مجيع مراحل دورة حياة املنتجات  إىل ز
  )ADME( ".رفاهية األفراد 

وإعادة تدوير  االستدامة مفهوم احلسبان يف خذ والتبادل لإلنتاج نظام أنه عموما الدائري القتصاد ويقصد
ا أو املنتجات  من وهذا خام جديدة، مواد أي االستخدام إلعادة قابلة أشياء أخرى مرة تصبح أن ميكن حبيث مكو

 حسن إىل احلاجة يف االعتبار خذ املادية الدورة من املثلى االستفادة أن كما واستخدامها، املوارد كفاءة حتسني أجل
   )869، صفحة 2017سعدي و مناصرية، ( .املنتج حياة دورة يف املطلوبة واملياه الطاقة استغالل

ت  دة كما يشمل مفهوم االقتصاد الدائري تقليل النفا عن طريق تقليل االعتماد الشديد على املوارد اخلام ، وز
الضافة إىل االستدامة يف استخدام املوارد، واملزيد من فرص العمل، وتقليل  انتاجية املوارد، وإجياد اقتصاد أكثر تنافسية، 

   )12، صفحة 2018اجلزار، ( .التأثريات البيئية
  :وميكن إيضاح الفرق بني االقتصاد اخلطي واالقتصاد الدائري من خالل الشكل التايل

  
  

                                         
ة    1 مفهوم االقتصاد الدائر من قبل حر االهتمام  معاییر  تبنتهاالتي » من المهد إلى اللحد«بدأ  مؤسسة إلین ماك آرثر الرائدة في االهتمام 

  .االقتصاد الدائر 
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   Csaba Fogarassy : The Theoretical Background of Circular Economy (Fogarassy, 2017, p. 07) :املصدر

I -2- أمهية االقتصاد الدائري:  
يقدم االقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي جديد يهتم بتغيري كل أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك غري 

يهدف حلفظ قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل  حبيث. املستدامة
ت بشكل كبري ين . النفا ت غاز  ئية وانبعا ويساهم االقتصاد الدائري يف تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهر

 وعلى النقيض، االقتصاد اخلطي. لق فرص عمل مستدامةأكسيد الكربون، إضافة إىل حتديث النظام االقتصادي وخ
ت مهملة  لتخلص منها كنفا صناعة، (يتعامل مع املواد اخلام ومن مث تصنيعها كمنتج وتنتهي دورة االستخدام 

» من املهد إىل اللحد«بعكس االقتصاد الدائري الذي يعىن بتناول حياة املنتج كما يعرف مبصطلح ). استخدام، ختلص
تمن    .التصميم واإلنتاج واالستهالك ومن مث إدارة النفا

لى الرغم من تركيزها على احللول التقنية، فإن الدراسات األكادميية، البحوث التطبيقية أو التقارير ذات الصلة، ع
ج االقتصاد الدائري ميكن أن جيلب فوائد هامة من وفورات يف التكاليف، خلق الوظائف، اإلبدا  ع تشري إىل أن 

 .إىل كم هائل من الفوائد املقدرة إلضافةواالبتكار، اإلنتاجية وكفاءة املوارد يف كل من البلدان املتقدمة والنامية، 
(Yuan, Bi, & Moriguichi, 2006, pp. 4-8)   حيث تشري مؤسسة إلني ماك آرثر إىل أنه حبلول عام

 600، فإن التحول حنو االقتصاد الدائري ميكن أن يقلل من صايف اإلنفاق على املوارد يف االحتاد األورويب مبقدار 2030
ح صافية سنوية قدر 3مليار يورو، حتسني إنتاجية املوارد بنسبة تصل إىل  إلضافة إىل توليد أر  ، تريليون  1.8ها ٪ سنو

 

 

Resource 
extraction 

Production Distribution Consumption Waste 
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ة عین الدفلى بجامعة 6 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

حىت اآلن فقط ورغم هذه الفوائد االقتصادية الواعدة فإنه حىت اآلن،   .)23، صفحة MacArthur  ،2015( يورو
 ٪ من مجيع املواد اليت مت استخدامها من قبل االقتصاد العاملي يتم إعادة تدويرها وتوجيهها إلغالق احللقة،6أقل من 

داخل اقتصاد االحتاد األورويب تبلغ ضعف ) نسبة االقتصاد الدائري من االقتصاد ككل(وعلى الرغم من أن درجة الدائرية 
ا ال تزال منخفضة)٪ من املواد املصنعة13حوايل (املعدل العاملي  ، Haas ،Krausmann( ، إال أ

Wiedenhofer و ،Hei ،201507ة ، صفح(.  
 احلكومية، واملنظمات الرحبيةبفضل جمهودات املنظمات غري  وجتاريةسياسية  أمهيةوقد اكتسب االقتصاد الدائري 

ويساهم االقتصاد الدائري بشكل كبري يف احلد من تدهور . الدولية، وعلماء البيئة، واحلكومات الوطنية يف خمتلف الدول
ت بتحويلها ملشروعات   إنتاجيةالبيئة، واستنزاف مواردها الطبيعية، واحلفاظ علي التنوع البيولوجي، واالستفادة من النفا

  .)351-350، الصفحات 2018الرميدي، ( املناخيةعمالقة، واحلد من خماطر التغريات 
I -3- اته وأهدافهجياسرتاتي، مبادئ عمل االقتصاد الدائري.  
I -3-1- مبادئ عمل االقتصاد الدائري:  

 systems(األنظمة وهي تلك املتعلقة مبنظور األسس ومنظور : ميكن أن منيز بني نوعني من املبادئ األساسية
perspective .( مت استخدام منظور األسس املختلفة يف األوساط األكادميية واملمارسني لعقود، حيث ينظرون إىل

ا  لتايل فهي مبدأ أساسي له"خمتلف األسس على أ  3وميكن يف البداية حتديد . دليل أو كيفية عمل االقتصاد الدائري و
، إعادة التدوير Ruse، إعادة االستخدام Reduceختفيض (كثرة وهي كأبرز أسس مستعملة ب) 3R(أسس 

Recycle( جلمهورية الصني الشعبية، مث مت إضافة  2008؛ وقد وردت يف صلب قانون ترقية االقتصاد الدائري لعام
ت التابع لالحتاد األورويب، الذي يعرض أساس  األساس الرابع والذي هو يف صميم اإلطار التوجيهي للنفا

"Recover "عتباره رابع األسس   (Kirchherr & Hekkert, 2017 ) .أو االسرتداد 
  مبادئ العمل األساسية لالقتصاد الدائري: 01اجلدول رقم 

  األهداف  املبادئ األساسية
يتضمن النقاش حول : )reduce(التخفيض   األسس األربعة

ومنع استخدام املوارد، رفض أو التقليل، واحلد، 
  .احلفاظ على رأس املال الطبيعي

إشارة : التنمية املستدامة
أو /صرحية إىل االستدامة و

  التنمية املستدامة

ويتضمن النقاش حول : اجلودة البيئية
ا االقتصاد الدوائري  الكيفية اليت يهدف 
للحفاظ على، محاية، استعادة البيئة،   

ني االنتقال حنو كفاءة استخدام املوارد، متك
  .اقتصاد منخفض الكربون

يتضمن : )Reuse(إعادة االستخدام 
ستثناء (النقاش حول إعادة استخدام 

ت   ، وإصالح وجتديد املوارد)النفا

نقاش حول الكيفية : االزدهار االقتصادي
ا االقتصاد الدائري للحفاظ  اليت يهدف 

  .على االقتصاد، محايته، حتويله، تعزيزه
يتضمن النقاش  ):Recycle(إعادة التدوير 

حول إعادة التصنيع، إعادة التدوير،  التدوير، 
ت   .إعادة استخدام النفا

النقاش حول الكيفية : العدالة االجتماعية
ا االقتصاد الدائري إىل محاية  اليت يهدف 
تمع، رفاه اإلنسان، الوظائف وتغيريها أو  ا
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  .تطويرها
يتضمن النقاش  ):Recover(اإلسرتداد 

  .حول حرق املواد مع استعادة الطاقة
النقاش : )البعد الزمين(األجيال املقبلة 

حول األجيال املقبلة، املدى البعيد من 
  منظور االقتصاد الدائري

وفيه النقاش حول : منظور األنظمة اجلزئية  منظور األنظمة
أو /التغريات على مستوى املنتج، الشركات و

م   .املستهلكني وتفضيال

  

يتم النقاش حول : منظور األنظمة اجلهوية
أو /االقتصاد الدائري على املستوى اجلهوي و

معات الصناعية الصديقة للبيئة   .ا
ويتم النقاش حول  :منظور األنظمة الكلية

أو /االقتصاد الدائري على املستوى العاملي و
  .أو اهليكل العام للصناعة/الوطين و

 Julian Kirchherr & All, Op Cit, P223: املصدر

I -3-2- اسرتاتيجيات االقتصاد الدائري:  
تتوجد عدة اسرتاتيجيات دائرية للحد من استهالك املوارد واملواد الطبيعية، وتقليل  ميكن ترتيبها . إنتاج النفا

ا  ت دائر فصنع املنتج األكثر ذكاء واستخدامه، على سبيل املثال من ). انظر الشكل أسفله(حسب األولوية وفقا ملستو
خالل مشاركته، يفضل عموما على إطالة عمر املنتجات، ألن هذا املنتج الذكي يتم استخدامه لنفس وظيفة املنتج 

متديد عمر املنتج هو اخليار التايل، ). اسرتاتيجية ذات دائرية عالية. (من قبل العديد من املستخدمني العادي، أو يستخدم
يكون للحرق الذي يتم منه اسرتداد الطاقة أدىن أولوية يف االقتصاد الدائري، ألنه . ويعقبه إعادة تدوير املواد عرب اسرتدادها

وكقاعدة ). منخفضة الدائرية اسرتاتيجية(ة ليتم استغالهلا يف منتجات أخرى يعين أن املواد اليت يتم حرقها مل تعد متوفر 
   (All, 2017, p. 05) .عامة املزيد من الدائرية يساوي املزيد من الفوائد البيئية

السلسلة لفرتة أطول، وميكن املستوى األعلى لدائرية املواد يف سلسلة املنتج يعين أن هذه املواد تبقى يف 
ا األصلية نتيجة لذلك، ومن حيث املبدأ هناك . استخدامها مرة أخرى بعد التخلص من املنتج، وتفضل الحتفاظها جبود

جتنب استخراج املوارد و . حاجة إىل موارد طبيعية أقل إلنتاج مواد جديدة مطلوبة لتصنيع املنتجات واستخدامها الحقا
لطبع استثناءات هلذه القاعدة، فعلى سبيل املثال قد يؤدي جعل سلسلة املنتج أكثر . دان البيئةإنتاج املواد يفي وهناك 

دة استهالك املوارد الطبيعية، وعادة ما يكون ذلك يف شكل أنواع الوقود  وحيدث هذا يف إعادة ). األحفوري(دائرية إىل ز
يت عادة ما تتطلب كميات كبرية نسبيا من الطاقة لتحليل املواد إىل بدايتها التدوير الكيميائي للمواد البالستيكية امللوثة وال

  .األوىل
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  اسرتاتيجيات االقتصاد الدائري: 02الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  
  
  
  
  

  .Potting José & All, Op Cit, P 05: املصدر

I -3-3-  االقتصاد الدائريأهداف:  
الدائري إيل فصل النمو االقتصادي عن استخدام املوارد الطبيعية واألنظمة االيكولوجية عرب  يهدف االقتصاد

ت  استخدام تلك املوارد بطريقة أكثر فعالية، كما أنه عامل يدفع حنو االبتكار يف جماالت إعادة استخدام املواد واملكو
  .عمال اجلديدةواملنتجات، فضال عن مناذج األ

. كما يعمل االقتصاد الدائري عن طريق احلفاظ على املواد اخلام واملنتجات يف حلقات انتاجية ألطول فرتة ممكنة
ويهدف إىل الغاء اهلدر املوجود يف األنظمة الصناعية، مما جيعلها اقل اعتمادا على استخراج احتياطات املوارد احملدودة، 

لشركات من االستفادة من مصادر قيم جديدة، وسيساعدها أيضا يف إنشاء أسواق مرنة وهكذا سيمكن هذا املفهوم ا
بن ( :وسالسل توريد قادرة على حتقيق االزدهار املستدام الطويل األمد، ومن األهداف األخرى للتحول االقتصادي نذكر

   )43-42، الصفحات 2019عباس، 
  يف توفري التكاليف، واستخدام املوارد بطريقة فعالة؛االسهام 
 ر االزمات يف حال وقوعها؛  توفري مصادر جدية للدخل، والتقليل من آ
 إجياد أسواق جديدة أو تطوير أسواق قائمة؛ 

 االستراتیجیات

استخدام وتصنیع 
 منتجات أكثر ذكاء

 R0     Refuse رفض  

 R1     Rethink إعادة التفكیر 

 R2     Reduce  خفض

تمدید عمر المنتج 
 وأجزائھ

استخدام   إعادة  R3     Re-use 

 R4    Repair  إصالح

 R5    Refurbish  تجدید

تصنیع إعادة   R6  Remanufacture 

توظیف إعادة   R7     Repurpose 

 االستعمال المفید للمواد
تدویر إعادة   R8      Recycle 

 R9     Recover  استعادة

 

صاعد أو زیادة  الدائریة
 ت

 االقتصاد الدائري

 االقتصاد الخطي

االبتكار في 
التكنولوجیا 
 األساسیة

االبتكار 
في تصمیم 
 المنتج

االبتكار 
في نموذج 
 الدخل

التغیر 
االجتماعي 
 للمؤسسات
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 يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات، ويساهم يف خلق وظائف جديدة؛ 
 املنتوج الصديق للبيئة؛ حيافظ على قيمة املخزون، حيفز االبتكار ويشجع 
II - جتربة الصني يف تطبيق وتطوير االقتصاد الدائري  

II -1-  االقتصاد اخلطي يف الصني  
منذ أواخر سبعينيات القرن املاضي، أدى حتول الصني من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق والسياسة 

السريع الصني على أن تصبح واحدة من أهم القوى وساعد النمو االقتصادي . االنفتاحية إىل تغذية التنمية االقتصادية
منا االقتصاد الصيين مبعدل  2003يف عام . االقتصادية العاملية، مما زاد من ثروة السكان وتوفري فرص العمل والتوظيف

ا للمرة األوىل 1090يف املائة، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  9يزيد عن  ً ا أمريكي يف عام و . دوالرً
 1269مليار دوالر أمريكي ونصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي  1931جتاوز الناتج احمللي اإلمجايل للصني  2004

لتغريات اهليكلية السريعة . دوالرا أمريكيا، مما يعين أن االقتصاد الصيين والتنمية االجتماعية قد دخلتا يف دورة عالية تتميز 
وأصبحت الصني قوة عاملية يف إنتاج السيارات . الصناعات الثقيلة والكيميائية كدعم أساسيوأخذ هذا التطور السريع 

وفقا إلحصائيات . 2004مليون سيارة يف  2.6وأكثر من  2003مليون سيارة يف عام  2.02واستهالكها، مع إنتاج 
 2م 7إلسكان احلضري من ، زادت مساحة ا2003وزارة البناء من تقرير إحصائي عن مسح اإلسكان احلضري لعام 

املساحة السنوية املطلوبة يف جمال اإلسكان يف الصني   2010للفرد، وحبلول عام  2م 23.67إىل  1978للفرد يف عام 
ئية املنزلية اليت متثلها الثالجات ومكيفات . مليون مرت مربع 500كانت  حققت الصني تقدما سريعا يف األجهزة الكهر

اسعة وسياسات االستثمار التفضيلية، اهلواء وأجهزة التلفزيون امللون بسبب قوة العمل الرخيصة وأسواق االستهالك الو 
ستهالك املواد الثقيلة ". مصنعا عامليا"أصبحت الصني تدرجييًا  تتميز ميزات اإلنتاج واالستهالك لكل هذه الصناعات 

 .والكيميائية واالستهالك املستمر للطاقة، األمر الذي من شأنه أن يدفع منو الصناعات الثقيلة والكيميائية بشكل كبري
)Lei ،Lu ،Jun و ،Bin ،2017(  

كان الدافع وراء النمو الكبري يف اقتصاد الصني هو التصنيع السريع الذي يدعمه االستخدام املكثف للموارد مع 
 ونتيجة لذلك أصبحت البالد اآلن أكرب مستهلك للطاقة يف العامل وأكرب. االعتماد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة

ين أكسيد الكربون، ما جعل املشاكل اليت جلبها منوذج النمو هذا تزداد، وهو ما دفع احلكومة إىل  ت  مصدر النبعا
دة استدامة االقتصاد املخطط اخلماسي الثالث عشر يسطر العديد من . اختاذ إجراءات وإدخال تدابري لتحسني البيئة وز

قتصاد عن طريق االبتعاد عن االقتصاد اخلطي، وتشمل هذه السياسات السياسات اليت ميكن أن تزيد من استدامة اال
الرتكيز على احلفاظ على الطاقة واملياه، وكذلك إنشاء مدن منوذجية وحدائق صناعية خمصصة لتكون مبثابة أمثلة لعمليات 

التحول حنو االقتصاد  دائرية، وعلى هذا النحو فإن هذه املدن هي عنصر رئيسي يف اسرتاتيجيات احلكومة الصينية يف
   )6-5، الصفحات Sweden( .الدائري
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، وتعد املوارد الرئيسية  أوال، نصيب الفرد من املوارد يف الصني ضئيل وكفاءة استخدام هذه املوارد منخفضة نسبيًا
دة الطلب للفرد يف الصني أقل بكثري من متوسط مستوى العامل، وقد أدى النم و االقتصادي الواسع وبشكل سريع إىل ز

يف املائة من إمجايل الناتج  11.6كان الناتج احمللي اإلمجايل للصني ميثل   2012يف عام ). 02الشكل رقم (على املوارد 
املائة من يف  45، واإلمسنتيف املائة من  54يف املائة من الطاقة، و  21.3احمللي العاملي، لكن البالد استهلكت 

   )111-95، الصفحات Lin ،2016و  Li( .الصلب يف العامل
حىت وصلت إىل  2013-2007يف جمال البحث والطوير تضاعفت تطورت قوة الصني أكثر من مرة يف الفرتة 

يف الطريق الصحيح لتحقيق اهلدف الذي  ، وهذا أعلى من املتوسط يف االحتاد األوريب، وهو ما يعين أن الصني2.08
من إمجايل الناتج احمللي حبلول عام  %03تشرتك فيه مع االحتاد األوريب وهو بلوغ االنفاق على البحث والتطوير نسبة 

ت املتحدة األمريكية2020    )229، صفحة 2019، سي محدي و يوسفي( .، وحتتل الصني املرتبة الثانية بعد الوال
مليون  3132ما مقداره  2017لنسبة الستهالك الطاقة من املصادر األولية، فقد استهلكت الصني سنة 

   (BP, 2018) :من االستهالك العاملي ملصادر الطاقة األولية، موزعة كالتايل %23طن مكافئ نفط أي حوايل 
من االستهالك العاملي، الفحم وتستهلك  %13يعادل  مليون طن أو ما 608,4منه حوايل النفط وتستهلك 

لنسبة للغاز  %50مليون طن مكافئ نفط وهو ما ميثل أكثر من  1892,6ما مقداره  من االستهالك العاملي للفحم، و
من  %10ر الطاقة النووية المن االستهالك العاملي، ويقارب استهالكها من مصاد %6,5الطبيعي فتستهلك ما يعادل 

  .االستهالك العاملي
ت الرئيسية فهي مرتفعة والتلوث البيئي ال يزال خطريا يف الصني، ففي السنوات األخرية  ت امللو لنسبة النبعا و

من استمر الوضع البيئي يف البالد يف التدهور، يعد تلوث املياه الرئيسية خطريا حيث تزداد نسبة مياه الصف اخلامس 
ت اهلواء يف ارتفاع عام وتلوث اهلواء خطري للغاية. ٪30٪ إىل 10 ت ملو أحد األسباب الرئيسية لتدهور البيئة . وانبعا

ت صناعية ت الكبرية لثالثة نفا ت اإلحصائية، متثل اخلسائر االقتصادية النامجة عن . يف الصني هو االنبعا وفًقا للبيا
يف املائة من إمجايل الناتج احمللي واخلسائر االقتصادية الناجتة عن التدمري  7.7إىل  2.1بني التلوث البيئي يف البالد ما 

   (Li & Lin, 2016, p. 96) .يف املائة من إمجايل الناتج احمللي 13إىل  05البيئي متثل من 
ين أكسيد : 03الشكل رقم  ت غاز    مليون طن: الكربون يف الصني   الوحدةتطور حجم انبعا

  
  
  
  
  
  

  (BP, 2018) .من إعداد الباحثني بناء على معطيات بريتش برتوليوم: املصدر           
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، مع التطور الصناعي السريع، زاد إمجايل استهالك الطاقة يف الصني مخس مرات يف حني 1978منذ عام 
ت غازات الدفيئة فيها بسرعةارتفعت    .انبعا

حتت ضغط املوارد البيئية احملدودة، يتعني على الصني تغيري وضع النمو االقتصادي التقليدي وحتسني هيكلها 
ت . الصناعي مع االقتصاد الدائري كنموذج جديد للتنمية االقتصادية، ميكن للصني تقليل استهالكها للطاقة وانبعا

  .اءة استخدام املواردالتلوث، وحتسني كف

  دوالر من الناتج 1000طن مكافئ نفط لكل : كثافة الطاقة   الوحدة: 04الشكل رقم 
 
 
 
 
 
  
  

  
  Li, W. and W. Lin (2016), Op Cit, P 97: املصدر   

II -2- عملية تطوير االقتصاد الدائري يف الصني  
، يشري االقتصاد الدائري إىل أنشطة اخلفض 2008عام يف قانون تعزيز االقتصاد الدائري الصادر عن الصني يف 

يشري اجلزء األول من الفصل الثالث . يف إنتاج املنتجات وتداوهلا واستهالكها) 3R(وإعادة االستخدام وإعادة التدوير 
ن بشكل رئي ت يف حني أن إعادة االستخدام وإعادة التدوير تنطو سي على إىل تقليل استهالك املوارد وتوليد النفا

ت أوال ينبغي حل ندرة املوارد جزئيا عن طريق حتسني كفاءة الطاقة وتقليل . االقتصاد الدائري يف الصني له غرضان. النفا
ت وغازات الدفيئة عن طريق ختفيف التلوث الناجم عن . استهالك املوارد والطاقة ت امللو نيا ينبغي ختفيض انبعا
  .التطور الصناعي السريع

، Linو  Li( :من االرادة السياسية القوية، شهد تطور االقتصاد الدائري يف الصني املراحل األربع التاليةبدافع 
   )97، صفحة 2016

تراكمت لدى الصني خربات وفرية يف . الستخدام الشامل للموارد) 1992قبل عام (متيزت املرحلة األوىل  
ت الصلبة  ت ومياه الصرف والنفا ت واالستخدام الشامل لغاز النفا ت(إنشاء نظام إلعادة تدوير النفا يف ). ثالثة نفا

دة إمدادات هذه املرحلة كان الغرض الرئيسي من االستخدام الشام ل للموارد هو معاجلة النقص يف خمتلف املنتجات وز
أصدرت احلكومة أحكاما مؤقتة بشأن العديد من قضا االستخدام الشامل  1985يف عام . املوارد بشكل غري مباشر
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. الستخدام الشاملللموارد اليت وافق عليها جملس الدولة ومت نقلها إىل اللجنة االقتصادية الوطنية واقرتحت أدلة مصادر ا
ت من خالل سلسلة من السياسات التفضيلية على سبيل املثال يف عام . مت تشجيع االستخدام الشامل لثالث نفا

ت يف الصناعة املعدنية   1986 ملنتجات يف االستخدام الشامل لثالث نفا كانت قيمة اإلنتاج والربح وربح االحتفاظ 
معدل إعادة التدوير كان متوسط . على التوايل 1985أعلى من القيم املقابلة يف عام  %97و  %38.2و  34.6%

كما زادت كمية الغاز املعاد . 1985عن عام  %2.74أعلى بنسبة  1986السنوي ملياه الصرف الصناعي يف عام 
  .%9تدويره ثالثة أضعاف وزاد معدل استخدام الرماد املتطاير بنسبة 

صاغ جملس الدولة الصيين أفضل  1992يف عام . إلنتاج األنظف) 2002-1991(انية متيزت املرحلة الث 
بدأت إدارة الدولة حلماية البيئة الصينية  1993يف عام . للبيئة والتنمية واقرتح رمسيًا اإلنتاج األنظف اسرتاتيجيات 10

ي إلنتاج نظيف يف ، وهو أول مشروع منهجB-4 Demonstrationمشروع  بدأتبدعم من البنك الدويل 
أظهرت نتائج . مشروعا 29شركة و  27من خالل املشروع قامت احلكومة بتدقيق خطط اإلنتاج األنظف لـ. الصني

 68.500على سبيل املثال بعد استثمار . التدقيق أن العديد من الشركات حققت إنتاجا أنظف من خالل التصحيح
مليون  2.99على فائدة اقتصادية بقيمة ) Yantai No. 2 Brewery(برامج، حصلت  10يوان صيين وتنفيذ 

كيلو واط ساعي   134000، والطاقة إىل )ملائة 21(أطنان  810يوان صيين وقلصت من استخدامها للفحم إىل 
ت )يف املائة 28(طن  98000، واملياه إىل )يف املائة 18(طن  3.56، الطعام إىل )ملائة 18( ، وتصريف نفا

ت إىل  بعد ذلك مت تنفيذ عدد من مشاريع اإلنتاج األنظف يف إطار التعاون ). يف املائة 27(طن  20000النفا
لتايل تعزيز فعالية تطوير اإلنتاج النظيف-الصيين مع تطبيق قانون تعزيز اإلنتاج  2002يف عام . األجنيب على التوايل، و

حتول وضع التحكم يف التلوث البيئي تدرجييا من . ديدةاألنظف جلمهورية الصني الشعبية، دخل اإلنتاج األنظف حقبة ج
ت يف  ت امللو دة معدل استخدام املوارد وخفض انبعا املعاجلة النهائية إىل منع املصدر، مما يعزز إىل حد كبري ز

  .القطاعات الصناعية ووضع األساس لتنمية االقتصاد الدائري
أطلقت إدارة  2002يف عام . الرائدة لالقتصاد الدائري هي املرحلة) 2008-2002(كانت املرحلة الثالثة  

مج االقتصاد الدائري، ومت اختيار مدينة قوييانغ    Liaoning  ومقاطعة لياونينغ Guiyang  الدولة حلماية البيئة بر
ء جملس أصدر جملس الدولة الصيين آرا 2005يف عام . كأول مدينة ومقاطعة رائدة يف االقتصاد الصيين، على التوايل

 2005يف عامي . الدولة بشأن تسريع تنمية االقتصاد الدائري، مشريا إىل أن االقتصاد الدائري هو منوذج التنمية اجلديد
موعة األوىل والثانية من املشروعات الرائدة لالقتصاد الدائري يف املقاطعات  2007و  أطلق جملس الدولة الصيين ا

  .اطق واملناطق الصناعيةواملدن املستهدفة والقطاعات واملن
، مت 2009جانفي  1يف . هي التطور السريع لالقتصاد الدائري) إىل الوقت احلاضر 2009من (املرحلة الرابعة  

تطبيق قانون التعميم االقتصادي جلمهورية الصني الشعبية، مما يشري إىل دخول التنمية االقتصادية للصني يف عملية 
دة السريعة يف. التشريع مقاطعة والعديد من  27 عدد املشروعات الرائدة ونطاقها، غطى االقتصاد الدائري مع الز

  .الصناعات، مما يشري إىل وجود اجتاه واسع النطاق يف تنفيذه
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  هيكل تنفيذ االقتصاد الدائري يف الصني
لدول جمموعة من من أجل االنتقال التدرجيي من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري اتبعت الصني كغريها من ا

السياسات والتشريعات، معتمدة على مبادئ عمل االقتصاد الدائري اليت مت ذكرها يف احملور السابق، وامللخصة يف هذا 
   (Ogunmakinde, 2019, pp. 04-05) .اجلدول

  هيكل تنفيذ االقتصاد الدائري يف الصني: 02اجلدول رقم 
ت املقاطعات، املناطق، (املستوى الكلي   )بني املؤسسات(املستوى اجلهوي   )املؤسسة(املستوى اجلزئي   املستو

  )املدن والدولة
  التصميم الصديق للبيئة  التصميم الصديق للبيئة  التصميم االيكولوجي  التصميم
احملافظة  -البلدية البيئية  -البيئية املدينة   احلظائر الصناعية الصديقة للبيئة  االنتاج األنظف  االنتاج

  البيئية
  خدمة التاجري  احلظائر الصدسقة للبيئة  الشراء واالستهالك االخضر  االستهالك

ت ت   نظام التدوير –إعادة استخدام املنتج   إدارة النفا   التعايش احلضري  التعايش الصناعي  –سوق جتارة النفا
 .Olabode Emmanuel Ogunmakinde, OP Cit, P 04   :املصدر

املؤسسي، مت دمج التصميم البيئي يف املراحل األوىل من تصميم املنتج لضمان تقليل /على املستوى اجلزئي
ا إلعادة . استهالك الطاقة طوال دورة حياة املنتج تتضمن مبادئ التصميم البيئي اليت تنطبق على هذا املستوى تصميمً

ا  االستخدام وإعادة التدوير ، ا لكفاءة الطاقة ، وتصميمً ا للمحافظة على الطاقة ، وتصميمً ا للتفكيك ، وتصميمً وتصميمً
ويشمل إعادة استخدام املوارد وإعادة تدوير . جوهر تنفيذ االقتصاد الدائري يف هذا املستوى هو اإلنتاج األنظف. للمرونة

قتصادي، واحلد من املواد السامة واستهالك املوارد، املنتجات الثانوية لتحقيق أهداف مزدوجة يف األداء البيئي واال
ت ت والنفا ت امللو   .واالستخدام الفعال للطاقة، وخفض انبعا

املشرتكة، يتم تشجيع التصميمات الصديقة للبيئة اليت تضمن كفاءة /الشركات املتوسطة/على املستوى  اجلهوي
ملثل فإن إعادة استخدام املوارد . املوارد والتفكري يف دورة احلياة وقابلية ترقية املنتجات على حتسني التعايش الصناعي و

معات الصناعية والص معة أمر ضروري لتنفيذ االقتصاد الدائريوإعادة تدويرها داخل ا هذا لضمان تداول . ناعات ا
مع الصناعي البيئي هو. املوارد بفعالية داخل املنطقة جمتمع من شركات التصنيع واخلدمات اليت تسعى إىل حتسني : "ا

من أمثلة مشاريع احلدائق الصناعية  ".األداء البيئي واالقتصادي من خالل التعاون يف إدارة القضا البيئية وقضا املوارد
 Suzhouللتنمية االقتصادية، و  Tianjin، ومنطقة Nanhai، و Guipang Nationalالبيئية يف الصني، 

Industrial Park و ،Sichuan Tuopai.  
ت الناجتة عن الشركات املشاركة مبثابة مواد أولية أو جزء من املواد  ضمن احلظائر الصديقة للبيئة تعترب النفا

ت مبا يف ذلك الرماد واحلمأة والبالستيك . لآلخرين وجنحت عمليات انشاء احلظائر هذه يف تنفيذ عمليات تبادل النفا
  .واخلشب والورق



 

ـــــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ  الصني منوذجا -اسرتاتيجيات التحول من االقتصاد اخلطي اىل االقتصاد الدائريــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .عبد احلفيظ بوخرص، مسري بن حماد ــــ
 

 
ة عین الدفلى بجامعة 14 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

داخل منطقة تياجنني للتنمية االقتصادية، مت تنفيذ العالقات التكافلية بني الشركات مثل اإللكرتونيات  
زروالسيارات واملواد الغذائية و  ملثل، كان هناك   واإلمسنتبني شركات صناعة السيارات  التكنولوجيا احليوية بنجاح و

  .وإعادة التدوير يف منطقة شيان ذات التقنية العالية
على املستوى الكلي، تعد أنظمة جتميع املنتجات ومعاجلتها وختزينها وتوزيعها على املستوى اإلقليمي أو البلدي 

ملثل يف . ة أو املدينة هي مفتاح تطوير أنظمة اإلنتاج واالستهالك الصديقة للبيئة وتوفري الطاقةأو على مستوى املقاطع و
معات الصناعية من القطاعات األولية إىل القطاعات  جمال اإلنتاج، توجد شبكات تعاونية شاملة بني الصناعات وا

ية للمدينة وإعادة تصميمها وفقا للخصائص اإلقليمية، من خالل إعادة تصميم البنية التحت 3Rتتحقق مبادئ . "الثالثية
، ومع ذلك حددت "إلضافة إىل التخلص التدرجيي من املؤسسات الثقيلة امللوثة، مع دعم صناعات التكنولوجيا املتقدمة

  :فئات األنشطة على مستوى املاكرو لتشمل
  ت وإعادة التدوير واملعاجلة  اآلمنة؛تطوير صناعة إعادة استخدام النفا
  لتنوع، مناذج مثل منوذج زراعة وتربية املاشية ريخ طويل يف الصني وهي غنية  / تنمية الزراعة البيئية، اليت هلا 

  تصنيع األغذية السمكية واملاشية، منوذج األمسدة وقاعدة األغذية العضوية واألغذية العضوية؛
 ت العامة اخلضراء، وتوفري الطاقة يف املكاتب احلكومية  أنشطة لالستهالك الصديقة للبيئة، مبا يف ذلك املشرت

تمعات اخلضراء والفنادق واملطاعم اخلضراء واملباين اخلضراء، وشهادات للمنتجات الصديقة للبيئة واملوفرة  واألسر وا
 .للطاقة

، تشنجيانغ Wuhan Huashan، ووهان هواشانShenzhenبعض املدن واملناطق مبا يف ذلك شنزن 
و  Sanmingو   chenggong Kunming، كومنينغ تشينغونغZhenjiang Guantangجوانتانج

Zhuhai Hengqin  تتمثل أهداف إنشاء هذه املدن منخفضة الكربون يف تقليل . كمدن منخفضة الكربون
ت الكربون  ين أكسيد الكربون وامليثان(انبعا ، وإدارة ومجع مع احلفاظ على النمو االقتصادي) على سبيل املثال، 

ت غازات الدفيئة  ت حول انبعا حددت احلكومة الصينية . ، وتشجيع االستهالك األخضر بني السكان)GHG(البيا
عتبات املدن املنخفضة الكربون لتشمل النمو االقتصادي، واستهالك الطاق ، والبناء احلضري ، والدعم احلكومي ، 

 .ؤشر وأقصى مؤشر ملدينة صينية منخفضة الكربوندرجة امل 2يوضح الشكل  .واالستهالك السكين
(Ogunmakinde, 2019, p. 05)  

  :خامتة
عتباره بديال اسرتاتيجيا، ميكن للدول والشركات تبنيه وتطويره لتحقيق  يف حني مت اإلشادة بـ االقتصاد الدائري 
منو مستدام وفعالية يف استخدام املوارد، ال تزال هناك فجوة بني األسس النظرية لالقتصاد الدائري وامكانية تطبيقه يف 

ئمة واجلديدة، خالل هذا املقال متت مناقشة مفهوم االقتصاد الدائري، وكذا الواقع، ويف كل من النماذج التجارية القا
عالوة على ذلك، مت مناقشة جتربة  مجهورية الصني الشعبية يف االنتقال . التطرق إىل أهدافه، مبادئ عمله واسرتاتيجياته

  .ياالقتصاد الدائر حنو 
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  من بني النتائج املتوصل إليها ميكن ذكر :نتائج البحث
 ضمن نظام االقتصاد الدائري سلسلة من النماذج االقتصادية اجلديدة اليت قد تساعد الدول والشركات على يت

 ؛واالستدامةموازنة التنمية االقتصادية مع البيئة 
 النتقال إىل منوذج االقتصاد الدائري تتغلب على الفوائد اليت أ نه ويف املمارسة العملية يبدو أن املخاطر املرتبطة 

 ؛جتنيها
   عالوة على ذلك، ال يتطلب االنتقال إىل نظام االقتصاد الدائري من الشركات فقط إعادة التفكري وإعادة

جها االسرتاتيجي يف النمو، ولكن أيضا االنتقال من منوذج حتركه املنافسة إىل منوذج عمل وتعاون  تصميم مناذج أعماهلا و
 ؛اتيمي هذه التعاونمشرتك، تدعمه لوائح الدولة اليت تشرع وحت

  أن الفصل بني النمو االقتصادي والتدهور البيئي قد ال يكون ممكنا متاما يف سياق العوملة، ال يزال من يف حني
املمكن اعتبار االقتصاد الدائري كبديل ممكن ميكن أن يساعد يف متكني حتول منوذجي حنو اقتصاد يعمل وال يرتك بصمة 

 .سلبية على البيئة

  :التوصيات
بعض النقاط اليت ميكن ان تساعد الدول يف من خالل جتربة الصني يف تطبيق منوذج االقتصاد الدائري، ميكننا أن نقرتح 

  :تطبيقه، ومن بينها نذكر
o  اليت يعرفها العامل، ميكن نقل جتارب الدول الرائدة يف تطبيق االقتصاد الدائري يف سياق العوملة وثورة املعلومات

  اليت وقعت فيها وتطبيق احللول النموذجية هلا؛ مع تاليف االخطاء
o  يف بعض القطاعات االقتصادية دون احلاجة  ذج االقتصاد الدائريتطبيق منو  النامية ومن بينها اجلزائرلدول لميكن

  ، وهذا من أجل توفري املوارد االولية من جهة ومحاية البيئة من جهة أخرى؛إىل املرور بنفس مسار الدول املتقدمة
o التفاقيات ال يف بيئية، وكذا تداول سندات الكربون، ظل ارتفاع تكاليف االحتباس احلراري والتزام دول العامل 

  .فإن اللجوء إىل حل مثل منوذج االقتصاد الدائري يبقى واقعيا وقابال للتطبيق إن عاجال أو آجال
  :اإلحاالت واهلوامش -

للغة   العربيةقائمة املراجع 
  .43-42 ,(1)5 ,جملة ميالف للبحوث والدراسات .نظام بيئي صناعي جديد لتطبيق معايري االستدامة الشاملة -االقتصاد الدائري .(2019) .ش ,بن عباس .1

ت  .سة نظرية وحتليليةدرا :االقتصاد الدائري كمدخل إبداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامة .(2018) .س .ب ,الرميدي .2 جملة اقتصاد
 .351-350 ,( 08)املال واالعمال

االت والفرص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة واالقتصاد الدائري يف العامل العريب لتحقيق التنمية املستدامة .(2018) .سارة اجلزار .3  ,االقتصادية .ا .د) .ا

جملة الدراسات املالية  .دراسة حالة شركة دولفني للطاقة-التوريد اخلضراء كمدخل لتفعيل االقتصاد الدائريإدارة سلسلة  .(2017) .ر ,مناصرية ,.ج ,سعدي .4
 .869 ,(8)واحملاسبية
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 نحو إرساء اإلمداد العكسي في مؤسسات األعمال كأساس محوري لدعم المسؤولیة البیئیة
Towards establishing reverse logistic in business enterprises as 

a Pivotal basis for supporting environmental responsibility 
  

  سيدي بلعباسجامعة اجلياليل ليابس  ،طالب دكتوراه:1زرادنة دمحم -
  جامعة اجلياليل ليابس سيدي بلعباس ،طالبة دكتوراه :2بن جبارة سعاد -
   
 

  :ملخص
يعد اإلمداد العكسي عملية ميكن للشركات من خالهلا أن تصبح أكثر كفاءة من الناحية البيئية من خالل إعادة التدوير وإعادة 

النظرة األكثر مشوال لإلمدادات العكسية تقليل املواد يف النظام األمامي ؛ إذ تتضمن االستخدام وتقليل كمية املواد املستخدمة
  .بطريقة جتعل تدفق املواد أقل إىل اخللف، وإعادة استخدام املواد وتسهيل إعادة التدوير

ؤسسات األعمال ضمن تعاجل الدراسة احلالية أمهية اإلمداد العكسي كأحد العوامل الرئيسية يف إرساء قيم ومبادئ املسؤولية البيئية مل
تمعي الذي تتواجد فيه، وهذا من خالل التطرق إىل مفهوم اإلمداد العكسي وأهم الدوافع اليت أجربت مؤسسات  اإلطار البيئي وا

 .ئةاألعمال على تبين املسؤولية البيئية ضمن خططها االسرتاتيجية، لتعرج يف األخري إىل أمهية اإلمداد العكسي يف احملافظة على البي
    اإلمداد العكسي، املسؤولية البيئية، إعادة التدوير، مؤسسات األعمال :يةالكلمات املفاتيح

       JEL: R11:M16، Q53 التصنيف
  

Abstract : 
Reverse logistics is a process by which companies can become more environmentally efficient through 
recycling and reuse and reduce the amount of materials used, and facilitate recycling. 
The present study addresses the importance of reverse  logistics as one of the main factors in 
establishing the values and principles of environmental responsibility for businesses within the 
environmental and community framework in which they exist, and this through addressing the concept 
of reverse  logistics and the most important motivations that forced businesses to adopt environmental 
responsibility within their strategic plans, to finally To the importance of reverse  logistics in the 
preservation of the environment. 
Key words: Reverse  Logistics, Environmental Responsibility, Recycling, Business Institutions  
Jel Codes Classification : M16, R11, Q53  
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 : مقّدمة -
ـا؛ إذ مـن الصـعب  يلعب االمداد العكسي ً لعمـل بطريقـة واعيـة جمتمعيـا وبيئي ا متزايد األمهية يف السماح للمؤسسـة  دورً

خــذ هــذه  لقــوانني والتوقعــات البيئيــة واألهــداف احملــددة ذاتيــا الــيت تضــعها الشــركات دون وجــود توجــه لوجســيت  االلتــزام 
ا الختالف القوانني وا للوائح يف مجيع أحناء العامل، جيب أن تكون جهود املؤسسة املخاوف يف االعتبار بشكل منتظم، ونظرً

موعة واسعة من املتطلبات أحد االجتاهات اللوجستية اليت ازدادت أمهيـة بسـبب املخـاوف البيئيـة هـو . سريعة االستجابة 
ملنتج إىل السوق، تطوير أنظمة االمداد العكسي؛ هذه األنظمة هلا دور فعال يف ضمان أن املؤسسة ال تقوم فقط بتسليم ا

تعد القدرة على تطوير مثل . ولكن ميكنها أيًضا استعادته من السوق لالستخدام الالحق أو إعادة التدوير أو التخلص منه
ا يف قبول السوق والرحبية   .هذه اخلدمات اللوجستية العكسية، إىل حد كبري عامالً حمددً

ـا مـا يواجـه املـديرون املفاضـلة بـني االهتمامـات ً تمعيـة والكفـاءة اللوجسـتية غالب حتتـاج املؤسسـات بشـكل متزايــد إىل . ا
تمعية يف وقت واحد . بفحص مورديها ملعرفة ممارسات املسؤولية البيئية واالجتماعية. تعلم كيفية حتقيق األهداف البيئية وا

كيـد أمهيـة هـذا االجتـاه يف القواعـد الصـادرة عـن املنظمـة الدوليـة للتوحيـد ا  تسـتهدف معـايري .(ISO) لقياسـيوقـد مت 
ISO 14000  أنظمــة اإلدارة، واألداء البيئــي، (املمارســات البيئيــة الدوليــة مــن خــالل التقيــيم علــى مســتوى املؤسســة

 ISO تقــدم). تقيــيم دورة احليــاة، ووضــع العالمــات، ومعــايري املنــتج(ومســتوى املنــتج ) والتــدقيق البيئــي، واالتصــاالت
ت 14065و ISO 14064 وآخرها ستمرار توصيات جديدة، يتم . لدعم احلد من الغازات الدفيئة وتداول االنبعا

ا مع االقتصاد العاملي 138تطبيق معايريها يف    .دولة وهي متكاملة متامً
ملؤسسات األعمال، من خالل  لبيئيةيتمحور موضوع الدراسة حول أمهية اإلمداد العكسي يف تطبيق قواعد املسؤولية ا

م التوجهات املؤسسية حنو إرساء قواعد ملسؤوليتها البيئية وكيف ميكن جعلها حمـور العمليـة االنتاجيـة والتسـويقية، حتديد أه
تمـع الـذي تنتمـي إليـه،  ا لـدى ا ح وتعزيـز صـور واليت غالبا مـا تـنعكس علـى األهـداف العامـة للمؤسسـة مـن حتقيـق األر

  ؟كيف يساهم االمداد العكسي يف حتقيق أبعاد املسؤولية البيئية .وعليه مت صياغة اإلشكالية على النحو التايل
  : األسئلة الفرعية

إلمداد العكسي؟ -  ما املقصود 
 ما هي أهم الدوافع لتبين مؤسسات األعمال للمسؤولية البيئية؟ -
 ما هي اسرتاتيجيات اإلمداد العكسي حنو حتقيق أبعاد املسؤولية البيئية؟ -

  : أهداف الدراسة
 خلفية نظرية حول مفهوم االمداد العكسي؛تقدمي  -
حتديــد أمهيــة اإلمــداد العكســي كتوجــه جديــد مــن قبــل املؤسســات حنــو احملافظــة علــى البيئــة وحتقيــق أبعــاد املســؤولية  -

 البيئية؛ 
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I - مفهوم اإلمداد العكسي: 
I -1- تعريف اإلمداد:  

املصــدر إىل املســتهلك، غــري أنــه يف بعــض األحيــان قــد تشــمل تــدفقات اإلمــداد حركــة املــواد اخلــام واملنتجــات النهائيــة مــن 
إلمداد العكسي   .تكون هناك تدفقات يف االجتاه املعاكس أي من املستهلك إىل املؤسسة، وهو ما يعرف 

I-1-1- تعريف اإلمداد  
نـه  )CLM: Concil of Logistics Management ( جملـس إدارة اإلمــداديعـرف  اجلــزء مـن عمليــة " اإلمـداد 

ــا وختزينهــا بفعاليــة وكفــاءة مــن  سلســلة العــرض الــذي خيطــط، ينفــذ، ويراقــب تــدفق الســلع واخلــدمات واملعلومــات املرتبطــة 
   )2009ستوك و دوجالس ، ( ".نقطة األصل إىل نقطة االستهالك بغرض حتقيق متطلبات العمالء

عمليات ختطيط وتنفيذ ومراقبة تدفق السلع "اإلمداد على أنه  ستياتللوج اجلمعية األمريكيةوبنفس املفهوم، عرفت 
ت وتدفقها عرب املراحل املختلفة  واخلدمات واملعلومات بكفاءة وفعالية بدءا من مرحلة احلصول على املادة اخلام أو املكو

  )2016النحراوي، ( ".وحىت مرحلة االستهالك النهائي، مبا يكفل إشباع حاجات املستهلك
لنظــر إىل التعـــريفني الســابقني جنـــد أن مفهـــوم اإلمــداد يشـــري إىل تــدفق وختـــزين الســـلع واخلــدمات واملعلومـــات بكفـــاءة 

غــري أن هــذين . وفعاليـة مــن مرحلـة توريــد املـادة اخلــام إىل مرحلـة االســتهالك النهـائي مبــا حيقـق رضــا العميـل ورحبيــة املؤسسـة
فني مل يتطرقــا إىل التــدفقات العكســية والــيت تشــمل حركــة املنتجــات مــن املســتهلك إىل املؤسســة أو املصــدر، والــيت قــد التعـري

 .يكون نتيجة عدم التطابق مع املواصفات أو لتلف يف املنتجات وغريها
التخزين والنقل للمواد على أنه اجلزء من سلسلة اإلمداد الذي يتضمن أنشطة الشراء، التصنيع، ) أمحد عبد هللا(ويعرفه 

إلضـافة إىل إعـادة املـواد أو املنتجـات، إعـادة تـدوير  مة الصنع إىل األسـواق املسـتهدفة،  األولية واألجزاء املصنعة والسلع 
 )2016أنيس أمحد ، ( .ملواد اخلام، والتخلص من الفضالتا

مـــن خـــالل مـــا ســـبق، ميكـــن تعريـــف اإلمـــداد علـــى أنـــه اإلدارة املتكاملـــة والفعالـــة ألنشـــطة التخطـــيط والتنفيـــذ والرقابـــة 
لتــدفقات املــواد اخلــام، املنتجــات واملعلومــات الالزمــة مــن مرحلــة توريــد املــادة األوليــة إىل غايــة وصــول املنــتج إىل املســتهلك 

ملواصــــفات املطلوبــــة يف املكــــان و  الزمــــان املناســــبني وعنــــد تكلفــــة مقبولــــة، إضــــافة إىل إدارة املرجتعــــات مــــن املــــواد النهــــائي 
   .   واملنتجات وأيضا املسؤولية البيئية

I -1-2- تعريف اإلمداد العكسي  
يستخدم اإلمـداد  :The Council of Logistics Management (1991)حسب تعريف جملس إدارة اللوجستيات 

ت، إدارة املـواد اخلطـرة؛ مـن منظـور أوسـع يشـمل كـل أنشـطة اإلمـداد الـيت العكسي يف إعادة التـدوير،  الـتخلص مـن النفـا
حلد من املوارد وإعادة تدويرها واستبداهلا، وإعادة استخدام املواد والتخلص السليم منها  .)2013الشيخ، ( ".تعىن 

ويتعامــل اإلمــداد العكســي مــع أنشــطة املناولــة والتخــزين والنقــل حلركــة املــواد أثنــاء تــدفقها مــن املســتهلك إىل املنــتج أو 
املورد، وغالبا ما يشتمل على الوحدات املعيبة أو يف حالة عدم تطابقها مع املواصفات وأيضا يف حالة تعرضها للتلف أثناء 
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ســم لوجادات العكســينقلهــا، ويشــار أيضــا لإلمــد ــا تســاعد علــى إعــادة تصــنيع املــواد غــري ة  ســتيات املســؤولية البيئيــة، كو
  )االجتاهات احلديثة إلدارة سالسل اإلمداد ( ).اخل...الزجاجات والعبوات(املطلوبة 

ملقارنة بتكلفة اإلمدادات إىل األمام، قد تصل تكلفة اإلمدادات العكسية إىل ما أضعاف اإلمدادات  9إىل  5بني  و
وذلك لصعوبة جتميعهـا ومناولتهـا ونقلهـا إىل املصـدر، ويف   )2015الربيعاوي، حسني وليد، و حسن العنكيب، ( العادية

دة يف التكلفة ذه العملية وهو ما يربر الز   . كثري من األحيان تتجه املؤسسات لالستعانة مبصادر خارجية للقيام 
ذا إن هدف إدارة اإلمداد العكسي هو ضمان التدفق الصحيح والسلس للمنتجات من املستهلك إىل املصـدر، ويف هـ

قــل تكلفــة ممكنــة، فمســؤولية نشــاط النقــل هــو االختيــار الصــائب  الســياق تتكامــل مجيــع أنشــطة اإلمــداد لتحقيــق ذلــك 
ملثل تتكامـل إدارة املخـازن علـى تـوفري املسـاحات املخزنيـة الـيت تكفـل اخلـزن اجليـد للمسـرتجعات، وغريهـا  لوسيلة النقل، و

  .وذج لعملية اإلمداد العكسيمن األنشطة األخرى والشكل املوايل ميثل من
   منوذج لعملية اإلمداد العكسي) : 01(شكل رقم 

  
  
  
  
  
 

، إدارة اإلمداد والتوزيع، ترمجة :املصدر    539، ص 2008، دار الفاروق، القاهرة، مصر، 1خالد العامري، الطبعة جون جاتور
ميثل الشكل السابق منوذج لعملية اإلمـداد العكسـي، والـذي يوضـح املسـار الـذي تسـلكه املرجتعـات مـن املسـتهلك إىل 

رحلـة إعـادة التـدوير املؤسسة، وذلك من خالل قنوات التوزيع وأنشطة النقل وصوال إىل خمـازن املؤسسـة، لتـأيت بعـد ذلـك م
  .  أو التصنيع أو التخلص النهائي منها

لنســـبة للمؤسســـات وذلـــك للمحافظـــة والتحســـني املســـتمر  متثــل إدارة أنشـــطة اإلمـــداد العكســـي أمـــرا يف غايـــة األمهيــة 
ـا للمواصـفات املطلوبـة هـذا مـن جهـة،  ا يف السـوق، وهـذا مـن خـالل سـحب املنتجـات املعيبــة أو عـدم مراعا ومــن لصـور

ت  جهة األخرى تبين مفهوم املسؤولية البيئية من خالل التخلص من خملفات العملية اإلنتاجية، العادم وإعادة تدوير النفا
  .الصلبة

I-1-3- تتمثــل أهــم : أهــم اخلطــوات والعوامــل الداعمــة لنجــاح عمليــة االمــداد العكســي يف مؤسســات األعمــال
الربيعـــاوي، حســـني وليـــد، و حســـن ( :يف جمـــال اإلمـــداد العكســـي فيمـــا يلـــياخلطـــوات الواجـــب اتباعهـــا مـــن قبـــل املؤسســـة 

  )2015العنكيب، 
إلضــافة إىل اإلدارة  - الفهــم اجليــد للبيئــة الــيت تعمــل ضــمنها املؤسســة ومراجعــة خمتلــف اللــوائح والتشــريعات احملــددة، 

ل؛ اجليدة لنشاط التعبئة والتغليف لتفادي أي قصور  ستقِب ملنتج يف طريقة للمُ  أو تلف قد يلحق 

 املستهلك

 مستوى التوزيع املستهلك

 املستهلك

 مستوى الوسيط مصدر املنتج

 خمازن السوق

 خمازن السوق
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ملرجتعات، أو اللجوء إىل طرف خارجي للقيام بذلك؛ -  فعالية سلسلة اإلمدادات العكسية يف املؤسسة للتصرف 
ـا إىل املـورد إذا كـان السـبب مـرتبط  - ملرجتعـات سـواء مـن خـالل إعاد ضرورة توفر خيارات أمـام املؤسسـة للتصـرف 

 .لية، أو إعادة تصنيع املنتج وبيعه مرة أخرىملواد األو 
 تفعيل سياسة االئتمان لضمان تدفق املرجتعات بني األطراف ذات العالقة والتحاسب عليها؛ -
ا، تكلفتها وحماولة تدنيتها قدر اإلمكان -  .  حتديد نسب املرجتعات، أسبا

، ( :موعة من العوامل، أمههاكما أن جناح املؤسسة يف تطبيق عملية اإلمداد العكسي تتوقف على جم  )2008جاتور
 التعامل مع عملية اإلمداد العكسي كجزء من االسرتاتيجية العامة لإلمداد؛ -
 ضرورة اهتمام مدير اإلمداد بتحديد التعديالت الالزمة للتعامل مع عمليات اإلمداد العكسي؛ -
قـي اإلدارات مـن خـالل اسـناد مهـام إدارة اإلمـداد  ضرورة التخطيط والتنسيق املسبق بني - إدارة اإلمداد العكسـي و

 العكسي ألحد القادة من اإلدارة العليا؛
ضــرورة إجــراء اختبــار جلميــع األنظمــة الفرعيــة لإلمــداد ملعرفــة مــدى جاهزيتهــا ومرونتهــا للتعامــل مــع أنشــطة اإلمــداد  -

 العكسي يف احلالة الطارئة؛
ـــا مجيـــع أنظمـــة املؤسســـة يف جمـــال اســـرتجاع املنتجـــات وهـــذا قبـــل إجـــراء ضـــرورة االســـتفادة مـــن  - املـــزا الـــيت تتمتـــع 

 .لتتالءم مع أهداف اإلمداد العكسيتعديالت على أنظمة اإلمداد 
I-1-4- ستية العكسية يف جممل األنشـطة املصـاحبة لتـدفق املنتجـات تتمثل األنشطة اللوج: أنشطة اإلمداد العكسي

إىل املؤسسة، ويهتم اإلمداد العكسي مبشكلة التخلص من هذه املنتجات مـن خـالل إمـا إعـادة االسـتعمال من املستهلك 
 .أو التخلص التام منها خاصة يف حالة تعرضها للتلف أثناء حركتها من املصدر إىل املستهلك

 Suhaizaو  Eltayeb( :ويـتم اسـرتجاع املنتجـات املسـتخدمة أو املنتهيـة الصـالحية لـثالث أغـراض رئيسـية تتمثـل يف
Hanim ،2011(  
 لـرغم مـن اخنفـاض القيمـة النهائيـة للمنـتج : إعادة االستخدام مـن خـالل مجـع املنتجـات وإعـادة توزيعهـا أو بيعهـا و

 .عن قيمته األصلية إال أنه ال حيتاج إىل معاجلة جديدة
 وتقييم حالته ليتم بعد ذلك استبدال األجزاء التالفة أو املكسورة أو املتقادمة وهي عملية مجع منتج : إعادة التصنيع

وية ووظيفة املنتج األصلي  .جزاء جديدة، ويف هذه احلالة يتم االحتفاظ 
 وتقسـيمها إىل جمموعـة مـن املـواد ) عنـد الضـرورة(وهـي عمليـة مجـع املنتجـات املسـتخدمة وتفكيكهـا : إعادة التدوير

ة   .مثل البالستيك، الزجاج، الورق، ومعاجلتها ويف هذه احلالة تفقد املنتجات هويتها ووظيفتها األصليةاملتشا
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Source: Tarig Khidir Eltayeb and Suhaiza Hanim Mohamad Zailani, Drivers on the reverse 

logistics: evidence from Malaysian certified companies, Int. J. Logistics Systems and Management, 
Vol. 10, No. 4, 2011, P378 

  
ا علــى تلبيــة عمليـة اإلرجــاع تكــون إمــا لعــدم مطابقــة املنتجــات للمواصــف ات املطلوبــة مــن قبــل املســتهلك أو عــدم قــدر

ــتم األنشــطة اللوجاالحتياجــات املرغوبــة ويف عــادة املنتجــات بغــرض إعــادة بيعهــا يف أســواق  هــذه احلالــة  ســتية العكســية 
لنفــا ت وبقــا أخــرى أو إعــادة اإلصــالح أو الــتخلص النهــائي منهــا، كمــا ميكــن أن يكــون اإلرجــاع يف حالــة االهتمــام 

  .التعبئة والتغليف من خالل إعادة استخدام مواد التعبئة أو إعادة التدوير
II - سؤولية البيئية يف مؤسسات األعمالامل:  

وميكـن وصـف املســؤولية ، جـزءاً مـن املفهـوم الواسـع للمسـؤولية االجتماعيـة تشـكل األعمـال ؤسسـاتاملسـؤولية البيئيـة مل
ا واجب الشركات  ا، وختفيف البيئية على أ ا ومصانعها وجتهيزا ا ومنتجا يف وضع قيود على االنعكاسات البيئية لعمليا

ت، ورفــع مســتوى الكفــاءة االنتاجيــة واســتهالك املــوارد، واحلــد مــن املمارســات الــيت قــد تــؤثر ســلبًا علــى  ت واالنبعــا النفــا
  .حياة األجيال املقبلة

II -1- مفهوم املسؤولية البيئية:  
ـــا تعـــرف  ر "املســـؤولية البيئيـــة  تمـــع ككـــل، والـــيت ختـــتص بتحليـــل آ جـــزء مـــن مســـؤولية منظمـــات األعمـــال اجتـــاه ا

ا مبـا يضـمن حتمـل املنظمـة هلـا ومحايـة  ر واحتسـا ـا، وابـراز كيفيـة قيـاس هـذه اآل أنشطتها علـى البيئـة العاملـة فيهـا ومقوما
لتبعية  )2014فالق، ( ".العناصر البيئية منها 

إعادة 
 االستخدام

إعادة 
 التصنيع

إعادة 
 التدوير
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ت  ر البيئيـــة لعمليـــات اإلنتــاج للشـــركات كتخفـــيض عمليـــة تلـــف املنتجـــات واالنبعـــا وتعــرف أيضـــا بعمليـــة تغطيـــة اآل
ر سلبية مستقبال على البيئة، كما تتمثل املسؤولية البيئية يف تطبيق العمليات  الغازية، وتقليص املمارسات اليت تكون هلا آ

 )2016حمسن، ( ".حبماية البيئةاخلاصة 
ــا  لقيــود البيئيــة يف ممارســتها ألنشــطتها إىل جانــب تضــمني البعــد البيئــي يف "كمــا تعــرف  التــزام منظمــات األعمــال 

ا كي تسعى بذلك حنو ختضري هذه املنظمات   )2018،  معزوزي و بن تربح( ".اسرتاتيجيا
مـن خــالل مــا سـبق ميكــن القــول أن املســؤولية البيئيـة هــي التــزام املؤسســة اجتـاه البيئــة الــيت تعمــل فيهـا مــن حيــث تعظــيم 

ثريها السليب   . ثريها االجيايب وتقليل 
II -2- دوافع تبين مؤسسات األعمال للمسؤولية البيئية:  

إىل تبين مفهـوم املسـؤولية البيئيـة يف دوافـع اختياريـة وأخـرى اجباريـة تتلخص أهم الدوافع اليت تدفع مبؤسسات األعمال 
    )2018معزوزي و بن تربح ، ( :ومن بينها

 :وتتمثل يف: الدوافع االختيارية  - أ
ت واإلصدارات اإلشعاعية؛ - لتايل تقل املخاطر الناجتة عن االنبعا ت و  تقليل كمية النفا
 ألنظمة البيئية واالستخدام األفضل للموارد الطبيعية؛محاية ا -
 االسهام ولو جبزء بسيط يف معاجلة مشكلة االحتباس احلراري ومحاية طبقة األوزون؛ -
ملشاكل البيئية يف املنطقة اليت تتمركز فيها املؤسسة وفروعها؛ - دة الوعي   ز
م علـى التفاعـل حتسني أداء املؤسسة يف النواحي البيئية ودفع العاملني للت - عرف على املتطلبات البيئية وحتسـني قـدرا

 مع البيئة؛
حتسني صورة الشركات بيئيا، وحتسني الصورة العامة للمؤسسة أمام جمتمعها وقواه الفاعلة يف جمال محاية املستهلك  -

 والبيئة ومتكني املؤسسات من كسب ودهم ودعمهم؛
عادة التدوير والربامج األخر  - ة واإلدارة األفضل للجوانب البيئية لعمليات املؤسسة؛تقليل التكلفة   ى املشا
  . السيطرة اجليدة على سلوك األفراد وطرق العمل ذات التأثري البيئي احملتمل -
 :وتتمثل يف: الدوافع االجبارية  - ب
 البيئية؛متمثلة يف التشريعات البيئية جلعل املؤسسة أكثر التزاما ورعاية لالعتبارات : املتطلبات احلكومية -
مع انتشار الوعي البيئي لدى املستهلكني أصـبحوا يبحثـون عـن املنتجـات األكثـر أمـا علـى صـحتهم : املستهلكني -

واألقــل خطــرا علــى البيئــة احمليطــة، ممــا أســهم بظهــور العديــد مــن املفــاهيم التســويقية احلديثــة الــيت تســعى حلمايــة املســتهلك 
 خلضراء؛وموارده من خطر التلوث ومنها املنتجات ا

حيـث أن الضــغوطات املتزايـدة مـن جانــب تلـك الفئـة علــى إدارة املؤسسـة تـدفعها لتحســني : املسـامهني واملسـتثمرين -
 أدائها البيئي؛
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دة الضـغوط مـن القـوانني والتشـريعات املتالحقـة وكـذلك : املتطلبات التعاقدية - لشـؤون البيئيـة وز إن القلـق اخلـاص 
تمع مبختلف فئاته قد غري    .ت من أسلوب األعمال وعقد الصفقات على مستوى العاملمن ا

III - دور اإلمداد العكسي يف حتقيق أبعاد املسؤولية البيئية:  
سلسلة اإلمداد العكسي هي شـبكة األنشـطة الـيت تشـارك يف إعـادة االسـتخدام وإعـادة التـدوير والـتخلص النهـائي مـن 

ـــا ت واملـــواد املرتبطـــة  ر البيئيـــة املرتتبـــة علـــى املنتجـــات يف عمـــر االســـتخدام يهـــتم . املنتجـــات واملكـــو آل اجلمهـــور فقـــط 
  .النهائي

III  -1- اسرتاتيجية اإلمداد العكسي يف احملافظة على البيئة:  
تتثمـل اســرتاتيجية اإلمــداد العكســي يف خمتلــف املمارســات الصــديقة للبيئـة والــيت حتقــق للمؤسســة يف نفــس الوقــت ميــزة 

ســتية الصــديقة للبيئــة  قيـق هــذا اهلــدف وهــو األنشـطة اللوجالســياق ركــزت العديـد مــن املؤسســات حنــو حتتنافسـية، ويف هــذا 
لتدوير وإعـادة االسـتخدام، فضـال  ت والقيام  دف احلد من النفا ت وغريها وهذا  كالتسويق والتصنيع والتوزيع واملشرت

ت الناجتــة عـن التغليــف وإعــادة االســتخدام، عـن حتقيــق ختفــيض يف تكــاليف إعـادة تصــنيع املنتجــات وكــذا احلـد  مــن النفــا
ت أصــبحت مرتفعــة الــثمن ممــا أجــرب  ومــن االعتبــارات البيئيــة إعــادة املنتجــات إىل مورديهــا حيــث أن تكــاليف طمــر النفــا

ابـراهيم، ( .الشركات على اعتماد تقنية متقدمة يف التعبئة والتغليف بطريقة جتعـل املنتجـات أكثـر قابليـة إلعـادة االسـتخدام
2017(  

كملهــا، مبــا يف ذلــك  ت يف مرحلــة تصــميم املنــتج وتتضــمن دورة حيــاة املنــتج  تبــدأ التــدابري الراميــة إىل احلــد مــن النفــا
لرجـوع . النقل والتخلص النهائي ت يف اجتاه املصب إىل أدىن حد والسـماح للمنـتج  للخلـف سيسمح ذلك بتقليل النفا

يف السلسلة من أجل إعادة التصنيع أو إعادة االستخدام أو إعادة التدوير أو إعادة البيع للسوق الثانوية، وختتلف أنشطة 
ا تركز على إضافة قيمة إىل املنتج املراد استعادته هذا من جهة، ومـن جهـة  ت يف كون أ اإلمداد العكسي عن إدارة النفا

ت ت اليت مل يتم استخدامها بشكل جديد نية تتضمن إدارة النفا  Role( .بشكل أساسي مجع ومعاجلة منتجات النفا
of Reverse Logistics in Waste Management(  

أداة مهمــة يف جمــال اخلــدمات اللوجســتية العكســية ويتضــمن تقيــيم املــواد البديلــة  (LCA) يعــد تقيــيم دورة احليــاة
كملهـــا ، مـــن اســـرتجاع املـــواد اخلـــام إىل مرحلـــة ومفـــاهيم  ت مـــن بدايـــة عمليـــة التطـــوير وطـــوال دورة حيـــاة املنـــتج  املكـــو

  .االستخدام وحىت االسرتداد
III -2- إعادة التدوير:  

د كميـــة  ت حاليـــا هـــو التعامـــل مـــع معضـــلة اســـتنزاف املـــوارد غـــري املتجـــددة وازد لنســـبة للصـــناعة فـــإن أحـــد التحـــد
والتلوث البيئي والبحث عن بدائل وحلول، الفكرة اجلوهرية إلعادة التدوير هي استحداث أو اسـتكمال الـدوائر  املخلفات

عادة استخدامها أو تصنيعها   .املغلقة لالستفادة من املنتوجات واملخلفات وذلك 
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  )2019الفزاين، ( :احملافظة على البيئة والتقليل من التلوث من خالل دورها يف اآليتتساهم إعادة التدوير يف و 
احملافظة على موارد املواد والطاقة؛  -
تقليل االستهالك من خالل إطالة عمر املنتوج؛  -
تقليل االستهالك من خالل إعادة التصنيع؛  -
تقليل االستهالك من خالل الرفع من كفاءة العمليات اإلنتاجية؛  -
توفري الطاقة من خالل التقليل من العمليات اإلنتاجية؛  -
كمكبات لرمي القمامة من خالل التقليل من املخلفات؛   مةمحاية األراضي املستخد -
  .والتحويلية محاية البيئة من املواد الضارة والسامة الناجتة عن الصناعات االستخراجية -
III -3- ال البيئي   :أمهية اإلمداد العكسي يف ا

ــال البيئــي يف االســتغالل األمثـل للمــوارد الطبيعيــة واحملافظـة علــى التنــوع البيولــوجي  تكمـن أمهيــة االمــداد العكسـي يف ا
 )2016حسني، ( :وهي موضحة كما يلي

ت  . أ ت بطريقـة بنـاءة، : تقليل حجم مطامر النفا وذلك بتقليل الضغط على البيئة من خالل االستفادة مـن النفـا
 . دف محاية املدن واألحياء واملناظر الطبيعية من التلوث والتسمم وغريها من املشاكل الصحية

عيــة مثـل امليــاه بسـبب التوجــه حنـو إعــادة التـدوير ميكــن احملافظـة علــى املـوارد الطبي: احملافظـة علــى املـوارد الطبيعيــة  . ب
واملعــادن والــنفط والغــاز واخلشــب وذلــك مــن خــالل الرتشــيد يف اســتغالهلا، كمــا ميكــن االســتفادة مــن اخلــردة والعــادم مثــل 
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الزجاجات، االطارات املطاطية املستخدمة وذلك من خالل االسـتفادة القصـوى مـن املـواد الـيت حتتويهـا واملسـامهة يف انتـاج 
 .مواد جديدة

ت الـيت يـتم اصـدارها يف البيئـة مثـل : ت غازات االحتباس احلـرارياحلد من انبعا  . ت حيـث أن خفـض عـدد امللـو
ت  الغازات الدفيئة واليت تؤدي إىل تلوث اهلواء واملاء، فإعادة تدوير املنتجات مبكن أن ينتج طاقات جديـدة تقلـص انبعـا

 .الغازات السامة
زايــد إلعــادة التــدوير، دفــع إىل التوجــه حنــو التكنولوجيــات مــع االســتخدام املت: حتفيــز اســتخدام تقنيــات خضــراء  . ث

ح والطاقـة احلراريـة األرضـية  االكثر اخضرارا أو النظيفة، مثل استخدام مصادر الطاقـة املتجـددة مثـل الطاقـة الشمسـية والـر
 .  مما يساعد يف احلفاظ على الطاقة واحلد من التلوث

كـل الرتبـة يساهم إعا: احملافظة على التنوع البيولوجي  . ج دة التدوير يف احملافظة على التنوع البيولوجي، مثل حفـض 
ت دة الغا ت، أيضا تقطيع األشجار وإ ت واحليوا  .  وتلوث املياه، واملسامهة يف محاية النبا

الــيت ســتية املســؤولة عــن اســتعادة املنــتج نفســه وأيضــا أنشــطة التعبئــة والتغليــف خــص اجلــدول املــوايل األنشــطة اللوجويل
  .تساهم يف احملافظة على البيئة

  عنوان اجلدول  أنشطة اإلمداد العكسي للمنتج ومواد التعبئة والتغليف ) :01(دول رقم اجل
 أنشطة اإلمداد العكسي املواد
 
 
 
 
 املنتج

 العودة إىل املورد
 إعادة البيع

 البيع عن طريق املخرج
 اإلنقاذ

 اإلصالح
 التجديد

 إعادة التصنيع
 املواداستعادة 

 إعادة التدوير
ت  طمر النفا
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دراسـة تطبيقيـة علـى عينـة مـن شـركات الصـناعة الغذائيـة : ساوس الشيخ، أثر تطبيق اإلدارة البيئية يف إطـار إدارة سلسـلة اإلمـداد علـى األداء :املصدر
  220،  ص2013اجلزائرية، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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  : خامتة
ت والـتخلص مـن  دار بشكل جيد وفـورات كبـرية يف التكـاليف يف املشـرت مج لوجسيت عكسي مُ ميكن أن ينتج عن بر

ت والنقل للمنـتج األصـلي أو بواسـطة مـوفري اخلـدمات اللوجسـتية قد يتم تنفيذ ذلك بواسطة الشركات املصنعة ، و املخزو
دة التصــنيع والعوملــة، مــن املؤكــد أن اخلــدمات اللوجســتية العكســية ستكتســب زمخــًا يف . العكســية مــن جهــة خارجيــة مــع ز

  .السنوات املقبلة يف البلدان النامية واليت لن تؤدي فقط إىل مكاسب اقتصادية ولكن أيًضا حلماية البيئة
  :اليت مت التوصل إليها النتائجني ومن ب

ــا مــن خــالل  .1 ً لعمــل بطريقــة واعيــة جمتمعيــا وبيئي ا متزايــد األمهيــة يف الســماح للمؤسســة  يلعــب االمــداد العكســي دورً
 سحب املنتجات من السوق لالستخدام الالحق أو إعادة التدوير أو التخلص منه؛

ت الصـديقة للبيئـة والـيت حتقـق للمؤسسـة ميـزة تنافسـية، مـن تتثمل اسرتاتيجية اإلمـداد العكسـي يف خمتلـف املمارسـا .2
ت والقيــام األنشــطة اللوجخــالل إدارة  ــدف احلــد مــن النفــا ت وغريهــا وهــذا  ســتية كالتســويق والتصــنيع والتوزيــع واملشــرت

 لتدوير وإعادة االستخدام؛
ح وحتسـني  أن دمج العنصر البيئي ضمن اسرتاتيجية املؤسسة هو استثمار اقتصادي حيقق .3 أهداف املؤسسة من أر

تمع؛  صورة املؤسسة لدى ا
أن صناعة التدوير قد أصبحت جزءا ال يتجزأ من اهتمامات اإلدارة احلديثة يف العديد من دول العامل وذلك ملا هلـا  .4

 من أمهية صحية، بيئية واقتصادية؛
ــــال البيئــــي يف االســــتغالل األمثــــل .5 للمــــوارد الطبيعيــــة واحملافظــــة علــــى التنــــوع  تكمــــن أمهيــــة االمــــداد العكســــي يف ا

ت غازات االحتباس احلراري، حتفيز استخدام تقنيات خضراء  .البيولوجي، احلد من انبعا
  قائمة املراجع
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  أھمیة ودور إعادة التدویر في التنمیة االقتصادیة
The importance and role of recycling in economic development -  

  
  3جامعة اجلزائر ،)أ(حماضر  :1بركات امحد/د -
  3جامعة اجلزائر ،)ب(حماضرة  :2بلقسام سعدية/د -
   
 

  :ملخص
ت أحد املخاطر البيئة اليت  تمعات العربية وذلك بسبب األساليب التقليدية يف التعامل معها، واليت أدت إىل ما تزال النفا دد ا

ت من خالل  وهي    ”التدوير“ إهدار ثروة ذات عوائد اقتصادية، ووصل العامل اليوم ملراحل متقدمة لالستفادة من هذه النفا
ها حسب أنواعها ومن مث حتويلها من مصادر تلوث إىل منتجات عملية يتم فيها إعادة تصنيع واستخدام املخلفات بعد مجعها وفرز 

 .جديدة قابلة لالستخدام
ت الربح االقتصادية جبانب العوائد البيئية من خالل ترشيد استخدام  ميزة اقتصاد التدوير أو االقتصاد الدائري أنه يضع حسا

لتايل التقليل من نسب التلوث، وعالوة على ال عوائد البيئية، تساهم عملية التدوير يف ختفيض ميزانية عقود املوارد الطبيعية و
: بناءا علي ذلك تطرقنا يف حبثنا إيل .النظافة، وإجياد فرص استثمارية وتوفري فرص عمل جديدة، ضمن نظام االقتصاد الدائري

 - أهم أنواع إعادة التدوير  -دوير أمهية إعادة الت -طريقة إعادة التدوير  -مفهوم إعادة التدوير  -ظهور فكرة إعادة التدوير 
ت يف بعض الدول الرائدة  -إجيابيات وفوائد إعادة التدوير    مشاريع إعادة التدوير يف اجلزائر -إعادة تدوير النفا

ت  –إعادة التدوير  –البيئة  :الكلمات املفاتيح  .التلوث –النفا
    JEL : Q530 ،Q530 ،Q530 ،Q530 تصنيفت

  
Abstract 
Waste is still one of the environmental risks that threaten Arab societies due to the traditional methods 
of dealing with this waste, which resulted in loss of wealth with economic fallout. Collect and sort by 
type, then transfer pollution sources to new usable products. The advantage of a recycling or circular 
economy is that it rationalizes the use of natural resources while reducing pollution rates, in addition 
to environmental impacts. Recycling also helps reduce the budget for cleaning contracts, create 
investment opportunities and create the Circular Economy. As a result, we discussed the emergence of 
the idea of recycling - the concept of recycling - the recycling method - the importance of recycling - 
the most important types of recycling - the advantages and benefits of recycling - recycling waste in 
some of the leading countries - recycling projects in Algeria. 
Key words: Environment - Recycling - Waste - Pollution  
Jel Codes Classification : Q530 ، Q530 ، Q530 ، Q530   
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 : مةمقد-
دة مطردة  منذ الثورة الصناعية يف أورو يف القرن الثامن عشر ازدادت الصناعات يوما بعد يوم، مما أدى إىل ز
د الكثافة السكانية يف املدن والتطور  ت الناجتة من الصناعة، كما أن تزايد أعداد سكان العامل وازد بكميات النفا

دة كم ت الصناعي والتكنولوجي اهلائل أدى إىل ز ية املواد املستهلكة، واليت أدت بدورها إلنتاج كميات كبرية من النفا
ت، فمنهم من استخدم عملية  الصلبة مبختلف أشكاهلا وأنواعها، وتعددت طرق احلكومات للتخلص من هذه النفا

ت دون حرقها أو  الطمر داخل األرض، ومنهم من استخدم عمليات احلرق، وآخرين استخدموا املكبات املكشوفة للنفا
ت ار مكا للنفا   . طمرها، ومنهم من وجد يف احمليطات والبحار واأل

كل الطرق السابقة تستنزف الكثري من املوارد الطبيعية واالقتصادية لألرض وتشكل عبئا بيئيا كبريا، ومن هنا برزت 
إعادة التدوير للمواد املستهلكة، سواء كانت احلاجة املاسة إىل إجياد بدائل لتلك الطرق، فكان احلل األمثل هي عملية 

  .بالستيك، أو زجاج، أو مطاط، أو زيوت، أو أوراق، أو أية مادة أخرى صلبة أو سائلة
  :بناءا على ما سبق التطرق اليه ميكننا طرح السؤال التايل: اإلشكالية

ت واحلفاظ على البيئة بشكل سليمما هي الوسائل اليت تتبعها بعض الدول يف عمليات إعادة التدوير للحد من امل  لو
  وحتقيق التنمية االقتصادية من وراء ذلك؟

تكمن أمهية الدراسة يف أمهية إعادة التدوير اليت أصبحت ضرورة حتمية يف الوقت الراهن وتتمثل هذه : أمهية الدراسة
  :األمهية يف

دة األمن االقتصادي عن طريق  يف أمهية إعادة التدوير توضيح - وظائف وشواغر عمل جيدة يف إعادة التدوير  توفريز
   .والتصنيع

ددةاألمهية يف  -    .االستفادة من مصدر حملي للمواد ا
   .للتنمية االقتصاديةدعم الصناعات احمللية واحلفاظ على املوارد القيمة واملهمة التمكن من ربط إعادة التدوير ب  -
I - ظهور فكرة إعادة التدوير :  

فكرة إعادة التدوير أثناء احلرب العاملية األوىل، واحلرب العاملية الثانية، حيث كانت الدول املشاركة يف احلرب بدأت     
تعاىن من النقص الشديد يف بعض املواد األولية األساسية، مثل املطاط، والفوالذ، وغريها، مما دفع الدول إىل جتميع 

ت، أو خملفات تلك املواد، وإعادة استخدامها، مث أص بحت إعادة التدوير، من أهم أساليب إدارة التخلص من النفا
  .املخلفات بكل أنواعها يف معظم الدول حول العامل، بسبب فوائدها العديدة على البيئة، وعلى اإلنسان

II - مفهوم إعادة التدوير :  
عبارة عن عملية معاجلة املواد املستخدمة، مثل املخلفات املنزلية، والزراعية، والصناعية، وإعادة تصنيعها : املفهوم األول

لتايل احلد من تلوث املاء، واهلواء،  ثريها، وتقليل تراكمها يف البيئة، و وحتويلها إىل منتجات مفيدة لإلنسان، لتقليل 
ستهالك الطاقة، واملواد اخلام، وتتم عملية إعادة التدوير، عن طريق فصل والرتبة، وخفض انبعاث الغازات السامة، وا



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

ة عین الدفلى بجامعة مخبر 31 ة في وال ة والمقاوالت ة المحل انة  التنم س مل ــ-خم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اسكندر، ( .املخلفات عن بعضها البعض أوال، بناءا على املواد اخلام املمونة هلا، مث إعادة تصنيع كل مادة على حدة
  )21، صفحة 2014

ت بعملية معاجلة للمواد املستهلكة، حبيث تعاد إىل شكل املادة األولية  :املفهوم الثاين تعرف عملية إعادة تدوير النفا
ا عملية استخدام  هلذه املادة، لتصنع مرة أخرى فيعاد استخدامها واالستفادة منها من جديد، أو ميكن تعريفها أيضا 

  )25، صفحة 2016النجار، ( .املورد الطبيعي مرة أخرى بعد إعادة تصنيعه
III - طريقة إعادة التدوير:   
ة،      ّ تمعات حسب حالتها االجتماعية والثقافي تتخذ دول العامل طرقا خمتلفة لتشغيل مشاريع إعادة التدوير لتناسب ا

وتبدأ عملية إعادة التدوير بتصنيف املخلفات إىل عدة أصناف، اخلشبية، الزجاجية، البالستيكية، الورقية، العضوية، 
يت شركات متخصصة إلعادة تدوير أحد األنواع واإللكرتونية، داخل املنازل ويف بعض الد ول داخل املكبات الكربى، مث 

عادة هذا النوع ملادته األولية، واالستفادة  خذها للشركة املتخصصة يف إعادة تدوير هذا النوع، تقوم املصانع  السابقة و
ن من الدول الرائدة يف ع ملية إعادة التدوير، حيث تنتشر ثقافة إعادة منه ببيعه للشركات واملصانع األخرى، وتعترب اليا

ت من املنازل واملدارس واملؤسسات احلكومية  ين، وتبدأ عمليات تصنيف النفا التدوير فيها بني مجيع فئات الشعب اليا
ح لتلك الشركات، وختليص ا األولية، مث حتقيق أر املواطنني  املختلفة، ومث إرساهلا لشركات استثمارية تعيد تصنيعها ملاد

ت   .من الضرائب املدفوعة على النفا
  طريقة إعادة التدوير):01(الشكل رقم 

  
  .17ص 2015سعيد دمحم العروي، أمهية إعادة التدوير يف التنمية االقتصادية، دار النشر العربية، بريوت، لبنان، : املصدر

-IV أنواع عمليات التدوير:   
  :هناك نوعان أساسيان لعمليات التدوير، ومها    

-IV 1 -  وهي إعادة استخدام املخلفات الناجتة من عملية التصنيع نفسها، وتستخدم : إعادة التدوير الداخلية
بيب النحاس   . بشكل شائع يف صناعة املعادن، مثل تصنيع أ
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-IV 2 - الت القدمية، والصحف، وإعادة  وهي استصالح املواد املهملة :إعادة التدوير اخلارجية والقدمية، مثل مجع ا
  .تصنيعها إىل منتجات ورقية جديدة

-V أمهية إعادة التدوير:   
ن القطب املتجمد -   . احلد من ظاهرة االحتباس احلراري، اليت تسبب ارتفاع درجات احلرارة على األرض، وذو
ملخلفات الصناعيةاحلد من تلوث مياه البحار واحمليطات واملياه اجلو  -   . فية، 
ت، ومحاية املوارد الطبيعية - ت الصناعية، وتقليل عدد مكبات النفا   . احملافظة على نظافة البيئة، وتنظيفها من النفا
  . احلد من مدافن القمامة، وإعادة تلك القطع األرضية إىل الطبيعة -
تالتقليل من الغازات السامة، واملنبعثة من عملية حرق ا -   . لنفا
لتايل استمرارها لفرتات زمنيةٍ أطول، من أجل األجيال  - التقليل من استنزاف املواد اخلام لصناعة مواد جديدة، و

  . القادمة
  . التقليل من استهالك الطاقة املستخدمة يف استخراج املواد اخلام -
  .دة تدوير املواد اخلام، أقل من استخراجهااحلد من البطالة، وتوفري فرص عمل، وتوفري املال، حيث إن تكلفة إعا -

-VI أهم أنواع إعادة التدوير:   
  . مواد األملونيوم إىل ورق أملنيوم للتغليف، أو بعض قطع السيارات -
  . الفوالذ إيل مركبات السيارات -
  . املواد النسيجية، واأللبسة -
الت واجلرائد، وصناعة ورق كرتون جديٍد  -   . أوراق الكرتون من ا
  . العبوات الزجاجية، واملعدنية، وصناعة عبوات جديدة أخرى -
  . إطارات السيارات غري القابلة لالستعمال، وحتويلها إىل مواد مطاطية أخرى، أو خلطها مع إسفلت الشوارع -
  .وتطهريهامياه الصرف الصحي، إىل مياه صاحلةٍ للري، أو االستخدام اخلارجي، بفضل حمطات تنقية املياه  -
  .املواد البالستيكية إيل أكياس، ومواد تعليب -
  . بقا الطعام، واألكل التالف، أو املنتهي الصالحية، لصناعة األعالف، واألمسدة العضوية -
  .الزيت الناتج من عملية القلي املتكررة، يف املطاعم واملنازل، لصناعة زيت التشحيم -

VII -  التدويرإجيابيات وفوائد إعادة:   
ت  لعملية إعادة التدوير فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبرية جدا، وتعترب أفضل طريقة على اإلطالق للتخلص من النفا
واحلفاظ على سالمة البيئة واإلنسان، لذلك، انتهجت كثري من دول العامل املتقدم سياسات إعادة التدوير للتخلص من 

ت، ومن فوائد واجيابي   :ات عملية إعادة التدوير ما يليالنفا
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ت، وذلك من خالل طمرها  - ت يف التخلص من النفا تقليل الطلب على املواد اخلام، حيث تسهم إعادة تدوير النفا
  . يف املكبات أو حرقها، وتقليل التلوث البيئي، واالحتباس احلراري

ت املنزلية املرسلة إىل املكبات واحملار  - لتايل حتقق التنمية تقليل كمية النفا ق وتركها مكشوفة اليت تلوث البيئة، و
  . املستدامة، وحتافظ على البيئة لألجيال القادمة

لتخلص من مجيع املواد اخلام -   . احلد من التلوث اهلوائي الذي يسبب العديد من األمراض، وذلك 
  . احلفاظ على املوارد الطبيعية، بسبب عملية التدوير -
  .اقة، ألن الطاقة تستخدم الستخراج املواد اخلام من صقل، ونقل، وتشييدتوفري الط -
ديد األحياء البحرية، كما تقلل من  - ت الصلبة فيه، و ار من رمي النفا التقليل من تلوث مياه البحار واحمليطات واأل

ت ت الناجتة عن طمر النفا   . تلوث املياه اجلوفية من عصارة النفا
ين أكسيد احملافظة ع - ت، واليت تفرز كميات كبرية من الغازات السامة و ت حرق النفا لى نقاء اهلواء اجلوي من انبعا

  . الكربون الذي يزيد من مشكلة االحتباس احلراري
ح من املواد اخلام املعاد تصنيعها، وتقليل نسبة البطالة بتوفري فرص عمل بشركات إعادة  - حتقيق عوائد اقتصادية وأر

  . التدوير للشباب
توفري الطاقة اليت تستهلك يف استخراج املواد اخلام مث تصنيعها، إذ إن عملية التدوير هي نصف عملية تصنيعية  -

  . فتستهلك الطاقة بشكٍل أقل
  . ةحتقيق مبدأ التنمية املستدامة من أجل احملافظة على البيئة، وتقليل استهالك املواد اخلام من أجل األجيال القادم -
ت العضوية واستخدامها كسماد مفيد  - ت يف التجمعات السكانية نتيجة لفصل النفا تقليل األمراض وتكاثر امليكرو

  . لألرض
ت وعمليات الطمر -   . توفري املبالغ املالية اليت كان يتم صرفها على مكبات النفا
ت عن طريق إعادة تصن -   .يع األخشاب واستخدامها مرة أخرىتقليل عمليات قطع األشجار واستنزاف الغا

-VIII ت يف بعض الدول الرائدة   :إعادة تدوير النفا
نستعرض بعض الدول األبرز عامليا يف جمال إعادة تدوير املخلفات واالستفادة منها إىل أقصى حد مع أقل األضرار     

ملوارد الطبيعية، إىل جانب أننا نتطرق اىل اجلزائر من اجل املقارنة لبيئة و  .املمكنة 
خاصة تلك املصنعة من مواد غري , فات،هناك اجتاه عاملي للتقليل من مساحة األراضي املستخدمة كمكبات للمخل

خذ وقتا طويال للتحلل واالندماج يف الرتبة قد يصل إىل عشرات السنوات  .عضوية واليت 
-VIII 1- االحتاد األورويب: 

ت حبلول عام % 50يضع االحتاد األورويب هدف الوصول إىل إعادة تدوير      % 35ملقارنة مع  2020من النفا
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كرا2001عام % 23و, 2010عام  ، صفحة 2017فهمي، ( .، وقد جنحت عدة دول يف الوصول إىل هذا اهلدف 
116( 

عادة التدوير حسب الدول سنة ) 01(اجلدول رقم  ت    2013ميثل إحصائيات التخلص من النفا
ة  الدولة   النس
  %63  النمسا
ا   %62  ألمان
ا   %58  بلج
  %51  هولندا

سرا   %51  سو
ات المتحدة   %49  الوال

د   %49  السو
سمبورج   %46  لو

ج   %42  النرو
  %40  نماركاالد

  2013سنة ) EEA(من إعداد الباحثان حسب تقرير وكالة البيئة األوروبية : املصدر

  
جحة يف هذا  ا بعض الدول وجتعلها  الدعو نتعرف على بعض اإلجراءات اليت تتميز   .ا

-VIII 2- سويسرا: 
ا      ت السويسرية سلسلة من القواعد اليت قد تبدو صارمة ومشددة للبعض، إال أن املواطنني يلتزمون  تطبق البلد

ا حىت أصبحت ضمن روتينهم املعتاد، فإن كنت تعيش يف سويسرا، فإنك إن أردت أن ترتك للبلدية عملية جتميع  ويطبقو
ت من أمام بيتك فإنك تدفع رسوما لذلك، تك بتوصيلها بنفسك لصناديق إعادة  النفا لتخلص من نفا أما إن قمت 

 .التدوير فهذا شيء جماين
ا، ومينع      ت، ويتم خمالفتك إن مل تلتزم  ت خاصة وأكياس خاصة بلون معني لكل نوع من أنواع النفا توجد حاو

ت أخرى، وعادة ما يوجد صندوق لتجميعه ت ضمن نفا ا يف حمالت السوبرماركت، ويف الشوارع متاما إلقاء البطار
الت، وقد  إلضافة إىل البالستيك، والصحف وا ت للزجاج، وأخرى لألملونيوم، وأخرى للمخلفات النباتية،  توجد حاو
ت يف عدة أماكن متباعدة حول منزلك، مما قد يتطلب منك أن ختطط ملسارك اليومي بناء  حيدث أن تتوزع هذه احلاو

 .مرورك بصندوق من هذه الصناديق على ضرورة
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لذكر أن سويسرا حظرت منذ عام      طن األرض،  2000اجلدير  ت عرب وسيلة الطمر والدفن يف  التخلص من النفا
ت ن طبيعة الرتبة اجلبلية اليت تغطي ثلثي مساحة البالد جتعل من الصعب االستمرار يف إنشاء حفر لطمر النفا .     علما 

ت اليت ال ميكن إعادة تدويرها أو حتويلها إىل أمسدة يتم التخلص منها عرب عملية احلرق اليت تتم يف نذكر أيض ا أن النفا
منشآت خاصة مصممة بتكنولوجيا متطورة حبيث ال تسبب تلو يف اهلواء، كما أن الطاقة الناجتة عن عملية احلرق تستغل 

ء  )118، صفحة 2017فهمي، ( .يف إنتاج الطاقة والكهر
-VIII 3- أملانيا: 

طن األرض منذ عام      ت يف  ، كما تكلفك أيضا 2005أسوة بسويسرا، مت إصدار قانون أملاين حيظر متاما طمر النفا
تك، تزداد كلما ازدادت سعة األكياس املستخدمة، فيما ال تكلفك  برسوم يف حال اعتمادك على البلدية يف جتميع نفا

ت لتخلص منها بنفسك عرب احلاو  .املخصصة إلعادة التدوير شيئا إن قمت 
تعتمد أملانيا على عدة قواعد هي األخرى يف سبيل فرض نظام إعادة التدوير على كل من املستهلك واملنتج، حيث     

ا أثقل  م أصعب يف إعادة التدوير، وكلما كان وز أي حتتوي (يدفع املنتجون رسوما إضافية كلما كانت عبوات منتجا
ا يف تصنيع )على مواد أولية أكثر ، وهكذا يضطر املصنعون لالقتصاد بقدر اإلمكان يف املواد األولية اليت يستخدمو

عبيدات، ( .عبوات وأغلفة املنتجات، وتكون عملية التخطيط إلعادة التدوير قد بدأت من املنبع األساسي املصانع
 )125، صفحة 2015

-VIII 4- السويد: 
ت، ولكن األمر قد وصل      ا ضمن قوانني اإلحتاد األورويب بشأن إعادة تدوير النفا تطبق السويد السياسات املنصوح 

ء والتدفئة% 100م إىل استخدام  م يف إنتاج الكهر ت , من نفا للدرجة اليت جعلتهم حباجة السترياد املزيد من النفا
م النرويج   .من جار

ذه الطريق): 02(الشكل رقم  ا    السويد تستغل  نفا

 
https://www.google.com/search?q =+من قوقل صور       : املصدر  
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-VIII 5- بلجيكا: 
ت     لوان خمتلفة متيز أربعة أنواع من النفا ت يف بلجيكا  األصفر للورق والكرتون، األزرق : تباع أكياس النفا

ما معينة يف  للبالستيك واملعادن، األخضر ملخلفات احلدائق والكيس األبيض لباقي املخلفات، وختصص البلدية أ
خراج كيس األسبوع إلخراج نوع معني من للقمامة، فمثال لو ك ان اليوم املخصص إلخراج كيس الورق وقمت بدال منه 

 .البالستيك فلن يتم أخذه من أمام بيتك عند مرور عربة التجميع
منها، حيث % 91أما ما تتميز بيه الدولة هو استحداثها لتكنولوجيا متطورة يف إعادة تدوير السيارات القدمية تصل إىل 

تقطيع والطحن، مث تعاجل بطريقة ميكانيكية معينة تعمل على فصل املواد األولية املختلفة متر السيارة مبراحل للتفكيك وال
، 2016البكري، ( .الناتج عن عملية الطحن عن بعضها البعض، وتستخدم مرة أخرى يف تصنيع منتجات جديدة

 )203صفحة 
-VIII 6- الدامنارك:  

، ويف سبيل الوصول إىل هذا 2050حبلول عام ) البرتول ومشتقاته(الدولة إىل االستغناء متاما عن الوقود احلفري تتجه     
ت،  دة ما يتم إعادة تدويره من تلك النفا ت وز اهلدف تتجه حنو تقليل االعتماد على أسلوب احلرق للتخلص من النفا

ت غري % 80الدول اعتمادا على احملارق بنسبة تصل إىل  فإىل وقت قريب، كانت الدامنارك تعترب من أوائل من النفا
ت يف املنازل أمرا اختيار يرجع لتفضيل كل مواطن، إال أنه مت  املفصولة حبسب النوع، حيث كان يعترب خيار فصل النفا

م يف سبتمرب   (Zhou, 2010, p. 245) .2013البدء يف تطبيق قانون جيرب املواطنني على فصل نفا
إن التأمل يف كل هذه اجلهود الدولية يف اخلروج عن املعتاد يف مسألة توليد الطاقة وإدارة املخلفات جتعل املواطن العريب     

يف الوقت الذي وخاصة اجلزائري يقف حائرا من الطريقة اليت ال زالت تفكر فيها حكوماته بطرق قدمية عفي عليها الزمن، 
تتسابق فيه دول أخرى حول العامل لتطبيق وسائل جديدة، ال ختلو من التعسف يف البداية إلجبار املواطنني على أمور 
سره، الذي ينبغي علينا، شئنا أم أبينا أن  دف للمصلحة العامة، ليس فقط للمدينة أو الدولة، بل للبيئة والكوكب 

 .لدينا إال كوكب واحد لنعيش عليهنسلمه لألجيال القادمة، فليس 
IX - مشاريع إعادة التدوير اجلزائر:  

ت يف اجلزائر بـ لشمال اجلزائري أي ما % 65مليون طن من خمتلف األنواع واألصناف،  23يقدر إنتاج النفا منها تنتج 
عاد تدوير % 4يعادل  ُ فقط % 1التقين، و منه إىل مراكز الردم% 36منه يف حني يوجه % 10من مساحة البالد، ي

ت الناجتة عن األنشطة املنزلية يف % 46يوجه حنو عملية التسميد و يتم حتويلها حنو املفارغ العمومية، وتقدر كمية النفا
  .مليون طن سنو 12اجلزائر بنحو 

عادة التدوير، حيث وصل عدد  ت على التوجه حنو إنشاء مؤسسات خاصة  شجعت هذه الكميات الكبرية من النفا
ت يف اجلزائر  ، حسب إحصائيات 2017ألف مؤسسة خالل سنة  25املؤسسات الناشطة يف جمال فرز وتدوير النفا

ألف مؤسسة، وتشري التوقعات إىل  273صاد األخضر وزارة البيئة، بينما يبلغ عدد املؤسسات اليت تنشط يف جمال االقت
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القتصاد األخضر يف اجلزائر إىل  مليون منصب شغل يف سنة  1.4وصول عدد مناصب الشغل يف النشاطات املتعلقة 
  )2019ت كوم، ( .2025

ت يف آفاق سنة      دف خفض فاتورة االسترياد 2030يف وقت سابق، تبنت اجلزائر اسرتاتيجية وطنية لتسيري النفا  ،
ت اليت توجه إىل مراكز الردم التقين واحملافظة على البيئة، بدءا بنظام اجلمع والفرز  من املواد اخلام، إضافة إىل تقليص النفا

ت من املصدر   .، مث توجيهها حسب أنواعها إلعادة تدويرها وحتويلهااالنتقائي للنفا
ت، الذي أعلنت انطالقته سنة      مج الوطين للتسيري املتكامل للنفا خمططا بلد  1257، أعد 2003يف إطار الرب

ت وبرجمة إنشاء  إلضافة إىل  92مركزا للردم التقين بينها  144لتسيري النفا بة، بينما جرى مفرغة مراق 160مت إجنازها، 
 )EXTRANET ،2019( .آالف مفرغة موجودة على املستوى الوطين 3مفرغة عشوائية من أصل  1304القضاء على 

  .تقدر اخلسائر يف اجلزائر بسبب عدم إعطاء أمهية إن مل نقل جتاهل إعادة التدوير حنو مخسة مليارات سنو :مالحظة
  اخلامتـــة

ت اليوم ختضع ملعايري دقيقة، تشرف عليها هيئات ومؤسسات ختصصية، والبعض اختذ منها      أصبحت عملية فرز النفا
ت إىل مصادر للطاقة واألمسدة العضوية، سيما وأن أنواع وتصنيفات  حا كبرية، وشركات حولت النفا مهنة تدر عليه أر

ت ختتلف من مكان إىل آخر، حسب البيئة  تت عنوا النفا ت  االجتماعية ومستوى سكان كل منطقة سكنية، فالنفا
شراف خرباء وخمتصني،  ت حتتاج إىل الرتحيل والتخلص منها  لة ونفا للتصنيفات االجتماعية، ولكنها يف النهاية ز

يت توفر علينا كبشر املواد فعادة التدوير أصبحت من العمليات اهلامة اليت جتري يف يومنا هذا، فلها الكثري من الفوائد ال
  .األساسية لنستخدمها يف صناعات أخرى

 :التوصيات
  .ينبغي إعادة النظر يف طريقة تعامل الصناعة مع املوارد -
ت بعد مجعها وفرزها للدول اليت حباجة إليها من بينها السويد -   .البحث على كيفية تصدير النفا
تمع وتوضيح أمهية إ - رهجيب توعية أفراد ا   .عادة التدوير وآ
  .تشجيع املواطن على املسامهة يف إعادة التدوير عن طريق وضع ماكينات تعود بفائدة للمواطن -
ا أكثر -   .فكرة إعادة التدوير موجودة منذ األزل وجيب االهتمام 
  .تشجيع الشباب على اجناز مؤسسات صغرية ومتوسطة ومقاوالت إلعادة التدوير -
ت جيد واستثمار البطالة من والتقليل جديدة عمل فرص إجياد -   .مدروس علمي وبشكل للنفا
 على واحملافظة العالقة ذات للمعامل التدوير إعادة يف الفرز من املتخلفة املعدنية املواد استخدام -

  .االستدامة حنو والتوجه االسترياد من والتقليل الطبيعية املوارد
ت واستغالل الصناعات يف التدوير إعادة على الرتكيز على تنص قوانني وضع -  أولية كمادة النفا

ت إدارة وتفعيل الصناعة يف بديلة   .النفا
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ت واستغالل التدوير إعادة حول الوعي نشر -  العاملية التجارب من واالستفادة بديلة كطاقة النفا
  . تدريبية ودورات مستقبلية خطط ووضع

 لتسهيل وصحيح منظم بشكل القمامة جتميع على احملافظة السكنية يف واملناطق لألهايل الثقايف لوعي االهتمام -
  .خمالف لكل غرامات ووضع والفرز التجميع عمليات

 ما فات وتعويض املتقدمة البالد مستوى إىل والوصول األنظف واإلنتاج الكفاءة لتحقيق التكنولوجي التغري استخدام -
 .على اجلزائر مرت اليت األخرية السنوات خالل تراجع من
ت احلكومة اجلزائرية من أجل حتسني حياة املواطن      ت املنزلية يف اجلزائر يبقى من بني أولو أخريا إن تسيري النفا

  .والوصول إىل حتقيق مدينة مستدامة
  

  :اإلحاالت واهلوامش
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 العربیة الدول في الدائري االقتصاد لتفعیل المقترحة واآللیات السیاسات

Contribution and participation of the circular economy in the 
Arab countries 

  
 .03اجلزائرامعة ج ،دكتوراه :1عليش فطيمة -
ملديةجامعة  ،دكتوراه :2خنوش صليحة -   .حيي فارس 
  

   
  ملخص

ت ينتج ال الذي اخلطي لالقتصاد كبديل الدائري أصبح االقتصاد     ويف هذا الصدد استعرضنا االقتصاد  .تلوث ال و نفا
  .اخل...الدائري من حيث املفهوم، األهداف، واملبادئ واملعوقات

املقرتحة لتوفري بيئة اقتصادية وتشريعية وبنيوية لتفعيل االقتصاد لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة إظهار أهم السياسات واآلليات 
لدول العربية   .الدائري 

  .الدائري، اآلليات، الدول العربية االقتصاداالقتصاد اخلطي،  :الكلمات املفاتيح
Q53 :JEL   التصنيف

Abstract  
 The circular economy has become an alternative to a linear economy that produces neither waste nor 
pollution. In this regard, we reviewed the circular economy in terms of concept, objectives, principles, 
constraints, etc. 
We have tried through this study to show the most important policies and mechanisms proposed to 
provide an economic, legislative and structural environment to activate the circular economy in the 
Arab countries. 
 Key words: linear economy, circular economy, mechanisms, Arab countries.  
Jel Codes Classification:Q53  

  

 : مقّدمة -
دد احلياة على سطحها من لقد تنادت التحذيرات من خماطر  التغريات املناخية وممارسات سكان األرض اليت 

تت مسألة  خالل االستمرار يف النهج اإلنتاجي واالستهالكي املبالغ فيه، والتأثريات الضارة للنظم الصناعية احلالية اليت 
دد مستقبل البشرية، ومن احللول املطروحة تطوير البدائل والبحث عن رؤى أكثر  ذات أولوية عاجلة ومن األمور اليت 

لبيئة، واستنزافا ملواردها ومن مث أكثر استدامة ومن بني تلك األفكار املبدعة اليت تطورت يف  توافقا مع الطبيعة وقل إضرارا 
  .العقدين األخريين هي سياسة التدوير، اليت تطورت وأصبحت اقتصادا قائما بذاته
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ت دون صناعي اقتصاد عن يعرب الذي و الدائري فاالقتصاد  مبادئ مع تتعارض مبادئه تلوث دون و نفا
 يف انعكس الذي األمر التدوير، إعادة فكرة األساسية بنيته يف يتضمن أن دون تطور األخري هذا اخلطي، االقتصاد
ت مستودعا و الطبيعية للموارد مصدرا عتبارها البيئة مع التعامل تقريبا ال تزال تطورات  جند أن الدول العربية .للنفا

  .االقتصاد الدائري يف مرحلتها األولية
ينا املوضوع، جبوانب املاما و الطرح هذا على اعتمادا            ما هي آليات :يلي كما حبثنا إشكالية صياغة ار

لدول العربية؟   وسياسات تفعيل  االقتصاد الدائري 
I - مدخل إىل االقتصاد الدائريCircular Economy :  يعد مصطلح االقتصاد الدائري كمفهوم وتوجه حديث

 .الظهور حيث مت التعرف عليه يف السنوات القليلة املاضية فقط، وغالبا من قبل الدول املتقدمة
I -1- الدائري إىل اخلطي االقتصاد من لالنتقال نظري إطار :الدائري االقتصاد وصف:  

 ستصبح اليت و السلع إلنتاج واحد اجتاه إتباع يعين ما خطي، نظام على طويلة لفرتة اقتصاد اعتمد لقد          
ت  وهلذا، . ”Cradle to Grave“ "اللحد إىل املهد من" ب يسمى ما هذا  ،) 16 الشكل انظر( استهالكها بعد نفا

 ،تالنفا من هائلة كميات إىل يؤدي ،"ختلص أو صرف استهالك، صنع، أخذ،" الثالثية على املبين اخلطي املنهج فإن
 قابل غري أصبح املوارد على املتزايد الطلب فإن النمو، من مسبوق غري مستوى االقتصادي النموذج هذا ولّد وبينما

 حمدودة كمية هناك أن حقيقة على يعتمد احلايل اخلطي اقتصاد يف العيب هذا فإن لذا ).الستنزاف مهدد(لالستدامة
 ما يوجد حيث االقتصادي النموذج هذا عن النامجة األضرار إىل إلضافة ، آليات عدة على يعتمد توافرها وأن املواد من

ت العامل، وتقوم حميطات يلوث البالستيك من طن 269000 يقرب  طعامها من %40 رسال األمريكية املتحدة الوال
ت مكب إىل ت من % 80إىل %70 من وتتخلص النفا ً  طن مليون 145 مبتوسط واهلدم البناء نفا  عام ويف سنو

ا نصف من يقرب ما أورو أرسلت ، 2012 ت مكب إىل طن مليار 2.3 بلغت اليت نفا  هذه لكل ونتيجة النفا
 جند املقرتحة احللول بني ومن واالقتصاد، واملناخ البيئة محاية يف تساهم اليت احللول بعض إجياد من البد كان األضرار،

  .)4، صفحة 2018زكر و عبد الوهاب، ( االقتصاد الدائري
  منوذج االقتصاد اخلطي): 1(الشكل رقم 

 

Source: Jianguo Qi ∙ Jingxing Zhao & Others, 2016, Development of Circular Economy in China, 
Social Sciences Academic Press and Springer Science Business Media, Singapore, P:29. 
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I -2- تعريف االقتصاد الدائري :  
لتقدم االجتماعي واحملافظة على رأس  نظام: "نهعرفت األمم املتحدة االقتصاد الدائري  تبادل ومشاركة يسمح 

فصل النمو االقتصادي عن استنفاذ املوارد الطبيعية من خالل ويتمثل هدفها النهائي يف  ،املال الطبيعي والتنمية االقتصادية
خذ يف االعتبار مجيع التدفقات طيلة دورة حياة املنتج  إنشاء منتجات وخدمات ومناذج وأعمال وسياسات عامة مبتكرة 

نه، )72، صفحة 2019سعود و فرحات، ( أو اخلدمة ائية إال  وعرف أيضا  ت  االقتصاد الذي ال ينتج عنه نفا
ت  ر سلبية علي البيئة، ويقوم علي تدوير املكو بكميات قليلة جداً ويف أضيق احلدود، وال  يرتتب عليه أي آ
 واملنتجات، وٕاعادة االستخدام والتدوير جبودة عالية، كما أن السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجديد من بداية

لتايل  ضمان  االستخدام  األمثل  والفعال  للموارد  املتاحة، ومبا   تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات  عديدة،  و
  .)343، صفحة 2018بسام، ( حيقق  التنمية  املستدامة

على إعادة استخدام املنتجات واملواد اخلام، والقدرة  هو نظام اقتصادي وصناعي يعتمد أي أن االقتصاد الدائري      
على جتديد املوارد الطبيعية، كما يعمل على تقليل تدمري القيمة يف النظام الكلي وتعظيم خلق القيمة يف كل وصلة يف 

مصطلح عام يعين االقتصاد الصناعي الذي ال واالقتصاد الدائري ، )05، صفحة 2018زكر و عبد الوهاب، ( النظام
ت أو حيدث تلوث من بداية تصميمه ومنذ النية يف إنشائه، والذي حيتوي على منطني من  تدفق املادة وهي   :ينتج نفا

ت بيولوجية- مان :مغد ال احليوي    .مصممة لكي تعود للدخول يف ا
ت تقنية- ال احليوي، فضال عن أن  :مغذ وهي مصممة للتدوير جبودة عالية داخل منظومة اإلنتاج دون أن تدخل ا

  .تكون قابلة لإلصالح والتجديد منذ تصميمها
يقوم على إعادة استثمار خمرجات بعض   كما تصاعد احلديث مؤخرا عن مفهوم االقتصاد الدائريوهو منظور جديد

  :  ذه املخرجات مبثابة مواد خام يف وحدات أخرى، وهو ما يؤدي إىل اخلفضالوحدات الصناعية حبيث تصري ه
لطاقة، وهذا ما يوضحه الشكل التايل ملادة أم    :من نسب الضياع سواء تعلق األمر 

  االقتصاد الدائري): 2(الشكل رقم

  
 https://www.google.dz/search?q :املصدر
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لتايل فإن       ذلك االقتصاد الذي يتم فيه إنتاج واستهالك خمتلف املنتجات من سلع هو  االقتصاد الدائريو
دف إىل ختفيض استنزاف املوارد املستعملة إىل حد ادين  ا، بطريقة عقالنية ورشيدة،  وخدمات يف كافة مراحل حيا

قصى حد ممكن   .ممكن مقابل االستفادة منها 
I -3-  أهداف االقتصاد الدائري:  

  : من بني األهداف اليت يسعى االقتصاد الدائري لتحقيقها نذكر
ت بشكل كبري -  حفظ قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل النفا

ين  ئية وانبعاث غاز  أكسيد الكربون، إضافة ويساهم االقتصاد الدائري يف تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهر
 .إىل حتديث النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة

ت وخفض نسب تلوث  - ت املرتاكمة يف مرادم النفا يساهم االقتصاد الدائري يف تقليل البصمة البيئية وخفض النفا
ة تغري املناخ ا   .)31، صفحة 2018قندوز، ( اهلواء فهو حل اسرتاتيجي 

يهدف االقتصاد الدائري إىل فصل النمو االقتصادي عن استخدام املوارد الطبيعية واألنظمة اإليكولوجية عرب استخدام  -
ت  تلك املوارد على حنو أكثر فعالية، كما انه عامال يدفع حنو االبتكار يف جماالت إعادة استخدام املوارد واملكو

 .مناذج األعمال اجلديدةواملنتجات، فضال عن 
إلغاء اهلدر املوجود يف األنظمة الصناعية، مما جيعلها أقل اعتمادا على استخراج احتياطات املوارد احملدودة، وهكذا  -

سيمكن هذا املفهوم الشركات من االستفادة من مصادر قيم جديدة، وسيساعد أيضا يف إنشاء أسواق مرنة وسالسل 
  .)43-42، الصفحات 2019عباس، ( االزدهار املستدام الطويل األمد توريد قادرة على حتقيق

I -4- مبادئ االقتصاد الدائري:  
  :)64، صفحة 2018تقرارت، ( يقوم االقتصاد الدائري على جمموعة من املبادئ األساسية تتمثل فيما يلي         

ت - ت مغذ ت البيولوجية والتقنية مت تصميمها عن قصد كي تدخل ضمن دورة : النفا ت، فاملكو ال وجود للنفا
 . املواد

فاملنتجات واملواد واألنظمة املتنوعة مع مزيد من الصالت واملقاييس تكون أكثر مرونة يف مواجهة  :التنوع قوة -
رد الكفاءة  .الصدمات اخلارجية من اليت يتم بناؤها 

يت من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية :الطاقة -  .جيب أن 
ا تؤثر يف بعضها الب :التفكري املنظومي - عض يف إطار متكامل، واعتبار العناصر مناسبة يف النظر لألشياء على أ

تمع  .إطار سياقات البنية التحتية، والبيئية، وا
يف االقتصاد الدائري تعمل االسعار   :األسعار وآليات التغذية املرتدة األخرى جيب أن تعكس التكلفة احلقيقية -

لتايل جيب أن تعكس التكاليف الكاملة من أجل أن تكون ف  .عالة مبا فيها العوامل اخلارجية السلبيةكوسائل، و
  



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

ة عین الدفلى بجامعة  مخبر 43 ة في وال ة والمقاوالت ة المحل انة التنم س مل ــ-خم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

I -5- معوقات تطبيق االقتصاد الدائري:  
 وتشريعية ويوضح وتسويقية وتشريعية ثقافية الدائري، االقتصاد حنو التحول تواجه اليت املعوقات من عدد هناك         

  :ذكرها كما الدائري االقتصاد تطبيق معوقات  (1) رقم جدول
  الدائري االقتصاد تطبيق معوقات (1) رقم جدول

  املؤشرات  املعوقات
 .العمالء واهتمام وعي يف القصور-  الثقافية املعوقات

 .املرتددة الثقافة) الدائري االقتصاد تطبيق يف املؤسسات تردد -
 .اخلطي النظام سلوب العمل -

  .الدائري االقتصاد أو القيمة سلسلة يف للمشاركة حمدود استعداد -
 .واللوائح القوانني عرقلة-  التشريعية املعوقات

  .الدائري االقتصاد تطبيق حتمية حول عاملي إمجاع وجود يف القصور -
 .احملدودة الدائرية واإلجراءات التدابري -

 .اخلام املواد أسعار اخنفاض-  التسويقية املعوقات
 . مقدما عالية استثمارية تكاليف -

 .الدائرية األعمال لنماذج حمدود متويل -
 .للتطبيق حمددة معايري وجود عدم -

  .الدائرية األعمال لنماذج االقتصادية اجلدوي اخنفاض -
ت يف وقصور نقص  التكنولوجية املعوقات  .البيا

  .احملدود الدائري التصميم -
  تصنيعها معاد اجلودة عالية منتجات تقدمي علي القدرة ضعف -

  .346، مرجع سابق، ص  بسام مسري الرميدي :املصدر

II - االقتصاد الدائري يف الدول العربية وآليات تفعيله  
II -1-  االقتصاد الدائري يف الدول العربية:  

، حيث ازداد إمجايل عدد 2017من إمجايل عدد سكان العامل حبلول عام % 5تضم الدول يف املنطقة العربية أكثر من      
دة 2017مليون نسمة يف عام  359إىل حوايل  1950مليون نسمة يف عام  100حوايل  سكان املنطقة من ، ويعد معدل الز

دة بنحو  مرة، أي أكثر من أي منطقة يف العامل، وتبلغ مساحة املنطقة حوايل  7.3هذا هو األكرب بني مجيع مناطق العامل، بز
ستثناء السعودية واإلمارات اللتان مليون كيلومرت مربع، كما ميكن وصف معظم البلدان  1.11 مية  ا بلدان  ملنطقة على أ

ت الصادرة عن الدول العربية كنسبة من إمجايل . تعتربان من الدول الصاعدة وهذه اخللفية توضح النسبة الكربى اليت تشكلها النفا
ت العاملية   .النفا

ملنطقة بشكل نسيب حىت وقت الربيع  العريب، حيث كان قسم إدارة      ت متواجدة  وقد كانت حماوالت إدارة النفا
ت وتدفق املواد التابع جلامعة روستوك نشطا يف الدول العربية، األمر الذي الدول العربية من اكتساب اخلربة ذات الصلة  النفا

ت وتطوير أساليب احلل امل   . ناسبةبتدوير النفا
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وقد أثر الربيع العريب وتداعياته سلبا على العديد من املشاريع، حيث أن بعض البلدان أصبح لديها مشاكل أكرب من جمرد     
ت يف الوقت احلاضر ال ، إدارة النفا وعلى الرغم من ذلك فإن األمر حيمل يف طياته حاجة ملحة لبذل اجلهود املتزايدة يف ا

  .لالبيئي يف املستقب
ت،  وبدأت العديد  ويف هذا الصدد قدمت مؤخرا بعض الدول العربية مقرتحات جدية وآليات عمل بشأن إدارة النفا
ت الطبية وختصيص املكبات الصحية وفرزها وحتويلها إىل مساد وترميدها، يف حني  من الدول العربية يف تنفيذ عمليات جتميع النفا

  .ادة االستخدام واستعادة املوارد يف املراحل األوىل لكثري من البلدان العربيةال تزال عمليات إعادة التدوير وإع
ت هي نسبة  فنجد يف مصر واليت يعد هذا املفهوم نسبيا هلا ت اليت يتم معاجلتها يف حمطات معاجلة النفا أن نسبة النفا

ت، كما أن معظمها مل يثبت موثوقيته يف ا ملمارسة، األمر الذي يشري إىل حاجة ملحة للمفاهيم ضئيلة جدا من إمجايل حجم النفا
لدولة ت . التقنية والتنظيمية املستهدفة  ويف هذا االطار تدعم مؤسسات احلكومة األملانية مصر يف إنشاء اإلدارة املستدامة للنفا

ت املفصولة : من خالل عدد من اإلجراءات تتلخص يف ت وإدخال مجيع النفا وتصميم وبناء وتشغيل العديد إنشاء سلطة النفا
ت لصناعة  ت البلدية املختلطة واستخدام الوقود املستخرج من امللفات من النفا من املشاريع التجريبية للمعاجلة من النفا

  .االمسنت
ت سنو من  12وعلى جانب أخر، تنتج السعودية  مدية وقرية يف اململكة، وميثل اإلنتاج  170مليون طن من النفا

ت يف اململكة ال ض وجدة ومكة املكرمة واملدينة املنورة والدمام حوايل نصف إنتاج النفا يومي للمدن الكبرية يف اململكة من الر
ت وإعادة تدويرها أو التخلص من  العربية السعودية، وال يوجد إىل حد اآلن لدى اململكة العربية السعودية برامج لفرز النفا

ستخدام طرق ت  ت يف البلدية النفا ت إىل مواقع طمر النفا إال أن هناك بعض املبادرات . آمنة، فبشكل عام تذهب النفا
ت اليت يتم استخدامها يف إعادة التدوير خاصة البالستيك والورق والكرتون (الفردية ت النفا غري الرمسية لالستفادة من مكو

ت هي الطريقة الرئيسية واخليار احلايل للتخلص من والصلب واألملنيوم، ولكن هذا ال يشمل العمل الرمسي ، فمدافن النفا
ت يف معظم املدن ويتم ترسيب حوايل  ت، حيث مت بناء مدافن للنفا ت املتولدة دون الفرز أو  95النفا يف املائة من النفا

  .العالج
ويكاد يكون مندثرا يف بعض الدول وعلى صعيد أخر، رغم أن مصطلح االقتصاد الدائري جديد نسبيا للدول العربية 

ال  8.1فنجد يف اإلمارات حيث ينتج املقيم يف املتوسط . األقل منوا، إال أننا جند مناذج عربية حققت تقدما ملحوظا يف هذا ا
ت يوميا ويتم التخلص من   4.2إىل  ت، ومتثل ن% 66كيلوجرام من النفا ت املتولدة يف مدافن النفا ت من جمموع النفا فا

ت املتولدة يف اإلمارات%  55الطعام يف ديب وحدها  ختطو حيث  ،)17-15، الصفحات 2018اجلزار، ( من مجيع النفا
يتماشى مع دولة اإلمارات خطوات متسارعة حنو تبين منوذج االقتصاد الدائري، من أجل حتقيق النمو املستدام طويل األمد، ومبا 

 .التوجهات العاملية يف التنمية املستدامة والقيم اإلنسانية وحتسني جودة احلياة
عليها، أن اإلمارات قد تتمكن عرب توظيف منوذج االقتصاد » البيان االقتصادي«وكشفت دراسة حديثة حصلت 
ا، من حتقيق توفري يصل إىل   2030 - 2020خالل الفرتة من أعوام ) مليار درهم 102.8(مليار دوالر  28الدائري يف مد

 .مليارات دوالر يف املنازل 9.8مليار دوالر يف نظم النقل، و 11مليارات دوالر يف البيئة العمرانية، و 7.2تتوزع على 
ت الكربون خالل 23فقد تتمكن الدولة من توفري » اسرتاتيجي آند«ووفقًا لتوقعات حديثة لشركة           مليون طن من انبعا

ا، على شكل    .مليون طن يف املنازل 17ماليني طن يف نظم النقل، و 4.5مليون طن يف البيئة العمرانية، و 1.3الفرتة ذا
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ذا التحول االقتصادي والتنموي، ضمن الرؤى الوطنية        االقتصادية للبالد، وخاصة رؤية  واالسرتاتيجيةويظهر اهتمام الدولة 
اإلمارات الستشراف املستقبل  واسرتاتيجية 2030ديب الصناعية  واسرتاتيجية 2030ورؤية أبوظيب االقتصادية  2021اإلمارات 

دة مسامهة الطاقة  ،وغريها 2030والرؤية البيئية إلمارة أبوظيب  النظيفة يف وتناولت اإلسرتاتيجية الوطنية للطاقة، واليت تستهدف ز
ت إىل طاقة%40ورفع كفاءة االستهالك بنسبة  2050حبلول عام % 50مزيج الطاقة الوطين إىل  وحتويل  ، مشاريع حتويل النفا

  .)طريق اإلمارات إىل التنمية املستدامة( خملفات الصناعة إىل موارد يف صناعات أخرى ضمن مفهوم االقتصاد الدائري
مج منتدى االقتصاد العاملي): 3(الشكل رقم    .ميثل دولة اإلمارات أوىل الدول الداعمة لرب

  
ريخ اإلطالع360تسريع االقتصاد الدائري "اإلمارات األوىل عامليًا يف تبين منظومة  :املصدر : ، متاح على املوقع29/09/2019: ، 
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ومثل هذا التغيري السلوكي يسود أيضا بعض أجزاء اخلليج، حيث التأثري السليب لالقتصاد اخلطي ينعكس على          
ت مصممة هندسيا و 13سبيل املثال، تسعى عمان إىل إنشاء  فعل  املنطقة الوضع البيئي يف حمطة حتويل  36مدفن نفا

ت على مستوى البلد لضمان االستدامة البيئية   .نفا
مما سبق يتضح أن الوعي البيئي املتنامي يف املنطقة يعين أن محاية البيئة مدرجة يف جدول األعمال السياسي وجند    
وعلى سبيل املثال فقد اعرتفت  ،مجيع الدول العربية تقريبا ال تزال تطورات االقتصاد الدائري يف مرحلتها األوليةأنه يف 

ت، غري أن الوضع يتسم بعدم وجود معايري وقواعد قانونية واضحة  معظم احلكومات يف الدول العربية مبشاكل إدارة النفا
ت واإلشراف عليها بسبب املعايري القانونية غري  وهياكل تنظيمية فعالة، حيث ال ميكن مراقبة ممارسات إدارة النفا

ت واالسرتاتيجيات  الواضحة يف كثري من األحيان، ألن معظم الدول العربية مل تضع بعد التشريعات املناسبة حول النفا
ا ت يف املنطقة أيضا من العديد من املشاك،  طويلة األجل بشأ   :ل أمههاكما تعاين إدارة النفا

 مركزية السلطة على املستوى الوطين 
 عدم وجود آليات فعالة السرتداد التكاليف 
 عجز يف إعداد املوظفني املدربني 
 عدم املساواة يف اخلدمات بني املناطق الريفية واحلضرية 
ت  خري تطوير هياكل إدارة النفا   .الوضع السياسي غري املستقر يف املنطقة العربية والذي أسهم يف 
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II -2- اآلليات املقرتحة لتفعيل االقتصاد الدائري :  
تعد مبادرات البنك الدويل يف جمال االقتصاد الدائري من أكثر التجارب جناحا واليت ميكن للكثري من الدول     

واخلدمات ويقدم البنك الدويل جمموعة متنوعة من املنتجات . العربية أن حتذو حذوها إلجناح جتربة االقتصاد الدائري
ت الصلبة، مبا يف ذلك القروض التقليدية والتمويل الدائم على النتائج ومتويل سياسات  لتمويل وإدارة مشاريع إدارة النفا

كملها من مجع . التنمية واالستشارات الفنية ت  ت اليت ميوهلا البنك الدويل دورة حياة النفا وتتناول مشاريع إدارة النفا
  .عاجلة والتخلصونقل، وأخريا امل

ت الصلبة يف البنك الدويل مايلي    وتشتمل السياسات واألهداف اليت توجه مشاريع واستثمارات إدارة النفا
  :)26-25، الصفحات 2018اجلزار، (

املالئمة حمليا من خالل اخلربة يساعد البنك الدويل احلكومات على التخطيط واستكشاف احللول : خلق املعرفة -
ت والتحليالت  .الفنية والبيا

ت : توفري البيئة التحتية - عن طريق توفري البنك الدويل الستثمارات رأمسالية لبناء أو ترقية مرافق فرز النفا
مة، مقالب قريبة، بناء أو جتديد مدافن القمامة، وتوفري الصناديق، ومركبات القما: مثل توفري(ومعاجلتها 

 )والشاحنات، حمطات النقل
عن طريق الدعم بشأن التدابري السياسية السليمة : إعادة هيكلة النظم التشريعية واملؤسسات القانونية -

ت البلدية  .وللمؤسسات املنسقة لقطاع إدارة النفا
عدة وذلك من خالل تطوير هيكلة الرسوم والتخطيط على املدى الطويل ومسا :ضمان االستدامة املالية -

ت  .احلكومات على حتسني احتواء تكاليف النفا
ت الوظيفية :إشراك املواطنني - ويدعم البنك الدويل ، تغيري السلوك واملشاركة العامة هو املفتاح لنظام النفا

ت والفرز يف املصدر وإعادة االستخدام   . تصميم احلوافز وأنظمة التوعية لتحفيز تقليل النفا
ا على حتقيق عدد من األهداف   : وتشتمل هذه السياسات يف طيا

يعتمد اسرتداد املوارد يف معظم البلدان النامية اعتمادا كبريا على العمال غري الرمسيني الذين : اإلدماج االجتماعي 
ت املتولدة وفرزها وإعادة تدويرها% 20-% 15يقومون جبمع  .من النفا

إلضافة إىل تعاجل املشاريع سبل عيش   ت من خالل اسرتاتيجيات مثل االندماج يف النظام الرمسي،  منتقي النفا
 .توفري ظروف عمل أمنة، وشبكات األمان االجتماعي، والقيود املفروضة على عمالة األطفال، والتعليم

ت، ف: التعامل مع تغري املناخ والبيئة   هي تدعم ختفيف تشجع املشاريع على التخلص السليم بيئيا من النفا
ت العضوية، واعتماد  ت، وحتويل النفا الغازات الدفيئة من خالل احلد من هدر األغذية واحلد من النفا

ت احلد من  ،تكنولوجيات التخلص اليت تستحوذ على الغاز احليوي وغاز املكب كما تدعم مشاريع النفا
اري املائية ومحاية البنية  ت يف ا تالتخلص من النفا  .التحتية ضد الفيضا
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حتسني الصحة العامة وموارد الرزق من خالل احلد من احلرق املفتوح، وختفيف اآلفات  :الصحة والسالمة 
 .وانتشار األمراض، ومنح اجلرمية والعنف

  :خاتمة
باحثني يف يعد االقتصاد الدائري من أهم املواضيع اليت تالقي رواجا كبريا يف السنوات األخرية سواء على مستوى ال

ا العامة مبا أن مجيع الدول العربية تقريبا ال  خمتلف التخصصات أو على مستوى الدول اليت تعمل على إدراجها يف سياسا
فقد أتت هذه الدراسة لتوضيح وحتديد آليات وسياسات تفعيل ، تزال تطورات االقتصاد الدائري يف مرحلتها األولية

لدول العربية وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من    .من أمهها النتائج  والتوصياتاالقتصاد الدائري 
لنموذج الدائري، ألنه منوذج تنموي ذا بعد اقتصادي ميكن  - ستبدال النموذج اخلطي  ضرورة قيام الدول العربية 

 .اج املوارد اليت ال تستجيب حلاجات املستهلك ضمن الدورة االقتصادية، إىل جانب حل املشاكل البيئيةمن إدم
ت الكربونية والدخول جد يف مرحلة استخدام  - ضرورة اإلسراع من وترية االقتصاد الدائري للتقليص من االنبعا

 .جتاوز مشكالت البيئة واملناخ البدائل اإلنتاجية والطاقة النظيفة، وهذا يعطي أمال يف إمكانية
ت  - عدم وجود معايري وقواعد قانونية واضحة وهياكل تنظيمية فعالة، حيث ال ميكن مراقبة ممارسات إدارة النفا

واإلشراف عليها بسبب املعايري القانونية غري الواضحة يف كثري من األحيان، ألن معظم الدول العربية مل تضع بعد 
االتشريعات املناسبة ح ت واالسرتاتيجيات طويلة األجل بشأ  .ول النفا

ت الصلبة، مبا يف  - تقدمي البنك الدويل جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات لتمويل وإدارة مشاريع إدارة النفا
وتتناول . ذلك القروض التقليدية والتمويل الدائم على النتائج ومتويل سياسات التنمية واالستشارات الفنية

كملها من مجع ونقل، وأخريا املعاجلة مشاري ت  ت اليت ميوهلا البنك الدويل دورة حياة النفا ع إدارة النفا
  .والتخلص

  
للغة العربية   قائمة املراجع 

االت والفرص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة واالقتصاد الدائري يف العامل العريب لتحقيق التنمية املستدامة). 2018. (سارة اجلزار .1 . ا
 .17-15ص ص .األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

دراسة نظرية : ن البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامةاالقتصاد الدائري كمدخل إبداعي للحد م). 2018. (مسري الرميدي بسام .2
ت املال واألعمال. وحتليلية   .343ص ).08العدد(جملة اقتصاد

جملة ميالف للبحوث والدراسات، . نظام بيئي صناعي جديد لتطبيق معايري االستدامة الشاملة: االقتصاد الدائري). 2019. (شامية عباس .3
  .43-42ص ص ).1(5

. جملة العلوم التجارية. متطلبات التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري حلماية البيئة). 2018. (فاطمة الزهراء قندوز .4
  .31ص ).1العدد(17اجللد

، وبطيب عبد الوهاب .5 . اهلولندية DSMدراسة حالة شركة : االقتصاد الدائري كدعامة أساسية لتحقيق جودة احلياة). 2018. (نفاح زكر
  .5-4ص ص.جامعة طاهري دمحم: بشار .ملتقى دويل حول منوذج التنمية اجلديد وجودة احلياة
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  -دولة قطر تجربة-  إعادة تدویر النفایات البالستیكیة من أجل تحقیق تنمیة مستدامة
Recycling plastic waste for sustainable development - the 

experience of a country -  
حثة :1ملوكة برورة -  .دمحم خيضر بسكرة ،دكتورة وأستاذة 
  جامعة خنشلة ،أستاذ التعليم العايل :2صاحل السعيد -
   
 

  :ملخص
عاما مما يعين خماطر  50إال أن معدالت انتاج البالستيك العاملية تواصل االرتفاع على مدار أكثر من خطورة مادة البالستيك قيقة حرغم إدراك      

نرى أن احلل األمثل يكمن يف إعادة  أكثر على البيئة وعلى مستقبل األجيال القادمة من خالل التلوث من جهة واستنزاف املوارد من جهة أخرى، لذا
ت البالستيكية إىل منتجات قابلة إلعادة التدوير ألكثر من مرة   تدوير النفا

عتبارها رائدة يف لرتكيز على دولة قطر  ت البالستيكية وطرق إعادة تدويرها  دف من خالل هذه الدراسة االطالع على حجم النفا  هذا لذلك 
ال حيث استخلصنا ت اليت مت إعادة تدويرها( ا على أن معدالت إعادة تدوير البالستيك تظل غري كافية حيث ينتهي  )يف غياب واقعي ألرقام النفا

ت او احمليطات كل عام  .املطاف مباليني االطنان من البالستيك يف مكبات النفا
ت، البالستيكية ، تنمية، م   :الكلمات املفاتيح   .ستدامةإعادة ، تدوير ،النفا

 
Abstract: 
        Plastic is known as an easy-to-form material that is used in many industries, but what is wrong 
with it is the length of time that the waste needs after the end of its use. . 
Despite this fact, global plastic production rates continue to rise for more than 50 years, which means 
more risks to the environment and the future of future generations through pollution on the one hand 
and depletion of resources on the other. Into recyclable products more than once 
Therefore, the aim of this study is to examine the volume of plastic waste and ways of recycling by 
focusing on the State of Qatar as a leader in this area. Of plastic in landfills or oceans every year. 
Key words: recycling, recycling, waste, plastic, development, sustainable 
Jel Codes Classification :  

 
 

 : مقّدمة -
ُستخدم البالستيك حتديداً      ة اليت تدخل يف العديد من الصناعات وأكثر ما ي ّ تعترب ماّدة البالستيك من املواد األساسي

ة وزنه ة وقّل ّ ر استخدام ،يف صناعة األدوات واألواين وذلك لسهولة التعامل معه، واخنفاض تكلفته املادي ه بشكل  وقد تطوّ
ة يف أورو يف القرن الثّامن عشر  ّ دة حيث  كبري منذ الثّورة الصناعي ازدادت الّصناعات يومًا بعد يوم، ممّا أّدى إىل ز

ت النّاجتة من الّصناعة ات النّفا ّ ردة بكمي ّط د ،  مُ ر  لكثافة السكانيةاكما أّن تزايد أعداد سّكان العامل وازد يف املدن والتطوّ
ت  الصناعيّ  ات كبرية من النّفا ّ كة، واليت أدّت بدورها إلنتاج كمي ستهَل ُ ة املواّد امل ّ دة كمي والتكنولوجيّ اهلائل أّدى إىل ز
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ا وأنواعها ت البالستيكية، ف الّصلبة مبُختلف أشكاهلِ غالبًا ما نرى يف الطرقات ويف احلقول خاّصة األماكن ومنها النفا
ت حتديداً  ة ويف الغا ّ ثري سليب على  السياحي عبوات مصنوعة من البالستيك ملقاة على األرض، وهذا األمر بدوره له 

ل يف الرتبة ث املكان، ذلك ألّن البالستيك ماّدة حتتاج إىل عشرات السنني لتتحّل كما ويعاين عاملنا احلايل من . البيئة إذ يلوّ
لكثري من ّب  ث مبختلف أشكاله واليت بدورها تتسب أمراض العصر اليت نعاين منها واليت مل تعرفها الشعوب  مشاكل التلوّ

ًا واملصنوعة من البالستيك . القدمية حيث كانت أشكال التلوث آنذاك حمدودة جداً  ّ ستخدمة يومي ُ ومن أهم األدوات امل
ق مبختلف أشكاهلا، الصحون وحوافظ الطعام وع: نذكر لب الدواء، قوارير املياه، علب الشامبو واملنظفات، أكياس التسوّ

  . البولسرتين املستخدم كعبوات للخضار والفواكه وغريها من األدوات األخرى املصنوعة من البالستيك
  :االشكالية

تقد ل ة الّطمر داخل األرض، البالستيكية تعّددت طرق احلكومات للتخّلص من النّفا ّ ؛ فمنهم من استخدم عملي
ات احلرق، وآخرين استخ ّ ت دون حرقها أو طمرها، ومنهم من ومنهم من استخدم عملي ات املكشوفة للنّفا ّ دموا املكب

ت احمليطات والبحاروجد يف  ً للنّفا ار مكا كل هذه الّطرق تستنزف ، وقد أدركت دول العامل ومنها دولة قطر أن  واأل
ة إىل إجياد بدائل لتلك  املواردالكثري من  اسَّ َ ة واالقتصادية لألرض وتُشّكل عبئًا بيئيًا كبرياً، ومن هنا برزت احلاجة امل ّ الطبيعي

كة ستهَل ُ ة إعادة التّدوير للمواّد امل ّ ـ  الّطرق، فكان احللّ األمثل يف تطبيق أحد أساسيات االقتصاد الدائري واملتمثلة يف عملي
ال، من هنا نطرح التساؤل الرئيسي التايل   :فكانت من الدول العربية الرائدة يف هذا ا

ت يف حتقيق التنمية املستدامة وما االسرتاتيجيات املنتهجة من قبل دولة قطر يف جمال إعادة  ما دور إعادة تدوير النفا
ت بصفة عامة؟ قي النفا ت البالستيكية خاصة و   تدوير النفا

  :أمهية البحث
 التدوير إعادة اعتبار ميكن البيئي، من املنظورف املتقّدمة الدول معظم يف قّوً  تشجيعاً  التدوير إعادة مشاريع جتد      
ا، خياراً  ّ ا مثالي ة من املواد على احلفاظ يف ودوره البيئة، على املنخفض لتأثريه السليب نظرً ّ ت استخدام خالل األولي  النفا

ات استخراج من احلّد  عن فضالً  هلا، كبديل ّ ة، املواد عملي ّ   .الطاقة استهالك من خيّفف ما األولي
ت البالستيكية وطرق إعادة تدويرها،  دف من خالل هذه الدراسة االطالع على واقع حجم النفا رض وكذا عكما 

ال لالستفادة منها وطنيا   .أهم اجلهود لدولة قطر يف هذا ا
I - البالستيكيةت نفاال: 
I -1- ت البالستيكية  :تعريف النفا

 ُميكن واليت الدقيقة، الكيميائية العالقات من جمموعة من أساسا تتكون التشكيل سهلة مادة هن البالستيك يعرف
ت قناين :وهو يشمل)sasapost ،2020( ، و الفحمأ الطبيعي الغاز أو البرتول من استخالصها ة املشرو ّ  – الغازي

بيب – األكياس ت – األ ا فات قوارير – للمركبات املخّصصة الوقود خزّ نّظِ ُ ت – امل  )الصلبة األقراص( احلاسوب مكوّ
بيب – ت – والكراسي الطاوالت – والعصري املياه عبوات – األطعمة أغلفة – الصّحي الصرف أ ت حاو  – النفا
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ريق ة العوازل – احلليب أ ّ ئي بات – املضغوطة القوارير – الكهر  األكواب – الشتاء مالبس – السّجاد – اللنب معّل
 )sasapost ،2020( .الصوت مكّربات – اجلاهزة واألوعية

ا ت على أ  املصدر، عند نوي أو أويل استخدام أي له يكون وال نشاط أي من يتبقى ما كل :يف حني تعرف النفا
خالد ( .أفضل بشكل الستخدامها متوافرة أفضل ظروف تكون حيثما آخر موقع يف وُجدت إن قيمة هلا تكون قد أنه مع
ت البالستيكية هي كل ما يتبقى من مواد أو منتجات بالستيكية بعد استعماهلا، )116، صفحة 2011،   ومنه النفا

نوي   سواء كاستخدام أويل أو 
I -2- ت البالستيكية   :حجم النفا

ت العامل نشر        2050حبلول عام % 70البنك الدويل يف تقرير جديد إنه ما مل تُتخذ إجراءات عاجلة، ستزيد نفا
ا هي عليه اآلن ت السنوية على مستوى العامل من ى وير ، عمّ مليار طن عام  2.01أنه من املتوقع أن يقفز توليد النفا

 .مليار طن خالل السنوات الثالثني املقبلة، وذلك نتيجة لتوسع املدن السريع وتزايد عدد السكان 3.4إىل  2016
ا جمتمعة توّلد أكثر من ثلث % 16وعلى الرغم من أن البلدان املرتفعة الدخل متثل  من %) 34(من سكان العامل، فإ

ت العامل ت%) 23(يا واحمليط اهلادئ فمسؤولة عن توليد ما يقرب من ربع أما منطقة شرق آس ،نفا . من مجيع النفا
ت 2050وحبلول عام  ت يف أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من ثالثة أضعاف املستو ، من املتوقع أن يزيد توليد النفا

ت لديها أكثر من الضعف  (worldbank, 2019) .احلالية، يف حني أن جنوب آسيا سيزيد تدفق النفا
ا ستلوث . وميثل البالستيك مشكلة ضخمة بشكل خاص ا بشكل صحيح، فإ فإذا مل يتم مجع املواد البالستيكية وإدار

مليون طن  242، أنتج العامل 2016يف عام . وتؤثر على املمرات املائية والنظم البيئية ملئات، إن مل يكن آالف، السنني
ت البالستيكية، أو  من ت الصلبة% 12النفا وتشري التقديرات إىل وجود  ،(worldbank, 2019) من مجيع النفا

ا اإلمجايل إىل  5.25حنو  طن   يف حميطات العامل، وتقدر  268.940تريليون من اجلسيمات البالستيكية يصل وز
نظمة البيئة البحرية، 13فيها هذه املخلفات بنحو تكلفة اخلسائر اليت تتسبب  مليار دوالر نتيجة لألضرار اليت تلحقها 

 مبا يف ذلك قطاعي صيد األمساك والسياحة، فضال عن الوقت الذي يتم ختصيصه لتنظيف الشواطئ من هذه املخلفات

(Global recycled plastics market 2016-2020, s.d.) 
II - ت البالستيكية   :إعادة تدوير النفا
II -1- تعريف إعادة التدوير:  

بعض الدراسات إىل أّن اإلنسان قد مارس إعادة التدوير منذ قدمي الزمان، ولكن إعادة التدوير اليت مارسها كانت  تشري 
ةً وخمتلفة عن إعادة التدوير اليت نعرفها يف زماننا هذا؛ إذ كان اإلنسان ّ ذابة بعض املواد املعدنية، ويقوم  بدائي يقوم 

ة ما يف الزمن املعاصر فقد إ)2018هيثم ، ( ،بتحويلها إىل أدوات جديدة ّ بدأت فكرة إعادة التدوير أثناء احلرب العاملي
ة الثانية، حيث كانت الدول املشاركة يف احلرب تعاىن من  ّ النقص الشديد يف بعض املواد اخلام األوىل، واحلرب العاملي

ة، ّ املطاط،والفوالذ، وغريها، ممّا دفع الدول إىل جتميع خملفات : مثل )27، صفحة 2017سلسبيلة هاين ، ( األساسي
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ت، أو املخلفات تلك املواد، وإعادة استخدامها، مثّ أصبحت إعادة التدوير، من أهمّ أساليب إدارة التخّلص  من النفا
  )2018عبيات، ( .بكلّ أنواعها يف معظم الدول حول العامل، بسبب فوائدها العديدة على البيئة، وعلى اإلنسان

ت تُعرفو        ة إعادة تدوير النّفا ّ   :ا )Recycling :إلجنليزية( عملي
عاجلة للمواّد  - ة مُ ّ عاد استخدامها عملي ُ ة أخرى في ستهلكة، حبيث تُعاد إىل الّشكل اخلام هلذه املادة، لتُصنّع مرّ ُ امل

   )2018عبيات، ( .واالستفادة منها من جديد
ت، واملواد املستعملة، مثّ القيام بفرزها، وإعادة استخدامها، وحتويلها ملواد  - ة اسرتجاع للنفا ّ وأدوات أخرى عملي

رة، من  جديدة، ويف العادة تكون هذه األدوات اجلديدة أقل جودة من األدوات املنتجة من مواد جديدة غري مدوّ
، 2014حفيفي،، ( الورق، واخلشب، والقماش، والبالستيك، والزجاج، واملطاط،: املواد اليت ميكن إعادة تدويرها

  )94صفحة 
ة، وإعادة تصنيعها وحتويلها إىل : عملية معاجلة املواد املستخدمة، مثل - ّ ة، أو الصناعي ّ ة، أو الزراعي ّ املخلفات املنزلي

لتايل احلّد من تلوث املاء، واهلواء، والرتبة،  ثريها، وتقليل تراكمها يف البيئة، و اٍت مفيدةٍ لإلنسان، لتقليل  منتج
ستهالك الطاقة، واملواد اخلام، وتتمّ عملية إعادة التدوير، عن طريق فصل وخفض انبعاث الغازات السامة، وا

نة هلا، مثّ إعادة تصنيع كلّ مادةٍ على حدة ً على املواد اخلام املوّ عبيات، ( .املخلفات عن بعضها البعض أوالً، بناء
2018( 

لتايل فإن إعادة تدوير البالستيك هي  ت واملخلفات البالستيكية ومعاجلة املادة إلنتاج و عملية اسرتجاعه من النفا
  .منتجات مفيدة واليت ختتلف متاما يف بعض األحيان عن شكلها وحالتها األصلية

II -2- أنواع البالستيك الذي يتم تدويره:  
  )2018هيثم ، (: ، ومنهاتدويرها ّدة أنواع من البالستيك اليت يتمهناك ع
 ومقاومًا للرطوبة، وهو شائع : بالستيك البويل إثيلني تريفثاليت ، عترب هذا النوع من البالستيك قّوً ومتينًا ُ ي

 ّ ت زبدة الفول السوداين ة، ومرطبا ّ ة، واملياه، والعلب البالستيكي ّ ت الغازي   .االستخدام يف علب املشرو
 اً  :الكثافة بالستيك البويل إيثيلني عايل ً، ومقاومًا للرطوبة، ونفاّذ ، وقو عّد هذا النوع من البالستيك صلبًا ُ ي

ة، وأكياس القمامة ّ ُستخدم يف صنع علب احلليب، والعصري، وقوارير املياه البالستيكي   .للغاز، وي
 ته، ومتانته، وسهولة طويه، و : بالستيك البويل فينايل كلورايد يشيع استخدامه يف ميتاز هذا النوع بنقائه، وقوّ

ة ّ بيب البالستيكي   .صنع علب العصري، واألشرطة الالصقة، واأل
 عد مقاومًا للرطوبة، : بالستيك البويل إثيلني منخفض الكثافة ُ ميتاز بسهولة معاجلته، وقوته، ومتانته، ومرونته، وي

دة، والعلب القابلة للتجميد، واألغطية مّ  .املرنة للعلب ويشيع استخدامه يف أكياس األغذية ا
  
  



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN978-9931-9803-0-8 "االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةدور  "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 53 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

II -3-طرق إعادة تدوير البالستيك:  
ت البالستيكية إما ب      له العالية والقيمة وبنيانه املنتج شكل على حملافظةوذلك  مباشرة طريقةتتم إعادة تدوير النفا
 إدخال بعد حيث تتم مباشرة غري ، أو بطريقةغريها أو واملهام الوظائف لنفس استخدامه واعادة تطويره أو صيانته بعد

 وصناعية علمية عمليات ضمن اخلامات تلك لتتحول أخر، منتجإلنتاج  جديدة إنتاج عملية يف املصنعة اخلامات خملفات
 الفصل ،الفرز اخلاصة املراحل من لعديدمن خالل املرور  ،لأق منتجات إىل أو لىأع مستوى ذات منتجات إىل دقيقة

ريخ( :شكالأوذلك بعدة  والتشكيل   )آية سامل ، بال 
II -3-1 - البالستيك خملفات تدوير: 

 البالستيك، كياسأو  الناشف البالستيك مها رئيسني نوعني يف اختصارها ميكن عديدة نواعأ اىل البالستيك ينقسم     
 غسل التدوير قبل ويتم البالستيك، من جيدة نوعية على للحصول الفرز بعملية أوال التدوير إعادة عملية تتم حيث

 هايلوحتو  ،اطحنه ليتم تكسري ماكينة يفه تكسري  يتم ذلك بعد ساخن، ماء اليها مضاف الكاوية الصودا مبادة البالستيك
 املنتجات إلنتاج ماء، به حوض على املنتج خالل من :التربيد عملية مث تشكيلها، يتم مث، خام مادة لتصبح خرز حلبيبات

ء وكابالت اخلراطيم مثل البالستيكية   ) 1أ رقم  شكل( ،الكهر
 II -3-2- اخلامات لتلك املصمم نظرة تغريت :تدويره املعاد البالستيك ستخدام ي للفراغاتالداخل التصميم 

 للمصمم ملهمة تدويرها املعاد اخلامات لتصبح الفراغ الداخلي داخل اخلامات تلك ترى أعمق نظرة لتشمل تدويرها املعاد
 املعاجلات أفكار وتتنوع ختتلف لذا ، املتميزة الفردية والشخصية والعمومية ملرونة تتسم للفراغات وحلول أفكار إلجياد

  .1كما يف الشكل ب رقم  تدويرها املعاد صناعات اخلامات بتطور التصميمية
  الداخلي للفراغاتمثال عن طريقة إعادة تدوير خملفات البالستيك والتصميم  1شكل 

  
ريخ(: املصدر  )آية سامل ، بال 

II -3-3 - بالستيك " Poli-Ber :"                                          
 ضمن الزراعة وادخال النفط استهالك من للحد ُصنع ،لوزنا خفيف مقوى عضوية خامات من مصنع بالستيك هو     

 حرارة درجات يف مساعدة موادو  الطبيعية مع األلياف تدويره املعاد بالستيك ضغط عن فتنتج ، ة أوسع للتصنيع منظوم
  . حمددة مقاسات ذات قالب شكل على لتخرج وتعاجل وتربد ،  التشكيل ماكينة يف لتدخل ، عالية
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 البالستيكية Poli-Ber "ستخدام الواح   NIKEو  Eco houseبوضح التصميم املميز جلناح   2شكل 

 
ريخ(: املصدر   )آية سامل ، بال 

II -3-4 - الذكية املنحنيات ( تدويره املعاد البالستيك من املصنوع ثاأل (:  
 من االنتفاع عمر واطالة التدوير ة إلعادةالقابل املواد استخدامو  معاجلة على االستدامة مببدأ ونالعامل وناملصمميعتمد 
ت ستخدام يقومون نفسة الوقت يف العلماءو  يالنهائ املنتج  تصنيعها و اخلامات هذه من اخلام املواد نتزاعا حملاولة النفا

 3كما يف الشكل ، خرىأ مره
 عتماد احللول البيئية واملنحنيات املبتكرة تدويره املعاد البالستيك من املصنوع ثاأليوضح  3شكل 

  
ريخ(: املصدر   )آية سامل ، بال 

II -4- ت البالستيك يف حتقيق تنمية مستدامة   .دور إعادة تدوير نفا
ة، وتوفري       ّ ة القتصاد الدولة، إذ ميكن من خالهلا خلق التنمية االقتصادي إعادة التدوير بشكل عام من األمور املهمّ

ا تؤّدي إىل التنمية املستدامة يف الصناعات، وتدعم االقتصاد على املدى الطويل، فرص عمل جديدة  ّ أكثر كفاءة كما أ
ر تكنولوجيا اجلمع واملعاجلة ة خصوصًا مع تطوّ ّ ـ،  فأصبح هناك طلب كبري يف السوق على جتميع وفرز العبوات البالستيكي

الة للتخّلص التقليدي من املواد يف مكب و  ّ تُميكن أن تكون إعادة التدوير من البدائل الفع   :، فعلى سبيل املثالالنفا
ِف اململكة املتحدة  - ُّكل ة حاليًا ي ّ ت والتخّلص من العبوات البالستيكي مليون دوالر كل عام،  100إن مجع النفا

ات البالستي دة سعر ضريبة ملدافن القمامة، كما أّن العبوّ ة اليت يتمّ طمرها وسوف ترتفع هذه التكلفة مع ز ّ كي
كثر من    )2017بشابشة، (. مليون جنيه إسرتليين 27هي مصدر ثروة إذا بيعت 

  )04-03، الصفحات 2017تيطراوي، ( :حيث أن
ء و  5.774يوفر إعادة تدوير طن واحد من البالستيك حوايل  - نفط برميل  16.3كيلوواط من الكهر

ت 22مليون وحدة حرارية من الطاقة و 98و) لرت 2.604(   مرت مكعب من مكعب النفا

الشكل شرح  
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ملقارنة مع 90إىل  80يوفر انتاج البالستيك املعاد تدويره خفضا مبعدل  - انتاج  ملائة يف الطاقة املستهلكة 
  )النفط والغاز(البالستيك من املواد البكر 

واط ملدة تصل  60ميكن إلعادة تدوير زجاجة بالستيكية واحدة أن يوفر ما يكفي من الطاقة إلضاءة مصباح  -
  إىل ست ساعات

تنتج إعادة تدوير مخس زجاجات بالستيكية مصنوعة من البويل ايثيلني ما يكفي من األلياف النتاج قميص  -
  .واحد

  )2018عبيات، ( :هيك عن األمهية البيئية املتمثلة يف
ن القطب املتجمد - ّب ارتفاع درجات احلرارة على األرض، وذو   .احلّد من ظاهرة االحتباس احلرارّي، اليت تسب
ة - ّ ملخلفات الصناعي   .احلّد من تلوث مياه البحار واحمليطات واملياه اجلوفية، 
ت، ومحاية املوارد  - ة، وتقليل عدد مكبات النفا ّ ت الصناعي احملافظة على نظافة البيئة، وتنظيفها من النفا

ة ّ   .الطبيعي
ة إىل الطبيعة - ّ التقليل من الغازات السامة، واملنبعثة من ، احلّد من مدافن القمامة، وإعادة تلك القطع األرضي

ت   .واحملافظة على نقاء اهلواء عملية حرق النفا
لتايل استمرارها لفرتاٍت زمنيةٍ أطول، من أجل األجيال  - التقليل من استنزاف املواد اخلام لصناعة مواد جديدة، و

 .التقليل من استهالك الطاقة املستخدمة يف استخراج املواد اخلام/القادمة
ّن تكلفة إعادة تدوير املواد اخلام، أقلّ من احلّد من البطالة، وتوفري فرص عمل، وتوفري املال، حيث إ -

ات الّطمر ،استخراجها ّ ت وعملي ات النّفا ّ كب   .توفري املبالغ املالية اليت كان يتمّ صرفها على مَ
III -  ت البالستيكية يف قطرحجم   إعادة تدوير النفا
III -1- ت يف دولة قطرحجم   .املصادر الرئيسية للنفا

ت يف دولة قطر يفتتمثل املصادر الرئيسية    )2017بنك قطر، (  :للنفا
ت البلدية الصلبة - ت اليت تنتجها أو تولدها املناطق السكنية واملرافق التجارية والصناعية صغرية : النفا وهي النفا

ت اخلطرة ت الكيماوية والنفا  .احلجم وال يشمل ذلك النفا

ت البناء  - مجة عن عمليات االنشاءات العمرانية وهدم املباين ومنشآت البىن التحتية : واهلدمنفا ت  وهي نفا
ت األكرب حجما يف دولة قطر حيث تشكل  القدمية واملتهالكة وأعمال تعبيد وصيانة الطرق وتعد هذه النفا

ت اليت يتم توليدها يف الدولة 80  .ملائة من إمجايل النفا
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ت كبري  - ساليب التخلص املعتادة نظرا لكرب حجمها مثل : ة احلجمالنفا وهي تلك اليت ال ميكن التخلص منها 
ث كبرية احلجم، واألجهزة الكهرومن زلية مثل الثالجات قطع السجاد الكبرية واألبواب وقطع األ

 إخل...والغساالت

وال تصلح لالستعمال يف السيارات أو  وهين اليت انتهى عمرها االفرتاضي: إطارات السيارات املنتهية صالحيتها -
 .املركبات

لتقادم : السيارات أو املركبات غري صاحلة لالستعمال - وهي السيارات أو املركبات اليت انتهى عمرها االفرتاضي 
  .أو اليت أصبحت غري قابلة لالستعمال بعد تعرضها للتلف يف حوادث املرور

III -2-  ت البالستيكية يف حجم  .دولة قطرحجم النفا
ت القابلة إلعادة التدوير      ت  مبا(شهد حجم النفا يف قطر معدل منو ) لبالستكية والورقية املعدنية،يف ذلك النفا

ت املولدة خالل تلك الفرتة من  2008- 2001ال فرتةملائة وذلك خالل  151قدره  حيث ارتفعت كمية النفا
- 2010اع حجم املخلفات البالستيكية املنتجة خالل الفرتة طن، كما يالحظ ارتف 26.320طن إىل  10.480

طن  185.287و  2017طن عام  173.653طن، ليبلغ  162.749طن إىل  110.062يف قطر من  2016
  :كما يوضح ذلك الشكل التايل  2018عام 

تيوضح حجم ال 4شكل    يف قطر 2018- 2010البالستيكية املنتجة خالل الفرتة  نفا

  
العتماد  :املصدر   )2019وزارة التخطيط التنموي واالحصاء، ( :علىمن إعداد الباحثني 

 

III -3- ت البالستيكيةحجم   .معدالت إعادة تدوير النفا
تتضمن قائمة أكثر أنواع البالستيك اليت يتم إعادة تدويرها يف قطر البويل ايثيلني منخفض الكثافة والبويل ايثيلني      

ملائة،  10-5ملائة،البوليربوبيلني  30- 25، البويل ايثيلني عايل الكثافة )ملائة 55-50(اخلطي منخفض الكثافة 
وتنظيفه وتصديره، والشكل التايل ينب معدالت اسرتجاع املواد  البالستيكية حسب حيث يتم  فرم متعدد كلورايد الفينيل 

  . كل نوع
  

110,062 105,989 113,309 120,986 136,246 151,613 162,749 173,653 185,287

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

الطن الوحدة 
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  2015ينب معدالت اسرتجاع املواد البالستيكية حسب كل نوع سنة  :5شكل 

  
العتماد على: املصدر   )2019وزارة التخطيط التنموي واالحصاء، (: من إعداد الباحثني 

ميكن تقريبا استخدام البالستيك املعاد تدويره جبميع الطرق ويف مجيع املنتجات اليت يستخدم فيها البالستيك األويل و
  )2017بنك قطر، (  :مثل

التعبئة والتغليف  يستخدم جتار التجزئة واملصنعني البويل ايثيلني والبويل ايثيلني عايل الكثافة يف: التعبئة والتغليف -
 .وصناعة الزجاجات والصواين

بيب التصريف  :البناء - وذلك من خالل استخدامه يف منتجات البناء الرئيسية مثل أغلفة الوقاية من الرطوبة وأ
ملتانة وخفة  بيب واألرضيات، كما يستخدم يف منتجات مبتكرة مثل ألواح الركائز حيث تتميز هه املواد  واأل

 الوزن وهو ما يؤدي إىل فوائد كبرية على مستوى الصحة والسالمة
 .من ممرات وأرصفة وجسور عائمة وكذا يف الالفتات سيق احلدائق واملناطق اخلارجيةتن -
مثل املقاعد املوجودة يف الشوار، صناديق القمامة، الفتات الشوارع، أصص الزهور الديكورات والتصميمات  -

ملقارنة مع تلك امل لتنافسية من حيث السعر والتكلفة  ت حيث تتميز هذه املواد  صنوعة من املواد والنبا
 .البكر

حيث يتم حتويل البالستيك املسرتجع من االغلفة واألكياس البالستيكية واألشرطة البالستيكية : أكياس القمامة -
 .املستخدمة يف الزراعة إىل منتجات بالستيكية جديدة مثل اكياس القمامة واألكياس البالستيكية العادية

  .اد تغليف املنتجات الصناعية وغريهاكمنتجات السيارات، مو : استخدامات أخرى -
III -4-  ت بصفة والبالستيك بصفة خاصةحجم   .جهود دولة قطر يف إعادة تدوير النفا

تستفيد قطر من السيولة املالية العالية اليت متلكها وتوظفها يف خدمة املواطنني واملقيمني على أراضيها، وتوفري        
ا مل تنشئ قوانني لتنظيم  ا ورغم أ ت بكل أنواعها من أهم اولو احلاجات األساسية هلم، لذلك يعد التخلص من النفا

ا قام   )24-23، الصفحات 2018أمحد ، ( :ت جبهود أخرى مثل عملية إعادة التدوير إال أ

55%

5%

25%

15%

البولي ایثیلین منخفض الكثافة والبولي ایثیلین 
الخطي منخفض الكثافة

اللیبروبیلین

البولي ایثیلین عالي الكثافة

مواد أخرى
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لتعاون مع إحدى الشركات  - ت  أنشأت املركز األكرب يف الشرق األوسط ملعاجلة وإعادة تدوير النفا
ل وعلى مساحة 4السنغافورية، وبقيمة تصل إىل   .كليومرت مربع3مليار ر

ت - ت الصلبة بشكل مباشر عرب اختاذ خطوات لوجيستية  تعترب البلد احمللية هي اجلهات املسؤولة عن مجع النفا
لشراكة مع جهات معينة يف القطاع اخلاص، ويتم مجعها ونقلها عرب شاحنات كبرية خمصصة لذلك تغطي كافة 

 أحناء الدولة
ت الصلبة يف مدينة مسيعيد الصنا - مليار دوالر،  2عية، ووصلت تكلفة املشروع أنشأت مركزا آخر إلدارة النفا

ت عن طريق تثبيت  وقد مت تصميم املركز حبيث يتم حتقيق أقصى قدر من استعادة املوارد والطاقة من النفا
ت إىل طاقة، ومن املتوقع أن يقلل املركز  تقنيات لفصلها، معاجلتها وإعادة تدويرها، ومن مث حتويل هذه النفا

ت ت اليت يتم التخلص منها  5-3احمللية اليت تدفن لتصل إىل  من كمية النفا ملائة مما سيقلل من نسبة النفا
طن يف اليوم  1550ملائة، وقد صممت هذه املنشأة واليت تعاجل حوايل  92-64ذه الطريقة بشكل عام إىل 

ا توفر طاقة حبجم  الواحد، لتوليد طاقة كافية لتشغيل األجهزة واملعدات املختلفة وتلبية مطالب املصنع، كما أ
إلضافة إىل ذلك سيكون هناك مخس حمطات حتويل  34.4 ء القطرية  جنوب (ميجاواط لدعم شبكة الكهر

وكلها جمهزة الستقبال املواد القابلة للتدوير كالبالستيك ) وغرب الدوحة، املنطقة الصناعية، دخان وآل خور
ت األخرى اليت تذهب إىل مطمر أم واليت سوف تساعد على تقليل كمية ال ت البالستيكية وكل النفا نفا

 .األفاعي
يعمد إىل توقيع االتفاقيات مع السلطات املعنية  التدوير إذيضطلع القطاع اخلاص مبسؤولية كبرية يف قطاع إعادة  -

ت من املناطق، حيث هناك أكثر من   18نو حنو تستثمر س شركات 10يف وزارة البيئة من أجل مجع النفا
 .واحملارق واملعامل وحمطات الرتحيل املطامريمليار دوالر يف إقامة 

القيام حبمالت التوعية الكبرية مثل محلة قطر نظيفة، محلة لنجعل قطر خضراء ومحلة لنقل ال لألكياس  -
ت   .البالستيكية ما كان له أثر يف تقليل النفا

  :النتائج والتوصيات :اخلامتة
 املواد بتأمني وذلك املستدامة التنمية وحتقيق املصادر نفاذ من احلد يف مهم ودور لغة أمهية البالستيك تدوير إلعادة إنّ    

 واملاء مناهلواء  حبماية وذلك البيئية الناحية من مهم دور له أن كما اخلام املواد من بدال املخلفات استغالل من األولية
ت ت من للتخلص الالزمة املساحات قالل االقتصاد يف يلعبه الذي الدور ننسى أن دون امللو  هذه واستغالل النفا

مني زراعية ألغراض املساحات  الالزمة الطاقة أن حيث الطاقة توفري يف يساهم فإنه ذلك كل وإضافة إىل. عمل فرص و
 .املخلفات تدوير إعادة من املنتج نفس إلنتاج الالزمة الطاقة عن بكثري تزيد اخلامة املواد من ما منتج إلنتاج

ت بدولة قطر استخلصنا النتائج التالية   :من خالل دراسة موضوع إعادة تدوير النفا
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ت تعترب - د بسبب االرتفاع يف آخذة كبرية مشكلة البالستيكية النفا  وتطور جهة من السكان عدد ازد
  .البالستيك على املعتمدة الصناعات

الواسع للبالستيك واملخلفات إال ان صناعة إعادة تدوير البالستيك التزال فتية كما ان على الرغم من االنتشار  -
املاضية، ومع ذلك  25تكنولوجيا فرز وإعادة تدوير البالستيك عالية الكفاءة مل يتم تطويرها إال خالل األعوام 

العامل حيث ينتهي املطاف فإن معدالت إعادة تدوير البالستيك تظل غري كافية سواء يف قطر أو يف كل دول 
ت او احمليطات كل عام   .مباليني االطنان من البالستيك يف مكبات النفا

ة كبرية جّداً، وتُعترب أفضل طريقة للمخلفات البالستيكية لعملية إعادة التدوير  - ّ ة واجتماعي ّ ة واقتصادي ّ فوائد بيئي
ت واحلفاظ على سالمة البيئ ة واإلنسان، لذلك، انتهجت كثري من دول العامل على اإلطالق للتخّلص من النّفا

تقّدم سياسات إعا ُ تامل  .دة التّدوير للتخّلص من النفا
فإن أفضل طريق إلعادة اسرتجاع هذه  لنظر إىل أمهية مادة البالستيك من جهة وحمدوديتها من جهة أخرى، -

ملنتجات قابلة إلعادة التدوير بشكل  املواد بعد انتهاء صالحيتها هو إعادة التدوير ويفضل إعادة تدويرها
 متكرر،

ت البالستيكية يف  - حافظة على البيئة، تساهم عملية إعادة تدوير النفا ُ ستدامة من أجل امل ُ نمية امل حتقيق مبدأ التّ
ت أن يقلل، لذا فوتقليل استهالك املواّد اخلام من أجل األجيال القادمة  إن من شأن التغيري يف التعامل مع النفا

ت الكربونية وحتقيق أهداف  لتايل احلد من معدل االنبعا إىل حد كبري من احلاجة إىل استخراج مواد جديدة و
 .احملافظة على البيئة

لنقاط التالية من أجل انطالقا من ذلك يتعني علينا   ال بــالتوصية    :االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف هذا ا
ت اخلطرةاصدار اللوائح اليت  - لنفا ت وتنظم عملية مجعها ونقلها خاصة ما تعلق  لنفا  .حتكم التعامل 
ت الصلبة لذا ينبغي  - تنتج املناطق السكنية واملرافق التجارية والصناعية صغرية احلجم كميات كبرية من النفا

ت كياس بالستيكية ذات رموز لونية وشفافة أو حاو  .برموز لكل نوع تزويد هذه املناطق واملرافق 
ت اليت تواجه كل التجارب عرب العامل لذا البد من  - ت من نقطة املصدر من أهم التحد تعترب عملية فرز النفا

ت كل نوع يف احلاوية املخصصة له ولعل جناح  دة محالت توعية املواطنني بضرورة املشاركة يف فرز النفا ز
ال نية والصينية يف هذا ا  .خري دليل التجربة اليا

عتبارها أهم ركائز بناء االقتصاد  - ت  تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على العمل يف إعادة تدوير النفا
 .املتنوع واملستدام وضرورة سن القوانني من طرف احلكومات والدول لتنظيم عملية إعادة التدوير بكل مراحلها
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  في حالة الجزائر إعادة تدویر المخلفات الزراعیة ومجاالت االستفادة منھا
agricultural waste recycling and fields Benefiting from it in the 

case of Algeria -  
  

  املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ميلة ،أستاذ حماضر أ:1دمحم هبول -
 املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ميلة  ،العايلأستاذ التعليم  :2مصباح حراق -

  : ملخص
تناولت هذه الدراسة، موضوع إعادة تدوير املخلفات الزراعية وفرص وإمكانيات االستفادة منها يف اجلزائر، وقد بينت النتائج    

مكانيات مهمة من املخلفات النامجة عن نشاطها الزراعي اآلخذ يف التطور،  إال أن معدالت إعادة التدوير تبقى متتع اجلزائر 
ها خصوصا على  لضبط األتبان، وهو ما يقلل من فرص االستفادة من مزا ألساس يف املخلفات النباتية و ضئيلة وهي ترتكز 

مهية إعا دة تدوير صعيد محاية املوارد البيئية وتقليل فاتورة الواردات، وهلذا توصي الدراسة بضرورة رفع الوعي لدى املزارعني 
اإلنتاجية، من خالل تنشيط أجهزة اإلرشاد والبحث الزراعي احمللية، وكذا التنسيق  املخلفات الزراعة الستغالهلا يف تطوير أنشطتهم

 .الفعلي بني اهليئات والوزارات املعنية لبعث االستثمار يف هذا النشاط
 النشاط الزراعي، األعالف، األمسدة العضوية، الوقود احليوياملخلفات الزراعية، إعادة التدوير،    :الكلمات املفاتيح

  JEL: O13, Q1, Q2, O55 صنيفالت
Abstract : 
    This study dealt with the topic of recycling agricultural waste and the opportunities and possibilities 
to benefit from it in Algeria, and the results showed that Algeria has significant potential from waste 
from its evolving agricultural activity, but recycling rates remain low and are mainly concentrated in 
Plant residues and exactly attenuation, which reduces the chances of benefiting from their advantages, 
especially in terms of protecting environmental resources and reducing the import bill, the study 
recommends the need to raise awareness among farmers of the importance of recycling agricultural 
waste to be exploited in the development of their productive activities, During the revitalization of 
local agricultural extension and research agencies, as well as the actual coordination between the 
relevant bodies and ministries to stimulate investment in this activity 
Key words: Agricultural waste, recycling, agricultural activity, fodder, organic fertilizer, biofuel. 
Jel Codes Classification : O13, Q1, Q2, O55  

 

 :مقّدمة -
ت دول العامل، سواء كمصدر للغذاء      االقتصادية  ةأو للتنميلعب القطاع الزراعي دورا حيو من القدم يف اقتصاد

دة  واالجتماعية، ومع مرور الزمن وبفعل تزايد النمو السكاين وتزايد الطلب على الغذاء زاد الضغط على املوارد الطبيعية لز
لعمليات الثورة اخلضراء والتكثيف الزراعي دورا إجيابيا يف  ناإلنتاج الزراعي سواء لتغذية اإلنسان أو احليوان، وبقدر ما كا

دة اإلنت اج كان هلا اثر سليب على استدامة املوارد، فضال عن ذلك اصبح التلوث صفة مالزمة لبعض أنشطة اإلنتاج ز

                                         
1  Mohamed hebboul , University Center Abdelhafid Bousouf  Mila , m.hebboul@centre-univ-mila.dz 
2  mssbah harrag , University Center Abdelhafid Bousouf  Mila, m.harrag@centre-univ-mila.dz 
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الزراعي بسبب التخلص غري اآلمن للمخلفات الزراعية عن طريق احلرق والطمر واليت كانت تتسبب يف أضرار عديدة 
داة من طرف املنظمات واهليئات بضرورة إعادة النظر يف من هنا بدأت املنا). األراضي، املياه، املناخ(للسكان والطبيعة 

لتقليل من  نظم االستغالل واإلنتاج الزراعي للحفاظ على املوارد والبيئة فكان التوجه حنو تشجيع منط الزراعة العضوية 
العتماد على تثمني املخل ملدخالت العضوية الطبيعية  فات الزراعية وإعادة املدخالت الكيمياوية يف الزراعية وتعويضها 

نية يف عمليات اإلنتاج النبايت واحليواين كأعالف أو أغذية أو وقود وغري ذلك ومن مت تعظيم  تدويرها واستغالهلا مرة 
  . الكفاءة االستخدامية للموارد ووقف هدرها واحلفاظ على البيئة

ا      س  ، حيث يرتتب على نشاطها الزراعي )ياه، عمالةأراضي، م(يف هذا االطار تزخر اجلزائر مبقومات زراعية ال
سنو طاقة من املخلفات الزراعية املتنوعة بني النباتية واحليوانية وحىت الصناعية واليت ميكن االستفادة منها على صعيد 

. اعية والبيئيةتوفري املنتجات السابقة الذكر يف نشاطها الزراعي، وحتقيق العديد من املنافع والفوائد االقتصادية واالجتم
ال هو ما مدى استغالل واستفادة اجلزائر من هذه املخلفات  :والتساؤل الرئيسي الذي يطرح نفسه يف هذا ا

  :كما يندرج ضم هذا التساؤل جمموعة من التساؤالت الفرعية كالتايل حاليا؟) الزراعية(
ملخلفات الزراعية وأنواعها وعملية تدويرها؟-   ما املقصود 
  جماالت إعادة تدوير املخلفات الزراعية، وأمهية ذلك للدول املعنية؟ ما هي -
جلزائر، وما هي السبل لتذليلها؟ -   ما هي معوقات نشاط إعادة تدوير املخلفات الزراعية 

  :ولإلجابة عن هذه اإلشكالية، فقد مت تقسيم هذه الورقة البحثية إىل أربعة حماور أساسية كالتايل     
  إعادة تدوير املخلفات الزراعية ماهية -1
  جماالت إعادة تدوير املخلفات الزراعية، وأمهيتها -2
  واقع استخدام املخلفات الزراعية يف اجلزائر -3
جلزائر، وسبل تذليلها -4   معوقات نشاط إعادة تدوير املخلفات الزراعية 
I - ماهية إعادة تدوير املخلفات الزراعية:  

ايعد نشاط إعادة تدوي     أخدت يف التطور والتحديث  ر املخلفات، من بني األنشطة القدمية اليت مارسها اإلنسان إال أ
  .مع مرور الوقت، ولتشمل جماالت إنتاجية جديدة ومنها خملفات النشاط الزراعي

I -1- مفهوم املخلفات الزراعية وأنواعها:  
ا      املخلفات الناجتة من اإلنتاج النبايت واحليواين والتصنيع الزراعي،  مجيع تعرف املخلفات الزراعية بصورة عامة على أ

ت قبل وبعد الذبح  ت كالفروع والسيقان واألوراق والثمار غري مسوقة، وفضالت وبقا احليوا كالنواتج الثانوية للنبا
لتايل فهي عبارة عن كتلة حيوية طبيعية  .)14، صفحة 2006الزراعية، ( اخل....وخملفات صناعة األلبان واألمساك و

 .)23، صفحة 2017فقري، ( يتم استغالهلا فيما بعد وفق تقنيات معينة لالستفادة منها مرة أخرى يف جماالت عدة
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ذا يالحظ أن هناك العديد من أنواع املخلفات الزراعية، واليت  ختالف مصدرها وطبيعتها وطريقة استغالهلا، و ختتلف 
  )2019خليل، ( :وهلذا ميكننا التمييز بني ثالثة أصناف رئيسية

I -1-1-احلقل وتقسم إىل ىمستو  ىوهي مجيع املخلفات اليت تنتج عل: املخلفات احلقلية:  
I -1-1-1 - خملفات حماصيل (صل نبايت أخملفات حقلية من (:  

ومعظم هذه  ،وهي مجيع املخلفات اليت تنتج أثناء حصاد أو مجع أو ضم احملاصيل احلقلية أو أثناء إعدادها للتسويق    
 ىاألكرب من املخلفات الزراعية عل اجلزءمستوى احلقل ولدى املزارعني وميثل هذا النوع من املخلفات  ىاملخلفات تنتج عل

ا اخلام يف تغذية ، اإلطالق ومجيع املخلفات من هذا النوع فقرية يف الربوتني ويف قيمتها الغذائية إذا استخدمت بصور
ومن هذه املخلفات قش األرز، وأتبان القمح و الشعري والفول والعدس والربسيم واحلمص، وحطب الذرة، وقوا حل  ،احليوان

ت احملاصيل البستانية واخلض   .رالذرة، وعروش نبا
I -1-1-2 - خملفات حيوانية (خملفات حقلية من أصل حيواين(:  

ملزارع أو حمطات اإلنتاج  وتشمل ت والدواجن خالل تواجدها  ت : وهي عبارة عن فضالت احليوا فضالت احليوا
رتفاع حمتواها من الربوتني اخلام حيث تصل نسبته إيل  .، وزرق وفرشة الدواجن)روث احليوان( وتتميز هذه املخلفات 

ملخلفات مواد غري بروتينية مما حيد من استخدام هذه  ،%20حوايل  وإن كان أكثر من نصف العناصر املوجودة 
رتااملخلفات يف أعالف الدواجن وإن كان ميكن استخدامها يف أعالف    .تا

I -1-2- التصنيع الزراعيخملفات:  
نوية أثناء عمليات حفظ         احملاصيل الزراعية لألغراض املختلفة سواء   وتصنيعوهى كل ما ينتج بصورة عرضية أو 

  : كانت هذه احملاصيل نباتية أو حيوانية وتشمل هذه املخلفات أنواع عديدة منها
I -1-2-1 - مثل خملفات املعاصر ومصانع استخالص الزيوت، وخملفات  :التصنيع الزراعي نباتية املصدر خملفات

  . املطاحن والصوامع، وخملفات املضارب خملفات صناعة السكر والنشا واجللوكوز
I -1-2-2 - ازر  :خملفات التصنيع الزراعي حيوانية املصدر مسحوق الدم،  :مثل واملساخل،وتشمل خملفات ا

ا مثل الشرش املاحل أو والعظام، والقرون واحلوافر مسحوق اللحو  م، والريش، وخملفات مصانع األلبان ومنتجا
 .لفات حفظ وتصنيع األمساك مثل مسحوق السمكوخماحللو،

I -1-3-خملفات عرضية وخمتلطة  
حيث توجد جمموعة أخرى من املخلفات من أصل زراعي وال ميكن إدخاهلا ضمن املخلفات احلقلية أو خملفات التصنيع 

والقيمة الغذائية هلا ، وهى خملفات أسواق اجلملة واملطابخ واملطاعم وهي عبارة عن خليط من املخلفات املتعددة ،الزراعي
بتة وختضع لعوامل كثرية   .غري 
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  تصنف املخلفات الزراعية: 1شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الطالب اعتمادا على املعلومات السابقة: املصدر

I -2- مفهوم عملية إعادة تدوير املخلفات الزراعية:  

والثانية، حيث كانت تعاين الدول من نقص شديد يف بعض املواد  بدأت فكرة إعادة التدوير أثناء احلرب العاملية األوىل    
، مما دفعها إىل جتميع تلك املواد من املخلفات ملعاجلتها واستغالهلا فيما بعد  )لصنع األسلحة(األساسية كاملطاط واملعادن 

تزايد حجم  لسكاين يف العامل اىلوانطالقا من فرتة الستينات والسبعينات من القرن املاضي أدى تزايد النمو ا. كمواد أولية
ا غري آمنة  ت، واليت كان يتخلص منها بطرق أقل ما يقال عنها أ اإلنتاج يف الدول الصناعية ليتزايد معها حجم النفا
ت الغازات  دة انبعا تمعات والعناصر البيئة وذلك بسبب التلوث وز ا كبرية على ا مثل احلرق والدفن، وكانت تداعيا

، ومن هنا بدأت تتعاىل األصوات املناهضة للتلوث ومسبباته والداعية إىل ضرورة محاية البيئة ومواردها )الكاربون(ينة الدف
فاجته الصناع إىل عملية إعادة التدوير لتتخذ معىن جديدا وبدال من إعادة التدوير ألسباب اقتصادية حبتة  .من التدهور

ينظر إلعادة التدوير أنه ميكن أن يكون يف نفس الوقت وسيلة للحفاظ على صحة  ، أصبح)ندرة املوارد وارتفاع تكلفتها(
االت على خالف القطاع  األفراد وعلى استدامة املوارد البيئية، لتتطور عملية إعادة التدوير فيما بعد وتشمل العديد من ا

ت املنزلية : الصناعي، مثل نصري، ( اخل...، مواد البناء)السوداء(املياه العادمة  ، املخلفات الزراعية،)البلدية والصلبة(النفا
  . )2018أمحد، مصطفى، و محد، ( )218، صفحة 2018

ت  تعد      وتعترب هذه األخرية  ،التدوير إعادةطريق عمليات  وذلك عن دول العاملمصدر دخل لكثري من  اليومالنفا
ت التسلسل اهلرمي ، ف2كما هو موضح يف الشكل رقم ) waste hierarchy( العنصر الثالث يف التسلسل اهلرمي للنفا

ت حبسب  إدارةت ايصنف خيار  ت ، ففي البداية يتم إعطاء األولوية للوقاية، افضل للبيئة وما هالنفا وحني تتولد النفا
ت لغرض  يعطي األولوية إلعداد فهو التخلص  ، وأخريا)اإلصالح( مث االسرتداد، التدوير إعادةمث ، االستخدام إعادةالنفا

ت   .)32-31، الصفحات 2017الصاهوكي، ( )الطمر( من النفا

 
 المخلفات الزراعیة

الزراعيمخلفات التصنیع  المخلفات الحقلیة  

 ذات أصل حیواني

 نباتیة المصدر ذات أصل نباتي 

 حیوانیة المصدر 

 مخلفات مختلطة
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ت : 2شكل رقم    )waste hierarchy(التسلسل اهلرمي للنفا

  
  .32: صدى مدحت جميد الصاهوكي، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر

ذا يعرف إعادة التدوير     نه عملية استعادة ومعاجلة املخلفات  -ومنها املخلفات الزراعية-املخلفات عامة  و
ت، مثّ فرزها  ة اليت تتمثّل جبمع النّفا ّ الستخدامها يف انتاج منتجات جديدة، من خالل جمموعة من املراحل األساسي

يع وعادة ما يشار إىل املنتجات القابلة إلعادة التدوير والتصنوإعادة تصنيعها إىل مواد جديدة، وبعد ذلك بيعها وشراؤها، 
ويعد التدوير حاليا هو أحد افضل البدائل إلدارة ). 3الشكل رقم (من خالل وضع رمز معني عليها يكون موحد عامليا 

ت على  على حد سواء، ةاملخلفات البلدية والزراعي للتقليل من السلبيات النامجة عن الطرق التقليدية للتخلص من النفا
ت على اجلدوى االقتصادية هلذه العمليات وعلى الطلب على املنتجات كما ويتوقف تدوير النف. البيئة واالنسان ا

  .املختلفة
  الرمز العاملي إلعادة التدوير: 3شكل رقم 

 
  ، ويكيبيدالرمز العاملي إلعادة التدوير: املصدر

II  - جماالت إعادة تدوير املخلفات الزراعية، وأمهيتها:  
ا عرفت جماالت إعادة تدوير املخلفات    الزراعية العديد من التطورات، وذلك بتطور وتنوع املخلفات الزراعية ذا

ختالف نوع املنتجات املستخلصة من . والتكنولوجيا السائدة يف كل عصر وهلذا فان أمهية هذا النشاط كانت ختتلف 
ا مشلت قطاعات لصيقة ا كانت تصب يف القطاع الفالحي عموما إال ا كالصناعة، وكانت هلا فوائد   إعادة التدوير ولو أ

  .خمتلفة اقتصاد واجتماعيا وبيئيا
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II  -1- لنظر إىل حجم املخلفات الزراعية اآلخذ يف التزايد مع تزايد وتنوع  :جماالت إعادة تدوير املخلفات الزراعية
ل االستفادة من هذه املخلفات اإلنتاج واألنشطة الزراعية والغذائية، فقد مت تطوير العديد من األساليب والتقنيات يف سبي

ائي بعد املعاجلة، حيث ميكن االستفادة من هذه  يف سبيل إعادة استغالهلا يف الدورة اإلنتاجية أو استخدامها كمنتج 
  :املخلفات يف إعادة انتاج ما يلي

II  -1-1 - تإنتاج لتايل احد اهم  لتنمية اإلنتاج احليواين العناصر األساسيةمن  العلفيةاملوارد  تعترب: أعالف احليوا و
ا ا املعوقات يف حال نقص كميا هذه املشكلة  أمكن  ىللتغلب علو  ،)كما هو حاصل يف اجلزائر(أو ضعف نوعيا

زوتية غري الربوتينية مث استخدامها يف تعظيم االستفادة من املخلفات الزراعية خبلطها ببعض املركبات اآل للبحث العلمي
توفري أعالف ذات قيمة غذائية اعلى، ولقد نتج عن هذا األسلوب  ،ة احليوان كأحد البدائل العامة للتغذية التقليديةتغذي

ذه املخلفاتيف  واملسامهة لتايل محاية اإلنسان واحليوان والنبات من كثري من األمراض اليت تنقلها  ،تقليل تلوث البيئة  و
  .هذه املخلفات

ويوجد العديد من التكنولوجيات اليت ميكن من خالهلا حتويل املخلفات النباتية إيل أعالف غري تقليدية بعد إضافة     
  :وهيالعناصر املغذية هلا 

II  -1-1 -1 - القمح، (أتبان : حيث يتم تقطيع املخلفات الزراعية من: )املعاملة امليكانيكية(فرم األعالف اخلشنة
وقابلية  ةاستساغالت الدرس وهذا جيعلها أكثر ، ...وأحطاب الذرة وخملفات قصب السكر )الشعري، الفول، الربسيم

عدم استغالل  :فوائد عديدة مثل وهلذه التقنيةومن املمكن أن حتل حمل تنب القمح يف عالئق التسمني واأللبان،  للهضم،
ل هذه املخلفات، ارتفاع القيمة الغذائية، مساحات كبرية يف ختزين املخلفات،سهولة نقل املخلفات، تقليل تكاليف نق

  .عدم إهدار املخلفات احلقلية
II -1 -1 -2-ت السائلة ،  %)91(وهي تعتمد علي املوالس وهو عبارة عن ): املفيد( استخدام املغذ يور
درة وفيتامني%) 2,5( . %) 5حوايل (مع مقدار من املاء ) أ، ب( مصدر معدين للفسفور والكربيت وأمالح معدنية 

أن العلف الذي يضاف إليه هذا احمللول ميد احليوان مبا ينقصه من أمالح وفيتامينات  وترجع أمهية هذه التكنولوجيا إىل
  . املفيد تعادل تقريبا نصف كيلو جرام من العلف املركز وبروتني خام وميكن القول أن كل نصف لرت من املوالس أو

II -1 -1-3 -تم تصنيع قوالب املوالس كبديل لسائل املفيد لتسهيل توزيعه علي صغار ي: قوالب املوالس الصلبة
، وملح طعام بنسبة % 20- 10موالس، و% 60– 40املربني ويتكون هذا القالب من وكذلك % 10 – 5يور

مزا غذائية واقتصادية حيث يتم  وهذه التكنولوجيا هلا .إضافة مواد كيماوية تساعد علي جتمد القالب إيل درجة الصالبة
، كما أن لعق احليوان هلذه القوالب علي فرتات طوال اليوم يضمن إمداد احليوان بكميات صغرية % 20استخدام  يور

  . منتظمة من العناصر الغذائية وهي تنشط بكتري الكرش
II  -1-1-4 -ألمونيا للمنتجات الزراعية الثانوية مثل أتبان وتتمثل فوائد املعاملة : معاملة املخلفات مبحلول اليور

دة معدل االستفادة من املخلفات بنسبة تصل إىل : احلبوب يف ت %30ز دة معامل اهلضم لدى احليوا ، واىل ز
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إلضافة إىل توفري أع دة نسبة الربوتني فيها،  لتايل معدل التسمني، وكذا حفظ األعالف املنتجة من البكتري وز الف و
  .)2، صفحة 2010البيئة، ( كغ أعالف مركزة  1كغ أعالف معاملة،   4مركزة حيث يقابل كل 

II  -1-1-5 -تستخدم هذه التقنية كذلك لتعظيم القيمة الغذائية من املخلفات : األمونيا معاملة املخلفات بغاز
ا  ت بعد معامال واملالحظ أن التقنيتني األخريتني مها سهلتا التنفيذ وال حتتاج إىل . بغاز األمونياالزراعية كأعالف للحيوا

  .)44، صفحة 2006الزراعية، ( مدخالت عديدة ومعقدة كما ميكن تنفيذها على نطاق املربني
II -1 -1 -6-حمفوظ مبعزل عن اهلواء، واحلفظ يتم بواسطة عمليات التخمر  خضرأعلف و السيالج ه: السيالج

  .حيث ينتج عن التنفس والتخمرات الالهوائية الكحول واألمحاض العضوية اليت تزيد من محوضة العلف
II -1 -1 -7- ت واألحياء الدقيقة ): البيولوجية(املعاملة احليوية ستخدام الفطر ت احملللة (وذلك  الفطر

ت املخلفات الزراعية ) للسيليلوز قش (أو نواجتها حتت الظروف اهلوائية إلحداث تغيريات طبيعية وكيميائية يف مكو
، صفحة 2010البيئة، ( دف حتسني استساغتها وقيمتها الغذائية الستخدامها كأعالف حيوانية) حطب الذرة/األرز

دودية اإلنتاج واملسطحات الكبرية اليت حتتاجها واملنشآت اليت جيب ان تتوفر فيها، كما من عيوب هذه الطريقة حمو . )2
ا بصفة مباشرة، ولتوفري ذلك صناعيا يتطلب األمر قدرا كبريا من التكاليف   .أن اختالف درجة احلرارة يؤثر على كفاء

لظروف املناخية، إذ أن نسبة االستعمال ترتفع خالل إن استغالل املخلفات الزراعية يف التغذية احليوانية مرتبط أساسا 
السنوات اجلافة بينما تنخفض خالل السنة املطرة وهذا ما يبني الدور الذي ميكن أن تلعبه املخلفات الزراعية يف التغذية 

ا يف فرتات لذا من الضروري حفظ أغلبية املخلفات خالل الفرتات املمطرة الستخدامه .احليوانية خالل فرتات اجلفاف
ت كلما امكن التقليل من استخدام . اجلفاف كما انه كلما مت استعمال قدر اكرب من املخلفات كأعالف للحيوا

، صفحة 2006الزراعية، ( األعالف املركزة اليت تكون يف الغالب مستوردة من اخلرج وذات أمثان مرتفعة على املربني
43(.  
II -1 -2 -يف احلقيقة ميكن استخدام املخلفات الزراعية يف انتاج عدة أنواع من األمسدة غري   :انتاج األمسدة العضوية

كيميائية والناجتة عن حتلل املادة العضوية للمخلفات، وهلذا فإننا منيز بني عدة أنواع من األمسدة العضوية حبسب مصدر 
  :هذه املخلفات كالتايل

II -1 -2-1 - جم  :البلديالسماد وهو ما يطلق عله بسماد الزرائب أو اإلسطبالت، وهو عبارة عن مساد عضوي 
جتا من احلظرية . ألتربة أو خملفات نباتية خملوط إما..) روث وبول(عن ختمر هوائي ملخلفات املاشية  وعادة ما يكون 

ا املاشية، وهو مساد جيد بشرط أن يتم كمره وحتلله قبل ا   .ستخدامه يف تسميد األراضي الزراعيةاليت ترىب 
II  -1 -2-2 - وهو مساد يصنع بصورة حمسنة عن السماد البلدي، وهو  ):الكومبوست(السماد العضوي الصناعي

األمسدة املعدنية، : أو كليهما معا، مع بعض اإلضافات مثل ةنتاج ختمر هوائي ملخلوط من املخلفات النباتية أو احليواني
  .اللقاحات امليكروبية، ويكون حتضريه وفق طريقة معينة من قبل املزارعني ، وهو مساد جيد لألرض الزراعية
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II  -1 -2-3 -تج عن ختمر هوائي لفضالت الدجاج، وهو مساد ممتاز شرط أن يتم كمره  :مساد الدواجن وهو مساد 
ه قبل استخدامه يف تسميد األراضي، وذلك لقتل مسببات األمراض وجتنب منو بذور احلشائش ويكون صاحلا وحتلل

  .الستفادة النبات منه
II -1 -2 -4-تج عن التجفيف اهلوائي للحمأة  :مسادالبودريت بعد فصل مياه ) الصرف الصحي(وهو مساد عضوي 

هو عبارة عن مساد ممتاز وذلك لغناه مبختلف العناصر الغذائية الصرف الصحي عن املواد الصلبة يف حمطات الصرف، و 
البكتريية والفريوسية  للنبات، ونظرا الحتواء هذا السماد على نسبة كبرية كذلك من الطفيليات ومسببات األمراض

ستخدامه إال يف تسميد أراضي احملاصيل اليت ال تؤكل    .طازجةوتركيزات عالية من العناصر الثقيلة فال يسمح 
II  -1 -2-5 -غين يف يتحصل عليه بعد انتاج البيوغاز وهو مساد  مثل مساد البيوغاز والذي :أمسدة عضوية أخرى

ت النباتية والفيتامينات ومنظمات  حمتواه من املادة العضوية والعناصر السمادية الكربى والصغرى كما حيتوي علي اهلرمو
ت و  الريقات والبويضات وبذور احلشائش ،كما يستخدم كمصدر لغلف احليوان النمو، ويكون أيضا خاليا من امليكرو

، مساد القمامة والناتج عن التخمر اهلوائي لقمامة املنازل والطيور املنزلية الحتوائه علي نسبة عالية من املواد الربوتينية
ت لسنوات طويلة، وهو  والشوارع، مساد البيتموس وهو مساد مستورد يف الغالب من اور نتج عن ختمر أوراق أشجار الغا

ت الزينة البيئة، دليل ( مساد ميتاز بقوة تشربه للمياه، ويكون انسب لزراعة شتالت اخلضر يف الصوب، ويف حمالت نبا
  .)20-18، الصفحات 2010تدوير املخلفات الزراعية، 

II -1 -3 - ويقصد بذلك انتاج غاز امليثان انطالقا من املخلفات الصلبة والسائلة ):البيوغاز(انتاج الطاقة العضوية 
روث املاشية وفضالت ( واحليوانية )التنب، احلطب، الثمار( الصرف الصحي وخملفات املزرعة النباتية واليت مصدرها

ازر واحلشائش البشرية واملائيةو والقمامة وخملفات املطابخ  )الدواجن خليط هو  ازغوالبيو  ،لسلة من املعاجلات، بعد سا
ين أكسيد الكربون مع جمموعة من الغازات األخرى، و  ويعترب  .غاز غري سام عدمي اللون وله رائحةهو من غاز امليثان و

رة وخباصة يف املناطق الريفية، حيث ميكن لكل واحد مرت مكعب من  مصدرا إضافيا للطاقة يستخدم عادة للطهي واإل
كما يتبقى بعد انتاج هذا الغاز مادة عضوية ميكن االستفادة منها على شكل . ساعات 7-6غاز تشغيل موقد من هذا ال

ت واألمساك ذو قيمة غذائية عالية   .)49، صفحة 2006الزراعية، ( مساد أو أعالف للحيوا
ملخلفات  -جممع الغاز - از ومساده من أربع أجزاء رئيسية هي خممرغوتتكون وحدة البيو  حوض  –حوض التغذية 

إلضافة إيل خراطيم من البويل  واإلمسنتاستقبال السماد العضوي وهذه األجزاء مجيعها مصنعة من الطوب   إيثلنيوالرمل 
خليل، ( وفقا حلجم املخلفات املتاحة يوميا 3م100-3م5ومواسري حديد أو بالستيك ويرتاوح حجم الوحدة من 

  .)6-7، الصفحات 2019
II -1 -4-ا غري  كما تستخدم املخلفات الزراعية يف صناعة بعض املنتجات: االستعماالت الصناعية األخرى، إال أ

ين أكسيد : شائعة وتبقى حمصورة يف بعض الدول حسب توافر بعض الشروط، ومن بني هذه الصناعات جند صناعة 
الكاربون وذلك من عملية ختمري املوالس، صناعة اخلل مبعاملة الكحول االيثيلي، صناعة الكحول االيثيلي مبعاملة موالس 
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ت الناجتة من حتليل السيليلوز، حتويل السيليلوز إىل قصب السكر أو موالس بنجر السك ر، انتاج اإليثانول من السكر
ت(إيثانول، انتاج مخرية العلف    .اخل....،)علف مركز للحيوا

II  -1-5-كما جند للمخلفات الزراعية استخدامات أخرى، مثل استخدام سعف النخيل  :االستخدامات األخرى
، وكذلك استخدام عظام )اخلشب احملبب(ب يف انتاج الورق وبعض أنواع اخلشب واجلريد واخلوص وخملفات القص

ت وجلودها بعد السلخ يف تصنيع اجلالتني الذي يدخل يف عديد الصناعات الغذائية ولعمل اغلفه لكبسوالت  احليوا
ت يف استخراج مادة البيومني اليت تستخ. الدواء وتصنيع مواد التجميل دم للكشف عن عامل واستخدام دم احليوا

-50، الصفحات 2006الزراعية، ( الريزيس يف دم اإلنسان ويف حفظ اللقاحات وفحص احلساسية للمضادات احليوية
53(.  
II  -2- بعد االطالع على جماالت إعادة استخدام املخلفات الزراعية،  ):مزا وفوائد عملية إعادة التدوير(أمهيتها

  :فانه ميكننا الوقوف على العديد من الفوائد واملزا لعملية إعادة تدوير املخلفات الزراعية وذلك عل النحو التايل
II  -2 -1-مخلفات الزراعية، رمبا يعترب العامل البيئي هو اهم ميزة يف عمليات إعادة التدوير لل :على الصعيد البيئي

فمن خالل هذه التقنية امكن التقليل من التلوث البيئي وهدر املوارد، والناجم عن عمليات احلرق املتبعة منذ القدم 
دة انبعاث الغازات الدفينة يف اجلو واىل حدوث أمراض صحية  -للتخلص من املخلفات الزراعية واليت كانت تتسبب ز
اورة وضياع املادة العضوية نتيجة حرقهاللمزارعني والسكان وكذا اإلضر  حملاصيل يف احلقول ا ضف إىل ذلك عدم  -ار 

دة خصوبتها دون األضرار خبصائصها وببعض املوارد األخرى كاملياه على  مهية هذه املخلفات يف تسميد الرتبة وز الوعي 
املسامهة يف انتاج حماصيل صحية، ومن جهة أخرى وبطريقة غري مباشرة . مجة عكس األمسدة الكيمياوية اليت تلحق أضرارا

فهي تعمل على حتسني الكفاءة االستخدامية للموارد من خالل تعظيم حجم اإلنتاج من خالل نفس املوارد املستخدمة 
كما أن استخدام املخلفات كمصدر للوقود يقلل من .واىل تقليل هدر املوارد) األعالف، األمسدة(يف العملية اإلنتاجية 

لتايل احملافظة على املوارد والغطاء النبايتا   .الحتطاب وقطع األشجار و
II  -2 -2-لغة وتعد الدافع  :على الصعيد االقتصادي تنطوي عمليات تدوير املخلفات الزراعية على أمهية اقتصادية 

ت  األساسي يف ذلك، ويتجلى ذلك من خالل أنواع املنتجات املتحصل عليها، فهي تعترب مصدر بديل ألعالف احليوا
واىل  وبتكاليف أقل، كما أن ذلك سوف يقلل األراضي املخصصة لألعالف اخلضراء وتوجيهها للزراعات االسرتاتيجية

توفري جزء من احلبوب كغذاء لإلنسان بعدما كانت تذهب لتصنيع األعالف، كما أن انتاج األمسدة العضوية من 
دة مردوديتها اإلنتاجية ويف ختفيض تكاليف السماد نتيجة تقليل املخلفات سوف يساهم يف حتسني خصوبة الرت  بة وز

  .استخدام املخصبات الكيمياوية ومن مث خفض االسترياد
II  -2 -3-يعد االستقرار االجتماعي كتحصيل حاصل على النتائج السابقة، حيث يؤدي  :على الصعيد االجتماعي

خلق فرص عمل جديدة للبطالني وحتسن مداخيلهم، كما  إىل والريفية رواج أنشطة إعادة التدوير يف املناطق الزراعية
م الثانوية تتحسن م ومنتجا ، 2006الزراعية، ( مداخيل املزارعني وال سيما الصغار منهم بعد إعادة تثمني خملفا



 

ـــــ يف حالة اجلزائر الزراعية وجماالت االستفادة منها إعادة تدوير املخلفات: عنوان املقال ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  دمحم هبول، مصباح حراق ـــ
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لريف ومن مث التقليل من النزوح كل ذلك من شأنه التحفيز على ممارسة . )38-36الصفحات  الزراعة واالستقرار 
  .الريفي حنو املدينة

III -مكانيات زراعية معتربة  :واقع استخدام املخلفات الزراعية يف اجلزائر ، )األراضي، املياه، العمالة(تزخر اجلزائر 
، فما هي )الزراعية(ة وحىت الصناعية وينجم عن نشاطها الزراعي كميات معترب من املخلفات سواء احليوانية أو النباتي

  أحجامها وكيف يتم االستفادة منها؟
III -1-ا ترتكز يف أنواع  :املخلفات النباتية تعترب امللفات النباتية من أهم املخلفات الزراعية املستغلة يف اجلزائر، إال أ

وسيقان البقوليات، أخصان ومثار أشجار أتبان احلبوب، أوراق : تجات الثانوية وخملفات احلصاد منحمددة وهي املن
إال أن اسرتجاعها واستغالهلا ينحصر يف جمال توفري أعالف . ، وان كانت األتبان حتتل أمهية أكرب)التمور(الفاكهة 

ت وفق الطرق التقليدية عموما واليت تنطوي على قيمة غذائية قليلة مما حيد من التخلص من مشكل نقص  للحيوا
فقد بينت دراسة للمركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي ). حماصيل احلبوب العلفية(ع أسعارها األعالف وارتفا 

وقدرت نسبة  احملاصيل النجيلية ، أن خملفات احملاصيل الزراعية األساسية يف اجلزائر هي أتبان)2014-اكساد(القاحلة 
تذبذ من عام إىل آخر الرتباطها حبجم اإلنتاج الزراعي ، كما أن أحجامها تعرف %75بنحو ) استغالهلا(استهالكها 

لتقلب يف بالد   .املرتبط هو اآلخر بتساقطات األمطار اليت تتميز 
  ألف طن: الوحدة)2010- 2006(تطور انتاج أتبان احلبوب والبقوليات يف اجلزائر : 1جدول رقم 

  املعدل الوسطي  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

  4090  4795  5714  1790  3862  4288  احلبوبأتبان 

  130  174  154  96  120  106  أتبان البقوليات

االستفادة من خملفات اإلنتاج والتصنيع الزراعي كأعالف لتنمية الثروة احليوانية يف الدول املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة، : املصدر
  .145: ، ص2014، دمشق، العربية

ت جند خملفات املطاحن والغربلة أي مادة  خنالة "وعلى صعيد خملفات الصناعات الغذائية واملستخدمة يف تغذية احليوا
حجم  2005مع احتمال وجود خملفات صناعية أخرى لكن يصعب تقديرها، ولقد بلغت هذه املخلفات عام " القمح
  .2010الف طن عام  742الف طن لتنتقل إىل  720

الدراسة كذلك إىل أن خملفات حماصيل اخلضر واألشجار املثمرة ال يستفاذ منها إال الشيء القليل، فعلى سبيل وتشري     
كما .الف طن  6.5من بقا البازالء البعلية البالغ إنتاجها حنو  %40الف طن أي نسبة  2.6املثال مل تتعدى حجم 

لنظر إىل الثروة اليت متتلكها اجلزائر يف أشجار توجد إمكانيات هائلة يف إعادة استغالل سعف النخيل الضا ئعة وذلك 
  ).2018(مليون شجرة  18.53النخيل حيث يقدر عددها يف اجلزائر حبوايل 

 61566الف طن مادة جافة، وهي حتتوي على حنو  1930وعموما بلغ حجم املخلفات الزراعية غري املستثمرة حنو 
  . 2010الف طن بوتني مهضوم وذلك للعام  62مليون ميغا جول طاقة استقالبية وحنو 
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  2010املوارد العلفية وقيمتها الغذائية غري املستغلة يف اجلزائر عام : 2جدول رقم 

  البيان
الكمية اخلام غري 

  مستخدمة

ت الغذائية   جمموع املكو

  )الف طن( بروتني مهضوم  )مليون ميغا جول(  طاقة استقالبية  )الف طن( مادة جافة

  11.5  55574.187  1114.84  1198.75  خملفات احلبوب

  1.618  283.185  40.455  43.22  خملفات البقوليات

  15.913  1392.374  1998.9  1326.07  خملفات اخلضار

  33.38  4316.425  575.523  1009.7  خملفات األشجار املثمرة

  62.06  61566.171  1929.73  3577.73  االمجايل

  .149: لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة، مرجع سبق ذكره، صاملركز العريب : املصدر

ت من شأنه ) غذاء(حيث أن استغالل هذه الكميات الضائعة من املخلفات الزراعية سنو يف انتاج أعالف     للحيوا
ال حبجم  االستقالبية وحنو  من الطاقة %140من املادة اجلافة وحنو  %58.3التقليل من حجم املستوردات يف هذا ا

علما أن (مليون دوالر سنو على أساس التوفري يف املادة اجلافة  589.4من الربوتني املهضوم، أي ما قيمته  21.6%
،ضف )الف طن بروتني مهضوم 280مليون ميغا جول طاقة استقالبية و 21416.3العجز املسجل يف األعالف يبلغ 

-145، الصفحات 2014، )أكساد(( املخلفات برفع قيمتها الغذائيةإىل ذلك إمكانية التحسني من جودة هذه 
149(.  
III -2-من اهم موارد ) الفضالت(وخملفات الدجاج ) روث(يف هذا االطار تعد خملفات املاشية  :املخلفات احليوانية

ا يف املخلفات احليوانية، إال أن استغالهلا ونسب  لتايل كميا اسرتجاعها تظل ضئيلة جدا وحمصورة يف خملفات املاشية و
ت بسبب استخدام تقنيات  األسواق حمدودة، ولعل السبب الرئيسي يف ذلك يرجع إىل النظم املتبعة يف تربية هذه احليوا

نتاج كميات كبرية منها مثل طريقة تربية الدواجن اليت تبقى تقليدية غري  ا ال تسمح  عصرية، أو لضعف اسرتداد كميا
وليس يف ) الزريبة(وال سيما املاشية، على اعتبار أن مغلب تربية املواشي يف اجلزائر تتم يف إصطبالت غري مهيأة ومؤقتة 

الذي يصبح من الصعب معه اسرتداد هذا  *مزارع كبرية مهيأة، كما أن كثري من قطعان املاشية ختضع لالنتجاع السنوي
مهية املخلفات النباتية واحليوانية زراعيا واقتصاد لدى العديد من املزارعني السماد،  إلضافة إىل ذلك جند نقص الوعي 

  .)148- 147، الصفحات 2014عماري، ( واملربني
IV -جلزائر، وسبل تذليلها   :معيقات نشاط إعادة تدوير املخلفات الزراعية 
IV -1-يرجع اخنفاض عمليات نسبة استخدام وإعادة تدوير املخلفات الزراعية يف اجلزائر إىل جمموعة من :املعيقات

  )58-55، الصفحات 2014، )أكساد(( :املعيقات الفنية واالقتصادية واالجتماعية وحىت البيئية نلخصها فيما يلي
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الزراعية وعدم جتانسها مما يصعب من استغالهلا يف صناعة واحدة، كما حتتاج إىل بعض التجهيزات تنوع املخلفات - 
إلضافة إىل تراكمها يف مساحات مبعثرة بني ). اخل...آالت التجفيف، التقطيع، الطحن، التخمري(إلعادة التدوير 

  ف؛املزارعني أو مصانع التحويل وبكميات صغرية أحيا مما يزيد التكالي
ا ال تتوفر يف وقت واحد لنفس املوسم، وقد تكون سريعة  - ملومسية خالل السنة، كما أ اتصاف املخلفات الزراعية 

لتايل صعوبة التعامل معها؛   التلف أو التغري وخباصة خملفات التصنيع الغذائي واملخلفات احليوانية و
مهية تدوير واستخدام املخلفات - الزراعية، وعدم وضوح بدائل االستخدام النهائي للمخلفات  عدم املام املزارعني 

ولعل ذلك يرجع بشكل أساسي إىل قلة الكوادر الفنية املختصة وكذا املرشدين . للمخلفات وأسس املفاضلة فيما بينها
ت املخلفات الزراعية املتاحة والتقنيات احلديثة املستخدمة يف إعادة  الزراعيني الذين تتوفر هلم قاعدة معلوماتية حول إمكا

  التدوير؛
عدم وجود تنسيق بني وزاريت البيئة والفالحة على املستوى امليداين حول الوسائل وامليكانيزمات الواجب توفريها لتحفيز  -

) دخل(املزارعني والقطاع اخلاص على االستثمار يف جمال إعادة تدوير املخلفات الزراعية، ملا يف ذلك من أمهية اقتصادية 
وكذا ضعف التنسيق مع مراكز البحث املختصة يف تعظيم اإلنتاج الزراعي . مجة عن ذلك) فرص شغل(جتماعية وا

  وتثمني خملفاته، مث توفري املادة اإلرشادية الفنية لتوصيلها إىل املزارعني؛
اإلرشاد الفالحي يف عدم توفر معلومات كافية يف جمال االستفادة من املخلفات ومعاجلتها، وحمدودية نشاط أجهزة  -

ال؛   هذا ا
يؤدي تكدس املخلفات الرطبة وحتللها بفعل الظروف املناخية، إىل تكاثر احلشرات وانتشارها، مما يتسبب يف تفشي  -

  األمراض إضافة إىل الروائح الكريهة؛
حجم املنتجات املدارة  صعوبة تقبل املزارعني لفكرة إعادة تدوير املخلفات يف البداية لوجود تكاليف إضافية وقلة -

  .نسبيا، وصعوبة تقبلهم كذلك فكرة استخدامها كأعالف أو مساد للجهل مبردوديتها وكذا عدم تعودهم على استخدامها
  صعوبة تقبل املستهلكني للمنتجات الزراعية اليت مت استخدام املخلفات خالل مراحل إنتاجها؛ -
جلزائر، مما يقل - ل من فرص االستغالل االقتصادي للمخلفات الزراعية ووفق التقنيات احلديثة صغر املستثمرات الزراعية 

ذا النشاط ويتحملون كل التكليف واليت تنشأ  لضرورة احلاجة إىل قيام خواص ينفردون  من طرف كل مستثمر، مما تنشأ 
  عن عمليات اجلمع والنقل والتخزين؛

غري مهيأة كما ينبغي، مما ) إسطبالت(انية واليت تتم يف فضاءات بسبب نظم اإلنتاج الزراعي املتبعة خصوصا احليو  -
ا وعدم القدرة على اسرتجاعها   .يؤدي إىل ضياع نسبة كبرية من خملفا

IV -2- يتضح مما سبق أن هناك مجلة من املعوقات  :حلول ومقرتحات لبعث نشاط إعادة تدوير املخلفات الزراعية
املني يف جمال إعادة التدوير املخلفات الزراعية، واليت تتطلب مجلة من التدابري اليت تصادف املزارعني وخمتلف املتع

ذا النوع من النشاط   :والقرارات من طرف السلطات لتذليلها وتغيري الذهنيات عند التفكري 
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ا من عملية وضع خطة وزارية مشرتكة وال سيما قطاعي الفالحة والبيئة، حول كيفية تثمني املخلفات الزراعية انطالق -
االسرتجاع واملعاجلة وجماالت االستفادة، وضبط اآلليات وامليكانيزمات احملفزة للمزارعني واخلواص لالخنراط يف هذه اخلطة، 
شرط إدماج هذه اخلطة ضمن خمطط أكرب لوزارة الفالحة يستهدف التحول من نظم الزراعة التقليدية إىل نظم الزراعة 

  العضوية أو احلافظة؛
ملناطق النائية؛توفري -    آليات الدعم والتمويل واملرافقة املناسبة جلميع املتعاملني، وخباصة صغار املزارعني 
تكوين فنيني خمتصني يف جمال إعادة تدوير املخلفات الزراعية، وتدريب املرشدين الزراعيني حول املعارف والتقنيات  -

مهية إعادة استخدام املخلفات وطرق املستخدمة يف إعادة التدوير، وتنظيم ندوات وورشات  لصاحل الفالحني لتوعيتهم 
  وأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية؛ ذلك وحماالت االستفادة، لتحسني إنتاجهم

ال لنقل املعارف والتكنولوجيا؛ - ذا ا   ربط مراكز البحث احمللية مبؤسسات حبث دولية خمتصة 
تدوير املخلفات الزراعية، لتبيان احلقوق والواجبات املرتبة على مجيع األطراف سن قوانني واضحة ومنظمة لنشاط إعادة  -
  ، وتشجيع تشكيل مجعيات وتنظيمات مهنية تعرف مبشاكل وتطلعات املستثمرين؛)تمستثمرين، إدارة، هيئا(
، فاألعال(ت الزراعية اليت تقبل على استخدام املنتجات اليت مصدرها املخلفا تقدمي دعم وحتفيز للمزارعني والعائالت -

ا على سبيل املثال؛)األمسدة، الوقود احليوي   ، بتخفيض أمثا
إدخال هذا الفرع من النشاط الزراعي كتخصص مبراكز التكوين املهين الفالحية، لنشر الوعي واملعرفة العلمية اخلاصة به  -

م مستقبال للعمل به   .بني أوساط الشباب، استقطا
  :خامتة

ا، حيث أخذت يف التطور مع مرور الوقت ومكنت أصبح نشاط     إعادة تدوير املخلفات الزراعية صناعة قائمة حبذ ذا
فعلى الصعيد البيئي تتجلى من خالل التخلص اآلمن للمخلفات بل . من االستفادة من هذه املخلفات على عدة أصعدة

االقتصادي فتظهر من خالل استخالص عدة منتجات واحلفاظ على املوارد من اهلدر وحتقيق استدامتها، أما على الصعيد 
ت، أمسدة عضوية، وقود حيوي، وقود حيوي، الورق واأللواح اخلشبية: منها، مثل مما . وغري ذلك...أعالف للحيوا

دة اإلنتاج احمللي ويقلل من فاتورة الواردات وتوفري يف العملة الصعبة، أما اجتماعيا فيساهم ذلك يف توفري  يساهم يف ز
  .مناصب شغل جديدة للبطالني خصوصا الفئات الشبانية وغري املتعلمني

وقد بينت الدراسة يف حالة اجلزائر، أن هناك فرص وإمكانيات معتربة إلعادة تدوير املخلفات الزراعية وال سيما يف      
اخل، وان )...ون والنخيل والتمورالزيت(، األشجار املثمرة )التنب(خملفات حماصيل احلبوب : جمال املخلفات النباتية مثل

ت واألمسدة املعدنية، إال  لشكل املالئم من شأنه التقليل من فاتورة استرياد بعض املواد وخباصة أعالف احليوا استغالهلا 
أن العديد من العوامل الزالت تقف عائقا أمام هذا االستغالل أي إعادة التدوير للمخلفات الزراعية ولعل من أمهها 

ألمهية االقتصادية والبيئية لنشاط إعادة تدوير املخلفات الزراعية وعدم تطبيق  ضعف الوعي لدى املزارعني واملستثمرين 
الطرق احلديثة يف استغالل ذلك، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك حسب اعتقاد إىل حمدودية أجهزة اإلرشاد الزراعي 
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بلة إلعادة التدوير مث التعريف مبجاالت االستفادة منها وخمتلف التكنولوجيات احمللية يف حصر أنواع املخلفات الزراعية القا
هيك عن غياب تنظيمات تشريعية دقيقة تؤطر هذا  املطبقة حيث تبقى كل هذه املعلومات غامضة لدى املزارعني، هذا 

  .وغري ذلك من املعوقات النشاط
ذا النشاط يف بالد ألمهيته االسرتاتيجية سيما والظروف هلذا تقرتح الدراسة بعض التدابري واحللول للنهو       ض 

االقتصادية احلالية، وتتمحور هذه التدابري حول ضرورة التنسيق الفعال بني خمتلف الوزارات املعنية سيما وزاريت البيئة 
ال من قبل اخلواص وذلك بعد وضع خار  طة الهم املخلفات والفالحة وضبط آليات لدعم وحتفيز االستثمار يف هذا ا

ا كل منطقة يف الوطن وجماالت االستفادة منها وسبل التسويق التجاري للمنتجات املعاد تدويرها،  الزراعية اليت تزخر 
مهية إعادة تدوير خملفات اإلنتاج من خالل حتسني أداء أجهزة اإلرشاد والبحث الزراعي  دة االهتمام بتوعية املزارعني  وز

على أن يكون كل ذلك يف إطار خطة شاملة للتطوير الزراعي يف اجلزائر على املدى البعيد يكون ...ليعلى املستوى احمل
هدفه يف النهاية االنتقال إىل منط الزراعة العضوية أو الزراعة احلافظة، ضما الستدامة التنمية الزراعية واستدامة األمن 
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 االقتصاد الدائري كمدخل للحد من الخطر البیئي
 " ً  "التجربة الیابانیة والصینیة نموذجا

Circular economy as an approach to reduce environmental risk 
The Japanese and Chinese experience as a model 

 
لشلف ،استاذ تعليم عايل:1صليحة فالق -   .جامعة حسيبة بن بوعلي 
لشلف ،طالبة دكتوراه :2ينة شحرورمي -   . جامعة حسيبة بن بوعلي 
لشلف ،حماضر أ :3معمر محدي -    . جامعة حسيبة بن بوعلي 
 
  :لخصامل

هذا اإلطار  ودوره يف دعم التنمية املستدامة، ويف االقتصاد الدائري يف احلد من اخلطر البيئي،دف من خالل هذه املداخلة توضيح أمهية 
عتبارمها من بنيسنحاول م نية والتجربة الصينية يف تفعيل االقتصاد الدائري  التجارب الرائدة واليت حققت  ن خالل هذه املداخلة عرض التجربة اليا

ال   .جناحًا يف هذا ا
نّ  ن والصني قد حققتا إجنازات مهمة يف جمال تدوير املخ  من خالل دراستنا هلذا املوضوع تبني لنا  لفات، ويرجع ذلك إلدراك احلكومة كل من اليا

نية والصينية ألمهية االقتصاد الدائري يف دعم مسار التنمية البيئية، حيث  ا اليا لسكان، إال أ ن بشيء، فرغم انفجارها  ال ختتلف الصني عن اليا
ا والتوفري على نفسها عنا ن واتبعت نفس الطريقة للتخلص من نفا ء إتالفها، كما ساهم الدعم احلكومي يف جناح كال استفادت من جتربة اليا

ت   .التجربتني فأصبحا منوذجان لتدوير النفا
نية، :الكلمات املفاتيح ت، التجربة اليا   .التجربة الصينية االقتصاد الدائري، ، البيئة، النفا

  JEL  : Q53, Q57 صنيفالت
Abstract  

 The aim of this intervention is to clarify the importance of the circular economy in reducing   
environmental risk and its role in supporting sustainable development.In this context, we will try to 
present the Japanese and Chinese experience in activating the economy as one of the leading 
experiences that have achieved success in this field.  
Our study shows that Japan and China have made important achievements in the field of waste 
recycling, due to the Japanese and Chinese government's awareness of the importance of circular 
economy in supporting the path of environmental development. China is no different from Japan. It 
benefited from the experience of Japan and followed the same method to dispose of its waste and save 
itself the trouble of destroying it.   
Key words: circular economy, environment, waste, Japanese experiment, Chinese experience. 
Jel Codes Classification : Q53, Q57  
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  : مقّدمة
ت السامة  ا الدول الصناعية الكربى، ظهرت مشكلة تنامي جبال النفا يف ظل الثورة التكنولوجية اليت شهد

  اليت ختلفها الصناعات املختلفة خاصة املواد الكيميائية والبالستيكية واإللكرتونيات، مبا 
ً، فأصبحت تعد من أهم  تؤدي إليه من تلوث البيئة واملناخ ونشر األمراض املستعصية القاتلة ملاليني األشخاص سنو

ت، زاد اهتمام أصحاب القرار  املشاكل اليت تتحدى الدول يف العصر الراهن، ونظراً لألضرار اليت تسببها مشكلة النفا
نواعها ونقلها إىل أماكن خمصصة لي ت  ا من خالل عملية مجع النفا تم بضرورة إجياد حلول هلا،  والعمل على إدار

ت، وقد حققت العديد  التخلص منها بطرق فعالة وصحية مع ضرورة جتنب إحداث روائح، أو غبار، أو بعثرة للنفا
نية والتجربة الصينية، حيث  ت منها التجربة اليا أدركت حكومة كال البلدين من دول العامل جناحًا هامًا يف تدوير النفا

ت ال ت الكبرية، فعاجلت بنفسها حجم اخلطر البيئي الذي تشكله النفا صلبة املرتاكمة أكوامًا يف مكبات النفا
ساليب بسيطة بيئتها ت. و ، فأصبحا منوذجان لتدوير النفا ومن خالل هذه الورقة البحثية . وحققت جناحًا هامًا

  :سنحاول اإلجابة على اإلشكالية التالية
نية والصينية يف تفعيل االق   :أمهية الدراسةتصاد الدائري للحد من البصمة البيئية؟ ما هو واقع التجربة اليا

القتصاد الدائري ودوره يف دعم  تكمن أمهية هذه الدراسة يف كوننا نعاجل أحد املوضوعات اهلامة واليت تتعلق 
نية والتجربة الصينية يف تفعيل االقتصاد الدائري وموا جهة اخلطر التنمية البيئة، إضافة إىل تشخيص واقع التجربة اليا

  .البيئي
 :أهداف الدراسة -

  :نسعى من خالل هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية 
 توضيح مفهوم االقتصاد الدائري؛ 
  التعرف على أمهية االقتصاد الدائري يف دعم مسار التنمية ومواجهة اخلطر البيئي؛ 
  نية والتجربة الصينية يف تفعيل االقتصاد ا  .لدائريتشخيص واقع التجربة اليا
 :لإلملام مبختلف جوانب املوضوع مت تقسيم هذه الدراسة إىل األقسام التالية: أقسام الدراسة - 

  اإلطار النظري لالقتصاد الدائري؛: أوالً 
  ؛ودوره يف محاية البيئة أمهية االقتصاد الدائري: نياً 
نية والتجربة الصينية يف تفعيل االقتص - لثاً   اد الدائريتشخيص واقع التجربة اليا

I - االطار النظري لالقتصاد الدائري: 
I -1-ظهور االقتصاد الدائري: 

 املعمارية اهلندسة يف املتخصص السويسري الباحث وفق 1976 سنة إىل الدائري االقتصاد مفهوم يعود 
 ،1982 عام ونشره ،"املهد إىل املهد من" سم كتا ألف أين النموذج، هذا مؤّسسي أحد تاهيلس والرت السويسري
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 املنتوجات قيمة على احلفاظ على يعمل أنّه مبعىن اإلنتاج اقتصاد عن خمتلفة أهدافا الدائري لالقتصاد أنّ  إىل يشري حيث
 يف مرة أول جاء الدائري االقتصاد اصطالح أصل أنّ  اال ،واملايل واملصنّع والبشري الطبيعي املالرأس و  املخزون وإدارة
ت" انبعنو  1989 عام صدر كتاب  يقدم حيث ترينر، كريي &وبريس ديفيد ملؤلفيه "والبيئة الطبيعية املوارد اقتصاد

 اخلطي، االقتصاد يسمى ما بني فيه املؤلفان ومييز الطبيعية والبيئة، واملوارد االقتصاد بني العالقة عن نبذة الكتاب هذا
، املوارد استهالك يكون حيث نفاح و ( مرة من أكثر منها ليستفاد املوارد تدوير ديعا حيث الدائري، واالقتصاد مفتوحًا

   .)5-4، الصفحات 2018نوفمرب  14و 13: بطيب ، يومي
I -2- تعريف االقتصاد الدائري : 

 :لقد تعددت تعاريف االقتصاد الدائري واليت نذكر منها مايلي
ت عنه ينتج ال الذي االقتصاد "هو الدائري االقتصاد وال  احلدود، أضيق ويف جدا قليلة بكميات إال ائية نفا

ر أي عليه يرتتب ت تدوير ويقوم على البيئة، على سلبية آ جبودة  والتدوير االستخدام وإعادة واملنتجات، املكو
 منها مرات االستفادة يضمن مبا تصميمها بداية من والتجديد لإلصالح قابلة تكون واملنتجات السلع أنّ  كما عالية،

لتايل عديدة، ، 2018الرميدي، (  املستدامة التنمية حيقق ومبا املتاحة، للموارد والفعال األمثل االستخدام ضمان و
  ".)343صفحة 

ا من خالل اعت:" كما يعرّف على أنّه ماد التطوير واالبتكار اقتصاد حيوي يهدف إىل تغيري الطريقة اليت نعيش 
يف الصناعة واالستهالك، ويوفر االقتصاد الدائري العديد من الفرص لضمان االستدامة والنمو على املدى الطويل، 
دة إنتاجية املوارد،  ت عن طريق تقليل االعتماد الشديد على واردات املواد اخلام، وز فاملفهوم يشمل تقليل النفا

(  "سية، واالستدامة يف استخدام املوارد، واملزيد من فرص العمل، وتقليل التأثريات البيئيةوإجياد اقتصاد أكثر تناف
  .)12، صفحة 2018اجلزار، 

 أو وإعادة تدوير املنتجات االستدامة مفهوم احلسبان يف خذ والتبادل لإلنتاج نظام :"ويقصد به أيضا أنّه
ا  أجل من وهذا خام جديدة، مواد أي االستخدام إلعادة قابلة أشياء أخرى مرة تصبح أن ميكن ثحبي مكو
 حسن إىل احلاجة يف االعتبار خذ املادية الدورة من املثلى االستفادة أن كما واستخدامها، املوارد كفاءة حتسني

  .)869، صفحة 2017سعدي و مناصرية، ( "املنتج حياة دورة يف املطلوبة واملياه الطاقة استغالل
  :)62، صفحة 2018تقرارت، كزيز ، و كزيز ، ( وحيتوي االقتصاد الدائري على منطني من تدفق املادة

I -2-1-ت بيولوجية مان؛: مغذ ال احليوي   وهي مصممة لكي تعود للدخول يف ا
I -2-2-ت تقنية ال احليوي : مغذ وهي مصممة للتدوير جبودة عالية داخل منظومة اإلنتاج دون أن تدخل ا

  .فضال عن أن تكون قابلة لإلصالح والتجديد منذ تصميمها
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  .االقتصاد الدائري) : 01(شكل رقم 

 
جملة ميالف للبحوث والدراسات، املركز اجلامعي ميلة،  االستدامة الشاملة، نظام بيئي صناعي جديد لتطبيق معايري: االقتصاد الدائري شامية بن عباس،: املصدر
لد    .41، ص 2019، جوان 01، العدد 05ا

I -3-  صفحة 2018الرميدي، (   :هي الدائري لالقتصاد مسات مخس هناك :الدائري االقتصاد ومداخل مسات ،
343( 

 ؛تالنفا تصميم -
 ؛واألنشطة العمليات يف التنوع خالل من التكيف علي القدرة تعزيز -
 ؛املتجددة الطاقة مصادر حنو االجتاه -
 ؛البيئة النظم يف التفكري -
  .الطرد أجهزة يف التفكري -

  :)344، صفحة 2018ي، الرميد(  هي معايري ثالث على الدائري االقتصاد يف االستدامة وترتكز
 .التكنولوجي التطوير ذلك يف مبا املتجددة وغري املتجددة املوارد استغالل كيفية إىل تشري: املدخالت قاعدة  -  أ

 .القدرة على أولوية له الكفاءة حتسني أنّ  على ترتكز: التشغيل أو العمليات قاعدة  -  ب
ت حجم بني التوازن أمهية إىل تشري :املخرجات قاعدة  -  ت  .البيئة يف االستيعاب وحدود النفا

 االقتصادي النشاط ويشمل ،الدائري االقتصاد مبادئ تستخدم اليت واألنشطة املداخل من كبري عدد أّن هناك كما
 املسئول، واالستهالك املستدام، واإلمداد اإليكولوجي، التدوير، والتصميم وإعادة واإلصالح، االستخدام، إعادة الدائري
  .االستخدام وإعادة والتدوير التصنيع وإعادة لتصنيعراحل اكافة م يف التكنولوجيا استخدام على لدائريا االقتصاد ويعتمد

I -4- تقرارت، كزيز ، و كزيز ، ( تتمثل املبادئ األساسية لالقتصاد الدائري فيما يلي: مبادئ االقتصاد الدائري
 :)64، صفحة 2018



 

نية والصينية منوذجاً  التجربة–االقتصاد الدائري كمدخل للحد من اخلطر البيئي  ــــ  -اليا ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ   ميينة شحرور، معمر محدي ،صليحة فالق ـــ
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ت  - أ ت النفا ت البيولوجية والتقنية مت تصميمها عن قصد كي تدخل ضمن دورة : مغذ ت، فاملكو ال وجود للنفا
  املوارد؛
فاملنتجات واملواد واألنظمة املتنوعة مع مزيد من الصالت واملقاييس تكون أكثر مرونة يف مواجهة  :التنوع قوة  - ب

  الصدمات اخلارجية من اليت يتم بناؤها مبجرد الكفاءة؛
يت من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية  :طاقةال  - ت   ؛...جيب أن 
ا تؤثر يف بعضها البعض يف إطار متكامل، واعتبار العناصر مناسبة يف  :التفكري املنظومي  - ث ّ النظر لألشياء على أ

تمع؛   إطار سياقات البنية التحتية، والبيئة، وا
يف االقتصاد الدائري تعمل األسعار   :كس التكلفة احلقيقيةاألسعار وآليات التغذية املرتدة األخرى جيب أن تع  - ج

لتايل جيب أن تعكس التكاليف الكاملة من أجل أن تكون فعالة مبا فيها العوامل اخلارجية السلبية  .كوسائل و
 :)8-7، الصفحات 2018نوفمرب  14و 13: نفاح و بطيب ، يومي( كما تشمل أيضا

حتقيق  أجل ومن الدائري، يف االقتصاد ضرور أمرا يعد مغلقة حلقة ضمن املوارد استغالل إنّ : دورات عكسية تنظيم -
 تسمح يتضمن عمليات ما وهذا نظام، خالل من املنتجات عمر اية يف القيمة وتعاجل جتمع أن جيب الدائرية، صفة

ت تعترب حيث التدوير، عادةوا التجديد مثل القيمة سلسلة إىل املوارد عادة ت، النفا ت، مفهوم أين يلغى مغذ  النفا
ت ت( خمرجات  مبعىن تصبح املواد، رة دو ضمن تدخل كي قصد عن تصميمها مت والتقنية البيولوجية فاملكو  )نفا

ت وأخري  ائيا يزيل مما أخرى لعملية لنسبة  )غذاء( مدخالت  مبثابة ما عملية  الدورات تطوير يرتبط ا،مفهوم النفا
اسرتاتيجيات  خالل من كبري بشكل دعمه ولكن ميكن االبتكار، وعمليات اللوجسيت إلمداد األول املقام يف العكسية

 .املوارد استعادة على تشجع اليت املنتجات تطوير
دة اىل الدائري االقتصاد يهدف: الفعالية من حيث املوارد -  استخدام يعين مما االقتصاد، يف املوارد استخدام فاعلية ز

ا الكاملة املوارد ا مجيع استخدمت قد املوارد أن إجيايب، العتبار أثر خلق أجل من إلمكا  :جيب إمكا
 الوجود يف احلق إلعطائه مالئمة اجتماعية حاجة معاجلة إىل اخلدمة أو املنتج يوجه أن. 
 ت واملواد الطاقة الستخدام املنتج بناء  .هدر وبدون فقط، والضرورية ملناسبةا واملكو
 حيث تعترب املنتج، املستهلك ا يستخدم اليت الكثافة هو املقصود املنتج، استخدام االعتبار كثافة بعني االخذ 

ت االستخدام خارج الوقت معظم تقضي اليت املنتجات   .كنفا
ا أنواعها ختالف املؤسسات كل تعمل": املستقبل يف التفكري " للمستقبل األولوية اعطاء -  االقتصاد يف وتوجها

 هناك بل متغريات البيئة مع تتكيف أن جيب اهلدف هذا ولتحقيق النمو، وحتقيق اإلمكان قدر احلياة قيد على البقاء على
 من للتغيري مناسبا حمركا تعترب واليت ا والتنبؤ املخاطر تقييم عليهم يتوجب مث البيئة، تصنع متغريات من هي مؤسسات

الراهن    الوضع عن جوهًر  اختالفًا خمتلفة مقاربة يقدم الذي الدائري االقتصاد حلول إىل اخلطي مشكالت االقتصاد
 ، والصناعة االقتصاد يف املعاصر
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دة قيمته أجل من منتج تصميم على الدائري االقتصاد يعمل لذلك مثارها، لتؤيت وقت إىل هذه التغريات حتتاج        يف ز
 منظور وعواقب اإلجراءات من الفرص إىل النظر الدائري ينبغي االقتصاد من االستفادة حتقيق أجل ومن عمره، ةاي

  .األجل طويل
تمع احتياجات تلبية يف يتمثل والذي اخلطي، االقتصاد هدف نفس الدائري االقتصاد ميتلك: خلق املنفعة املتبادلة -  ا

من  األساليب، هذه تغيري عند لذا ختتلف، املنافع حتقيق وطرق املوارد خداماست طرق لكن التنمية، وحتقيق السلع من
 من الشركة لالستفادة عمليات مجيع تنظيم خالل من املصاحل أصحاب بني متبادلة منفعة خللق نشاط كل تنظيم الضروري
 االقتصاد مبادئ مع ت اليت تتوافقاإليرادا ومناذج جديدة قيمة عروض تقدمي إىل إلضافة الدائري، االقتصاد إىل االنتقال
  .للربح املوجهة واسرتاتيجيات املنظمة الدائري

II - أمهية االقتصاد الدائري ودوره يف محاية البيئة.  
II -1- 47- 45، الصفحات 2019بن عباس، (  تكمن أمهية االقتصاد الدائري فيما يلي :أمهية االقتصاد الدائري(:  
II -1-1 - يسود العامل النظام االقتصادي املعتمد على اإلنتاج واالستهالك ومن : من اقتصاد خطي إىل اقتصاد دائري

مثّ استبعاد املواد املستهلكة كمخلفات، فاالقتصاد اخلطي يتعامل مع املواد اخلام ومن مثّ تصنيعها كمنتج وتنتهي دورة 
ت م لتخلص منها كنفا  .حيث يكون استهالك املوارد مفتوحا) صناعة، استخدام، ختلص(هملة االستخدام 

الستجابة املباشرة  ا يف اآلونة األخرية ظهر نظام جديد يقوم على االهتمام مبفهوم االقتصاد الدائري، والذي يهتم  مّ أ
ت، وأيضا االهتمام ببناء سالسل الت دة معدل إعادة التدوير، للقضا املتعلقة بندرة املوارد وضرورة تقليل النفا وريد لز

بقاء املنتجات ألطول فرتة ممكنة واسرتدادها ومن مثّ  إعادة االستخدام وإعادة التصنيع ليستفاد منها أكثر من مرة، وهذا 
  . إعادة استخدامها، لتصبح من أفضل الوسائل املتوفرة للحد من األثر البيئي

جديد يهتم بتغيري كل أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك غري املستدامة، حبيث ويعترب االقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي 
ت بشكل كبري،   يهدف حلفظ قيمة املنتجات واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل النفا

ت غاز  ئية وانبعا ا أنّه يساهم يف تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهر ين أكسيد الكربون، إضافة إىل كمّ
  .حتديث النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة

II -1-2 - من املتوقع أن نشهد ظهور نوع خمتلف  :االقتصاد الدائري من اقتصاد استهالكي إىل اقتصاد خدمايت
كية الفردية للسلعة أو من املستهلكني الذين يهتمون بنموذج مبتكر من أنواع امللكية وهو ملكية اخلدمات بدال للمل

حفظ املواد اخلام عن طريق نقل امللكية من املستهلك إىل : املنتج، وحيمل تبين هذا النوع من األعمال فرصا كثرية، منها
ت من قضية تغري املناخ، وندرة املوارد والنمو السكاين العاملي املتزايد ة عدد من التحد ا  .املنتج، ويعد هذا حال 

قتصاد الدائري هو منوذج اقتصادي عاملي يفضل النمو االقتصادي والتنمية عن استهالك املوارد احملدودة، كما أّن اال
ت واملواد يف أعلى قيمة وفائدة يف مجيع األوقات وذلك من خالل تغيري وإعادة تنظيم  ويهدف إىل إبقاء املنتجات واملكو
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عادة تصميم سالسل التوريد، االبتكار وتطوير التكنولوجيا، التغيري إ: اإلنتاج واالستهالك حول أربعة عناصر رئيسية وهي
  .يف سلوك املستهلكني والسياسات والتنظيمات اليت متكن من هذه التغيريات

II -1-3 -البيئية من خالل خفض البصمة يساهم تطبيق معايري االقتصاد الدائري يف تقليل: احلد من البصمة البيئية 
ت ت مرادم يف املرتاكمة النفا ة وحل اسرتاتيجي اهلواء تلوث نسب وخفض النفا  يف يساهم كم أنّه املناخ، تغري ا
 صاحلة لالستعمال، منتجات إىل األولية اخلام املواد لتحويل الصناعي اإلنتاج حتتاجها عمليات اليت الطاقة كمية ختفيض
ت الكبري احلد يف املنتج من بدال اخلدمة شراء فكرة تساهم وأيضا  يف تتسبب السنوات ومبرور ترتاكم اليت من النفا

  .بيئية كثرية مشكالت
II -2- دور االقتصاد الدائري يف محاية البيئة: 
إّن تطبيق االقتصاد الدائري سيسمح بتوسيع دائرة التعاون والتعايش الصناعي من خالل احلوافز االقتصادية واألطر     

دة الوعي وامل هارات وهو أمر مطلوب لتوفر لضمان توفر الظروف املواتية لقيام هذا النظام، وهو ما التنظيمية فضال عن ز
  : )872-871، الصفحات 2017سعدي و مناصرية، ( سيسفر عن

 كل النظام البيئي  :احلد من املدخالت واستخدام املوارد الطبيعية الطبيعي حاليا اهلدف الرئيسي هو احلد من 
ستخدام مواد أقل، والنتيجة املباشرة  ختصار فإّن اهلدف هو تقدمي املزيد من القيمة  ناجم عن النماذج اخلطية، و وال

 .لذلك هي احلفاظ على املوارد الطبيعية مع كفاءة استخدام املواد واملياه والطاقة
 رتداد وإعادة تدوير املنتجات واملواد من خالل التدفقات تنفيذ مناذج االقتصاد الدائري الس :احلد من خسائر املوارد

ت والتقليل إىل أدىن حد ممكن من احلرق والدفن وخفض خسائر الطاقة واملواد  .العكسية يسمح مبنع النفا
 دة حصة املوارد املتجددة والقابلة إلعادة التدوير ت طوال الدورة املادية : ز اهلدف من ذلك هو خفض االنبعا

ملة من خالل استخدام مواد خام أقل وأكثر استدامة وهناك قضية أخرى وهي الوصول إىل تلوث أقل عموما من الكا
 .خالل دورات املواد االنظف

 دة قيمة متانة املنتجات هذا اهلدف ميكن التوصل إليه من خالل متديد عمر املنتجات واعتماد مناذج أعمال  :ز
ج دة  جديدة تستند إىل استخدام خدمات  ت وز ري املنتج وجتميعه وغريها وإعادة استخدام املنتجات وكذلك املكو

 .كفاءة
 وهي جديدة صناعات سبع إطالق يف والبعيد املتوسط املدى االقتصاد يف هذا ويساهم :املستدامة التنمية حتقيق: 

 اخلدمايت االقتصاد والصحة، املتجددة الطاقة استهالكها، وخفض الطاقة توفري املخلفات، تدوير وإعادة البيئة صناعة
 .)32، صفحة 2018قندوز و الزعيب، (  اإلبداعية والتصورات والتصاميم

 عرب االيكولوجية واألنظمة املوارد الطبيعية استخدام عن االقتصادي النمو فصل إىل الدائري االقتصاد كما يهدف
جماالت  يف االبتكار حنو دفع عامل فهو معا، والبيئي االقتصادي املستوى فعالية على أكثر حنو على املوارد تلك استخدام
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ت املواد استخدام إعادة  أسواق وتطوير التكاليف خفض القيم عرب من املزبد نشاء فعالية كثر واملنتجات واملكو
  .)32، صفحة 2018قندوز و الزعيب، (  قائمة أسواق تنمية أو جديدة

III - نية والتجربة الصينية يف تفعيل االقتصاد الدائري   تشخيص واقع التجربة اليا
III -1- ت   :نوضحها من خالل اجلدول التايل: أفضل الدول يف إعادة تدوير النفا

ت) : 01(رقم  اجلدول  أفضل الدول يف إعادة تدوير النفا
تال  البلد  الرتتيب   نسب املعاد تدويرها من إمجايل حجم النفا
  %49  كور اجلنوبية  01
  %47  سنغافورة  02
  %45  هونج كونج  03
  %34  النرويج  04
  %34  السويد  05
  %34  سويسرا  06
  %34  آيرلندا  07
  %31  جزر مارشال  08
  %31  بلجيكا  09
  %30  أسرتاليا  10

  : ، من املوقع26/05/2017خلفات، أرقام، أفضل دول العلم يف تدوير امل :املصدر
   https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/488142                        09/10/2019: ريخ االطالع

ن   كور اجلنوبية وسنغافورة وهونج كونج تعترب أفضل الدول يف إعادة تدوير من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا 
النرويج والسويد وسويسرا يف املراكز التالية على الرتتيب بينما خلت قائمة الدول العشر األوىل من أي  املخلفات، وجاءت

ت داخل آسيا من شح يف مساحات  بلد من أمريكا الالتينية وأفريقيا، حيث تعاين البلدان الرائدة يف إعادة تدوير النفا
ا احملدودةاألراضي، ومن مث أصبحت إعادة التدوير وسيلة ضرورية    .للحفاظ على مساحا

III -2-ت نية يف تدوير النفا   : التجربة اليا
ً سريعًا وبداية حلقبة من اإلنتاج الضخم واالستهالك اهلائل،  ن منواً اقتصاد يف ستينات القرن املاضي، شهدت اليا

ت اليت صاحبت هذا النمو تنشر ثقافة فتم العمل على . مما نتج عنه ضرورة التخلص من النفا بني أبنائها   فصل النفا
ت وإعادة التدوير ء من النفا ت أنظمة مجع قمامة يف . كخطوة حنو مشروع إنتاج الكهر حيث أدخلت معظم البلد

ت غري قابلة للحرق،  ت قابلة للحرق ونفا ت إىل نفا سالل مهمالت مصنفة حبيث يقوم السكان بفصل النفا
ت سائبة وما إىل  بينما يتم مجع الورق والزجاجات . ذلك ومت حتديد يوم  حمدد جلمع كل فئة من القمامة على حدةونفا

ا مواد قابلة إلعادة التدوير ن( والعلب البالستيكية والزجاجية على أ وبغرض متابعة هذه العملية مت . )فذة على اليا
ت الصا ت العائالت بعد . والتالف منها" للتدوير"حل منها ختصيص شركات لفرز النفا فكان عمال النظافة جيمعون نفا
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ء . التأكد من نظافتها، حيث تبدأ العملية اليت أمثرت نتائج جيدة على الدولة بكاملها فتم إنشاء أول حمطة إلنتاج الكهر
ت سنة  . ساعة/كيلو واط  960لك احملطة بقدرة م يف موقع املكب داخل ميناء طوكيو، وكانت تعمل ت1986من النفا

كما مت إصدار قانون ينص على . جيجا وات ساعة من الطاقة 34.8م وهي تعمل بقدرة إمجالية قدرها1997ومنذ سنة 
سونيك من أجل جتريد األجزاء اليت حتتاج إىل إعادة تدوير، فبعد أن يتم فرز  ضرورة إرسال كل منزل القمامة إىل مركز 

ت ويتم التخلص منها بشكل ال يؤثر على سالمة البيئة، ومت التشديد علي مجيع األج زاء القابلة لالستخدام تسحق النفا
ت الناجتة عن املواطنني واليت أدت إىل نقص يف مساحة املكبات دة كميات النفا عبد العال (  تلك القوانني يف ظل ز

ت وهي جتربة اجلريدة  .)18 ، صفحة2018حسن،  ن يف تدوير النفا وفيما يلي عرض ألهم التجارب الناجحة لليا
  .)املرسال( اخلضراء

III -1-1 - ت، وتعترب :  جتربة الصحيفة اخلضراء الصديقة للبيئة ن تطوراً كبرياً يف جمال تدوير النفا حققت اليا
ا، ويطلق عليها جتربة الصحيفة اخل ضراء أهم صورة جتسد ذلك النجاح، حيث يتمكن القارئ من زرعها بعد قراء

 وقد صممت الفكرة من قبل شركة دنتسو إنك ." Mainichi " أو ما تسمي هناك جبريدة ماينيتشي" الصحيفة اخلضراء"
"Dentsu Inc"ن، ، وهي واحدة من أكرب وكاالت اإلعالن يف ، وقد حققت "ماينيتشي"ع جريدة واليت تعمل م اليا

ا  الصحيفة الصديقة للبيئة جناحا كبريا، وتداولت أكثر من أربعة ماليني نسخة يوميا يف مجيع أحناء البالد، وبلغت عائدا
ين، أي ما يعادل تقريبا سبع مائة ألف دوالر ن هلذه وويرجع السبب  .حواىل مثانني مليون ين  راء إعادة تدوير اليا

تاجل ا ما أخذ هذا الورق منها"يف مقولة اجلريدة هذه  ريدة إيل نبا جلمال أيًضا، ألننا يومً ومن ". حننُ جنازي الطبيعة 
ن تعترب من أكثر دول العامل استهالكا للورق، فهي تطبع من الصحف وحدها أكثر من عشرين  املعروف أن دولة اليا

  .تلك األوراق إىل صحف خضراءمليون نسخة يوميا، ولذلك تسعي لتحويل كل 
III -1-2 - ت اجلريدة اخلضراء الصديقة للبيئة ت هذه اجلريدة  من مزيج الورق املعاد تدويره، : مكو تتمثل مكو

ت بعد زراعتها وميكن إعادة استخدامها بطريقة مبتكرة مبجرد . وبذور األعشاب، ويستخدم حربها يف تسميد النبا
ترميها، كل ما عليك فعله هو تقطيعها إىل قطع صغرية مث وضعها ىف الرتبة وترش املاء عليها ليتحول االنتهاء من القراءة ال 

ا إىل زهور  احلرب إىل مساد، ليتفاعل مع اجلريدة اليت صنعت من البذور، وبعد أسابيع قليلة ستتحول األخبار اليت قرأ
ت خضراء  .ونبا

III -1-3 -  ن علي أمهية إعادة تدوير ورق اجلرائد، حيث :للبيئةأمهية اجلريدة اخلضراء الصديقة قامت  أكدت اليا
دة وعي األطفال  لت املدارس حصة كبرية منها، وذلك من أجل ز ن بتوزيع ألفي نسخة من الصحيفة اخلضراء، و اليا

ين أكسيد .اعادة التدويرلقضا البيئية وتعليمهم أمهية  ت  الكربون الناجتة عن أنظمة  وذلك من أجل احلد من انبعا
ت التقليدية، واليت جيب علينا إعادة تدويرها وبغرض توضيح اكثر نتناول من خالل مايلي أمهية هذه  .التخلص من النفا

 : اجلريدة
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  ة اقتصادية اقتصادية عالية، حيث تساهم يف خفض استهالك املواد اخلام املطلوبة لصنع  للجريدة اخلضراء أمهية: أمهيّ
حة فرص العمل للعديد من الفئات الشابة، ووفقًا الو  ة الطاقة املستهلكة لصنعه، وإ ّ رق، كما تساهم يف توفري كمي

ات فإّن إعادة تدوير طن من الورق يساهم يف توفري الطاقة مبعدل  ّ  ساعة؛/ كيلو واط  4100لإلحصائي
  رائد بطرق بيئية نظيفة، بعيداً عن ممارسات تساعد اجلريدة اخلضراء يف التخلص من خملفات ورق اجل : أمهية بيئية

إلضافة إىل التقليل من معدالت الطلب على األخشاب واأللياف، ممّا يتيح الفرصة لنمو  ت،  طمر وحرق النفا
ا على التخلص من إلضافة إىل رفع قدر ت،  ة، حيث ين اكسيد الكربون و  األشجار يف الغا غريها من الغازات السامّ

ّن إعادة تدوير طن من الورق يساهم يف خفض التلوث اهلوائي بقدر أكدت ال ت اهلواء؛  24دراسات   كجم من ملوّ
  ة، ت :أمهية خريية ّ ات واملؤسسات اخلريي ّ حها إىل اجلمعي عمل بعض مصانع إعادة تدوير الورق على منح جزء من أر

 .األمر الذي يساهم يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية
 ت الزئبقجت ن مع مرض ميناما فقد تبنت البالد إجراءات سليمة بيئيًا تتعلق : ربة إدارة نفا بناءاً على جتربة اليا

حلد من استخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات الصناعية ت  الزئبق . لزئبق، وقد سبق أن قامت  وخيضع تنظيم نفا
ت والتطه ت الزئبق يف منشآت خمصصة حيث ينزع الزئبق من . ري العامأساسًا إىل قانون إدارة النفا حيث تعاجل نفا

ت ت يف اإلنتاج احمللي للمنتجات ذات الزئبق املضاف أو يصدر كسلعة. النفا . ويستخدم الزئبق املستعاد من النفا
ت املكونة من الزئبق إىل التنقية مث التصليد بواسطة الكربيت املعدل ل لتخلص منها يف مطامر مصممة حيث ختضع النفا

لزئبق . خصيصًا لذلك ت امللوثة  واملنتجات ذات الزئبق املضاف فيجب ) كلغ/ملغ زئبق1000على األقل (أما النفا
ت احملتوية على الزئبق من املنازل . اسرتداد الزئبق قبل إجراء أي معاجلة أخرى وتشجع وزارة البيئة على اجلمع املالئم للنفا

ت إىل جانب لتعاون مع البلد ت الزئبق، ( رفع التوعية العامة   . )2017االمم املتحدة للبيئة، التقييم العاملي لنفا
III -2- ت   : جتربة الصني يف تدوير النفا

ا استفادت من جتربة الي لسكان، إال أ ن بشيء، فرغم انفجارها  ن واتبعت نفس ال ختتلف الصني عن اليا ا
ا والتوفري على نفسها عناء إتالفها، وقد أدركت الصني حجم اخلطر البيئي الذي تشكله  الطريقة للتخلص من نفا

ساليب بسيطة بيئتها ت الكبرية، فعاجلت بنفسها و ت الصلبة املرتاكمة أكوامًا يف مكبات النفا حيث دعت . النفا
ت مقابل القليل من املاء، الذي زادت نسبته مع تطور احلكومة الصينية املواطنني يف  دئ األمر إىل العمل على فرز النفا

واصبحت الصني منوذجًا يف إعادة التدوير، وإنتاج . الصناعة يف الدولة، واليت اعتمدت يف موادها اخلام على املعاد تصنيعه
ت ء من النفا عداد العديد من دراسات اجلد. الكهر قل حيث قامت  ء  وى وإقامة املشروعات الناجحة إلنتاج الكهر

ت جيني أكرب حمطة لتوليد الطاقة من املخلفات وحرق القمامة يف . تكلفة ممكنة من النفا حيث تعد حمطة هانغو 
، وستصبح قادرة على معاجلة . الصني ألف طن من  667ومن املتوقع أن تستهلك احملطة ألفي طن من القمامة يوميًا

ء سنو 146مامة وتوليد الق ومتثل احملطة أكرب حوض للقمامة مكتمل اإلغالق يف الصني . مليون كيلو وات من الكهر
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ت 20ميكنه ختزين  عبد (  ألف طن من القمامة، مع نظام حرق متقدم جداً تتفق مع معايري االحتاد األورويب لالنبعا
  . )19- 18، الصفحات 2018العال حسن، 

ت اإللكرتونية يف الصنيوفيما يلي عرض لتجربة     :تدوير النفا
ت اإللكرتونية يف العامل، حيث يستخدم تطبيق   تعترب الصني واحدة من أكرب الدول املنتجة واملتلقية للنفا

Baidu Recycle App  ا ا لربط املستهلكني واملصنعني معً ستخدام تطبيق ذكي وفعال  الرائد منوذًجا مبتكرً
ت . للمستخدم ستخدام خدمات مجع النفا ميكن للمستخدم معرفة السعر وإعادة تدوير منتجاته اإللكرتونية 

حتقق   .غري الرمسيةاعادة التذوير وخفض حمطات اعادة التدوير اإللكرتونية املشروعة القريبة، مما يساعد على تبسيط عملية 
ن من خالل مايليجناح التطبيق يف الي   :)تطبيق عاملي إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية يف الصني( ا

  ت اإللكرتونية القدمية "وتنفيذ السياسة التفضيلية . السياسات القوية اليت تنفذها حكومة الصني ملعاجلة حتدي النفا
لتداول على األجهزة القدمية للحصول على خصم على السلع لألسر، واليت أقنعت املستهلك "من أجل اجلديدة ني 

 اجلديدة وتشجيع سلوك إعادة التدوير؛
  ت إىل أكثر من شركة تفكيك معتمدة الستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة لتفكيك وجتهيز املنتجات  100تقدمي إعا

ئية املهملة؛  الكهر
 مان ألكثر ت اإللكرتونية، مثل اهلواتف الذكية واألجهزة  14من  فتح وزار حكومية إلعادة التدوير  فئة من النفا

ت االلكرتونية  اللوحية وجعل  .أولوية قصوى يف الصنياعادة تدوير النفا
  :خامتة

  :من خالل دراستنا هلذا املوضوع استخلصنا جمموعة من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي
 :فيما يلي تتمثل نتائج الدراسة: نتائج الدراسة -
ً جديداً يهتم بتغيري كل أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك غري املستدامة،  - يعترب االقتصاد الدائري منوذجًا اقتصاد

ت  حبيث يهدف حلفظ قيمة املنتجات واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل النفا
 بشكل كبري؛

ين أكسيد الكربون، يساهم االقتصاد الدائري يف - ت غاز  ئية وانبعا  تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهر
 إضافة إىل حتديث النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة؛

ت، وتعترب جتربة الصحيفة اخلضراء أهم صورة جتسد ذلك النجاح،  - ن تطوراً كبرياً يف جمال تدوير النفا حققت اليا
ا، ويطلق عليها حيث يتمكن القا  ؛"الصحيفة اخلضراء"رئ من زرعها بعد قراء

اقتصادية عالية، حيث تساهم يف خفض استهالك املواد اخلام املطلوبة لصنع الورق، كما تساهم  للجريدة اخلضراء أمهية -
حة فرص العمل للعديد من الفئات الشابة، ة الطاقة املستهلكة لصنعه، وإ ّ  يف توفري كمي
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ن واتبعت نفس ال ختتلف الص - ا استفادت من جتربة اليا لسكان، إال أ ن بشيء، فرغم انفجارها  ني عن اليا
ا والتوفري على نفسها عناء إتالفها، وقد أدركت الصني حجم اخلطر البيئي الذي تشكله  الطريقة للتخلص من نفا

ت الكبرية، فعا ت الصلبة املرتاكمة أكوامًا يف مكبات النفا ساليب بسيطة بيئتها؛النفا  جلت بنفسها و
ت اإللكرتونية يف العامل، حيث يستخدم تطبيقت -  Baidu عترب الصني واحدة من أكرب الدول املنتجة واملتلقية للنفا

Recycle App   ،ستخدام تطبيق ذكي وفعال للمستخدم ا  ا لربط املستهلكني واملصنعني معً الرائد منوذًجا مبتكرً
غري  اعادة التدوير  فض حمطاتاعادة التدوير وخ تجات اإللكرتونية، مما يساعد على تبسيط عمليةمسح بتدوير املن

   .الرمسية
ت فيها،  - ت اإللكرتونية مسح بتفعيل إدارة النفا السياسات القوية اليت تنفذها حكومة الصني ملعاجلة حتدي النفا

لتداول على  "ديدةالقدمية من أجل اجل"حيث ساهم تنفيذ السياسة التفضيلية  لألسر، يف إقناع املستهلكني 
  .األجهزة القدمية للحصول على خصم على السلع اجلديدة وتشجيع سلوك إعادة التدوير

 :على ضوء النتائج املتحصل عليها نقدم التوصيات التالية: توصيات الدراسة -
ت وال  -  عمل على سن قوانني حلماية البيئة؛ضرورة اهتمام احلكومات بتبين اسرتاتيجية فعالة إلدارة النفا
تمع؛ -  االهتمام بنشر الوعي والثقافة البيئية بني أفراد ا
لطاقة النظيفة واملشاريع املستدامة -  . العمل على نشر ثقافة االستدامة واالهتمام 
  

  : االحاالت واهلوامش
https://environeur.com/ar/article )ري  .مت االسرتداد من تطبيق عاملي إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية يف الصني). خبال 

ء نفاح، و عبد الوهاب بطيب  دراسة حالة شركة " االقتصاد الدائري كدعامة أساسية لتحقيق جودة احلياة ). 2018نوفمرب  14و 13: يومي. ( زكر
DSMجامعة بشار ".منوذج التنمية اجلديد وجودة احلياة"مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول ". اهلولندية.  

االقتصاد الدائري ودوره يف تعزيز معايري االستدامة كتوجه جديد يف جمال التطور ). 2018, ديسمرب. (يزيد تقرارت، نسرين كزيز ، و آمال كزيز 
  ).1(جملة احلدث للدراسات املالية واالقتصادية. مدينة مصدر منوذجا: العمراين

ت الزئبقاال  مت االسرتداد من). 2017. (مم املتحدة للبيئة، التقييم العاملي لنفا
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22766/Global_mercury_waste_assessm

ent_AR.pdf?sequence=2&isAllowed=y.  
ت توليد ا). 2018, ماي. (أمحد ابراهيم عبد العال حسن ت واملخلفات يف العامل العريباقتصاد دائرة البحوث االقتصادية، احتاد . لطاقة من النفا

 .الغرف العربية
ريخ. (املرسال ن). بال  ت وزهور يف اليا  مت االسرتداد من. جناح جتربة إعادة تدوير ورق اجلرائد إىل نبا

 https://www.almrsal.com/post/612928.  
ريخ. (املخلفات اإللكرتونية يف الصنيتطبيق عاملي إعادة تدوير    .https://environeur.com/ar/articlesمت االسرتداد من ). بال 
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جملة . إدارة سلسلة التوريد اخلضراء كمدخل لتفعيل االقتصاد الدائري دراسة حالة شركة دولفني للطاقة). 2017. (جعفر سعدي، و رشيد مناصرية
  .880-863، الصفحات )1(8امعة الشهيد محة خلضر، الوادي، الدراسات املالية واحملاسبية، ج

االت والفرص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة واالقتصاد الدائري يف العامل العريب لتحقيق التنمية املستدامة). 2018. (سارة اجلزار احتاد الغرف  .ا
  .دائرة البحوث االقتصادية: العربية
جملة ميالف للبحوث والدراسات، . نظام بيئي صناعي جديد لتطبيق معايري االستدامة الشاملة: االقتصاد الدائري ).2019, جوان. (شامية بن عباس

  ).1(5املركز اجلامعي ميلة، 
علوم جملة ال. متطلبات التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري حلماية البيئة). 2018, ديسمرب. (فاطمة الزهراء قندوز، و علي الزعيب

  .38- 25، الصفحات )1(17التجارية، مدرسة الدراسات العليا التجارية، اجلزائر، 
ن ريخ. (فذة على اليا  مت االسرتداد من ). بال 

https://web-japan.org/niponica/backnumber/pdf/Niponica_07_digest_Ar.pdf.  
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  .استقراء للتجربة :إستراتیجیة ألمانیا نحو االنتقال إلى االقتصاد الدائري
Germany's strategy for transition to a circular economy: an 

extrapolation of experience  
  
ح ورقلة ،دكتور:1سفيان جربان -  .جامعة قاصدي مر
  .2جامعة دمحم بن امحد وهران  ،دكتورة :2إميان قالل -
 
 

  :ملخص
هدفت الدراسة إىل التعريف بتجربة الدولة األملانية يف جتسيد منوذج االقتصاد التدويري ، ملعرفة أهم مقومات جناحها و      

  .إمكانية تطبيق هذا النموذج من طرف بقية الدول لتحقيق اقتصاد منتج و مستدام و خالق للثروة لألجيال احلالية و القادمة 
الدراسة إىل أن االقتصاد التدويري ميثل مدخل اسرتاتيجي لتحقيق بيئة و اقتصاد مستدام، و هو ما عكسته وقد توصلت      

ت إلنتاج  جناح التجربة األملانية يف حتقيق ذلك من خالل السياسات و االسرتاتيجيات اليت تبنتها و القائمة على تدوير النفا
  .خمتلف أنواع الطاقة و االستثمار فيها 

ة  ا  :الكلمات المفتاح ة المستدامة ، ألمان ات ، التنم ر ، النفا   .االقتصاد التدو
  Jel: Q53,Q01,Q56تصنيف 

  
Abstract :  
    The study aimed at introducing the experience of the German state in the embodiment of the 
recycling economy model, to know the most important elements of its success and the possibility of 
applying this model by other countries to achieve a productive, sustainable and creative economy of 
wealth for present and future generations. 
     The study found that the recycling economy a strategic approach to achieving a sustainable 
environment and economy, which is reflected in the success of the German experience in achieving 
this through the policies and strategies adopted and based on the recycling of waste to produce 
various types of energy and investment. 
Key words: recycling economy, waste, sustainable development, Germany. 
Jel Codes Classification : Q53,Q01,Q56 

 :مقّدمة -
ن حتقيق أهداف التنمية املستدامة يتطلب ضرورة إجياد منوذج اقتصادي جديد يعمل على حتقيق تنمية شاملة إ    

مستدامة ، من خالل تطبيق سياسات اقتصادية موجهة حنو حتسني نوعية حياة املواطن و االستغالل املستدام للموارد 
لتايل تكريس أ سس االقتصاد املدورة أو االقتصاد التدويري، هذا النموذج القائم الوطنية لصاحل األجيال احلالية والقادمة، و
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ت وحتويلها ملواد أولية تستخدم  إلضافة إىل رسكلة وتثمني النفا على اإلنتاج املستدام األكثر نقاء واالستهالك املستدام 
تعرف على جتارب الدول الناجحة يف عمليات اإلنتاج، وعليه أصبح يستدعي التطبيق األجنح لنموذج االقتصاد التدويري ال

ا يف جمال تطبيق هذا النموذج، ومن بني أهم و أبرز التجارب الناجحة النموذج األملاين لإلدارة البيئية  والرائدة و األخذ 
ت تعترب مبثابة أعباء، وذلك بفضل سياسة التمكني والقوانني النافذة اليت تدعم بنشاط مناذ  ج املستدامة إذ مل تعد النفا

ت املفيدة بيئيا إىل موارد، لتصبح دولة أملانيا  إدارة املوارد املستدامة، مثل منوذج االقتصاد الدائري و تقنيات حتويل النفا
جح لالقتصاد ال ميكن ملختلف الدول األخذ مبقومات جناحه لتجسيد منوذج  دائريرائدة عامليا يف تفعيل وجتسيد منوذج 

  :هذا السياق تتمحور إشكالية حبثنا كالتايل  ، ويفدائريفعال لالقتصاد ال
ما هي مقومات جناح التجربة األملانية يف حتقيق منوذج االقتصاد الدائري ؟ و كيف ميكن االستفادة منها كتجربة 

ال ؟    رائدة يف ذات ا
دف هذه الدراسة إ      القتصاد التدويري و حيث  و استغالل أمثل للموارد  أمهيته يف حتقيق اقتصاد مستدامىل التعريف 

لنسبة لفرص العمل ، مث االنتقال إىل دراسة التجربة  لنسبة للمستثمرين أو  البيئية إضافة إىل خلق فرص جديدة سواء 
األملانية الناجحة يف حتقيق اقتصاد دائري مستدام و فعال يهدف خللق قيمة اقتصادية مستدامة ، للوصول إىل أهم 

ا من طرف الدول األخرى مقومات جناح هذه الت   .جربة اليت ميكن األخذ 
  : و هلذا مت تقسيم الدراسة إىل حمورين أساسني كالتايل 

   دائرياألطر املفاهيمية لالقتصاد ال: احملور األول  -
 التجربة األملانية يف االنتقال إىل االقتصاد الدائري: احملور الثاين  -

 
  لالقتصاد الدائري األطر املفاهيمية  .1

ت اليت تتحدى النظام         تعود جذور مفهوم االقتصاد الدائري إىل العديد من مدارس الفكر االقتصادي والنظر
يف السنوات األخرية حظي االقتصاد الدائري فقد االقتصادي السائد القائم على االستهالك املفرط للموارد الطبيعية، 

ن أمن إمدادات املوارد وكفاءة املوارد أمران  هتمام متزايد يف مجيع أحناء العامل بسبب مجلة من العوامل منها االعرتاف 
ت والشركات،  ن الزدهار االقتصاد تم تبين هذا املفهوم من قبل العديد من احلكومات والشركات يف مجيع أحناء ليضرور

ئري كحل للتوفيق بني ما يبدو للوهلة األوىل األهداف املتضاربة للنمو االقتصادي العامل اليت تعترب االقتصاد الدا
  .واالستدامة، وعليه سنحاول حتديد مضمون هذا املفهوم

إنتاج واستهالك البضائع من خالل تدفقات "االقتصاد الدائري على أنه  Sauvé et al سيف وآخرونيعرف       
ت املواد ذات احللقة املغلقة اليت ت ستخراج املوارد األولية وتوليد النفا  ,Sauvé )"ستوعب العوامل اخلارجية البيئية املرتبطة 
S and others, 2016, p49)  
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ج من شأنه أن حيول وظيفة املوارد يف االقتصاد، لتصبح " Preston بريستونويعرف        االقتصاد الدائري هو 
ت املصانع مدخالت قيمة لعملية أخرى  وميكن إصالح املنتجات أو إعادة استخدامها أو ترقيتها بدالً من  -نفا

 .(Preston, F, 2012, p01 )"التخلص منها 
يشري " االقتصاد الدائري" European Environment Agency وكالة البيئة األوربيةيف حني تعرف       

فهو يركز على إعادة التدوير واحلد من وإعادة استخدام املدخالت املادية  -بشكل أساسي إىل اجلوانب املادية لالقتصاد 
ت كمورد يؤدي إىل تقليل استهالك املوارد األولية   ,European Environment Agency )"لالقتصاد، واستخدام النفا

(2014, p11،  مارشالويشري Mitchell  أن االقتصاد الدائري هو بديل لالقتصاد اخلطي التقليدي) ،صنع، استخدام
حيث حنافظ على املوارد قيد االستخدام ألطول فرتة ممكنة، ونستخرج القيمة القصوى منها أثناء االستخدام، مث ) ختلص

 .(Mitchell Peter, 2015, p02) نستعيد ونعيد استخدام املنتجات واملواد
لغ األمهية يف االقتصاد  Heckويذهب هيسك        لرتكيز على استخدام الطاقة املستدامة كأمر  إىل ابعد من ذلك 

حيث أن االنتقال إىل االقتصاد الدائري يتطلب مواجهة التحدي املتمثل يف إنشاء إمدادات الطاقة املستدامة . الدائري
االت األخرى مثل الزر    Heck)اعة واملياه والرتبة والتنوع البيولوجيوكذلك اختاذ إجراءات حامسة يف العديد من ا

(Peter,2006, p04  . 
 مبادئ االقتصاد الدائري 1.1

 :(https://corporatefinanceinstitute.com)مبادئ رئيسية) 3(يعتمد مفهوم االقتصاد الدائري على ثالثة 
ت والتلوث  . أ ت والتلوث إىل : التقليل من النفا احلد األدىن عن طريق تقليل األضرار يقرتح املفهوم تقليل النفا

 .النامجة عن األنشطة االقتصادية
يهدف االقتصاد الدائري إىل إطالة العمر اإلنتاجي للمنتجات واملواد : متديد العمر اإلنتاجي للمنتجات واملواد  . ب

ة االستخدام من خالل إنشاء حلقات للمواد واملنتجات املتداولة يف االقتصاد، يتم حتقيق اهلدف من خالل إعاد
 .النشط وإصالح وإعادة تصنيع املنتجات واملواد املستخدمة يف االقتصاد

فهو يعزز رأس ) الدائري(يعد جتديد النظم الطبيعية أحد املفاهيم األساسية لالقتصاد : جتديد النظم الطبيعية   . ت
 .املال الطبيعي وخيلق الظروف الالزمة لتجديد النظم الطبيعية

 الدائريفوائد االقتصاد  2.1
ملنافع البيئية واالقتصادية     يعد االنتقال إىل مناذج : "يرتبط التحول إىل االقتصاد الدائري بتوقعات عالية فيما يتعلق 

من خالل املساعدة يف فصل النمو االقتصادي عن ... اقتصادية أكثر دائرية مبستقبل أكثر إشراقًا لالقتصاد العاملي 
ثريا ، تؤكد الدراسات بشكل متزايد هذه "ا، فإنه يوفر إمكانية للنمو املستدام الذي سوف يستمر استخدام املوارد و

ت  : (.Henning Wilts, 2016, pp09,10)الفوائد على أربعة مستو
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 حتسني أمان املوارد وتقليل االعتماد على االسترياد: فوائد توفر املوارد  . أ
حتسني كفاءة استخدام املواد اخلام األولية على املستوى العاملي، إذا ما مت إن االقتصاد الدائري لديه القدرة على      

نوية عالية اجلودة، فيمكن  ت إىل الصناعة كمواد خام  احلفاظ على املواد يف منتجات عالية اجلودة أو إعادة النفا
ض الطلب على املواد اخلام األولية لالقتصاد الدائري أن يقلل من الطلب الصناعي على املواد اخلام األولية، إن اخنفا

سيساعد بدوره يف تقليل االعتماد على الواردات، مما جيعل سالسل القيمة يف العديد من قطاعات الصناعة أقل عرضة 
أو العوامل اجليوسياسية، تشري / لتقلبات األسعار يف أسواق السلع الدولية وعدم األمان يف اإلمدادات بسبب الندرة و 

لفعل ) مبا يف ذلك الوقود األحفوري(يف املائة من إمجايل استهالك املواد  12إىل  6احلالية إىل أن من التقديرات  ميكن 
ت والتصميم اإليكولوجي  European) حفظها أو جتنبها من خالل اسرتاتيجيات إعادة التدوير وجتنب النفا

Commission, 2011.(  
 : الفوائد البيئية  . ب

ر البيئية (يعترب الفصل املطلق للنمو االقتصادي ونوعية احلياة من استهالك املوارد والطاقة : ثريات بيئية أقل      واآل
ا اهلدف الرئيسي لسياسة كفاءة استخدام املوارد، حبيث تسهم إسرتاتيجيات االقتصاد الدائري بشكل ملموس ) املرتبطة 

ت وإعادة استخدامها يف إطار التسلسل يف حتقيق هذا اهلدف بطرق خمتلفة، مبا  يف ذلك إعطاء األولوية لتجنب النفا
ت   . اهلرمي للنفا

القرتان مع أهداف إعادة فقو و       ت، فإن اإلغالق الكامل ملواقع املكب  هداف النفا ا لتقييم التأثري فيما يتعلق 
ت غازات الدفيئة تقريبا، ويف ظل االقتصاد الدائري ميكن أن يالتدوير املرتفعة ميكن أن يولد اخنفاضا سنو إضاف ا يف انبعا

لفعل عن جتنب ما بني  إىل  2يساهم التصميم البيئي وإعادة االستخدام واإلجراءات املماثلة يف محاية املناخ فهي مسؤولة 
ت  4  .يف أورو مثال سنوغازات الدفيئة الملائة من إمجايل انبعا

 فرص للنمو االقتصادي واالبتكار: االقتصاديةالفوائد   . ت
" االستيالء واإلنتاج واالستخدام والتخلص"ميكن أن يوفر االبتعاد عن أمناط اإلنتاج واالستهالك اخلطية القائمة على      

مة يف مه وفرةفرصا كبرية لتحسني القدرة التنافسية يف خمتلف قطاعات الصناعة األوروبية، يوفر االقتصاد الدائري و 
فإن حتسني دورة  EllenMacArthurلتقديرات مؤسسة إلني ماك آرثر  فقاو و التكاليف ملختلف الصناعات، 

يف التكاليف املادية  فرةالصناعات التحويلية يف تصنيع السلع االستهالكية املعقدة ذات األعمار املتوسطة ميكن أن حيقق و 
مليار دوالر يف االحتاد األورويب وحده، عالوة على ذلك ميكن لالقتصاد الدائري أن يوفر أيضا منصة  630اليت تصل إىل 

 . للنهج والتقنيات ومناذج األعمال املبتكرة اليت ختلق قيمة مضافة اقتصادية من املوارد الطبيعية احملدودة
 املستهلك املستدام وإمكانيات التوظيفسلوك : الفوائد االجتماعية  . ث

من منظور اجتماعي أيضا  ميكن للدول االستفادة من االنتقال إىل االقتصاد الدائري توفر االبتكارات االجتماعية     
ت وإعادة استخدامها وإعادة التدوير والتصميم اإليكولوجي واقتصاد املشاركة والتطورات األخرى  املرتبطة بتجنب النفا

لتايل املسامهة يف صحة اإلنسان وسالمة املستهلك على وجه فر  صا إلنشاء أمناط أكثر استدامة لسلوك املستهلك و
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اخلصوص، ميكن لالقتصاد الدائري أن خيلق فرص عمل جديدة، وفقا لتقييم األثر الذي أجرته املفوضية األوروبية على 
ت، فإن التشريعات املبسطة وحتسني رصد و   180نشر أفضل املمارسات وحدها ميكن أن ختلق أكثر من أهداف النفا

  .(European Commission, 2016)2030ألف وظيفة جديدة حبلول عام 
  التجربة األملانية يف االنتقال إىل االقتصاد الدائري  .2
 اسرتاتيجيات وسياسات كفاءة استخدام املوارد واالقتصاد الدائري 1.2
ج االقتصاد الدائري على مدى العقود       يتمثل أحد العناصر املهمة يف انتقال أملانيا إىل جمتمع مستدام يف اعتماد 

املاضية، كان هناك تقدم معقول يف فصل استهالك املوارد عن الناتج االقتصادي على املستوى األورويب، حيث مت اعتماد 
ت، توجيه املكب، وتوجيهات العديد من التشريعات لتعزيز االقتصاد ا ألورويب الدائري مثل اإلطار التوجيهي للنفا

التغليف والتعبئة، ينصب الرتكيز الرئيسي هلذه التدابري على إعادة استخدام وإصالح وجتديد وإعادة تدوير املواد واملنتجات 
س هذا التحول يف التفكري فيما كان دولة، ويعك 28املوجودة بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب البالغ عددها 

ت اليت تعترب اآلن مورداً، فاهلدف األساسي من هذا النهج هو فصل التنمية االقتصادية بشكل كبري عن  يسمى النفا
  .، وهو ما يوضحه الشكل التايل حول مراحل الفصل(.Oliver Lah, 2016, p60) استهالك املوارد

  مراحل الفصل 01الشكل رقم 

  
Source : Oliver Lah  , (2016), Circular Economy Policies and Strategies of Germany,in Anbumozhi,V. 
and J. Kim (eds.), Towards a Circular Economy: Corporate Management and Policy Pathways.ERIA 

Research Project Report, 60. 
  Decoupling Stagesمراحل الفصل 

 
 

الناتج االقتصادي 
economic 

output  

 عدم الفصل 
No  decoupling  

 الفصل النسيب
 Relative decoupling 

  الفصل املطلق
Absolute decoupling 

استخدام املوارد ينمو على األقل 
  بنفس سرعة النمو االقتصادي

ينمو استخدام املوارد بسرعة أقل من 
  .الناتج االقتصادي

بينما ينمو الناتج املوارد ترتاجع 
  االقتصادي

  .01من إعداد الباحثني بناءا على ما ورد يف الشكل رقم  :املصدر
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ت وإعادة استخدامها      ج االقتصاد الدائري، مبا يف ذلك تقليل النفا تطبق أملانيا عددا من االسرتاتيجيات لتعزيز 
ء والتدفئة، يعد قانون التغليف  ت لتوليد الكهر ) Verpackungsverordnung(وإعادة تدويرها وحرق النفا

ياسة إعادة التدوير األملانية، والذي يتطلب من الشركات حجر الزاوية يف إطار س  1991الذي مت اعتماده يف عام 
ا جلمع املواد القابلة  ا، استجابة لذلك طورت الصناعة األملانية نظامً عادة تدوير مجيع مواد التغليف اليت يبيعو املصنعة إ

ت العادية، هذا النظام املمول من الصناعة والذي تديره شركة  إلعادة التدوير جنبا إىل جنب مع أنظمة مجع النفا
Duales System Deutschland  62مهمته املساعدة يف حتسني معدل إعادة التدوير من املستوى احلايل البالغ 

ت البلدية   (.Oliver Lah, 2016, p61)  يف املائة  من نفا
ت البلدية يف  02الشكل رقم    2012و  2004مقارنة مع البلدان األوروبية   أملانيايوضح معدالت إعادة تدوير نفا

  
Source : Oliver Lah  , (2016), Circular Economy Policies and Strategies of Germany,in Anbumozhi,V. 
and J. Kim (eds.), Towards a Circular Economy: Corporate Management and Policy Pathways.ERIA 

Research Project Report, 61. 
 

طبقت أملانيا جمموعة متنوعة من األدوات املالية األولية لتطوير االقتصاد الدائري وتشجيع منظور دورة احلياة على أن      
ا ومن  ر البيئية املرتبطة  تتخذها اجلهات الفاعلة االقتصادية يف حماولة لفصل النمو االقتصادي عن استخدام املوارد واآل

 :(.Brears Robert, 2018, pp 222,223)بني الربامج
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مج ابتكار محاية البيئة  . أ  بر
مج ابتكار محاية البيئة عرض مشاريع كبرية احلجم تظهر ألول مرة كيف ميكن استخدام الطرق املتقدمة      يدعم بر

مج املشروعات املتميزة اليت تظهر لشركات أخرى  يف نفس القطاع أو عرب لتجنب التلوث البيئي أو احلد منه، ميول الرب
توفر املشروعات التوضيحية الناجحة إيكولوجيا . الصناعة كيف ميكن للتكنولوجيا املبتكرة أن تؤدي إىل محاية البيئة

ا اخلاصة اليت تعزز كل من  واقتصاد للشركات األخرى حافزا الستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة أو تطوير عمليا
  . االقتصاد والبيئة

مج استشارات الطاقة يف منحة الشركات الصغرية واملتوسطةب  . ب  ر
دة عدد استشارات الطاقة اليت يتم        مج منح استشارات الطاقة يف الشركات الصغرية واملتوسطة إىل ز يهدف بر

ت توفري الطاقة احلالية من خالل تنفيذ ) SMEs(إجراؤها يف الشركات الصغرية واملتوسطة  تدابري كفاءة ورفع إمكا
يف  80يورو يتم تقدمي منحة تغطي  10000لنسبة للشركات اليت تبلغ تكلفتها السنوية من الطاقة أكثر من  ،الطاقة

  ). يورو 8000حبد أقصى (املائة من تكاليف االستشارات املؤهلة، مبا يف ذلك أي استشارات تنفيذية 
ت  . ج مج تسخني النفا  بر
مج        مج قروض   KfW Waste Heat Programبر الذي متوله وزارة االقتصاد والطاقة الفيدرالية، هو بر

ت  ميكن أن يصل  يستخدم لتشجيع االستثمارات يف حتديث أو متديد أو بناء املنشآت اليت متنع أو تستخدم حرارة النفا
ن تكاليف االستثمار املؤهلة  مع يف املائة م 100مليون يورو لكل مشروع مع تغطية متويل تصل إىل  25االقرتاض إىل 

  .يف املئة 1حتديد معدل الفائدة السنوي بنسبة 
 مسامهة جملس التنمية املستدامة األملاين  . د
لس األملاين للتنمية املستدامة        دة كبرية يف إنتاجية املوارد وتنمية اقتصاد دائري مستدام مع ) RNE(يدعو ا إىل ز

لتقليل االستهالك املطلق للموارد، وهنا سيتعني على ) يتجاوز بكثري الزجاج والورق والنحاس(معدل إعادة تدوير مرتفع 
ت إىل مصدر للموارد اجلديدة اليت ميكن أن تعزز " بلدا للمواد اخلام"أملانيا أن تصبح  من خالل تعلم كيفية حتويل النفا

تإنتاجية املوارد بشكل كبري وتقدم مسامهة دولية يف حل مشكلة   .النفا
لس الدوافع اليت تشكل سياسة املوارد ودفع تنمية االقتصاد الدائري إىل األمام، يف توصيته لـ       أملانيا كدولة "يعطي ا

لس رؤيته إلعادة تدوير " مواد خام جراء تقييم لظروف إطار عمل  100يصف ا لس  ٪ من املواد اخلام، وقد كلف ا
ت يف أملان إلضافة إىل حصص إعادة التدوير واألهداف، يف عام إدارة النفا لس دراسة حول   2017يا  نشر ا

ت اليت يوفرها االقتصاد الدائري املستدام، مما يوضح الفرص املتاحة يف القطاعات الرئيسية لالقتصاد األملاين الختاذ  اإلمكا
 .(https://www.nachhaltigkeitsrat.de)خطوات حنو إنشاء االقتصاد الدائري
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مج كفاءة املوارد األملانية   . ه  ) ProgRess(بر
مج لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية واحلفاظ عليها، ويهدف إىل فصل النمو االقتصادي عن استخدام      هو بر

مج إىل تعزيز القدرة التنافسية  ستخراج املوارد، كما يسعى الرب املوارد ، واحلد قدر اإلمكان من األضرار البيئية املرتبطة 
أملانيا على تلبية ما   2012قال إىل االقتصاد الدائري، تساعد هذه السياسة اليت بدأت عام الصناعية األملانية كركائز لالنت

مج على االستخدام  ر البيئية واالجتماعية الستخدام موارد البالد، يركز الرب تعتربه حكومتها مسؤوليتها العاملية عن اآل
عادن الصناعية، ويغطي أيضا االستخدام املادي للمواد اخلام املادي للمواد اخلام الالأحيائية مثل اخلامات املعدنية وامل

اليت تتضمن إسرتاتيجية بشأن  2002احليوية حيث تتالءم مع اإلسرتاتيجية الوطنية األوسع للتنمية املستدامة لعام 
، 2020و  1994ملضاعفة إنتاجية موارد االقتصاد األملاين بني عامي  هدفااالستخدام املستدام للمواد اخلام وتضع 

(https://www.ellenmacarthurfoundation.org/)  لتايل االنتقال والتوجه من اقتصاد تقليدي خطي إىل اقتصاد و
 .دائري مستدام

مج تطوير كفاءة استخدام املوارد يف أملانيا، ويقدم نظرة عامة على األنشطة احلالية كما حيدد احتياجات        يتتبع الرب
مج  تقوم احلكومة مبراجعة التقدم احملرز كل أربع سنوات،  اإلجراءات اجلديدة أو املعدلة، لضمان التنفيذ السلس للرب

مج على أربعة مبادئ توجيهيةProgRess IIفرت عن نشر وأس 2016وكانت املراجعة األوىل يف عام   ، ويقوم للرب
(https://www.ellenmacarthurfoundation.org/): 

ت البيئية مع الفرص االقتصادية ودعم االبتكار واملسؤولية االجتماعية -  .اجلمع بني الضرور
 .عرض املسؤولية العاملية كدليل رئيسي لسياسة املوارد الوطنية -
ا على املوارد األولية من خالل إدارة الدورات املغلقة جعل  - املمارسات االقتصادية واإلنتاجية يف أملانيا أقل اعتمادً

 .يف إطار اقتصاد دائري
تمع حنو منو يعتمد على اجلودة -  .مني االستخدام املستدام للموارد على املدى الطويل من خالل توجيه ا
اد الدائري هو فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي، وتعزيز كفاءة املوارد، واحلد إن الغرض من مفهوم االقتص      

ت، يلخص الشكل التايل تطوير االقتصاد الدائري يف أملانيا، يتم تنفيذ االقتصاد الدائري عادة يف مراحل  من النفا
ت حيث يتحمل املصنعون يف أمل انيا مسؤولية حتديد تدابري التصميم املناسبة التصميم واإلنتاج واالستهالك وإدارة النفا

املنتجني حباجة إىل تبين التفكري يف دورة احلياة أثناء / للتخفيف من التدهور البيئي، هذا االستنتاج يعين أن املصنعني 
 , Olabode Emmanuel Ogunmakinde) تصميم املنتج لضمان إيالء االعتبار املناسب للتأثريات البيئية هلذه املنتجات

(2019, p09.  
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  .تنمیة االقتصاد الدائري في ألمانیا 03الشكل رقم 

  
Source : Olabode Emmanuel Ogunmakinde , (2019), A Review of Circular Economy Development 

Models in China, Germany and Japan, review recycling, vol 04, issue 27, 09. 
 

ت الرئيسية اليت تواجه أملانيا يف االنتقال إىل االقتصاد الدائري هي 2.2  ,Anke Brüggemann) التحد

2019, pp 03,04.): 
ت   . أ ت يف أملانيا بنحو  :كفاءة استخدام املوارد/ جتنب النفا ٪ بني عامي  12اخنفض إمجايل توليد النفا

ت مرة أخرى 2016و  2000 ، لذلك يلزم اختاذ املزيد من التدابري )٪ 8(+، ومع ذلك زادت كميات النفا
 .لتجنب اهلدر وحتسني كفاءة املواد

دة إمكانية إعادة التدوير اإلضافية يف أملانيا أيضا :حصص إعادة التدوير  . ب  . ميكن ز
دة قبول استخدام املواد الثانوية  :جودة منتجات إعادة التدوير  . ت من أجل جعل الدورات مغلقة قدر اإلمكان وز

نتاج الوقاية من تدوير إل(من جانب املشرتي، جيب الرتكيز بشكل أكرب على حتسني جودة املواد املعاد تدويرها 
ت ذات الصلة سيتطلب ذلك تقنيات معاجلة وإعادة )منتج جديد أقل قيمة ، إىل جانب فصل أجزاء النفا

إلضافة إىل معايري جودة للمواد الثانوية عند االقتضاء، كما ستحتاج الشركات إىل حوافز أقوى  تدوير مبتكرة 
إعادة (ستخدام املزيد من املواد اخلام الثانوية لتطوير املزيد من املنتجات الصديقة إلعادة التدوير وصنعها 

 ).التدوير
اإلنديوم أو الرتاب النادر أو الغاليوم أو (للمعادن التكنولوجية مثل  :موارد مهمة من الناحية اإلسرتاتيجية  . ث

ئي والطاقة (أمهية كبرية يف رقمنة الصناعة وعدد من التقنيات البيئية مثل ) النيودمييوم ، ) املتجددةالتنقل الكهر
ويف الوقت نفسه فإن املعروض من هذه املوارد حمفوف مبخاطر كبرية، إما ألن الودائع احلالية ترتكز يف بلدان أو 
ا الثابتة منخفضة للغاية على الرغم من أن إعادة تدوير املعادن التكنولوجية ميكن  مؤسسات معينة أو ألن نطاقا
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ا حىت اآلنأن تكون مقاربة مهمة ألمن املوارد يف  على سبيل املثال ، ال . أملانيا، إال أنه مل يتم تطوير إمكا
ئية واملركبات اهلائلة مرّكزة إىل حد كبري على استخالص املعادن الثقيلة مثل  تزال إعادة تدوير األجهزة الكهر

لكميات الصغرية جًدا من الصعب أيًضا إعادة تدوير املعادن التكنولوجية بسبب ا. احلديد والنحاس واألملنيوم
ت اخلاصة هنا يف أن كميات كبرية من األجهزة واملنتجات . املستخدمة يف املنتجات النهائية يتمثل أحد التحد

ا إىل دورة املواد املنظمة ً . اليت انتهى عمرها االفرتاضي واليت حتتوي على معادن تكنولوجية يف أملانيا ال تتدفق حالي
قانوين وغري القانوين للمنتجات اهلالكة إىل البلدان النامية والناشئة، عالوة على ذلك ويرجع ذلك إىل التصدير ال

ت املنزلية يف أملانيا على الرغم  ا املطاف يف صندوق النفا ئية الصغرية ينتهي  ال يزال العديد من األجهزة الكهر
 .من البنية التحتية الواسعة للتجميع

  : خامتــــــــة  -
األدبيات العلمية حول االقتصاد الدائري شحيحة حىت اآلن، وما زالت كل من املناقشات املفاهيمية وتطوير  ال تزال     

ا، إال أن ياالسرتاتيجيات العملية لتنفيذه آخذة يف الظهور، على الرغم من أن أنظمة االقتصاد الدائري يتم تنفيذها حال
يها وترمجتها بشكل أفضل إىل إجراءات، ومن الضروري اختاذ املزيد أهداف ومبادئ االقتصاد الدائري حباجة إىل النظر ف

ت التنفيذ   .من اإلجراءات املنسقة بني خمتلف مستو
إن االقتصاد الدائري يساهم بشكل كبري يف محاية البيئة، واحلد من استنزاف مصادر الطاقة غري املتجددة، والقضاء      

ت، وعليه ف االقتصاد الدائري يعد البديل األفضل لالقتصاد اخلطي ومدخل هام لتحقيق على التلوث وخفض حجم النفا
التنمية املستدامة وهو ما استطاعت أن تربهن عليه التجربة األملانية من خالل انتهاجها لنموذج االقتصاد الدائري الذي 

ال، وعليه ختلص الدراسة إىل حقق هلا منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية مجة ما جعلها من الدول السباقة يف هذا ا
ت وتثمينها واستغالهلا دائريضرورة تطبيق البلدان لسياسات وبرامج االقتصاد ال ، واعتماد ممارسات أفضل إلزالة النفا

ف  كما يتطلب األمر من  دولة كاجلزائر تنتج ما يعادل  إلنتاج األمسدة والطاقة املتجددة كالطاقة احليوية ال سيما يف األر
لرغم من انتهاجها إلسرتاتيجية فقط من هذه القيمة %5مليون طن سنو يف مقابل استغالل ال يتجاوز  13 ، و

تظل حمتشمة يف ظل احلجم الكبري إىل أن الوصول ألهداف هذه اإلسرتاتيجية  2035-2018 دائرياالقتصاد ال
ت مع تزايد حجم السكاناملتزاو  ت ، ما يتطلب  الرتكيز على يد للنفا عادة استخدام النفا وحتويلها ملواد هذا النهج 

  .، مما يساهم يف بناء قطاعات إنتاجية جديدة هلا القدرة على دعم االقتصاد الوطين خام لصناعات أخرى
ما ميكن توقعه أن االنتقال إىل االقتصاد الدائري لن حيدث من تلقاء نفسه، وذلك بسبب العقبات الكبرية اليت تعرتض    
دة تكاليف إعادة التدوير عالية اجلودة مقارنة خبيارات التخلص األخرى مثل حرق طري ق االقتصاد الدائري مثل ز

ت أو تقليلها، واخنفاض أسعار املواد األولية  ، والطلب غري الكايف حىت اآلن )اليت ال حتدد تكلفة األضرار البيئية(النفا
يق االقتصاد الدائري يتطلب من رامسي السياسات وضع إطار تنظيمي واضح على املنتجات املعاد تدويرها، لذلك فإن تطب

لتايل فإن استخدام املواد املستخرجة حديثا على نطاق واسع سيتطلب خطوات إضافية وتشمل  ،وحوافز اقتصادية، و
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ت ، ما هو مهم أيضا على وجه اخلصوص توجيهات أكثر إلزاما بشأن حتسني جودة املنتجات املعاد تدويرها وجتنب النفا
للتنفيذ الناجح هو أن مجيع الفواعل ذات املصلحة يف دورة خلق القيمة يتحملون املسؤولية ويتعاونون مع بعضهم البعض  
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  تكامل االقتصاد الدائري و آلیات التنمیة المستدامة
Integration of circular economy and sustainable development 

mechanisms 
  

ن -   سعيدة اجلامعة،خمرب امتام ،الدكتوراه. ط:1قروج بوز
  اجلامعة سعيدة خمرب امتام،  ،الدكتوراه . ط :2عيسى قادة -

  ملخص
بنموذج  أدى تزايد الطلب على املوارد والندرة وارتفاع األسعار إىل ظهور اجتاه اقتصادي نظري جديد يدعو إىل استبدال النموذج االقتصادي اخلطي     

تسهم يف تنشيط  تطبيق نظام التصميم البيئي شجع السياسات احلكومية و التدابري اليت. االقتصاد الدائري من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة
فع الوعي االقتصاد الدائري من خالل ختفيض الضرائب على هذا النوع من النشاط الدائري وتشجيع املشاركة من خالل تشجيع اجلمعيات البيئية اليت تر 

ت ، تساهم يف االستخدا. الدور الرئيسي للمستهلكني هو املسامهة يف احلفاظ على البيئة.  لدى املواطنني واملؤسسات االقتصادية م األمثل للنفا
د املؤسسات يف خلق فرص العمل وتضيف ملسة إجيابية إىل سلسلة القيمة من خالل عكس دورها يف النموذج اخلطي، ولكن أيًضا يف اقتصاد املوار 

ري ، على عكس البلدان األخرى ، لقد أظهرت البلدان املتقدمة خطوات سريعة ومتقدمة لتنشيط االقتصاد الدائ .واحلفاظ على سلسلة القيمة و البيئة
  .واليت جيب أن تسرع يف تنشيط االقتصاد الدائري خللق التنمية املستدامة

ت ،االقتصاد الدائري    :الكلمات املفاتيح ت،املطامر ،تدوير النفا  .، التنمية املستدامةاالنبعا
   JEL : Q52 ,Q53 ,7Q5 ,Q53 صنيفالت

Abstract: 
      Growing demand for resources, scarcity and rising prices have led to the emergence of a new 
theoretical economic trend that calls for replacing the linear economic model with a circular economy 
model in order to achieve the goals of sustainable development.and the application of an eco-design 
system . Government policies have encouraged measures that contribute to the activation of the 
circular economy by reducing taxes on this type of circular activity and by encouraging participation 
by encouraging environmental associations that raise the awareness of citizens and economic 
institutions about the economy. circular economy, the main role of consumers being to contribute to 
the preservation of the environment. In the optimal use of waste, institutions contribute to job creation 
and add a positive touch to the value chain by reversing its role in the linear model, but also in the 
resource economy and the preservation of the value chain. Environment Developed countries have 
shown quick and advanced steps to activate the circular economy, unlike other countries, which must 
accelerate the activation of the circular economy to create sustainable development ..  
Key words: (Circular economy, waste recycling, landfills, emissions, sustainable 
development.) 
Jel Codes Classification : : Q52 , Q53, Q57, Q53 
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  :مقدمة -
االقتصاد الدائري هو اقتصاد مستدام يقوم علي استخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع، ويعتمد علي تغيري   

ت، وذلك عن طريق إعادة االستخدام واإلصالح والتدوير، مبعين  األنشطة واملمارسات املرتبطة بكيفية التخلص من النفا
ت إيل مواد خا م مرة أخري ميكن االستفادة منها يف عمليات أخري من خالل إمكانية إعادة حتويل املنتجات واملكو

اإلصالح وٕا عادة التصنيع كما أن االقتصاد الدائري هو نظام صناعي أو نظام متجدد قائم علي إعادة التصميم والتحول 
ت من خال ل التصميم حنو استخدام الطاقة املتجددة، و جتنب استخدام املواد الضارة، ويهدف إيل القضاء علي النفا

لتايل ضمان  ائية إال بكميات قليلة جدا و ت  املتميز للمواد واملنتجات و هو االقتصاد الذي ال ينتج عنه نفا
االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة ويعتمد االقتصاد الدائري علي استخدام التكنولوجيا يف كافة مرا حل التصنيع وٕا 

ت يف الدول  .عادة االستخدام، ومبا حيقق التنمية املستدامة عادة التصنيع والتدوير وإ  برزت عمليات إعادة تدوير النفا
الصناعية كقطاع رئيسي من اجل االستدامة و العمل على توسع جماالته حيث تعترب جتارب الدولية مثاال يتحدى به يف 

ال على استحداث اقتصاد صديق للبيئة و خلق فرص عمل جديدة  يف جماالت إعادة التدوير وٕا صالح وحتسني وٕا هدا ا
ت واحلفاظ علي املوارد الطبيعية، ومصادر الطاقة  ت واالنبعا عادة استخدام املنتجات القدمية مما يؤدي تقليل حجم النفا

  .غري املتجددة
ما هي أهم التجارب النمطية لالقتصاد   الدائري و دورها : أال وهو احملوراإلجابة على  املداخلةحاولنا يف هذه   

يف حتقيق التنمية املستدامة؟ وتطرقنا لبعض جتارب الدول يف تطبيق االقتصاد الدائري كنموذج للتنمية املستدامة ومن أبرز 
ت املتحدة  السويد وأملانيا و األمريكيتني, النمسا, بلجيكا, التجارب يف االحتاد األورويب فرنسا من  ,الربازيل و الوال

  .خالل تطبيق اآلليات الضريبية يف املثال السويسري و تطوير استخدام املطامر يف التجربة األمريكية لتوليد الطاقة 
ت   : املتحدة الوال

ت من %40 إعادة يتم     ت وسوق النفا ، جتربة  دوالر مليار 50 إىل قيمته تصل النفا ومن التجارب الرائدة عامليًا
ت املنزلية فيها يصل إىل ما يقارب  ت، إذ تشري التقديرات إىل أن إنتاج النفا ت املتحدة يف التعامل مع النفا  254الوال

ت حنو  ً، وتصل قيمة النفا  .منها %40إىل  34مليار دوالر، ويتم إعادة تدوير حنو  50مليون طن سنو
ت طمر    ئية  طاقة ينتج النفا رة كهر ووفقًا  الغاز على األمريكي الطلب من %1 ويسد منزل ألف 700 إل

ت، ُجيمع الغاز يف  2300، يوجد حنو (EPA) لوكالة محاية البيئة األمريكية ُستخدم إلنتاج  520موقع لطمر النفا منها وي
رة حنو  ئية تكفي إل ياً  %1ألف منزٍل، وتسّد ما نسبته  700طاقة كهر  .من الطلب على الغاز الطبيعي حمّل

ت املتّحدة مطمر     ة يف الوال ّل عّد الثاين “ بوينيت هيلز”ومن أشهر املطامر املستغَ ُ يف مقاطعة لوس أجنلس، الذي ي
ء أي ما يكفي حاجة  50من حيث احلجم، هذا املطمر يوّلد  كما يتمّ ضغط الغاز . زلألف من 50ميغاواطًا من الكهر

ت يف والية هيوسنت بتشغيل مخسة  .فيه الستعماله كوقود لآلليات العاملة فيه إلضافة إىل ذلك، تقوم دائرة إدارة النفا
ت املتّحدة، لتوّلد منها  ت  500من أكرب املطامر يف الوال ء، ويف مطمر ألتامونت التابع إلدارة النفا ميغاواط من الكهر
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نيب جلمع حنو يف ه ته وإلنتاج  %93يوسنت، متتّد أ آالف غالون من الغاز السائل الذي  10من الغاز املنتَج من نفا
ُستخدم كوقود  .ي

ت يف    ت من %40 إعادة يتم املتحدة الوال ت وسوق النفا ومن  دوالر مليار 50 إىل قيمته تصل النفا
ت امل ، جتربة الوال ت املنزلية التجارب الرائدة عامليًا ت، إذ تشري التقديرات إىل أن إنتاج النفا تحدة يف التعامل مع النفا

ت حنو  254فيها يصل إىل ما يقارب  ً، وتصل قيمة النفا إىل  34مليار دوالر، ويتم إعادة تدوير حنو  50مليون طن سنو
 .منها 40%

ت طمر    ئية  طاقة ينتج النفا رة كهر ووفقًا  الغاز على األمريكي الطلب من %1 ويسد منزل ألف 700 إل
ت، ُجيمع الغاز يف  2300، يوجد حنو (EPA) لوكالة محاية البيئة األمريكية ُستخدم إلنتاج  520موقع لطمر النفا منها وي

رة حنو  ئية تكفي إل ياً من الطلب على الغاز الطبيعي حم %1ألف منزٍل، وتسّد ما نسبته  700طاقة كهر  .ّل
ا تدوير يف تتنافس األمريكية املدن   ت فرز أمهية حول للطالب توعية برامج وتبث نفا وتتنافس املدن  النفا

ت، عرب برامج تثقيفية لطالب املدارس حول أمهية فرز النفا ت، فمثالً األمريكية يف ختطي النسبة العامة لتدوير النفا
ا وختطط لتدوير ما يقارب  %50إىل  30يف كاليفورنيا إعادة تدوير من  تستطيع مدينة فريسنو من تلك  %75من نفا

 .%90املرمية يف املطامر، وصوالً إىل 
وهناك طريقة مبتكرة تلجأ إليها بعض الشركات األمريكية، حال امتألت السعة التخزينية للمطامر، تتمثل يف    

لزراعة أو السكن، لزرع ألواح الطاقة الشمسية عليها، ومبا أن عدد املطامر املنتهية استغالل أسطح األراضي غري الصاحلة ل
آالف، حتقق هذه اخلطوة منافع عّدة تبدأ ببناء حواجز ملنع تسرّب الرتبة الفاسدة، واستغالل أمثل  10الصالحية يفوق 

لتايل احلصول على طاقة نظيفة ومتجددة  .للمساحات، و
  :سويسرا

ت من نوع لكل خاصة أكياس .. سويسرا يف    ت لدفن وحظر النفا الوضع يف سويسرا , الرتبة طن يف النفا
ت وطريقة التخلص منها، فإن كنت  يبدو خمتلف بعض الشيء، حيث القوانني والقواعد الصارمة يف التعامل مع النفا

ت من أمام بيتك فإنك مطال ب بدفع رسوم نظري ذلك، وإن قمت تعيش هناك، فإما أن ترتك للبلدية مجع النفا
 SANA, NOV) لتخلص منها وتوصيلها لصناديق إعادة التدوير، ففي هذه احلالة لن تكون مطالب بدفع أية رسوم

ً من املواطنني كبري مع هذه القواعد، خاصة مع إدراكهم أن تراكم .(14 ت يف  وميكن القول أن سويسرا تشهد جتاو النفا
م حريصني كل احلرص على  لضرر الصحي والبيئي عليها، لذا فإ الشوارع كما حيدث يف بعض بلداننا العربية يعود 

  .مساعدة أجهزة الدولة يف القيام بدورها
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ت االفراد و الصناعات :01الشكل   اعادة التدوير و تقييم نفا

 
(http://eco-obs.net/ecoobs/mediawiki/index.php/ Fichier:Dechets_urbains_Suisse) 

لذكر أن سويسرا حظرت منذ عام    طن  2000اجلدير  ت عرب وسيلة الطمر والدفن يف  التخلص من النفا
ن طبيعة الرتبة اجلبلية اليت تغطي ثلثي مساحة البالد جتعل من الص ا  عب االستمرار يف إنشاء حفر لطمر األرض، علمً

ت ت اليت ال ميكن إعادة تدويرها أو حتويلها إىل أمسدة يتم التخلص منها عرب عملية احلرق . النفا ونذكر أيضا أن النفا
كما أن الطاقة الناجتة عن عملية , اليت تتم يف منشآت خاصة مصممة بتكنولوجيا متطورة حبيث ال تسبب تلوً يف اهلواء

ءاحل   .رق تستغل يف إنتاج الطاقة والكهر
  :أملانيا

طن األرض منذ عام     ت يف  ا طمر النفا كما تكلفك . 2005أسوة بسويسرا، مت إصدار قانون أملاين حيظر متامً
تك فيما ال , تزداد كلما ازدادت سعة األكياس املستخدمة, أيًضا برسوم يف حال اعتمادك على البلدية يف جتميع نفا

ت املخصصة إلعادة التدوير لتخلص منها بنفسك عرب احلاو ا إن قمت  تعتمد أملانيا على عدة قواعد هي  .تكلفك شيئً
ا إضافية كلما   نتج؛ حيث يدفع املنتجون رسومً ُ األخرى يف سبيل فرض نظام إعادة التدوير على كل من املستهلك وامل

م أصعب يف إعادة التدوير ا أثقل وكل, كانت عبوات منتجا ، وهكذا يضطر )أي حتتوي على مواد أولية أكثر(ما كان وز
ا يف تصنيع عبوات وأغلفة املنتجات وتكون عملية . املصنّعون لالقتصاد بقدر اإلمكان يف املواد األولية اليت يستخدمو

الوشكل التايل يوضح مادا اهتما. التخطيط إلعادة التدوير قد بدأت من املنبع األساسي املصانع   :م أملانيا يف هدا ا
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  ترتيب الدول األوىل الناجحة يف جمال إعادة التدوير :02الشكل 

 
(https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/466852 )  

  %.65بنسبةتبلغ2013احتلت أملانيا أعلى املراكز يف برامج إعادة التدوير عام  "statista "وفًقا ملوقع
  :فرنسا

لكن إعادة . ، كما يقول جول كينيارد" يف املائة من الزجاجات ، وهو معدل مثري لالهتمام 86يتم إعادة تدوير    
درجة وهذا يتطلب الكثري من الطاقة  1500إلعادة تدوير زجاجة ، عليك تسخينها إىل . "التدوير عملية مستهلكة للطاقة

 .٪ 75واستهالك الطاقة بنسبة  ٪ 33من خالل التحول إىل نظام الودائع ، يتم تقليل استهالك الطاقة بنسبة ." واملياه
يف كيل ، وهي مدينة أملانية تقع على بعد مخسة كيلومرتات من . فرق فهمه العمال عرب احلدود". استهالك املياه: "يقول

م وعلبهمسرتاسب نتظام إلسقاط زجاجا يت الفرنسيون  و الشكل .(PERRET, N o v emb r e 2 0 1 4) ورغ ، 
ت ذلك  ت خلمس أنواع من النفا   :التايل يوضح تطور مجع النفا

ت من ت: 03الشكل    2014- 2005طور مجع النفا

 
2017) (Nicolas,   
      

  :الربازيل
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وسيلة لكسب العيش هذا مثال على أننا نعرف أقل ، والربازيل طالب جيد يف إعادة أصبح إعادة التدوير           
لدى هذا البلد الناشئ معدالت مجع مرتفعة للغاية بوجه عام بفضل كل األشخاص غري الرمسيني الذين جيمعون . التدوير

ا عن املخلفات اليت ميكنهم من يف الربازيل ، يتجول يف الشوارع املهاجرون ، جامعو القمامة حب". الزجاجات للعيش ثً
للعلب ، على سبيل املثال ، الربازيل أفضل من ٪  98.4والنتيجة هي معدل مجع رائع ، . "خالهلا حتقيق ربح بسيط

وتنتقل من الدول األوربية  والزجاج الورق من %50و األلومنيوم من املصنوعة املواد من %95 تدوير تعيد الربازيل ."الدمنارك
ت، حيث والوال ت املتحدة إىل أمريكا اجلنوبية وحتديداً من الربازيل اليت تعد من دول العامل الرائدة يف التعامل مع النفا

ً حنو  لكن ما مييزها هو عمل آالف من املواطنني يف  ،%2مليون طن، لكن نسبة إعادة التدوير ال تزيد عن  63تنتج سنو
ت  .مجع النفا

ت وإعادة تدوير ما ميكن، يتم طمر ما نسبته     ت، عرب رمي  %60فبعد مجع النفا منها يف  %50من النفا
ات املفتوحة، و ّ  .يف مطامر صّحية %30يف مطامر حتت السيطرة، وقرابة  %20املكب

ت تدوير   ً  دوالر ملياري يدر الربازيل يف النفا ىل أن وتشري اإلحصاءات إ شخص مليون نصف ويوظف سنو
ت، يف حني  500عمليات التدوير يف الربازيل تدر حنو ملياري دوالر، ومت توظيف قرابة  ألف شخص للعمل يف مجع النفا

ت 60حظي   .ألفًا منهم بوظائف حكومية أو يف النقا
فات الصلبة، عام     ملخّل طري 2010وقد تبنت الربازيل هذه اخلطوات بعد اعتماد سياسات خاصة  دف   ،

ت ومعاجلتها والتخلص منها ت اليت تتمثل يف جتميع النفا وقد قامت بعده عدة مبادرات يف هذا الشأن، مثل . اإلمكا
ولو و ستعمال احلقائب القابلة إلعادة التدوير كما يقوم كثري 2012مدينة أخرى عام  12فرض قانون يف ساو  ، يلزم 

ت الع ت خاصة، وتسميدها على أسطح من املواطنني مببادرات عرب فرز النفا ضوية، الناجتة عن املطاعم مثالً، يف حاو
ت من املناطق الريفية، وتشّكل بقا الطعام املصدر األكرب  .األبنية الستخدامها يف الزراعة املدن أكثر إنتاجًا للنفا

ت يف املدن ص منها بسهولة،. للنفا فبعضها يعاد تدويره أو حرقه   هذه املواد اليت يلقيها البشر ال ميكن التخّل
دفن يف املطامر ُ   .ومعظمها ي

ن   :اليا
لضرورة مثالية من النظرة األوىل    ن دولة ليست  من  ٪80هناك . تعترب إعادة التدوير غري قابل لالختزال ، واليا

ت يتم حرقها  ، ومن الواضح أن هذه ليست أفضل (Castries, R APPORT NOV EMB R E 2 016)النفا
نيني غري القابلني لالخرتاق قد أقامت نظام فرز . "طريقة لتقييمها ت 45... لكن قرية صغرية من اليا !" فئة من النفا

يقوم كل من سكان  املنزليف     .عندما نعرف أن الفرز يف فرنسا يقتصر على ثالث أو أربع فئات لإلعجاب،مثرية 
ت األخرى : قمامة اخلاصة به يف أربع أو مخس فئاتالقرية بفرز ال مث عندما ... البالستيك والزجاج واملعادن والنفا

لنسبة لكل فئة ، فإن هذا يشري إىل مقدار التكلفة أو . سلة 45يذهب إىل صناديق القمامة ، فإنه يسرتجع مباشرة إىل 
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تمع ، مما يؤثر على أمناط االستهالك ت يتجاوز نت. يعيدها إىل ا  ٪  80يجة لذلك ، فإن معدل إعادة تدوير مجيع النفا
ن  2016-2005والشكل املوايل يوضح تقسيم فرز النقيات حسب الفئات من سنة  .يف هذه القرية   :يف اليا

ت من : 03الشكل  ن 2016- 2005تطور مجع النفا   يف اليا

  
(Mathieu HESTIN, HESTIN, VERON, & DEVAUZE, 2017) 

  :السويد
ت    ا ضمن قوانني اإلحتاد األورويب بشأن إعادة تدوير النفا ولكن األمر قد , تطبق السويد السياسات املنصوح 

م إىل استخدام  ء والتدفئة %100وصل  م يف إنتاج الكهر للدرجة اليت جعلتهم حباجة السترياد املزيد من , من نفا
م النرويج ت من جار   !النفا

ت تدوير يف العامل دول أعلى من السويد     ئية  طاقة تنتج النفا ت املتحدة إىل السويد  منزل ألف 300لـ كهر ومن الوال
ت، اليت تصل إىل اليت تعد من أعلى دول العامل يف عادة تدوير حنو  4.5 تدوير النفا ً، حيث تقوم  مليون طن سنو

ت والنسبة الباقية  99% ت من سنة  .تبقى للطمر %1من هذه النفا و الشكل املوايل يوضح طرق فرز كميات النفا
  :يف السويد   1975-2016

ت من : 04الشكل   سويديف ال 2016- 1975تطور مجع النفا

 
(La Suède et la frontière technologique #2 Économie circulaire – le traitement et la valorisation des déchets 

ménager, Février 2018 )    
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ت من املصدر، ما يساعد يف إعادة تدوير حنو ت يف البالد، ،  %50 السويد هي األخرى تتبع عملية فرز النفا من النفا
ئية تكفي حاجة حنو  ألف  300وما يتبقى يتم استخدامه يف احملارق الصحية املتطورة اليت تساعد يف توليد طاقة كهر

ً  طن ألف 700 تستورد السويد .منزل، ويف تسخني املياه اليت تؤمن التدفئة ملا يقارب املليون منزل ت من سنو  النفا
دة استغالهلا، تقوم  الطاقة اتحمط وقود لتأمني ت مشكلة خطرية لدولنا العربية، ورغبة منها يف ز ويف حني متثل النفا

سترياد   ً ت من اخلارج، حيث تقوم سنو سترياد النفا ألف طن من بلدان أخرى لتأمني الوقود الالزم  700السويد 
عات 2005ر منذ عام جنح هذا البلد يف احلّد من املطام .لتشغيل حمطات الطاقة " جلنة املناخ"، إذ وفقًا لتوّق

ت بنسبة  ت لتوليد الطاقة بدل طمرها، سيخّفض االنبعا  .2020حبلول عام  %99السويدية، فإّن حرق النفا
 :بلجيكا

ت    لوان خمتلفة متيز أربعة أنواع من النفا ت يف بلجيكا  األزرق , األصفر للورق والكرتون: تباع أكياس النفا
ا معينة يف , للبالستيك واملعادن مً األخضر ملخلفات احلدائق والكيس األبيض لباقي املخلفات، وختصص البلدية أ

خراج كيس , األسبوع إلخراج نوع معني من للقمامة فمثالً لو كان اليوم املخصص إلخراج كيس الورق وقمت بدالً منه 
ت من سنة  .مرور عربة التجميعالبالستيك فلن يتم أخذه من أمام بيتك عند  و الشكل املوايل يوضح نسب فرز النفا

  :يف بلجيكا  2009-2013
ت من : 05الشكل    بلجيكايف  2013- 2009تطور مجع النفا

 
(https://www.zerowastefrance.org/statistiques-europeennes-dechet-2013-gagnant-belgique/)   

 
! منها %91أما ما تتميز فيه البلد هو استحداثها لتكنولوجيا متطورة يف إعادة تدوير السيارات القدمية تصل إىل    

مث تعاجل بطريقة ميكانيكية معينة تعمل على فصل املواد األولية , حيث متر السيارة مبراحل للتفكيك والتقطيع والطحن
  .وتستخدم مرة أخرى يف تصنيع منتجات جديدة, املختلفة الناتج عن عملية الطحن عن بعضها البعض

  :الدمنارك
ا عن الوقود    ويف سبيل الوصول إىل  ،2050حبلول عام ) البرتول ومشتقاته(احلفري  تتجه الدولة إىل االستغناء متامً

دة ما يتم إعادة تدويره من تلك  ت وز هذا اهلدف تتجه حنو تقليل االعتماد على أسلوب احلرق للتخلص من النفا
ت، فإىل وقت قريب ا على احملارق بنسبة تصل, النفا من  %80إىل  كانت الدمنارك تعترب من أوائل الدول اعتمادً
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ا اختبار يرجع لتفضيل كل  ت يف املنازل أمرً ت غري املفصولة حبسب النوع؛ حيث كان يعترب خيار فصل النفا النفا
م يف سبتمرب , مواطن يف الوقت الذي  .املاضي 2013إال أنه مت البدء يف تطبيق قانون جيرب املواطنني على فصل نفا

ال ختلو من التعسف يف البداية إلجبار املواطنني على أمور , امل لتطبيق وسائل جديدةتتسابق فيه دول أخرى حول الع
سره, ليس فقط للمدينة أو البلد, دف للمصلحة العامة شئنا أم أبينا أن , الذي ينبغي علينا, بل للبيئة والكوكب 
  .فليس لدينا إال كوكب واحد لنعيش عليه, نسّلمه لألجيال القادمة

     : النمسا
ت تدوير يف األوروبية الدول تتصدر    ت على متفوقة النفا ووفقًا آلخر إحصاءات صادرة  والسويد املتحدة الوال

ت عرب إعادة 2013عن وكالة البيئة األوروبية عام  ، فإن النمسا تصدرت الدول األوروبية من حيث التخلص من النفا
ت املتحدة والسويد  ،%51هولندا وسويسرا  %58مث بلجيكا  ،%62تلتها أملانيا بنسبة  ،%63التدوير بنسبة  , %49الوال

  .%40وأخًريا الدمنارك  ،%42النرويج  ،%46لوكسمبورج 
 : األورويب االحتاد

والبد من اإلشارة يف البداية إىل أن دول االحتاد األورويب أدركت مبكراً أمهية تدوير املخلفات، فهي مل تلجأ إىل    
ت أو التخلص منها يف مدافن خمصصة لذلك، ملا  الطرق التقليدية اليت نتبعها يف دولنا العربية وأبرزها حرق هذه النفا

ت حبلول عام  %50اد األورويب خطة شاملة لتدوير لذلك من أضرار بيئية خطرية، حيث وضع االحت ، 2020من النفا
ال و الشكل 2010عام  %35، و2001عام  %23مقارنة مع  ، وهناك بعض الدول اليت حققت تقدمًا كبرياً يف هذا ا

  .التالس يؤكد ذلك
ت : 03الشكل    االحتاد األورويب يف 2010تطور مجع النفا

 
. (https://www.planetoscope.com/dechets/148-production-de-dechets-menagers-en-france.html) 

، تتمثل يف وهناك طريقة مبتكرة تلجأ إليها بعض الشركات األمريكية، حال امتألت السعة التخزينية للمطامر  
استغالل أسطح األراضي غري الصاحلة للزراعة أو السكن، لزرع ألواح الطاقة الشمسية عليها، ومبا أن عدد املطامر املنتهية 



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ
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آالف، حتقق هذه اخلطوة منافع عّدة تبدأ ببناء حواجز ملنع تسرّب الرتبة الفاسدة، واستغالل أمثل  10الصالحية يفوق الـ
لتايل احل  .صول على طاقة نظيفة ومتجددةللمساحات، و

  :خامتة    
ت يف مجيع أحناء العامل خالل العقد املقبل  ألنه البديل األفضل ومن املتوقع أن يزداد منو سوق إعادة تدوير النفا

لتحقيق وميثل االقتصاد الدائري مدخالً هامًا . الذي نتج عنه استنزاف للموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة، وتدهور البيئة
كما . التنمية املستدامة، وتلبية احتياجات األجيال احلاضرة من املوارد الطبيعية، واحلفاظ علي حقوق األجيال املستقبلية

أن االقتصاد الدائري يساهم بشكل كبري يف محاية البيئة، واحلد من استنزاف مصادر الطاقة غري املتجددة، والقضاء علي 
ت عالوة علي ذلك؛ يساعد االقتصاد الدائري يف احلد من البصمة البيئية، واحلد من . التلوث، وخفض حجم النفا

  .التأثريات واملمارسات السلبية للسياحة علي البيئة، وحتقيق التنمية السياحية املستدامة
يظهر أن االقتصاد الدائري  أصبح يقدم مسامهة لألفراد و الدول من خالل خلق الوظائف و خلق الفائض يف    
حها و ختفيض ا لدخل العام و احملافظة على النظام البيئي  ومساعدة املؤسسات يف تطوير الوسائل اهليكلية لتضخيم أر

ت كحل ذو جوانب اجيابية  كما يساعد األفراد , التكاليف من خالل عدم االعتماد الدائم على املوارد بل تدوير النفا
  .طوير الكفاءات يف رفع الدخل خبلق مناصب الشغل اجلديدة و ت

ت الدول املتطورة اليت سارت يف النهج الدائري توضح لنا           ومن بني النتائج االجيابية الـمجسدة يف اقتصاد
ما متكنت من حتقيق مكاسب اجيابية من خالل االقتصاد يف استخدام املوارد و رفع الناتج احمللي و اخنفاض معدالت 
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  إلى موارد وتحویلھا نفایاتال أجل معالجة من :النقلة النوعیة المطلوبة- الدائري االقتصاد
The circular economy - the paradigm shift needed: to treat 

waste and turn it into resources  
  

  -سعيدة -موالي الطاهر . جامعة د ، طالب دكتوراه :1نورالدينساسي  -
   
 

  ملخص
دهور أدى إمهال خمتلف املؤسسات الصناعية لالعتبارات البيئية إىل عدة خماطر على املستوى احمللي والدويل، حيث يعترب السبب الرئيسي يف الت       

واإلفراط يف استخدام املوارد الطبيعية، ولذلك أصبحت هذه األخرية تسعى اىل تبين أساليب البيئي هو استمرار املؤسسات يف عملية اإلنتاج امللوثة، 
عي كل ومفاهيم حديثة يف اإلنتاج من أجل التحول من االقتصاد اخلطي الذي ظل مهيمنا مند بداية الثورة الصناعية، إىل منوذج اقتصادي جديد يرا

ملقارنة  2060ة وأن التقديرات تشري إىل أن استخراج املوارد الطبيعية واستهالكها سيتضاعف يف سنة اجلوانب خاصة فيما يتعلق حبماية البيئة، خاص
ستمرار من . 2011مع سنة  كما سيؤدي التوسع املستمر يف استخدام املوارد واالستهالك بسبب العوملة والتنمية االقتصادية إىل كميات متزايدة 

ر البيئية املصاح ت واآل بة هلا، فكان من األمهية السيطرة على االستهالك املتزايد للموارد الطبيعية، والتوسع يف استخدام املوارد الثانوية، ويعترب النفا
ت عتباره االقتصاد الذي ال مكان فيه للنفا   .االقتصاد الدائري من بني أهم احللول هلذه املعضلة 

عبارة عن منوذج اقتصادي يهدف إىل استخدام املوارد بطرق خمتلفة وأكثر فعالية، عن طريق إعادة  حيث خلصت الدراسة اىل أن االقتصاد الدائري      
ت كمورد بدال من تركها تلوث الطبيعة وتشكل خطرا على البيئة   .التدوير وختفيض وإعادة استخدام املوارد املادية واستخدام النفا

ت، مصادر الطاقة :الكلمات املفتاحية   .االقتصاد الدائري، البيئية، معاجلة النفا
   .JEL:: O 44 ،P 18 ،Q 42 تصنيف

  
Abstract  
       The negligence of the various industrial establishments on environmental considerations has led 
to several risks at the local and international level. The main reason for the environmental 
degradation is the continuation of the institutions in the polluted production process and the overuse 
of natural resources. The shift from the linear economy that has been dominant since the beginning of 
the Industrial Revolution, to a new economic model that takes into account all aspects, especially with 
regard to the protection of the environment, especially as it is estimated that the extraction and 
consumption of natural resources will double in 2060 compared to 2011.         
             Continued expansion of resource use and consumption due to globalization and economic 
development will lead to ever-increasing amounts of waste and its associated environmental impacts. 
It is important to control the increasing consumption of natural resources and the expansion of the use 
of secondary resources. Where there is no place for waste. 
Keywords: circular economy, Environmental, Waste treatment, energy resources. 
Jel Codes Classification: O 44 ،P 18 ،Q 42. 

  :مقدمة -
ن أمن إمدادات        هتمام متزايد يف مجيع أحناء العامل بسبب االعرتاف  يف السنوات األخرية حظي االقتصاد الدائري 

لغا األمهية الزدهار االقتصادات واألعمال التجارية، وقد مت تناول هذا املفهوم من قبل  املوارد وكفاءة استخدامها أمران 

                                         
1  SACI NOUREDDINE ,  SAIDA University, sacinori20@gmail.com 
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اء العامل اليت تعترب االقتصاد الدائري كحل للتوفيق بني األهداف املتضاربة للنمو العديد من الشركات يف مجيع أحن
، ويكتسي (Lieder & Rashid, 2016; Preston, 2012; Ghisellini et al., 2016)االقتصادي واالستدامة البيئية 

موعة اال مج عمل املفوضية االقتصاد الدائري أيضا زمخا داخل االحتاد األورويب، كما هو موثق يف ا قتصادية الدائرية، وبر
مج البحث واالبتكار يف آفاق 2017األوروبية  كما .  )European Commission,2016a ; 2015a( 2020، وبر

أن الفكرة الكامنة وراء االقتصاد الدائري هي أن الشركات تتحمل مسؤوليه احلفاظ على القيم البيئية واملستدامة للمجتمع، 
 حق ضمان مقدمتها العاملية ويف املتغريات كل االعتبار بعني خذ جديد اقتصادي ومنوذج يف مفهوم تفكريال وضرورة
  .التلوث من سليمة يف بيئة يف العيش االنسان

االقتصاد الدائري  أن إىل 2015 عام ارثر ماك إلني ومؤسسة العاملي االقتصاد منتدى عن الصادر التقرير أشار كما      
 ووفقا لتقرير املفوضية جديدة، عمل فرصة ألف 100 من أكثر وسيخلق ،2025عام  حبلول دوالر تريليون للعامل سيوفر

 من وسيحد ،2030عام  حبلول يورو تريليون 14 إىل األورويب االحتاد يف الدائري االقتصاد عوائد األوربية فستصل
ت  االقتصاد الدائري ويساهم). 2017السعدون، (سنو  طن مليون 450 يقارب مبا الكربون أكسيد ين غاز انبعا
 من البيولوجي، واالستفادة التنوع على واحلفاظ الطبيعية، مواردها واستنزاف البيئة، تدهور من احلد يف كبري بشكل

ت   . املناخية التغريات خماطر من واحلد عمالقة، إنتاجية ملشروعات بتحويلها النفا
ي        ويف الوقت نفسه، فإن التحول من النموذج االقتصادي اخلطي الذي ظل مهيمنا منذ بداية الثورة الصناعية ليس 

تمع،  را كبرية على االقتصاد والبيئة وا حال من األحوال مهمة سهلة، فمن شأن هذا التحول الكبري أن ينتج بدوره آ
لنس ر أمرا حامسا  لنسبة لرامسي السياسات املستقبلية يف ويعترب فهم هذه اآل بة لواضعي السياسات العامة وكذلك 

رها املتوقعة. امليدان   . كما يتطلب ذلك تطوير معرفه جيدة مبفهوم االقتصاد الدائري ومبختلف عملياته وأ
من خالل حتويل  يف احلفاظ على البيئة ومحايتها الدائري ما مدى مسامهة االقتصاد: الدراسة هذه إشكالية تتمثل

ت اىل موارد؟   النفا
 خالل من يف احلفاظ على البيئة ومحايتها وذلك الدائري االقتصاد دور إبراز اىل هذه الدراسة دف :اهلدف من الدراسة

  .الدائري االقتصاد ونتائج مبادئ أهم وحتليل بعرض وصفي استقرائي منهج
 :الدراسة حماور
 :التايل النحو على تقسيمه مت فقد الدراسة، حمل ملوضوع اإلملام بغية
 .الدائري االقتصاد مفاهيم حول:  األول احملور -
ت وحتويلها اىل موارد من خالل تبين منهج االقتصاد الدائري : الثاين احملور -  .النفا
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I - الدائري االقتصاد مفاهيم حول:  
I -1- أصول االقتصاد الدائري:  

النموذج سنة  هذا مؤّسسي أحد ستاهيل والرت املعمارية السويسري اهلندسة يف املتخصص السويسري يعد الباحث
 الدائري أهدافا لالقتصاد أن اىل يشري حيث "من املهد اىل املهد" بعنوان  1982والذي ألف كتا نشر عام  1976

 والبشري الطبيعي املال ورأس املخزون وإدارة املنتوجات قيمة احلفاظ على على يعمل أنه مبعىن اإلنتاج اقتصاد عن خمتلفة
 .و ديفيدمصطلح االقتصاد الدائري استخدم رمسيا كنموذج اقتصادي للمرة األوىل من قبل واملايل، إال أن  واملصنّع

قدة للنظام  "كل شيء هو مدخل لشيء آخر" حيث استنادا إىل املبدأ ) 1990( ترينر كريي  &بريس أخذين نظرة 
ما االقتصادي اخلطي ال بعنوان تقليدي وطوروا منوذجا اقتصاد جديدا مسي االقتصاد الدائري، من خالل كتا

ت"  ما بني فيه املؤلفان ومييز الطبيعية والبيئة، واملوارد االقتصاد بني عالقة الذي يقدم  "والبيئة الطبيعية املوارد اقتصاد
 املوارد تدوير أما الثاين فيعاد فيه مفتوحًا ، املوارد استهالك فيهيكون  فاألول اخلطي واالقتصاد الدائري ، القتصاد يسمى

  .مرة من أكثر منها لالستفادة
I -2- الدائري االقتصاد تعريف 
  :وميكن ذكر بعض أهم التعاريف وفق اجلدول التايل واحد، على تعريف بعد الدائري االقتصاد تعريف يستقر مل

 الدائري تعاريف وتفسريات االقتصاد: 01جدول رقم 
  التفسري/التعريف  املصدر

Sauvé et al. (2016) 
إنتاج واستهالك السلع من خالل تدفقات املواد ذات احللقة املغلقة اليت تستوعب العوامل "يشري االقتصاد الدائري إىل 

ت  ستخراج املوارد البكر وتوليد النفا   )". مبا يف ذلك التلوث(البيئية اخلارجية املرتبطة 

Preston (2012)  
ج من شأنه أن حيول وظيفة املوارد يف االقتصاد" ت املصانع مدخالت قيمة . االقتصاد الدائري هو  ستصبح نفا

  ".وميكن إصالح املنتجات أو إعادة استخدامها أو ترقيتها بدالً من التخلص منها -لعملية أخرى 
EEA (2014) 
European 

Environment Agency 

فهو يركز على إعادة التدوير، واحلد من -يشري بشكل أساسي إىل جوانب املوارد املادية لالقتصاد"ائري االقتصاد الد
ت كمورد يؤدي إىل خفض استهالك املوارد األولية   ".إعادة استخدام املدخالت املادية لالقتصاد، واستخدام النفا

Mitchell (2015)  
الذي حنافظ فيه على املوارد ) الصنع، االستخدام، والتخلص(لتقليدي االقتصاد الدائري هو بديل لالقتصاد اخلطي ا

قيد االستخدام ألطول فرتة ممكنة، واستخراج القيمة القصوى منها أثناء االستخدام، مث استعاده املنتجات واملواد 
  .وإعادة استخدامها

Heck (2006)  
لغ األمهية يف االقتصاد  إن االنتقال إىل االقتصاد الدائري يتطلب مواجهة . الدائرياستخدام الطاقة املستدامة أمر 

االت األخرى  التحدي املتمثل يف إنشاء إمدادات الطاقة املستدامة وكذلك اختاذ إجراءات حامسة يف العديد من ا
  .مثل الزراعة واملياه والرتبة والتنوع البيولوجي

Su et al. (2013)  
دارة املواد ويغطي جوانب أخرى، مثل كفاءه الطاقة ميتد تركيز االقتصاد الدائري تدرجي يًا إىل أبعد من املسائل املتعلقة 

  .وحفظها، وإدارة األراضي، ومحاية الرتبة، واملياه

Bastein et al. (2013) 
شرطا أساسيا لنظام صناعي مرن يسهل أنواعا جديدة من النشاط "ويشكل التحول إىل االقتصادي الدائري 

  ".ويعزز القدرة التنافسية ويولد فرص العمل  االقتصادي،
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EEA (2016)  
European 

Environment Agency  

ميكن تطبيق املفهوم . يوفر االقتصاد الدائري فرًصا خللق الرفاهية والنمو وفرص العمل، مع احلد من الضغوط البيئية"
  .''احليوية وغري احليوية، واملياه واألرض من حيث املبدأ، على مجيع أنواع املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك املواد

Ghisellini et al. (2016) 
ا اجلهات الفاعلة املبتكرة لديها  إن إعادة التشكيل اجلذري جلميع العمليات عرب دورة حياة املنتجات اليت تقوم 

كملهالقدرة على حتقيق ليس فقط استعادة املواد أو الطاقة ولكن أيًضا حتسني النموذج املعيشي    .واالقتصادي 
ADEME (2014)  اهلدف من االقتصاد الدائري هو احلد من األثر البيئي الستهالك املوارد وحتسني الرفاه االجتماعي.  

Ellen MacArthur 
Foundation 

(2013a; 2013b; 2015a) 

وهو حيل حمل مفهوم . والتصميمالنظام الصناعي الذي يتم ترميمه أو جتديده عن طريق النية "االقتصاد الدائري هو 
مع الرتميم، وينتقل حنو استخدام الطاقة املتجددة، ويلغي استخدام املواد الكيميائية السامة، اليت تعوق " اية احلياة"

ت من خالل التصميم املتفوق للمواد واملنتجات والنظم، وضمن  إعادة االستخدام، ويهدف إىل القضاء على النفا
متكني التدفقات الفعالة للمواد والطاقة والعمل واملعلومات حبيث ميكن إعادة "واهلدف العام هو ". مالهذا مناذج األع

  ".بناء راس املال الطبيعي واالجتماعي

European 
Commission (2015a) 

فرتة ممكنة،  يتم فيه احلفاظ على قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول" االقتصاد الدائري هو اقتصاد 
ت إىل احلد األدىن يقدم مسامهة أساسية يف اجلهود "ومن شأنه االنتقال إىل اقتصاد أكثر دائرية أن ". وتقليل النفا

  ".اليت يبذهلا االحتاد األورويب لتطوير اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون وكفء من حيث املوارد وقادر على املنافسة

I -3- الدائري االقتصاد مفهوم  
يف النظام الدائري يتم . هو نظام اقتصادي يهدف إىل تقليل اهلدر واالستفادة القصوى من املوارد االقتصاد الدائري       
ت مدخالت املوارد تقليل ت والنفا ، واملواد  الطاقة حلقات وتسرب الطاقة عن طريق إبطاء وإغالق وتضييق واالنبعا
وإعادة  والتجديد التصنيع ادة االستخدام وإعادة واإلصالح والصيانة حتقيق ذلك من خالل التصميم الطويل األمد وميكن
  ."خذ، صنع، ختلص"يتناقض هذا النهج اجلديد مع االقتصاد اخلطي التقليدي الذي ميتلك منوذج إنتاج . التدوير
ت االقتصاد هو الدائري االقتصاد        تنتج احلدود أو ميكن القول ال أضيق ويف جداً  قليلة بكميات الذي تنتج عنه نفا

ت عنه ر أي عليه رتتبوال ي ائية، نفا ت تدوير على ويقوم البيئة، على سلبية آ  االستخدام وإعادة واملنتجات، املكو
 االستفادة يضمن مبا تصميمها بداية من والتجديد لإلصالح قابلة تكون واملنتجات السلع أن كما. جبودة عالية والتدوير

لتايل منها عدة مرات، السعدون، (. املستدامة التنمية حيقق ومبا املتاحة، للموارد والفعال األمثل االستخدام ضمان و
2017(  

 استخدام الطاقة حنو والتحول التصميم إعادة على قائم متجدد نظام أو صناعي نظام هو الدائري االقتصاد أن كما      
ت على القضاء إىل ويهدف الضارة، املواد استخدام وجتنب املتجددة،  واملنتجات املتميز للمواد التصميم خالل من النفا

  ).Hobson,2016( األعمال ومناذج
ت ينتج ال صناعي نظام" أنه على الدائري االقتصاد نعرف أن ميكن القول األخري ويف       وهو مبين البيئة، يلوث أو نفا
ت أي جهة، إدراك أن من. رئيسيتني فكرتني على  فصل ضرورة أخرى جهة ومن كموارد، استخدامها إعادة يكمن نفا
 يضمن مبا منذ تصميمها والتجديد لإلصالح قابلة إطاره يف املنتجة السلع الطبيعية وتكون املوارد استخدام عن النمو
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. للمواد وكفاءة أكثر فاعلية استخدام إىل يقود الذي مغلقة األمر حلقة ضمن تكون أي عدة مرات منها االستفادة
  :والشكل التايل يوضح ذلك

  احللقة املغلقة لالقتصاد الدائري: 01الشكل رقم 

  
I -4- يقوم االقتصاد الدائري على عدة مبادئ أساسية: مبادئ االقتصاد الدائري:  
I -4-1- ت ت مغذ ت البيولوجية والتقنية مت تصميمها عن قصد كي تدخل  :النفا ت، فاملكو ال وجود للنفا

  .ضمن دورة املواد
I -4-2- فاملنتجات واملواد واألنظمة املتنوعة مع مزيد من الصالت واملقاييس تكون أكثر مرونة يف مواجهة  :التنوع قوة

رد الكفاءة   .الصدمات اخلارجية من اليت يتم بناؤها 
I -4-3- يت من مصادر متجددة :مصادر الطاقة   .الطاقة جيب أن 
I -4-4- ا تؤثر يف بعضها البعض يف إطار كل متكامل، واعتبار العناصر  :التفكري املنظومي النظر لألشياء على أ

تمع   .مناسبة يف إطار سياقات البنية التحتية، والبيئة، وا
I -4-5- يف االقتصاد الدائري تعمل  :األسعار وآليات التغذية املرتدة األخرى جيب أن تعكس التكلفة احلقيقية

لت   .ايل جيب أن تعكس التكاليف الكاملة من أجل أن تكون فعالة مبا فيها العوامل اخلارجية السلبيةاألسعار كوسائل و
I -5-عمليات االقتصاد الدائري الرئيسية 
I -5-1- من خالل: استخدام موارد أساسيه أقل: 
  .أعاده التدوير -
  .االستخدام الكفؤ للموارد-
 .استخدام مصادر الطاقة املتجددة -
I -5-2- عن طريق: احلفاظ على أعلى قيمه من املواد واملنتجات:  
ت وجتديدها وأعاده استخدامها -  .أعاده تصنيع املنتجات واملكو
  .متديد عمر املنتج -
I -5-3- لرتكيز على: تغيري أمناط االستخدام:  
 .املنتج كخدمه -
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 .مناذج املشاركة -
  .التحول يف أمناط االستهالك -
I -6- أمهية االقتصاد الدائري :  

. يقدم االقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي جديد يهتم بتغيري كل أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك غري املستدامة       
ت  حبيث يهدف حلفظ قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل النفا

ين أكسيد و . بشكل كبري ت غاز  ئية وانبعا يساهم االقتصاد الدائري يف تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهر
  linear economy الكربون، إضافة إىل حتديث النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة عكس االقتصاد اخلطي

ت مهملة الذي يتعامل مع املواد اخلام ومن مث تصنيعها كمنتج وتنتهي دورة ا لتخلص منها كنفا صناعة، (الستخدام 
من » من املهد إىل املهد«بعكس االقتصاد الدائري الذي يعىن بتناول حياة املنتج كما يعرف مبصطلح ). استخدام، ختلص

ت   .التصميم واإلنتاج واالستهالك ومن مث إدارة النفا
ت اىل موارد: 02الشكل رقم    حتويل النفا

  
II -  ت   .وحتويلها اىل موارد من خالل تبين منهج االقتصاد الدائريالنفا

أدى إمهال خمتلف املؤسسات الصناعية لالعتبارات البيئية اىل عدة خماطر على املستوى احمللي والدويل، حيث اعترب         
تمعون يف قمة األرض سنة  يف عملية اإلنتاج ن السبب الرئيسي يف التدهور البيئي هو استمرار املؤسسات  1992ا

ولذلك أصبحت هذه األخرية تسعى اىل تبين أساليب ومفاهيم حديثة يف . امللوثة، واالفراط يف استخدام املوارد الطبيعية
من املتوقع أن يساهم تطبيق معايري االقتصاد الدائري يف تقليل البصمة البيئية وخفض و . اإلنتاج مثل االقتصاد الدائري

ت املرتاكمة يف ة تغري املناخالنفا ا ت وخفض نسب تلوث اهلواء وحل اسرتاتيجي  حيث يسهم يف .  مرادم النفا
ختفيض كمية الطاقة اليت حتتاجها عمليات اإلنتاج الصناعي لتحويل املواد اخلام األولية إىل منتجات صاحلة لالستعمال، 

ت اليت ترتاكم ومبرور السنوات تتسبب يف وأيضًا تساهم فكرة شراء اخلدمة بدال من املنتج يف احلد الكبري م ن النفا
 .مشكالت بيئية
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II -1- ت   تعريف النفا
ت يتم      ذا الشأن، إال أنه يوجد تعريفان رئيسيان ملصطلح النفا على الرغم من عدم التوصل إىل أي توافق عاملي 

ت  ما حيددان أيضًا املواد اخلارجة عن نطاق هذا لتايل فإ(استخدامهما بشكل عام، ويعربان جيداً عن مفهوم النفا
  .)املصطلح

عتبارها      ت  زل عرفت النفا املواد أو العناصر اليت يتم التخلص منها أو اليت من املفرتض أن يتم " فمعاهدة 
  .)2012، أساموي، أند لوريشني ("التخلص منها، أو تلك اليت ينبغي التخلص منها مبوجب القوانني احمللية املطبقة

عتبارها       ت  أي ال تعترب (املواد اليت ال تعترب مبثابة منتجات صاحلة "أما قسم إحصائيات األمم املتحدة فيعرف النفا
لتايل ال ميكن استخدامها بواسطة املصنعني يف أي استخدامات أخرى ) مبثابة منتجات يتم إنتاجها يف إطار السوق

اجية، أو أعمال التحويل وإعادة التدوير واالستهالك، أو تلك اليت يكون من الضروري ضمن األعمال الصناعية واإلنت
ت من خالل عمليات استخراج "وعلى سبيل التعميم، فإن التعريف يتضمن أيضًا . التخلص منها قد يتم إنتاج النفا

ائية، اخلامات، وخالل مراحل تصنيع ومعاجلة املواد واخلامات األولية لتحويلها إىل وسائ ط قابلة للتصنيع أو منتجات 
ويستثىن من ذلك التعريف . وكذلك خالل عمليات استهالك املنتجات النهائية، وغريها من األنشطة البشرية األخرى

 ".املخلفات اليت يتم إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها يف موقع إنتاجها
 II -2- ت لدفن أو احلرقا   كالمها خيارات سيئة: للنفا
ت      الصلبة املستخدمة على نطاق  بصرف النظر عن الوضع االقتصادي لدولة ما، فإن معظم أساليب إدارة النفا

ت ر . واسع حىت اآلن هي استخدام مدافن القمامة والدفن يف املسطحات املائية وحرق النفا حيث متت دراسة اآل
سطحات املائية على نطاق واسع، ومت توثيق هذه النتائج توثيقًا علميًا أو الدفن يف امل/السلبية املرتتبة على مدافن القمامة و

ا مع ذلك ال تزال متارس يف معظم أحناء العامل ، إال أ لتايل أصبحت مفهومة متامًا  ، ر . دقيقًا وتشمل بعض تلك اآل
جودة ونوعية احلياة  تلوث اهلواء بسبب الغازات والرشح وما إىل ذلك، وتدهور الصحة العامة، واخنفاض معدالت

االدولالسليمة، إضافة إىل تزايد األعباء االقتصادية على  لرغم من ذلك يتم  .، وفقدان املوارد واإليرادات املرتبطة  و
ت الصلبة كبديل  ، ويرجع ذلك جزئيًا إىل املفاهيم " عملي"تشجيع حرق النفا حىت يف االقتصادات املتقدمة الواعية بيئيًا

تاخلاطئة وع لتخلص من النفا ويف بعض احلاالت، يكون حرق . دم فهم أسلوب العمل الداخليّ هلذه اآلليات اخلاصة 
ت و ملقارنة مع مدافن النفا ت الصلبة /املخلفات أفضل،  أو الدفن حتت املسطحات املائية، نظراً إىل أن حرق النفا

نتج كمية كبرية من الطاقة الصاحلة لالستخدام  ُ   .اليت تؤدي إىل تعويضات أفضل من الناحية البيئية) ء واحلرارةالكهر(ي
II -3- ت إىل موارد   النقلة النوعية املطلوبة: من نفا
ت مل تعد تعترب مبثابة أعباء، وذلك      يبدو من املمارسات األوروبية لإلدارة البيئية املستدامة أنه من الواضح أن النفا

مثل منوذج االقتصاد الدائري، -النافذة اليت تدعم بنشاط مناذج إدارة املوارد املستدامة  بفضل سياسات التمكني والقوانني
ت املفيدة بيئيًا إىل موارد القائم " النموذج االقتصادي اخلطي غري املستدام"حيث جيب اخلروج من  .وتقنيات حتويل النفا
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استخراج املوارد، مث "ودية املوارد، والقائم على منهجية يف الوقت احلايل، والذي يستند إىل فرضية هشة تتمثل يف عدم حمد
  .يف دائرة مغلقة متكررة" إدخاهلا يف عمليات التصنيع، مث استهالكها، مث التخلص منها كمخلفات

ا مبثابة نقلة نوعية هائلة على سبيل املثال، تسارعت . إن آلية اخلروج من هذا النموذج االقتصادي اخلطي تعترب حبد ذا
منوذج -واتباع النموذج البديل. 2005إغالق مدافن القمامة حبلول عام "العملية يف أملانيا من خالل تنفيذ سياسات  هذه

ا ""حيث الحظت دائرة أحباث الربملان األورويب أن -االقتصاد الدائري املستدام قيمة املواد واملنتجات يتم االحتفاظ 
  .الل االستخدام الدوري للمواد يف االقتصاد، من خ"على مستوى ممكن ألطول فرتة ممكنة

يساعد على التقليل إىل أدىن حد ممكن من احلاجة إىل مدخالت ] منوذج االقتصادي الدائري"[كما تشري أيضًا إىل أن   
الل جديدة من املواد والطاقة، مما يقلل من الضغط البيئي املرتبط بدورة حياة املنتجات، بداية من استخراج املوارد، من خ

اية دورة احلياة ت مبثابة أعباء، بل كموارد حتفز ". اإلنتاج واالستهالك إىل  فاالقتصاد الدائري مل يعد ينظر إىل النفا
ويستند مفهوم االقتصاد الدائري على املبادئ البيئية للتكامل وإعادة تدوير املواد . العديد من األنشطة االقتصادية الدورية

  .يف الطبيعة
ت من خالل منهج االقتصاد الدائري: 03 الشكل رقم   إدارة النفا

  
  :خامتة

ت وهو أمر ال يرغب أحد يف رؤيتها أو حىت التفكري فيها، وتعترب         يف أنشطتنا اليومية تطرح الكثري من أنواع النفا
لنسبة لصحتنا وبيئتنا، فنحن حباجة إىل تغيري ذهنياتنا لفهم أنه من خالل  ال مرتفعة للغاية  تكاليف اإلمهال يف هذا ا

ت وإعادة استخدا مها وإعادة تدويرها حنن ال نسهم فقط يف بيئة أفضل، بل حنن نوفر أيضًا موارد مثينة غري ختفيض النفا
 . متجددة

ت       ت هي املال. "واآلن من السهل نسبيًا احلصول على فائدة اقتصادية من أنشطة إدارة النفا فنحن نعلم " النفا
ومع التكنولوجيات املتاحة من . اليت نرميها بعد استخدامها مجيعًا أن هناك الكثري من القيمة املضافة يف معظم األشياء

ت ننتجها تقريباً  فهي جمرد مسألة وعي وتعلم منذ الطفولة ومحالت إعالمية ودعم حكومي . املمكن إعادة تدوير أي نفا
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ت والتخلص منها ببساطة عن طريق تطبيق التكنولو  .وخطط استثمار فعالة جيا املناسبة ومن املمكن استخدام أية نفا
ت وإعادة تدويرها ميكن أن حتقق منافع اجتماعية واقتصادية . وإنفاق األموال املطلوبة وعالوة على ذلك، فإن إدارة النفا

  .-التجارة املرحبة-ملحوظة او ميكن التعبري عنها بعبار 
 قائمة املراجع
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 االقتصاد الدائري كمدخل استراتیجي لتحقیق أبعاد التنمیة المستدامة 
The circular economy as a strategic entry point to achieve the 

dimensions of sustainable development-  
  

  اجلزائر  -مخيس مليانة –طالب دكتوراه ، جامعة اجلياليل بونعامة : 1عبد القادر جياليل بن فرج -
   اجلزائر  -مخيس مليانة –جامعة اجلياليل بونعامة  ،)أ(أستاذ حماضر  : 2منية خليفة  -
  

   : ملخص
كل   إن ما تعاين منه األرض اليوم من مشاكل بيئية ،استوجب ضرورة إجياد منوذج اقتصادي جديد يعمل على حتقيق تنمية شاملة مستدامة ، ويراعي   

ت .مبا فيها محاية البيئة اجلوانب    .فكان من بني احللول منهج االقتصاد الدائري ، ذلك االقتصاد الذي ال مكان فيه للنفا
دف هذه الورقة البحثية إىل إبراز دور االقتصاد الدائري يف خلق توازن بني حتقيق التنمية ومحاية البيئة مع احلفاظ على املوارد        الطبيعية  حيث 

لتايل املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة حيث مت التطرق إىل ماهية . إلضافة إىل خلق فرص استثمارية جديدة مبا تتضمنه من خلق ملناصب العمل ، و
الدائري يف حتقيق  االقتصاد الدائري ومبادئه وأهدافه ، وكذا تناول جانب التنمية املستدامة من حيث مبادئها وأهدافها ، ويف األخري نتناول دور االقتصاد

 .لدول العربية  2030أهداف التنمية املستدامة 
  .، التنمية املستدامة املوارد الطبيعية، محاية البيئة، الدائري االقتصاد :الكلمات املفتاحية

  JEL:  ،P25 ،Q57 ،P28 ،Q01صنيف الت
  :Abstract  

The environmental challenges facing the Territory today have necessitated the creation of a new 
economic model that focuses on achieving comprehensive and sustainable development that takes into 
account all aspects, including the protection of the environment. approach to the circular economy, 
which has no place for waste . 
       This research paper aims to highlight the role of the circular economy in creating a balance 
between sustainable development and environmental protection, while preserving natural resources, 
as well as creating new investment opportunities , including job creation, thus contributing to the 
achievement of sustainable development. He also discussed the role of sustainable development in 
terms of principles and objectives, and the role of the circular economy in achieving the 2030 
Sustainable Development Goals in Arab countries . 
Key words: circular economy, environmental protection, natural resources, sustainable development) 
Jel Codes Classification : P25, Q57, P28 ,Q01. 

 : مقّدمة -
يعد النظام االقتصادي ألي جمتمع مبثابة اإلطار العام من القواعد واملعايري اليت حتدد كيفية وطريقة التعامل بني 
تمع ، من خالل خلق مزيج من العالقات  االحتياجات البشرية واملوارد الطبيعية واإلمكانيات التقنية واملعرفية داخل ا

تمع  االقتصادية والقانونية واالجتماعية اليت تمعات من تغري املناخ .حتكم وتسري ا ت اليت تواجهها ا ومع تزايد التحد
وندرة املوارد والنمو السكاين العاملي املطرد ، ويف ظل توجه عاملي العتماد مفاهيم االستدامة مبفهومها الشامل ، أولت 

مل وارد وكيفية احلفاظ عليها وتطبيق أسس االستدامة ، العديد من األنظمة االقتصادية يف اآلونة األخرية االهتمام املوجه 
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ة  ا لبيئة واملوارد والتحول لنماذج اقتصادية جديدة كحل  حيث مت طرح عدد من املبادرات من أجل االهتمام 
ت اليت يشهدها العامل    .التحد

ونظام  نظام االقتصاد الدائرير ومن أهم النظم االقتصادية اليت ظهرت مؤخرا لتتوافق مع تلك التوجهات نذك      
  . االقتصاد التشاركي

ألنظمة اخلضراء اليت تعمل على حتسني حالة الرفاهية       ويسمى كل من النظام االقتصاد الدائري والنظام التشاركي 
 .البشرية والقضاء على الفقر ، ويف نفس الوقت احلد من املخاطر البيئية وحتقيق التنمية املستدامة 

  : البحث يف سؤال جوهري يتمثل فيما يلي  إشكاليةسبق ، ميكن حصر  ى ضوء ماو عل
  التنمية املستدامة و البيئة   ؟  وحتقيق أهداف إرساءيف  نظام االقتصاد الدائريساهم ي مدى أي إىل
  : عن هدا التساؤل الرئيسي فانه من الضروري طرح التساؤالت الفرعية التالية  اإلجابةحىت يتسىن لنا و 

 ؟   القتصاد الدائري مادا نعين  -
 ؟   تتمثل أبعاد التنمية املستدامة فيما  -
 ؟   ما مدى مسامهة االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  -

  :فرضيات الدراسة 
  :دف تناول خمتلف التساؤالت املطروحة مت و ضع جمموعة من الفرضيات اليت واملتكونة من من اجل حصر املوضوع و 

نه منوذج صناعي جديد يعارض النموذج اخلطي الستهالك املوارد استنادا إىل :  القتصاد الدائرييقصد   -
لبيئة" أخذ ، صنع ، والتحول " الثالثية  ت الضارة   . يهدف إىل القضاء على النفا

   بعد اقتصادي و بعد اجتماعي و بعد بيئي  : ثالثة أبعاد مهمة : يف  أبعاد التنمية املستدامةتتمثل  -
يساعد االقتصاد الدائري على حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة من بينها العمل الالئق والنمو  -

االقتصادي وحتقيق اإلنتاج واالستهالك املستدامني وذلك عن طريق قدرته على حفظ وتكوين رأس املال والثروة 
  .  العامة واالبتكار التكنولوجي  

ا عالدراسة يف التعرف على  أمهيةتنبع  :الدراسة  أمهية ثريا لى التنمية املستدامة و جوانب االقتصاد الدائري ، ومدى 
  .ا التطرق إىل واقع اقتصاد التدوير يف الدول العربية وعامليا  ذو كالبيئة ،

يف مثل هدا النوع من   األنسبالدراسة املنهج الوصفي التحليلي كونه  إشكاليةعلى  اإلجابةاعتمد يف  :منهج الدراسة 
لدراسة و دلك من خالل تقسيم الدراسة  إبرازالبحوث لتقرير احلقائق و    : إىلاملفاهيم املتعلقة 

  .    التأصيل النظري لالقتصاد الدائري :  األولاحملور 
  .  اإلطار املفاهيمي للتنمية املستدامة و البيئة :  احملور الثاين

 .لدول العربية  2030االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة دور :  احملور الثالث
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I -  النظري لالقتصاد الدائري  التأصيل:  األولاحملور    .  
I - 1  -  ماهية اإلقتصاد الدائري :  
I -1-1 -  الدائري  االقتصاد إىلاخلطي  االقتصادمن  لالنتقالاإلطار النظري : 

اجتاه واحد إلنتاج السلع واليت  إتباعلقد اعتمد االقتصاد يف معظم دول العامل ولفرتة طويلة على النظام اخلطي ، ما يعين 
ت بعد استهالكها    ) .1الشكل رقم ( ستصبح نفا

كميات هائلة من   إىل، يؤدي " أخذ ، صنع ، استهالك ، صرف أو ختلص " وهلذا فإن املنهج اخلطي املبين على الثالثية 
ت  وبينما ولد هذا النموذج االقتصادي مستوى غري مسبوق من النمو ، فإن الطلب املتزايد على املوارد أصبح غري . النفا

لى حقيقة لذا فإن هذا العيب يف اقتصاد اخلطي احلايل يعتمد ع. )4، صفحة 2014نفاح و بطيب، ( لالستدامةقابل 
 Report of the ELLEN )أن هناك كمية حمدودة من املواد وأن توافرها يعتمد على عدة آليات 

MACARTHUR, 2015, p. 19)  إلضافة حيث  االقتصادياألضرار النامجة عن هذا النموذج  إىل، 
يقرب من  أرسلت أورو ما 2012طن من البالستيك يلوث حميطات العامل ، ويف العام  350000يوجد ما يقارب 

ا اليت بلغت  ت إىلمليار طن  2.3نصف نفا ونتيجة هلذه األضرار كان البد من إجياد بعض احللول اليت . مكب النفا
  .الدائري  االقتصادومن بني هذه احللول املقرتحة جند .  واالقتصادتساهم يف محاية البيئة واملناخ 

  .منوذج اإلقتصاد اخلطي :  01الشكل 

  
I -1-2 -  مفهوم االقتصاد الدائري :  

  : فيما يلي  إجيازهاالدائري ، وميكن  االقتصادهناك عدة تعاريف تندرج ضمن مفهوم 
  الدائري يعتمد على فكرتني بسيطتني  االقتصادأن مفهوم  إىل آرثريشري تقرير مؤسسة ألني ماك : 
ت ميكن إعادة استخدامه كمورد ، أما الثانية   ن ما يعترب نفا       فتتمثل يف احلاجة إىل فصل : األوىل مفادها الوعي 

 .(Barbara, 2016)  النمو االقتصادي عن استخدام املوارد الطبيعية
   هو اقتصاد يتم فيه احلفاظ على قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة ويتم : االقتصاد الدائري

ت   . (MONTAIGNE, 2016, pp. 19-34)احلد األدىن  إىلتقليل إنتاج النفا
  استخدام املنتجات واملواد اخلام ، والقدرة على  إعادةوصناعي يعتمد على هو نظام اقتصادي : االقتصاد الدائري

 كما يعمل على تقليل تدمري القيمة يف النظام الكلي وتعظيم خلق القيمة يف كل وصلة يف النظام.جتديد املوارد الطبيعية 
(Le Moigne, 2018, p. 24). 
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  ا من خالل اعتماد التطوير  إىلعلى أنه اقتصاد حيوي يهدف : يعرف االقتصاد الدائري تغيري الطريقة اليت نعيش 
واالبتكار يف الصناعة واالستهالك  ، ويوفر االقتصاد الدائري العديد من الفرص لضمان االستدامة والنمو على املدى 

 (Bastein & others, 2013, p. 4)الطويل 
  ائية اال بكميات قليلة جدا ويف أضيق احلدود ، وال : االقتصاد الدائري ت  هو االقتصاد الذي ال ينتج عنه نفا

ت واملنتجات  ر سلبية على البيئة ، ويقوم على تدوير املكو . االستخدام والتدوير جبودة عالية  وإعادةيرتتب عليه أي آ
والتجديد من بداية تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة ،  لإلصالحواملنتجات تكون قابلة  كما أن السلع

لتايل ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة ، ومبا حيقق التنمية املستدامة  .)12، صفحة 2018صارة، ( و
  هو اقتصاد مستدام يقوم على استخدام موارد أقل من عمليات التصنيع ، ويعتمد على تغيري : االقتصاد الدائري

ت ، وذلك عن طريق  والتدوير ،  واإلصالحاالستخدام  إعادةاألنشطة واملمارسات املرتبطة بكيفية التخلص من النفا
ت إىل مو  إعادةمبعىن إمكانية  ا يف عمليات أخرى من خالل حتويل املنتجات واملكو اد خام مرة أخرى ميكن االستفادة 

 .)343، صفحة 2018بسام مسري، ( اإلصالح وإعادة التصنيع
  مفهوم االقتصاد الدائري:  02الشكل 

  
االت والفرص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة . د:  املصدر  ،واالقتصاد الدائري يف العامل العريب لتحقيق التنمية املستدامة، دائرة البحوث االقتصاديةصارة اجلزار ، ا

  . 12، ص  2018احتاد الغرف العربية  ، 

I - 2  - مؤشرات االقتصاد الدائري  إطار       : 
القتصاد الدائري  إطاربوضع  2014قامت املفوضية األوروبية يف عام  إىل متابعة  اإلطارويهدف هذا .الرصد اخلاص 

. مدى تقدم االقتصاد الدائري بطريقة تشمل أبعاده املختلفة يف مجيع مراحل دورة حياة املوارد واملنتجات واخلدمات 
لتايل فإن   اإلنتاج. املراقبة لديه جمموعة من عشرة مؤشرات جممعة يف أربع مراحل وجوانب من االقتصاد الدائري  إطارو

ت ، املواد اخلام الثانوية ، القدرة التنافسية واالبتكار واالستهالك وإدارة ال وتقسم تلك املؤشرات الرئيسية إىل . نفا
ت : مؤشرات فرعية تتضمن  الناتج  إىلاالعتماد على مواد خام مصنعة حمليا ، احملافظة على املعايري البيئية ، نسبة النفا

الستهالك احمللي ، نسب ت الطعام ، احمللي اإلمجايل وعالقتها  إىل مدى مسامهة املوارد املعاد تدويرها يف  إلضافةة نفا
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الطلب على املواد اخلام ، كما تتضمن املؤشرات معدل التدوير اإلمجايل للدولة ، ومعدل االستثمارات املضافة بعد إعادة 
  .عائدة من تلك العملية التدوير ، ومعدل التجارة بتلك املواد املعاد تدويرها ، وأخريا القيمة املضافة ال

  :مؤشرات االقتصاد الدائري  إطار:  03الشكل 

   
I -3- مسات ومداخل االقتصاد الدائري:  

 : )2017جملة، ( الدائري وهي لالقتصادهناك مخسة مسات 
  ت  .تصميم النفا
  واألنشطة تعزيز القدرة على التكيف من خالل التنوع يف العمليات. 
  االجتاه حنو مصادر الطاقة املتجددة. 
  التفكري يف النظم البيئية. 
  التفكري يف أجهزة الطرد. 

 :(Esposito & Tse, 2018, pp. 5-19) وترتكز االستدامة يف االقتصاد الدائري على ثالث معايري هم 
 كيفية استغالل املوارد املتجددة وغري املتجددة مبا يف ذلك التطوير التكنولوجي   إىلتشري : قاعدة املدخالت   -  أ

 .ترتكز على أن حتسني الكفاءة له األولوية على القدرة : قاعدة العمليات أو التشغيل   -  ب
ت وحدود االستيعاب يف البيئة  إىلتشري : قاعدة املخرجات   -  ت  .أمهية التوازن بني حجم النفا
I -4- مبادئ االقتصاد الدائري :  

  : (Simon, 2019, pp. 299-300)  يقوم االقتصاد الدائري على ثالث مبادئ  نوجزها فيما يلي
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  ت احملدودة ، وموازنة تدفقات املوارد احملافظة على رأس املال الطبيعي وتعزيزه عن طريق التحكم يف املخزو
 .املتجددة 

  على فائدة ت واملواد   .حتسني عائد املوارد عن طريق تدوير املنتجات واملكو
  فعالية النظم من خالل الكشف عن العوامل اخلارجية السلبية.  

I -5- معوقات تطبيق االقتصاد الدائري :  
، 2018بسام مسري، ( كما يليهناك العديد من املعوقات اليت تواجه التحول حنو االقتصاد الدائري وميكن حصرها  

 :)344صفحة 
  وتتمثل فيما يلي : املعوقات الثقافية: 

o القصور يف وعي واهتمام العمالء. 
o  تردد املؤسسات يف تطبيق االقتصاد الدائري. 
o  استعداد حمدود للمشاركة يف سلسلة القيمة أو االقتصاد الدائري. 
  وتتمثل يف :التشريعية املعوقات: 

o  عرقلة القوانني واللوائح. 
o  القصور يف وجود إمجاع عاملي حول حتمية تطبيق االقتصاد الدائري. 
o  الدائرية احملدودة  واإلجراءاتالتدابري. 
  املعوقات التسويقية : 

o  اخنفاض أسعار املواد اخلام. 
o  تكاليف استثمارية عالية مقدما. 
o  األعمال الدائرية متويل حمدود لنماذج. 
o  عدم وجود معايري حمددة للتطبيق. 
o  اخنفاض اجلدوى االقتصادية لنماذج األعمال الدائرية. 
  املعوقات التكنولوجية : 

o  ت  .نقص أو قصور يف البيا
o  التصميم الدائري احملدود. 
o  ضعف القدرة على تقدمي منتجات عالية اجلودة معاد تصنيعها. 
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II - اإلطار املفاهيمي للتنمية املستدامة و البيئة: احملور الثاين  
II -1 :مفهوم التنمية املستدامة : 
 اليت شكلتها األمم املتحدة لدراسة هذا املوضوع وقدمت هذا التعريف عام   : تعريف اللجنة العاملية للبيئة والتنمية

شامالً وخمتصراً للتنمية املستدامة أذا يعد هذا التعريف  The common future بعنوان مستقبلنا املشرتك 1987
 احتياجاته  املقبلة علي تلبية األجيال  املساومة بقدرة  التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر من دون ا”بتعريف 

(Kirchherr, Piscicelli, Bour, Kostense-Smit, & Muller, 2018, pp. 264-272) 
 وعرفت التنمية املستدامة من قبل Edward Barbier ” االرتفاع  إيلذلك النشاط االقتصادي الذي يودى  ا

قللرفاهية االجتماعية مع اكرب قدر من احلرص علي املوارد الطبيعية املتاحة  عبد ( البيئية واإلساءة األضرارقدر من  و
 )244، صفحة 1998اخلالق، 
  ا بضع  أوال يف بضع مناطق  اإلنساينعلى التقدم  اإلبقاءكما تعد التنمية املستدامة مسار جديد للتنمية اليت من شأ

 )316، صفحة 2001، .دمحم ع(سنني فحسب ، بل يف العامل كله و حىت يف املستقبل البعيد 
و يقصد بالتنمية املستدامة حتقيق معدالت من التنمية يف املوارد املتاحة مبا يتجاوز معدالت منو السكان مما يؤدي  -

إىل توفري االحتياجات اخلاصة لألجيال القادمة من هذه املوارد حيث ميكن تقسيم مفهوم التنمية املستدامة على النحو 
 )6، صفحة 2001حسن، (التايل 

توفري أرصدة من املوارد الطبيعية يف تاريخ معني وبالكميات اليت ا يقصد  :التنمية املستدامة للموارد الطبيعية  -
 تكفي لألجيال القادمة بعد نفاذ الكمية املستهلكة بواسطة األجيال احلالية من السكان 

بالزيادة الذي يتحقق خالل فترة يقصد به معدل التغري  يف الناتج القومي :التنمية املستدامة للنمو االقتصادي  -
زمنية معينة مع الزيادة يف معدل منو املوارد املتاحة حيث تتطلب التنمية االقتصادية املستدامة ضرورة اخنفاض معدالت 

  .استهالك املوارد الطبيعية  
ة حالص,التعليم  :تتكون التنمية االجتماعية من جمموعة من املتغريات وهي   :التنمية املستدامة للنمو االجتماعي  -
ألجيال و تتحقق التنمية االجتماعية املستدامة عندما تتوفر املوارد الالزمة لسد احتياجات ا...، مستوى املعيشة ,

  لفقرالعالج و أيضا معدالت مقبولة ملستوى معيشي واليت جتنب حدود معدال االقادمة من فرص  التعليم و
II -2- التنمية املستدامة أهداف : 
ا وحمتواها إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن تلخيصها فيما يلي     أمحد (تسعى التنمية املستدامة من خالل آليا

  )19، صفحة 2007فرغلي، 
 حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان.:  
 تعمل التنمية املستدامة على توطيد العالقة بني البيئة والسكان : احرتام البيئة الطبيعية 
 ملشكالت البيئية  .من خالل مشاركتهم يف إجياد حلول هلذه املشاكل البيئية: تعزيز وعي السكان 
 جب توظيفها بشكل عقالينعلى اعتبار أن املوارد الطبيعية هي موارد حمدودة لذا و : حتقيق استغالل عقالين للموارد. 
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 تمع هداف ا ال التنمو : ربط التكنولوجيا احلديثة  مهية التقنيات املختلفة يف ا وكيفية  يمن خالل توعية السكان 
تمع و حتقيق أهدافه املنشودة  .استخدامها يف حتسني نوعية حياة ا

 تمع ت ا  .إحداث تغيري مستمر و مناسب يف حاجات و أولو
صة القول أن اهلدف األساسي للتنمية املستدامة هو حتقيق اإلنصاف داخل اجليل احلايل من خالل حتقيق العدالة خال 

و بني األجيال احلالية و املستقبلية،كما تراعي محاية البيئة رغبة يف التقليل من األزمات و املشاكل البيئية العاملية  واملساواة،
  .م تكنولوجيات أنظف تعمل على حماربة التلوث و محاية البيئةو تدعي أيضا إىل العمل على استخدا

II -3- : أبعاد التنمية املستدامة :  
  .للموارد والرتشيد لضبط يتسم تفاعل إطار يف ومتداخلة مرتابطة األبعاد ثالثية تنمية املستدامة التنمية تعد  

  أبعاد التنمية املستدامة: 08الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن، .مطانيوس خمول، د.د: املصدر لد جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و  نظم اإلدارة البيئية و دورها يف التنمية االقتصادية،غامن عد   02، العدد25القانونية، ا
  .،39، ص  2009، 

II -4-  : ماهية البيئة :  
II -4-1 -  ين : مفهوم البيئة منزل ، وكثريا  أووالذي يعين بيت  OUKOSالبيئة كلمة مأخوذة من املصطلح اليو

 اإلنساينبعلم البيئة  أحياما تسمى  أووالبيئة احمليطة   ECOLOGYما حيدث اخللط بني علم البيئة
ENVIRENOMENT   يشمل دراسة كل الكائنات أينما تعيش بينما ) االيكولوجيا ( علم البيئة  أن، ذلك

املستدامةأبعاد التنمية   

 البعد االقتصادي البعد االجتماعي البعد البيئي

يتميز هذا البعد بضرورة احلفاظ على البيئة 
ومواردها الطبيعية،و يف أمهية االستخدام 

  :العقالين و األمثل هلا و يتمثل أيضا فيمايلي
  النظم االيكولوجية -
  التنوع البيولوجي -
  البيولوجيةاإلنتاجية  -
 القدرة على التكيف -

 يتمحور البعد االجتماعي يف ضرورة
تمع و  لفرد داخل ا ضرورة االهتمام 

  :اإلنصاف بني األجيال و تظهر يف
  العدالة يف التوزيع -
  احلراك االجتماعي -
  املشاركة الشعبية و التنويع الثقايف -
 استدامة املؤسسات -

يتمثل البعد االقتصادي للتنمية املستدامة 
يف انعكاسات و نتائج االقتصاد على 
البيئة و كيفية حتسني التقنيات الصناعية و 

  :يلي تظهر أهم عناصر هذا البعد فيما
  النمو االقتصادي املستدام -
  كفاءة رأس املال  -
  إشباع احلاجات األساسية -
 العدالة االجتماعية -
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، الصفحات 2007عثمان دمحم و ماجدة، (الطبيعية دون سواها  اإلنسانعلى دراسة عالقة  اإلنسانيةيقتصر علم البيئة 
28-29( .  

  : و هناك عدة تعاريف للبيئة منها 
  ت الرتبة وطبقة  األرضيةهي الغالف احمليط بكوكب الكرة : البيئة الذي  األكسجنيالبيئة هي ، األوزونومكو

ت والغازات  األرضنتنفسه لنعيش ، هي  اليت نزرعها لألمن الغذائي ، وهي مصدر املياه ، هي مصدر مواد البناء واحلرار
ت ، البيئة هي املوازن بني   )202، صفحة 2008دمحم و ساحل، (واحليوان والنبات   اإلنسانوالكيماو

  ما يط يف الرتبة واملاء واهلواء و يتمثل هدا احمل، و  اإلنساناحليوي و املعنوي الذي يعيش فيه احمليط املادي و  هي: البيئة
ت مادية أو كائنات حية ،حيتويه كل منهم  حيصل فيه على مقومات و  اإلنسانالذي يعيش فيه  اإلطارأو هي من مكو
 )150، صفحة 2007غول، (ته مع أقرانه من البشر مأوى و ميارس فيه حياوكساء و دواء ،و حياته من غذاء ،

II - 4 -2-  123، صفحة 2007خالد، (مشاكل البيئة( :  
  .مشاكل عديدة أمهها التلوث البيئي و استنزاف املصادر الطبيعية  إىلتتعرض البيئة 

تلوث البيئة يعين أي : العامة لقانون البيئة  األحكامجاء يف لوث اهلواء و املاء و الغذاء ، و و يشمل ت: التلوث البيئي  - أ
يؤثر على  املنشآتلكائنات احلية أو  األضرارتغيري يف خواص البيئة مما قد يؤدي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على 

 .حلياته الطبيعية  اإلنسانممارسة 
استنزاف املوارد الطبيعية أحد العوامل املؤثرة على البيئة حيث أدى االستخدام الزائد : تنزاف املوارد الطبيعية اس  - ب

) املادي و البيولوجي ( تدمري جزء كبري من رأس املال الطبيعي  إىلأدى حدوث ضغوط هائلة على البيئة و  إىلللتكنولوجيا 
ثأثر على ال،و  لإلنسان مثل التطور التكنولوجي خطرا على البيئة الستنفاد املوارد الطبيعية و ريا سليب ،و نظام االيكولوجي 

تسبب يف التصحر ، اجنراف الرتبة ، انقراض  األشجار إزالة: دمار بعضها ، و متثل هدا االستنزاف عموما فيما يلي 
ت الربية و البحرية     .ل نفاد بعض موارد الطاقة كالبرتو  إىل إلضافةبعض احليوا

III -   لدول العربية  2030الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  االقتصاددور : احملور الثالث.  
III -1-  : االقتصاد الدائري عامليا :  

لوصول إىل السلع املتطورة بشكل متزايد ، فإن        مع منو عدد سكان العامل ، وتزايد الطبقة الوسطى اليت تطالب 
السلع  إىلالدائري الذي ينظر  االقتصادحنو  االنتقالفنجد أن .العبء الواقع على املوارد الطبيعية سيزداد أكثر فأكثر 

ت ،االستهالكية الزائدة كمدخالت بدال من ا ا البيئية لنفا ت عظيمة للمجتمعات لتخفيض انبعا . يوفر إمكا
اية عمرها  ، ميكن توليد قيمة جديدة من خالل إعادة استخدام املوارد القيمة  االفرتاضيفبمجرد وصول املنتجات إىل 

كما أنه يزيل استخدام املواد .  الدائري بقدراته على االستعادة والتجديد من خالل البنية والتصميم االقتصادحيث يتميز .
ت من خالل تصميم متفوق للمواد واملنتجات واألنظمة  إىلالكيميائية السامة ، ويهدف    .القضاء على النفا
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أنظمة ومواد التكنولوجيا : ومن أهم القطاعات اليت يتوقع أن يكون فيها االقتصاد الدائري ذو منافع كبرية كل من        
ت الصادرة عن املنظمة اهلولندية لألحباث العلمية التطبيقية . السيارات والبناء الفائقة وصناعة  حيث تشري احلسا

(TNO)  مليار يورو من العائدات ،  7إىل أن هولندا سيمكنها التحول حنو منوذج دائري على املدى الطويل من توليد
إل % 4.1أي ما يقرب من  ر  إىلضافة من الناتج احمللي اإلمجايل اهلولندي ،  الفوائد املباشرة ، هناك العديد من اآل

غري املباشرة اإلجيابية مثل تصدير املعرفة ، والقدرة على خلق اقتصاد دائري يعمل كقوة دافعة لعمليات التصنيع وإعادة 
لنسبة لوترية االنتقال حنو . )126-125، الصفحات 2007خالد، (التدوير يف هولندا  وعلى املستوى األورويب 

وميكن لذلك النوع . مليار أورو سنو  560 – 300االقتصاد الدائري ، فترتاوح تقديرات وفورات التكلفة املادية بني 
ر تقلبات األسعار واخلسائر الناجتة عن عدم توفر املواد اخلام  االقتصادمن    .أن خيفف من آ

ومن املتوقع . لتسريع التحول يف القارة  االقتصاديةومن أجل ذلك اعتمدت املفوضية األوروبية حزمة من التوجهات        
املستدام وتوليد فرص عمل  االقتصادييز النمو ز وتع أن تؤدي هذه اخلطوة إىل تعزيز القدرة التنافسية العاملية ألورو

ت احمللية و  % 65داف من بينها إعادة تدوير حيث جند أن هولندا قد وضعت أه.جديدة  من  % 75من النفا
ت  ت التعبئة ، وكذلك تقليل مدافن النفا دف هولندا . 2030حبلول عام  % 10حد أقصى يبلغ  إىلنفا  إىلو

ت حبلول عام  % 50تدوير  إعادة   . 2017عام  % 23مقارنة بــ  2022من مجيع النفا
ن ، االقتصادعاملية يف ومن التجارب ال        ن أيضا حنو اقتصاد دائري عايل الدائري جتربة اليا حيث انتقلت اليا

ئية واستعادة ما يصل  عادة تدوير غالبية األجهزة االلكرتونية واملنتجات الكهر من املواد اليت حتتوي  % 89الكفاءة 
  .عليها 
III -2-  : االقتصاد الدائري عربيا :  

ا بلدان  2مليون كم 1.11تبلغ مساحة املنطقة العربية حوايل        ملنطقة على أ ، كما ميكن وصف معظم البلدان 
ستثناء السعودية  وهذه اخللفية توضح النسبة الكربى اليت قد . اللتني تعتربان من الدول الصاعدة  واإلماراتمية ، 

ت الصادرة عن الدول العربية ت العاملية  إمجايلكنسبة من   تشكلها النفا   .النفا
ملنطقة بشكل نسيب حىت وقت الربيع العريب ، حيث كان قسم  إدارةوقد كانت حماوالت  ت متواجدة   إدارةالنفا

ت وتدفق املواد التابع جلامعة روستوك نشطا يف الدول العربية ، األمر الذي مكن الدول العربية من اكتساب اخلربة  النفا
ت وتطوير أساليب احلل املناسبة ذات ا وقد أثر الربيع العريب وتداعياته سلبا على العديد من املشاريع . لصلة بتدوير النفا

ت يف الوقت احلاضر   .،حيث أن بعض البلدان أصبح لديها مشاكل أكرب من جمرد إدارة النفا
ت اليت يتم معاجلتها يف حمطات        لنسبة هلا ، أن نسبة النفا فنجد يف مصر واليت يعد هذا املفهوم حديثا نسبيا 

ت هي نسبة ضئ تمعاجلة النفا تدعم احلكومة األملانية مصر يف إنشاء  اإلطارويف هذا  .يلة جدا من إمجايل حجم النفا
ت من خالل عدد من اإلجراءات تتلخص يف  ت : اإلدارة املستدامة للنفا ت وإدخال مجيع النفا إنشاء سلطة النفا
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ت البلدية املختلطة واستخدام الوقود  املفصولة وتصميم وبناء وتشغيل العديد من املشاريع التجريبية للمعاجلة من النفا
ت لصناعة االمسنت امل   .ستخرج من امللفات من النفا

ت سنو من  12وعلى جانب آخر تنتج السعودية        مدينة وقرية يف اململكة ، وميثل  170مليون طن من النفا
ض وجدة ومكة املكرمة واملدينة املنورة والدمام حوايل نصف   إنتاجاإلنتاج اليومي للمدن الكبرية يف اململكة من الر

ت وإعادة  ت يف اململكة العربية السعودية ، وال يوجد حىت اآلن يف اململكة العربية السعودية برامج لفرز النفا النفا
ستخدام طرق آمنة  ت  ت . تدويرها أو التخلص من النفا ت يف البلدية  إىلفبشكل عام تذهب النفا   مواقع طمر النفا

ت الصديقة للبيئة لعام ووفقا لتقرير صادر عن مؤمتر ال      مليون طن  29، من املرجح أن يتم توليد حوايل  2015نفا
وللقضاء على هذا النمط املدمر ، كانت اإلمارات صارمة يف املضي قدما . 2020من القمامة يف اإلمارات حبلول عام 

ت ' يف هدف  دف اإلمارات ' عدم وجود نفا ت من  % 75حتويل  إىل، حيث  ت عن من النفا مواقع دفن النفا
، كما تعزز سلطات ديب ممارسة إعادة االستخدام وإعادة  2021تدويرها حبلول عام  وإعادةاستخدامها  إعادةطريق 
  . )14، صفحة 2018صارة، ( التدوير
 13إنشاء  إىلسعي دولة عمان  إىلوكذلك أدى التأثري السليب لالقتصاد اخلطي على الوضع البيئي يف املنطقة ،      

ت مصممة هندسيا و  ت على مستوى البالد لضمان  36مدفن نفا   .البيئية  االستدامةحمطة حتويل نفا
III -3- : لدول العربية  2030الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  االقتصاددور  :  
ويركز مفهوم االقتصاد األخضر  .يعد االقتصاد الدائري واالقتصاد التشاركي أحد أدوات االقتصاد األخضر الشامل     

  .كفاءةالشامل بشكل كبري على حتقيق التقدم املستدام يف أحوال املواطنني والنهوض حنو اقتصاد ال
لقيام بذلك فإنه يركز على ختفيف حدة الفقر وعلى النمو املنصف عند تنفيذ السياسات ونقل االستثمارات العامة  و

  .وخلق وظائف الئقة ومستدامة  االقتصادواخلاصة حنو القطاعات اخلضراء يف 
ويعترب االقتصاد الدائري اقتصادا منخفض الكربون أي أنه نظيف وذو كفاءة من حيث اإلنتاج ، لكنه أيضا شامل      

  .من حيث االستهالك والنتائج 
وحتقيق  لالستدامةبشأن العناصر الرئيسية  االقتصاديةوتتيح أهداف التنمية املستدامة فرصة إلعادة صياغة السياسة     

اليت تبنتها القمة العربية اليت عقدت مبوريطانيا عام  2030ترب حتقيق األهداف شيئا رئيسيا خلطة عام األهداف ، ويع
ت االجتماعية  17للتنمية املستدامة  2030ويتضمن جدول أعمال األمم املتحدة .  2016 هدفا ملعاجلة التحد

بشأن العمل  8ذات أمهية كبرية لتحقيق اهلدف  الدائري والتشاركي االقتصادحيث يعد دور . والبيئية األكثر إحلاحا 
ما على املستدامني ، واإلنتاجبشأن االستهالك  12الالئق والنمو االقتصادي املستدام واهلدف  وذلك عن طريق قدر

حفظ وتكوين رأس املال والثروة العامة واالبتكار التكنولوجي وخلق الوظائف ، مما يسهم يف منو اقتصادي مستدام شامل 
  عمالة كاملة ومنتجة وعمل الئق للجميع و 
أن تساعد على حتقيق العديد من أهداف التنمية  تاالقتصادوميكن هلذه . )16، صفحة 2018صارة، ( )8اهلدف ( 

مناط االستهالك  ستكمال أنشطة بناء القدرات يف إطار خطة السنوات العشر للربامج املتعلقة  املستدامة ، مصحو 
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 شامل ألمناط إصالحيتطلب  12كما أن حتقيق اهلدف . املستدامة املدعومة مبجموعة من السياسات والتدابري  واإلنتاج
ت اليت يتبناها النظام الدائري كنظام تصاحلي أو جتديدي  وإعادةاإلنتاج واالستهالك اخلطية  تدوير  واستخدام النفا

  .تصمم وتسوق فيه مجيع املنتجات عن طريق إعادة االستخدام وإعادة التدوير 
ت املواد  إىلإلضافة      الفوائد البيئية للنماذج الدائرية مثل االخنفاض الكبري يف استخدام املواد ، فإن التقليل من نفا

، حيث يتم تصميم املنتجات لتدوم ويستفاد من  تاالقتصادسيساهم يف التقليل من مشكلة الندرة اليت تعاين منها مجيع 
ت   منتجات التصنيع الثانوية واملواد الزائدة اليت   .كانت تعترب يف املاضي نفا

  .أهداف التنمية املستدامة :  4الشكل 
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  اخلامتة 
يعد االقتصاد الدائري البديل األفضل لالقتصاد اخلطي الذي نتج عنه استنزاف للموارد الطبيعية ومصادر الطاقة      

املستدامة ، وتلبية احتياجات األجيال احلاضرة من وتدهور البيئة ، وميثل االقتصاد الدائري مدخال هاما لتحقيق التنمية 
  .املوارد الطبيعية واحلفاظ على حقوق األجيال املستقبلية 

  : مجلة من النتائج سنوردها كالتايل  إىلومن خالل هذه الدراسة توصلنا     
 ن أيضا بسبب جاء منوذج االقتصاد الدائري ليس فقط بسبب ضرورة تغيري مسار النموذج اخلطي احلايل ، ولك

 .فرص االستثمارات اجلديدة  إىل إضافةالفرص اهلائلة اليت تسمح حبماية كل من البيئة واملوارد الطبيعية ، 
  استخدام املوارد بطرق خمتلفة وأكثر فاعلية  إىلاالقتصاد الدائري هو يف األساس منوذج اقتصادي يهدف. 
 ت أو حيدث تلو ،من بداية  االقتصاد الدائري مصطلح عام يعين االقتصاد الصناعي الذي ال ينتج نفا

 .تصميمه ومنذ النية يف إنشائه 
  ت كمورد التدوير ، إعادةيركز االقتصاد الدائري على وختفيض وإعادة استخدام املوارد املادية واستخدام النفا

التحقيق اهلدف العام املتمثل يف فصل النمو االقتصادي عن استخدام املوارد    .والتأثريات البيئية املرتبطة 
  : التوصيات 

  : قاعدة صلبة لالقتصاد الدائري البد من أخذ بعني االعتبار النقاط التالية  إرساءمن اجل 
 ت ومعاجلتها  : توفري البنية التحتية  وذلك عن ريق توفري االستثمارات الرأمسالية لبناء أو ترقية مرافق فرز النفا
 عن طريق تقدمي الدعم بشأن التدابري السياسية السليمة :  التشريعية واملؤسسات القانونية هيكلة النظم إعادة

ت   .وللمؤسسات املنسقة لقطاع إدارة النفا
 عن طريق نشر ثقافة التدوير واحلفاظ على البيئة :  املواطنني إشراك. 
 ضمان االستدامة املالية  : 
  االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف جمال تطبيق االقتصاد الدائري . 
 ت لالستفادة من اخلربة األجنبية واحلفاظ على البيئة حمليا   فتح جمال االستثمارات األجنبية يف جمال تدوير النفا
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  :ملخص
 وإنتاج املوارد استهالك ارتفاع معاجلة إىل حلاجة املتزايد العرتاف مدفوًعا ، األخرية السنوات خالل األمهية غاية يف الدائري االقتصاد مفهوم أصبح

ت ا ، اخلطي لالقتصاد التقليدي النموذج اتباع يف ذلك أن االستمرار املستقبل يف املوارد أمن لضمان خطوات اختاذ إىل واحلاجة النفا ً  استغالل من بدء
ت من التخلص" إىل وصوًال  الطبيعي العامل ا أصبح ، املناخ تغري عصر يف" النفا  هذا على الطبيعية املوارد ن عنه، لإلدراك املتزايد الدفاع ميكن ال أمرً

  .الدائري واليت على أساسها يتم دعم وترقية  األمن البيئي االقتصاد يوفرها اليت البيئية املقال الفوائد هذه الدراسة فتتناولذا حمدودة، وهل الكوكب
 .االقتصاد الدائري، االقتصاد األخضر، األمن البيئي، التنمية املستدامة: الكلمات املفتاحية

   JEL   :Q20, Q01, Q59 صنيفالت
:Abstract   

      The concept of a circular economy has become extremely important in recent years, driven by the 
growing recognition of the need to address rising resource consumption and waste production and the 
need to take steps to ensure resource security in the future. “waste” in the era of climate change, it 
has become untenable, with the growing realization that the natural resources on the planet are finite, 
this article discusses the environmental benefits provided by the circular economy on the basis of 
which environmental security is supported and promoted. 
Keywords: circular economy, green economy, environmental security, sustainable development 

Jel Codes Classification :Q20, Q01, Q59  
   

 :مقدمة
ا املاضية ، سيطر اقتصاد الصناعي على منوذج لإلنتاج واالستهالك أحادي االجتاه يتم  على مدار املائة ومخسني عامً
ت، ويف مواجهة تزايد عدد سكان  فيه تصنيع السلع من املواد اخلام وبيعها واستخدامها مث حرقها أو التخلص منها كنفا

ثريات بيئية سلبية ، يصبح من الواضح بشكل متزايد أن العمل   العامل وما يرتبط بذلك من استهالك متزايد للموارد و
ا ملستقبل مستدام، على إثر ذلك تنادت التحذيرات من خماطر التغريات املناخية وممارسات سكان  كاملعتاد ليس خيارً

دد احلياة على سطحها من خالل النهج اإلنتاجي واالستهالكي املبالغ فيه، وا ليت أصبحت التأثريات الناجتة األرض اليت 
دد مستقبل البشرية، ومن بني احللول للمطروحة تطوير بدائل والبحث عن رؤى  عن ذلك مسألة أولوية من األمور اليت 
لبيئة، ومن بني تلك األفكار سياسة التدوير، اليت تطورت وأصبحت اقتصادا قائما  أكثر توافقا مع الطبيعة وأقل إضرار 
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 على البحث هلذه الرئيسي اإلشكال طرح ميكن املنطلق هذا يف حتقيق فوائد بيئية  كبرية تبعا لذلك ومنبذاته يساهم 
  :اآليت النحو

  .  ؟البيئيكيف يساهم االقتصاد الدائري يف دعم األمن 
  هذه الدراسة  متقسي مت املطروحة اإلشكالية على واإلجابة املوضوع جوانب مبختلف اإلحاطة لغرض

  :االيت النحو على حماور ثالثة إىل
I - القتصاد الدائريامفهوم. 

II  - ألمن البيئيامفهوم.  
III -دور لالقتصاد الدائري يف دعم األمن البيئي  

I  -القتصاد الدائريمفهوم ا.  
عتباره مفهوم على الرتكيز مع الدائري، االقتصاد حول رخيية لنبذة التطرق احملور هذا خالل من سيتم  هذا األخري 
  .استخدامها وحسن الطبيعية املوارد على احلفاظ حنو العامل توجه يعكس حديث مصطلح

I -1- الدائري االقتصاد حول رخيية نبذة:   
رخيه إىل سبعينيات القرن املاضي ، عندما بدأ األكادمييون  ا يف الواقع ، ويعود  ا حديثً إن االقتصاد الدائري ليس مفهومً

  .له ورجال األعمال يف وضع تصور
ت"من االقتصادي األمريكي كينيث بولدينج يف أعماله " االقتصاد الدائري"تنبع اجلذور الفكرية لـ   سفينة اقتصاد

، حيث يشبه يف مقاله كوكب األرض بسفينة فضائية يوجد فيها إمداد حمدود من الطاقة ، والذي 1966" القادمة الفضاء
لط اية املطاف سوى  اقة الشمسية ، وإمدادات حمدودة من املياه واملواد ، واليت ميكن أن توفر فقط ال ميكن استبداله يف 

ا إذا متت إعادة استخدامها وإعادة تدويرها   .(Pearce, 2002, p. 60) مستقبالً مستدامً
/ املساحة (األول مبفهوم املوارد غري احملدودة ، يتميز "رائد الفضاء"و " رعاة البقر: "يصف بولدينغ نوعني من االقتصاد

كما ،(Santos, 2017) ،حبيث إذا استنفد مكاً ما، فيمكننا إجياد مكان آخر واالستمرار يف استكشافه) األرض
لسلوك املتهور  واالستغاليل والعنيف ، الذي تتميز به يرمز رعاة البقر إىل السهول اليت ال حدود هلا ويرتبط أيًضا 

تمعات املفتوحة   (Barbier & Joanne Burgess, 2017) .ا
ت املوارد كانت بال حدود ) اإلنتاجية(كان مقياس النجاح يف اقتصاد رعاة البقر هو اإلنتاج واالستهالك  ، ألن خزا

ح يف اقتصاد رواد الفضاء هو اإلنتاجية بل طبيعة ومدى إمجايل رأس املال البشري يف املقابل ، مل يكن مقياس النجا 
دة كفاءة استخدام املوارد والفكري  كانت املهمة يف اقتصاد رائد الفضاء هي احلفاظ على املخزون ، جزئياً   ,Burnet) بز

2019).  
هلا أمهية اليوم لتعزيز السياسات االقتصادية اليت حترتم حدود الكواكب، لقوله إن مقالة بولدينغ  حول االستدامة 

خذ على حممل اجلد فكرة احلدود البيئية"  ريى التلوث كموارد متبقية اليت مل تستخدم بعقالنية،  ل"حنتاج إىل اقتصاد 
(Ecological economics, 2015).  
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ًجا  Walter Stahelخالل السبعينيات من القرن املاضي ، أنشأ  معهد حياة املنتج يف جنيف ، والذي طور 
دائًر لالقتصاد يعتمد على النظم البيولوجية والتدفق الدائري للمواد متديد حياة املنتج ؛ جتديد املنتجات املستخدمة ؛ احلد 

ت ؛ التحول من بيع املنتجات إىل   An extensive( زيد من توطني النشاط االقتصاديبيع اخلدمات ؛ واملمن النفا

history of the Circular Economy ،،2016(.   
عالمة فارقة أخرى يف تطوير مفهوم االقتصاد الدائري، لقد طرحت  1972املنشور عام " حدود النمو"يعد تقرير 

  .إىل وجود نظام إنتاج يتيح إعادة االستخدام الفعال وإعادة تدوير املنتجاتقضا حدود املوارد ودعت 
قش املهندس املعماري والرت ستاهيل، وكذلك الكيميائي مايكل براوجنارت  يف أواخر الثمانينات من القرن املاضي ، 

ثريه على التنافسية االقتصادية وخلق فرص العمل  واملصمم ويليام ماكدونو فكرة االقتصاد الذي يعمل يف احللقات و
ا ، لن يكون هناك أي تضييع يف نظام مغلق ومثايل ألن ذلك  ً ت، وفًقا للباحثني الثالثة مجيع وتوفري املوارد ومنع النفا
سيكون مبثابة مواد وسيطة للعمليات األخرى،  ولكن كان هناك اثنان من خرباء االقتصاد البيئي الربيطاين ، ديفيد بريس 

يف   1990، اللذين كا يف أوائل التسعينيات أول من صاغ مصطلح االقتصاد الدائري  R. Kerry Turnerو 
ته    ".املوارد الطبيعية واالقتصاد البيئي"كتا

ت البيولوجية : يف األدبيات اليت تناقش االقتصاد الدائري ، يستنتج بشكل عام أنه مييز املوارد إىل فئتني املغذ
ت التقنية، تعترب هذه املواد  ،تتكون العناصر الغذائية البيولوجية على سبيل املثال من املنتجات الغذائية أو اخلشبية  واملغذ

مان إىل احمليط احليوي ، حيث تتحلل تتكون املواد الغذائية التقنية من مواد مثل املعادن  غري سامة وميكن إرجاعها 
من أجل احلفاظ على العناصر الغذائية التقنية يف . والبوليمرات والسبائك ، واليت ال ميكن حتللها وتستند إىل موارد حمدودة

لضمان اجلودة العالية واملتانة، جيب تنفيذ عمليات  هناك حتول حنو طرق جديدة للتصنيعب أن يكون دورة مغلقة ، جي
  .(Persson, 2015) جيب إضافة خطوات التصنيع اجلديدالتصنيع اجلديدة، كما 

دة استهالكهم ، إن النموذج االقتصادي اخلطي احلايل غري مستدام، استند هذا إىل حقيقة أ نه إذا استمر الناس يف ز
   .(Kuijper, 2013) فسيؤدي ذلك إىل مشاكل كبرية يف املستقبل

إىل إنتاج املزيد " مستقبلنا املشرتك"من تقريره حول  8مت تكريس الفصل   1987قدمت جلنة بروندتالند تقريراً عام  
، وأعطى رسالة قوية حول احلاجة إىل استخدام املوارد على حنو أكثر كفاءة ، وتشجيع إعادة التدوير وإعادة " بتكلفة أقل

قوة دفع إضافية لتعزيز ذلك بني احلكومات الوطنية واحمللية وكذلك  1992االستخدام، وأعطت قمة األرض يف ريو عام 
ا إلعادة  Interface Carpetsالقطاع اخلاص حبيث بدأت بعض الشركات مثل  ، يف تغيري مناذج أعماهلا وعمليا

دة األر  An extensive) حتدوير املواد واالستفادة بشكل أكثر فاعلية من الطاقة واملياه ، وختفيض التكاليف وز
history of the Circular Economy, 2016).  

ت يف عام  االقتصاد "، وهو أول استخدام ملصطلح  1996وصاغت أملانيا قانون االقتصاد الدائري وإدارة النفا
ن (Qian & Cuiyun Wang, 2016) يف النصوص القانونية"االقتصاد الدائري ". الدائري ، وأعقب ذلك قانون اليا

تمع 2002األساسي لعام  قانون التعميم االقتصادي " 2009، والصني لعام  " إلنشاء قواعد إعادة التدوير ا
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وأبرزها اسرتاتيجية  –لدائري فوق وطنية وقد أدرجت اهليئات أيضا خماوف االقتصاد ا" للجمهورية الصني الشعبية 
 ,PauloSavaget, Nancy M.P.Bocken, & Erik JanHultink) لالحتاد األورويب 2015االقتصاد الدائري لعام 

2017, p. 760).  
أحد الرسوم البيانية  ، نشرت مؤسسة إلني ماك آرثر تقريرها األول عن االقتصاد الدائري الذي تضمن 2002يف عام 

ا مستوحاة من مدارس فكرية خمتلفة مثل من  ا لالقتصاد الدائري ،صرحت مؤسسة إلني ماك آرثر  األكثر استخدامً
ال احليوي : املهد إىل املهد و البيئة الصناعية واالقتصاد األزرق،  مييز املخطط بوضوح بني دورتني ماديتني ) األخضر(ا

ال التقين     .(Erik JanHultink, 2014) )زرقاأل(وا
I -2- مفهوم االقتصاد الدائري:  

لنمو  منا استخراج املوارد على مستوى العامل إىل أكثر من ثالثة أضعاف ما كان عليه قبل أربعة عقود ، مدفوًعا 
أن يستمر اجتاه تسريع استغالل املوارد الطبيعية، ويف السكاين والنمو االقتصادي وأمناط االستهالك املتغرية، من املتوقع 

ت حرجة من تغري املناخ  ت إىل مستو ت واالنبعا نفس أدى االستخدام العاملي احلايل للموارد، والتخلص من النفا
ت"والتدهور البيئي على سبيل املثال، قدرت  مج األ" النظرة العاملية إلدارة النفا مم املتحدة للبيئة األخرية بتكليف من بر

ت الصلبة يتم توليدها سنًو من املنازل احلضرية وأنشطة التجارة والصناعة والبناء  710أن  مليارات طن من النفا
ت الكربون العاملية، واستخراج املوارد ومعاجلتها أدى  وحدها، كما أن الصناعات االستخراجية مسؤولة عن نصف انبعا

ت أكثر خطورة من التأثري على املناخ ودعم أنظمة ٪ من التنو  90إىل فقدان  ع البيولوجي واإلجهاد املائي مع مستو
ا على حقوق اإلنسان  ً احلياة الطبيعية مما كان يعتقد سابًقا يؤثر التدهور البيئي الناجم عن اإلدارة غري املستدامة للموارد سلب

تعريض استقرار صري وبيئة آمنة وصحية ومتوازنة من الناحية البيئية مع األساسية مثل احلق يف احلياة والغذاء واملياه وتقرير امل
  .(Iacovidou, J. Millward-, Hopkins, & J. Busch P. Purnell, 2017, p. 1280) االقتصادات للخطر

يف العقود القليلة املاضية ، مت اإلعالن عن االقتصاد الدائري بشكل متزايد كنموذج اقتصادي ميكن أن حيل حمل 
ت ويوفر احلايل مع معاجلة قضا التدهور البيئي والنمو االقتصادي طويل األجل " اخلطي"االقتصاد  حلوالً لتحد

طي لالستهالك واالستخدام إىل تنظيم أفضل للموارد، يف هذا االستدامة العاملية من خالل االنتقال من االقتصاد اخل
ا، ال يضيع أي شيء ، وتصبح إعادة استخدام املنتجات من املمارسات  النظام مستوحى من الطبيعة كنظام دائري متامً

تمع  . (Using nature’s solutions in a circular economy, 2014) املعتادة ، واالستدامة مدجمة يف نسيج ا
 واستعادة النظيف اإلنتاج على تركز اليت املادية الدورات من فهي الطبيعي البيئي للنظام وفقا االقتصاد دورة إن

ت ت تصريف وتقليل واستخدام املوارد من الكفاءة من قدر أقصى لتحقيق النفا  التنمية حتقيق أجل من النفا
 االقتصادي النمو لتحقيق وتوجه اخلضراء املواد تداول هو الدائري االقتصاد مفهوم من املهم والبيئية، فاجلانب االقتصادية

 تكون منتجات إنتاج على الرتكيز خالل من وتدويرها، استخدامها وإعادة بفعالية املوارد استخدام خالل من املستدام
ت إىل حتولت حال يف التصنيع إلعادة قابلة  الغري املوارد واستبدال اإلنتاج، يف متجددة موارد الستخدام األولوية مع نفا
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ة عین الدفلى بجامعة 138 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

 من التدوير مببدأ املؤسسات واقتناع الدائري االقتصاد نظام تبين خالل من يتحقق وهذا ممكن، حد أقصى إىل متجددة
ت استخدام قابلية خالل سعدي، و ( توفريها على والعمل املناسبة التكنولوجيا على االعتماد وكذا خام كمواد النفا

   .)869رشيد مناصرية، صفحة 
نه  رأس لتقدم االجتماعي واحملافظة على نظام تبادل ومشاركة يسمح : "عرفت األمم املتحدة االقتصاد الدائري 

االقتصادي عن استنفاد املوارد الطبيعية من خالل املال الطبيعي والتنمية االقتصادية، ويتمثل هدفها النهائي يف فصل النمو 
خذ يف عني االعتبار مجيع التدفقات طوال دورة حياة  إنشاء منتجات وخدمات ومناذج أعمال وسياسات عامة مبتكرة 

  . )72، صفحة 2019وسيلة، و فرحات عباس، ( املنتج أو اخلدمة
 سلعة حياة دورة مراحل مجيع يف املوارد استخدام إىل حتسني يهدف واستهالك تبادل  إنتاج نظام  الدائري االقتصاد

تمعات األفراد رفاهية يف واملسامهة البيئية البصمة من احلد مع املنطق الدائري يف خدمة أو قندوز و علي الزعيب، ( وا
  . )31، صفحة 2018

ت عنه ينتج ال الذي االقتصاد هو الدائري االقتصاد  يرتتب وال احلدود، أضيق ويف جداً  قليلة بكميات إال ائية نفا
ر أي عليه ت تدوير ىعل ويقوم البيئة، ىعل سلبية آ  أن عالية، كما جبودة والتدوير االستخدام وإعادة واملنتجات، املكو

لتايل عديدة، مرات منها  االستفادة يضمن مبا تصميمها بداية من والتجديد لإلصالح قابلة تكون واملنتجات السلع  و
  . )343، صفحة 2019الرميدي،، ( املتاحة للموارد والفعال األمثل االستخدام ضمان

لتايل ، فإن االقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي مت تصميمه إلعادة استخدام  املواد لدورات اإلنتاج املتعددة ، و
ت    .وذلك للحد من النفا

II -ألمن البيئيا مفهوم:  
II  -1-  ألمنامفهوم:  

 األمن من غريي وآمنت - أمنت وقد :مبعىن واألمان األمن" منظور بنال العرب لسان معجم  حسب األمن  
 جتدر تعريف األمن إىل قبل التطرقأما اصطالحا ،)254، صفحة 1979 منظور،( "اخلوف ضد واألمن واألمان،
 وتعزيزها الدولة، مبصلحة مرتبط األمن وتعريف حديث، أما التعريف التقليدي فإن أن هناك تعريف تقليدي إىل اإلشارة

ا دد اليت األخطار إلدارة العسكرية، القوة العتماد على  إطار يف تطورت الدراسات األمنية ألن وذلك الرتابية، وحد
  .الباردة عايشت احلرب اليت الواقعية املدرسة

 واخلارجية الداخلية، من األخطار سالمتها على للحفاظ الدول به تقوم ما القومي األمن :تعرفه املوسوعة السياسية
يار أو ضغوط خارجية نتيجة أجنبية، سيطرة حتت توقعها قد اليت   .)33، صفحة 1990الكيالين، ( داخلي ا

ددها  مني الدولة من األخطار اليت  هناك من يعرف األمن على أنه سالمة أراضي الدولة واستقالهلا السياسي أو أنه 
يئة الظروف املناسبة لتحقيق أهدافها القومية اليت تعرب عن انفاق مني مصاحلها و تمع داخليا وخارجيا و  عام يف ا

  .)18، صفحة 2016بونوار، (
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خذ  احلسبان املشهد األمين ملا بعد احلرب الباردة واألكثر تداوال يف األدبيات األمنية  يفأحدث تعريفات األمن اليت 
ري بوزان برز املتخصصني يف أ من واحد، أهم مفكري مدرسة كوبنهاجن  (barry buzan) املتخصصة تعريف 

نه العمل على  ، الدراسات األمنية األمن هو قدرة  نفإتحرير من التهديد ، ويف سياق النظام الدويل اليعرف األمن 
ا املستقل ومتاسكها الوظيفي ضد قوة التعبري اليت تعتربها معادية يف سعيها  تمعات على احلفاظ على كيا الدول وا

  .)13، صفحة 2005عنرت، ( نألمللحفاظ على ا
ال ميكن الدولة أن حتقق أمنها إال إذا ضمنت حد أدىن من : "ويف اجتاه آخر يعرفه روبرت ماكنمارا األمن بقوله

  . )39، صفحة 1971ماكنمارا، ( "االستقرار الداخلي، األمر الذي ال ميكن حتقيقه إال بتوافر حد أدىن من التنمية
ري بوزان أن يف حالة األمن يتضمن النقا  سياق النظام الدويل يشري لش اإلحالة ملوضوع التهديد، ويف ابينما يعتقد 

تمعات على احملافظة على استقاللية هويتها وسالمتها الوظيفية   .مفهوم األمن إىل قدرة الدول وا
  :يف األخري لضبط املفهوم إىل مخسة أبعاد أساسية لألمن خلصلي
  .وخيص املستويني املتفاعلني للهجوم املسلح والقدرات الدفاعية وكذلك مدركات الدول لنوا بعضها: األمن العسكري-
  .شرعيتهاويعين االستقرار التنظيمي للدول، ونظم احلكومات واأليديولوجيات اليت تستمد منها : األمن السياسي-
ت مقبولة من الرفاه وقوة : األمن االقتصادي- وخيص املوارد املالية واألسواق الضرورية للحفاظ بشكل دائم على مستو

   .الدولة
تمعي- تمعات على إعادة إنتاج أمناط خصوصيتها يف اللغة والدين واهلوية والثقافة والعادات خيو : األمن ا ص قدرة ا

   .وط مقبولة لتطورهاوالتقاليد يف إطار شر 
لتحرر من التهديد العسكري اخلارجي وسالمة الدولة  نستنتج مما سبق أن األمن قد جتاوز مفهومه السابق املرتبط 

الستقرار  ا اإلقليمية إىل االعتداد  ا ووحد الستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي ألوسياد ن األمن متعلق 
ل   .)81، صفحة 1985غايل، ( عدوان اخلارجيالداخلي بقدر ارتباطه 

II -2-األمن البيئي مفهوم:  
إن األمن البيئي مشروع قدمي وليس يف مضمون احلداثة اليت انتهجتها املفاهيم واملصطلحات، فالدين اإلسالمي ينادي 

  .الطبيعية دالناتج من اإلفساد للموار صراحة بعد أن أوضح أن احلاجة إليه تنبع من واقع التدهور 
ظهر مصطلح األمن البيئي منذ منتصف السبعينات، ومت ترسيخ املصطلح يف منتصف الثمانينات، عندما تقرير 

  .)170، صفحة 2013إبراهيم و أمحد محد إبراهيم الفايق، ( ، فصال عن األمن البيئي1987برونتالند عام 
ن، يركز البعد األول على أمننة البيئة عرب سلسلة من اخلطوات لضمان   يف تعريف األمن البيئي يربز بعدان تقليد

ما البعد الثاين فريبط االهتمامات أبدال من الصراعات وحماولة حلها، يكولوجي، لتحقيق التنمية املستدامة صيانة النظام اإل
السرتاتيجيات األمنية،  ألمن القوميالبيئية  مراد، ( هذا التعريف يفرتض ارتباط وثيق بني القضا البيئية وخماوف تتعلق  

  .)540صفحة 



 

 االقتصاد الدائري كآلية لدعم األمن البيئي: عنوان املقال
 

 .سيدي دمحم مكاوي ،بوحسان سهام

 

 
ة عین الدفلى بجامعة 140 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

غري أن التعريف احلديث لألمن البيئي يتولد عن طريق سياسة التنمية املستدامة يف الدولة بعناصر البيئية عن طريق 
متطلبات احلماية البيئية ومتطلبات التنمية االقتصادية، أو هو احملافظة على النظام العام البيئي يف كل خلق موازنة بني 

ية فتيحة،، صفحة ( عملية تنمية اقتصادية، مما يسمح  بضمان السالمة لألجيال احلاضرة واملستقبلية   . )79لعلى، و 
ت و اجلرائم املتعمدة االنقراض و ية البيئة و املوارد الطبيعية من األمن البيئي هو محا النقص الناجم من املخاطر و امللو

لتوازن البيئي   . )2011املشعل، ( اليت ترتكب يف حق تنمية املصادر و املوارد الطبيعية و اإلخالل 
III -البيئي دور االقتصاد الدائري يف حتقيق األمن:  

تمع إىل منوذج اقتصادي جديد يستخدم مواد وطاقة أقل، مما يسمح للبشر  ا للضغط املتزايد على البيئة ، حيتاج ا نظرً
لعيش ضمن حدود بيئية، ميكن أن حيدث هذا فقط من خالل التغيريات يف السلوكيات االجتماعية وتقليل احلوافز 

ت ، يعترب  ج أخذ النفا االقتصاد الدائري منوذج صناعي جديد ميكن أن يدعم االنتقال إىل منوذج للمتابعة مع 
اقتصادي  خمتلف يعتمد على مبدأ األرض كنظام مغلق حيث ترتبط البيئة واالقتصاد يف عالقة دائرية فمن خالل معاجلة 

شكلة ندرة املوارد املوارد يف حلقات مغلقة ، قد تنخفض بشكل كبري الطلب على استخراج املوارد، مما خيفف من م
ت يف منع التلوث املفرط اليوم  والتدهور البيئي وأن يساعد تقليل املواد السامة من سلسلة القيمة والتخلي عن مفهوم النفا

  .إلضافة إىل تعزيز جمتمع أكثر صحة
  :يربز هذا الدور  من خالل النقاط التالية

ت االقتصاد الدائري أن تؤدي إىل تقليل استخ- دام املوارد وتقليل التأثري البيئي الناجم عن األنشطة االقتصادية إمكا
ت"، " الرتكيز على احلد من استخراج املوارد" ج " اختاذ خطوات بسيطة خلفض النفا ، إنه يوفر إمكانية حمتملة 

ر البيئية  ت كبرية خلفض " ، و"متماسك الستخدام املوارد ميكن أن يساعد يف احلد من اآل ت الكربون إمكا ، "انبعا
ين أكسيد الكربون " ، و"تقليل التأثري البيئي الضار والفوائد احملتملة للتنوع البيولوجي " و ت  ، "تلوث اهلواء وانبعا
  .القمامة يف البيئة البحرية تقليل و 
لرفاهية االجتماعية والفوائد الصحية-   .يرتبط االقتصاد األكثر دائرية 
نتاج -   .غذائي مستدام وحملي ومتوافق مع أقصى غلة مستدامة ميكن ربطه 
ملوارد يف االستخدام اإلنتاجي ألطول فرتة - يغري االقتصاد الدائري التدفقات املادية داخل االقتصاد حبيث يتم االحتفاظ 

على فائدة وقيمة ممكنة ، من خالل دورات متعددة دامها كما هو بدالً من تصميمها للتخلص منها بعد استخ. ممكنة ، 
  .(Llanwarne, 2016, pp. 4-5) احلال يف االقتصاد اخلطي ، مت تصميم املنتجات وجعلها تستخدم مرة أخرى

يف االقتصاد الدائري ، يتم التعامل مع املوارد بطريقة أكثر مسؤولية، اهلدف هو إطالة عمر املنتج وإعادة تدوير مجيع -
ت   .املواد دون إنتاج أي نفا

ا ألن معظم املواد تفقد قيمتها يف كل - يعد إعادة استخدام املنتج أكثر كفاءة يف استخدام املوارد من إعادة التدوير نظرً
ثريه على البيئة   .مرة يتم فيها إعادة تدويرها لذلك، فإن إطالة عمر املنتج هو أفضل طريقة لتقليل 
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ا متينة وميكن ترقيتها وإصالحها، ميكن استبدال األجزاء  يف االقتصاد الدائري - على  -، يتم تصنيع املنتجات لتستمر إ
ت البالية ت، ألن املنتجات العاملة غالبًا ما يتم إمهاهلا فقط بسبب البطار   .سبيل املثال البطار

ا تتحول إىل - اية عمرها القابل لالستخدام، فإ موارد قيمة، تستخدم لتصنيع منتجات مبجرد وصول املنتجات إىل 
 .(The circular economy — an opportunity for more sustainable IT products) جديدة
  نتائج الّدراسة والتوصيات: خامتة

لوعظ والتعليمات  بد  واألوامر والتشريعات فقط، بل اللقد أثبتت معطيات الواقع أنه ال ميكن معاجلة املشاكل البيئية 
ر واملنليتعالة يف إطار السياسة البيئية، امن أداة ف مما يعين أن  ،عكسات البيئية واالقتصادية أيضا يرتتب عليها مجلة من اآل

خذ  عتبار االبعني االنتقال من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري هو ضرورة حالية على اإلطالق، حنتاج إىل أن 
اية حياته ،  -مجيع مراحل حياة املنتجات  من التصميم إىل اإلنتاج إىل االستهالك وحىت االستهالك وما حيدث له يف 

من املهم منع الضرر الذي يلحق ببيئتنا مع خلق قيمة جديدة . القدرة على اغتنام كل فرصة للحد من هدر املواد والطاقة
 .مستدامة

لنظر لل  بديل جديد نظام اقتصادي ظهر احلايل، اخلطي االقتصادي النظام من نتجت اليت نقائصنستخلص إىل أنه 
 خلق للدخل، جديدة مصادر وجذب التكاليف، توفري يف يساهم األخري هذا الدائري، االقتصاد هو و أال املوجود للنظام

 من أما االقتصادية، الناحية من هذا املتجددة، غري املوارد ومحاية الطاقة استهالك من التقليل جديدة، شغل مناصب
 والقضاء الكربون أكسيد ين تراكم( التلوث من البيئة محاية يف واسع بشكل يساهم الدائري فاالقتصاد البيئية الناحية

 أصبح اليت األولية املواد كذا و البيولوجي والتنوع واألرض واهلواء كاملاء الطبيعية املوارد على احلفاظ ، )األوزون طبقة على
  .األفراد صحة على احلفاظ و لندرة، يتميز منها الكثري

  :اإلحاالت واهلوامش
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  دراسة تجربة دولة اإلمارات العربیة - واقع االقتصاد الدائري في الدول العربیة
The reality of the circular economy in the Arab countries - a 

study of the experience of the United Arab Emirates-  
  

  - مليانةمخيس  -جامعة اجلياليل بونعامة ،أستاذ مساعد ب:1 فرحية  بنجناة  -
  - مخيس مليانة -جامعة اجلياليل بونعامة ،أستاذ تعليم عايل :2 فلة غيدة  -
  
 

  :ملخص
ته اإلنتاجية يعتمد االقتصاد اخلطي على استخراج املوارد إلنتاج املنتجات واليت يتم التخلص منها عندما تصبح قمامة، أما االقتصاد اخلطي فتكون قيم

ت مما يقلل من هدر املوارد وكذا احملافظة على البيئة ومد الكثافة  األخذأكرب ألنه ال يعتمد على  والصنع والتخلص وإمنا يعتمد على إعادة تدوير النفا
يق ول الرائدة يف تطبالسكانية املتزايدة مبا حتتاج إليه من خدمات، والذي طبقته العديد من الدول ومنها العربية وتعترب دولة اإلمارات العربية من بني الد

  . منوذج االقتصاد  الدائري يف الوطن العريب ويف العامل
ت،االقتصاد : الكلمات املفتاحية   .اإلمارات العربية املتحدة ،االقتصاد الدائري، تدوير النفا

  .  A19 ،L60 ،A1،N15 صنيفالت
  

Abstract 
The linear economy depends on the extraction of resources for the production of products, which are 
disposed of when they become garbage. It needs services, which has been applied by many countries, 
including the Arab and the UAE is among the leading countries in the application of the circular 
economy model in the Arab world and in the world. 
Keywords: circular economy, waste recycling, economy , UAE. 
Jel Codes Classification :A19, L60 , A1, N15.   
   

 : مقّدمة -
يشهد العامل حركة كبرية وتنافسية شديدة، حيث تتسارع الدول من أجل حتقيق التنمية، وحتقيق متطلبات احلياة     

األساسية املتناسبة مع توافر املوارد واالعتبارات البيئية، لذا صار لزاما التوجه إىل تنمية تعىن بضمان حق اإلنسان يف 
مراعاة حق األجيال القادمة، وهذا ما أدى إىل تبين مفهوم االقتصاد  احلصول على متطلباته والعيش يف بيئة سليمة مع

الدائري الذي ميكن من االستفادة قدر اإلمكان من املنتج عرب تدويره وإعادة إخراجه يف أشكال واستعماالت جديدة 
د الدائري يف العامل إىل أي مدى وصل تطبيق االقتصا : خلدمة االقتصاد والبيئة، ومن هنا ميكننا طرح التساؤل التايل

  العريب، واالعتماد عليه يف حتقيق التنمية؟ 

                                         
1  Benfreiha nadjat , djilali bou naama, ben_nadjat@yahoo.com  
2  ghida fella , djilali bounaama, fghida@yahoo.fr  
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القتصاد الدائري وماهيته، من خالل عرض لسماته ومبادئه وكذا نقاط التحول من  دف        الدراسة إىل التعريف 
يف العامل العريب من  االقتصاد اخلطي إىل الدائري، كما هدفت الدراسة إىل إبراز مدى اعتماد منوذج االقتصاد الدائري

نتهاجها منوذج االقتصاد الدائري   . خالل استعراض ألهم النتائج اليت حققتها  دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ينا تقسيم البحث إىل ملوضوع، ار   : من أجل اإلملام 

القتصاد الدائري -  . التعريف 
 . التحول من االقتصاد اخلطي إىل الدائري -
 . ئري عربيااالقتصاد الدا -
  . االقتصاد الدائري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة -

I - االقتصاد الدائري ماهية:  
I - 1 - االقتصاد الدائري تعريف: 

لتايل  السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجديد من بداية تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة، و
    )2017السعدون، ( .للموارد املتاحة، ومبا حيقق التنمية املستدامة ضمان االستخدام األمثل والفعال

واالقتصاد الدائري هو اقتصاد مستدام يقوم على استخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع، ويعتمد على تغيري األنشطة 
ت، وذلك عن طريق إعادة االستخدام واإلصالح والتدوير، مبعىن إمكانية  واملمارسات املرتبطة بكيفية التخلص من النفا

ت إىل مواد خ ا يف عمليات أخرى من خالل اإلصالح إعادة حتويل املنتجات واملكو ام مرة أخرى ميكن االستفادة 
  )343، صفحة 2019مسري الرميدي، (. وإعادة التصنيع

كما أن االقتصاد الدائري هو نظام صناعي أو نظام متجدد قائم على إعادة التصميم والتحول حنو استخدام الطاقة 
ت من خالل التصميم املتميز للمواد واملنتجات  املتجددة، وجتنب استخدام املواد الضارة، ويهدف إىل القضاء على النفا

 )Hobson ،2016( . ومناذج األعمال
ا من خالل اعتماد التطوير  واالبتكار يف الصناعة : "ويعرف على أنه اقتصاد حيوي يهدف إىل تغيري الطريقة اليت نعيش 

واالستهالك، ويوفر االقتصاد الدائري العديد من الفرص لضمان االستدامة والنمو على املدى الطويل، فاملفهوم يشمل 
ت عن طريق  دة إنتاجية املوارد، وإجياد اقتصاد أكثر تنافسية، تقليل النفا تقليل االعتماد على واردات املواد اخلام، وز

  )12، صفحة 2018اجلزار، ( ".واالستدامة يف استخدام املوارد، واملزيد من فرص العمل، وتقليل التأثريات البيئية
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 :االقتصاد الدائري مفهوم: 01الشكل رقم 
 
 
 
  

  
  
  
  

االت والفرص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة واالقتصاد الدائري يف العامل العريب لتحقيق التنمية املستدامة، األك:  املصدر ادميية العربية للعلوم سارة اجلزار، ا
  .12 ص، 2018احتاد الغرف العربية،  –والتكنولوجيا والنقل البحري، دائرة البحوث االقتصادية 

I - 2 - تصاد الدائريمسات ومداخل االق :  
   (Esposito & Soufani, 2018, pp. 5-19) :إىل أن هناك مخس مسات لالقتصاد الدائري هم  Esposiro  et alأشار 
ت -  . تصميم النفا
 . تعزيز القدرة على التكيف من خالل التنوع يف العمليات واألنشطة -
 . االجتاه حنو مصادر الطاقة املتجددة -
 . التفكري يف النظم البيئية -
 . التفكري يف أجهزة الطرد -

 (Simon, 2019) :وترتكز االستدامة يف االقتصاد الدائري على ثالث معايري  هم
  . تشري إىل كيفية استغالل املوارد املتجددة وغري املتجددة مبا يف ذلك التطوير التكنولوجي :قاعدة املدخالت - أ

  . ترتكز على أن حتسني الكفاءة له األولوية على القدرة :قاعدة العمليات أو التشغيل - ب
ت وحدود االستيعاب يف البيئة :قاعدة املخرجات - ج   . تشري إىل أمهية التوازن بني حجم النفا

كما أن هناك عدد كبري من املداخل واألنشطة اليت تستخدم مبادئ االقتصاد الدائري، ويشمل النشاط االقتصادي 
الدائري إعادة االستخدام، واإلصالح، وإعادة التدوير، والتصميم االيكولوجي، واإلمداد املستدام، واالستهالك املسئول، 

 .يا يف كافة مراحل التصنيع وإعادة التصنيع والتدوير وإعادة االستخدامويعتمد االقتصاد الدائري على استخدام التكنولوج
(Abreu & Ceglia, 2018)  

I - 3 - مبادئ االقتصاد الدائري :  
  (Niek, 2017, pp. 53-56): يقوم االقتصاد الدائري على مخسة مبادئ كما يلي

 . تنظيم دورات عكسية -

 نقاط بيع 

 تصنيع استخدام

ت ت جتميع وفرز النفا  نفا

 االقتصاد الدائري 
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 . الفعالية من حيث املوارد -
 ". التفكري على شكل أنظمة"التفكري املنظومي  -
 . إعطاء األولوية للمستقبل -
 . خلق املنفعة املتبادلة -

وترتبط هذه املبادئ اخلمسة ببعضها 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، وفيما يلي شرح مبسط لكل 

  )6، صفحة 2018نفاح و بطيب، (: عنصر على حدى كما يلي
I - 3 -1- تنظيم دورات عكسية :  

ان استخدام املوارد يف تدفقات دائرية أو مبعىن آخر استغالل املوارد ضمن حلقة مغلقة يعد أمرا ضرور يف االقتصاد 
ملقارنة م   . ع النظام االقتصادي املعاصرالدائري، وهذا ما ميثل تباينا واضحا 

I - 3 -2- الفعالية من حيث املوارد :  
ا الكاملة من  دة فاعلية استخدام املوارد يف االقتصاد، مما يعين استخدام الوارد إلمكا يهدف االقتصاد الدائري إىل ز

  : فإن األنشطة االقتصادية الدائرية، تنقسم إىل جمموعتني" من املهد إىل املهد"أجل خلق أثر اجيايب، ووفقا لقاعدة 
تلك األعمال واملمارسات الوقائية اليت تعزز إمكانية إعادة االستخدام لآلالت واملكائن واألبنية واجلسور اليت : األوىل

جتاوزت عمرها اإلنتاجي، ومتديد فرتة خدمتها إىل آجال أخرى بدال من إخراجها من اخلدمة وفقا ملبادئ االقتصاد اخلطي 
  . ح وإعادة التصنيع والرتقيات والتحسينات التقنية، وذلك من خالل الصيانة واإلصال)التقليدي(

أما الثانية فهي جمموعة األنشطة اليت حتول البضائع القدمية إىل موارد جديدة عن طريق إعادة تدوير املواد لالستخدام يف 
  .نشاطات جديدة

I - 3 -3- التفكري املنظومي :  
لنظام ككل حيث ينظر لألشياء على . التفكري املنظومي هو طريقة تساعد على فهم تفاعل أجزاء النظام وكيفية ارتباطها 

ا تؤثر يف بعضها البعض يف إطار كل متكامل، واعتبار العناصر  مناسبة يف إطار سياقات البنية التحية، والبيئية  أ
تمع، وبناءا على العالقات املعقد اليت  تؤثر على التفاعل بني كل من متغريات البيئة الداخلية واخلارجية لبيئة األعمال، وا

  .  سيكون من الصعب التنبؤ بنتائج اإلجراءات
I - 3 -4-  التفكري يف املستقبل"إعطاء األولوية للمستقبل :"  

ا يف االقتصاد على البقاء على قيد احلياة ختالف أنواعها وتوجها قدر اإلمكان وحتقيق النمو،  تعمل كل املؤسسات 
ولتحقيق هذا اهلدف جيب أن تتكيف مع متغريات البيئة بل هناك مؤسسات هي من تصنع متغريات البيئة، مث يتوجب 
ا واليت تعترب حمركا مناسبا للتغيري من مشكالت االقتصاد اخلطي إىل حلول االقتصاد الدائري  عليهم تقييم املخاطر والتنبؤ 

  .  ربة خمتلفة اختالفا جوهر عن الوضع الراهن املعاصر يف االقتصاد والصناعةالذي يقدم مقا
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I - 3 -5- خلق املنفعة املتبادلة :  
تمع من السلع وحتقيق التنمية،  ميتلك االقتصاد الدائري نفس هذه االقتصاد اخلطي، والذي يتمثل يف تلبية احتياجات ا

فع ختتلف، لذا عند تغيري هذه األساليب، من الضروري تنظيم كل نشاط خللق لكن طرق استخدام املوارد وطرق حتقيق املنا
  . منفعة متبادلة بني أصحاب املصاحل من خالل تنظيم مجيع عمليات الشركة لالستفادة من االنتقال إىل االقتصاد الدائري

I - 4 -التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري :  
التخلص من املخلفات عن طريق التصميم، واحرتام البيئات االجتماعية، : إن األفكار احملورية لالقتصاد الدائري هي

ملوارد، ففي إطار من التقليل وإعادة االستخدام وإعادة التدوير ، يتم  واالقتصادية والطبيعية واألعمال القائمة على الوعي 
ستخدام أجزاء ومواد معاد استخدامها، تقليل استخراج املواد قدر املستطاع  ستخدام مواد أقل، ومن مث تصنع املنتجات 

حلفاظ على تدفق  وبعد التخلص من املنتج يعاد تدوير مواده وأجزائه، هكذا فإن القيمة تكون يف استبقائها، ويكون هذا 
كرب قدر من النقاء أثناء دورة القيمة كاملة حبيث تبقي على قيمت ها فيمكن استخدام تدفق املواد النقية مرات عدة املواد 

  . لتوفري وظيفة أو خدمة معينة يف حني يتم االستثمار مرة واحدة
قل  دة الربح االقتصادي ألقصى حد  لرتكيز يف الكفاءة البيئية، وهو ما يعين ز يف االقتصاد اخلطي تتحسن االستدامة 

ح االقتصادي لتأجيل اللحظة اليت سيصبح فيها احلمل مفرطا على النظام، أثر بيئي ممكن، فيخفض التأثري السليب للرب
ولكن يف االقتصاد الدائري تتحسن االستدامة بتحسني الفاعلية البيئية للنظام، هذا يعين أن الرتكيز يكون على رفع األثر 

  . االجيايب للنظام عن طريق االبتكارات الراديكالية وتغيري النظام كلية
اءة البيئية أو انعدام االنبعاث إىل خفض التبعات السلبية لإلنتاج واالستهالك، ولكن الفاعلية البيئية والتصميم فتسعى الكف

من املهد إىل املهد يركزان يف تطوير املنتجات واألنظمة الصناعية اليت حتافظ أو تعزز جودة املواد وإنتاجها من خالل 
لصحة البيئية والنمو  الدورات احلياتية التالية، فهي توفر إطارا عمليا البتكار منتجات وأنظمة صناعية ذات عالقة اجيابية 

  )6، صفحة 2019العلوم، ( .داالقتصادي طويل األم
II -االقتصاد الدائري عربيا :  

، حيث ازداد إمجايل عدد 2017من إمجايل عدد سكان العامل حبلول عام  %5تضم الدول يف املنطقة العربية أكثر من 
، ويعد معدل 2017مليون نسمة يف عام  359إىل حوايل  1950مليون نسمة يف عام  100سكان املنطقة من حوايل 

دة بنحو  دة هذا هو  األكرب  بني مجيع مناطق العامل، بز ، وتبلغ مساحة مرة، أي أكثر منطقة أخرى يف العامل 7.3الز
ستثناء  1.11املنطقة حوايل  مية،  ا بلدان  ملنطقة على أ مليون كيلومرت مربع، كما ميكن وصف معظم البلدان 

ت  السعودية واإلمارات اللتني تعتربان من الدول الصاعدة، وهذه اخللفية توضح النسبة الكربى اليت قد تشكلها النفا
ت العامليةالصادرة عن الدول العربية كنس ملنطقة بشكل . بة من إمجايل النفا ت متواجدة  وقد كانت حماوالت إدارة النفا

ت وتدفق املواد التابع جلامعة روستوك نشطا يف الدول العربية،  نسيب حىت وقت الربيع العريب، حيث كان قسم إدارة النفا
ت وتطوير أساليب احلل املناسبة، ويف بعض األمر الذي مكن الدول العربية من اكتساب اخلربة ذات الصلة بت دوير النفا
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احلاالت تنفيذها، وقد أثر الربيع العريب وتداعياته سلبا على العديد من املشاريع، حيث أ، بعض البلدان أصبح لديها 
ت يف الوقت احلاضر، وعلى الرغم من ذلك فإن األمر حيمل يف طياته حاجة ملحة  مشاكل أكرب من جمرد إدارة النفا

ال البيئي يف املستقبل، ويف هذا الصدد، قدمت مؤخرا بعض الدول العربية مقرتحات جدية  لبذل اجلهود املتزايدة يف ا
ت الطبية وختصيص  ت، وبدأت العديد من الدول العربية يف تنفيذ عمليات جتميع النفا وآليات عمل بشأن إدارة النفا

مساد وترميدها، يف حني ال تزال عمليات إعادة التدوير وإعادة االستخدام واستعادة  املكبات الصحية وفرزها وحتويلها إىل
  . املوارد يف املراحل األوىل لكثري من البلدان العربية

ت اليت يتم معاجلتها يف حمطات معاجلة  لنسبة هلا، أن نسبة النفا فنجد يف مصر، واليت يعد هذا املفهوم حديثا نسبيا 
ت، كما أن معظمها مل يثبت موثوقيته يف املمارسة، األمر الذي  ت هي نسبة ضئيلة جدا من إمجايل حجم النفا النفا

لدولة، ويف هذا اإلطار تدعم مؤسسات احلكومة األملانية يشري إىل حاجة ملحة للمفاهيم التقنية وال تنظيمية املستهدفة 
ت من خالل عدد من اإلجراءات تتلخص يف ت وإدخال : مصر  يف إنشاء اإلدارة املستدامة للنفا إنشاء سلطة النفا

ت املفصولة وتصميم وبناء وتشغيل العديد من املشاريع التجريبية للمعاجلة  ت البلدية املختلطة مجيع النفا من النفا
ت لصناعة االمسنت   . واستخدام الوقود املستخرج من امللفات من النفا

ت سنو من  12وعلى جانب آخر، تنتج السعودية  مدينة وقرية يف اململكة، وميثل اإلنتاج  170مليون طن من النفا
ض وجدة ومكة املكرم ت يف اليومي للمدن الكبرية يف اململكة من الر ة واملدينة املنورة والدمام حوايل نصف إنتاج النفا

ت وإعادة تدويرها أو  اململكة العربية السعودية، وال يوجد حىت اآلن لدى اململكة العربية السعودية برامج لفرز النفا
ت يف الب ت إىل مواقع طمر النفا ت استخدام طرق آمنة، فبشكل عام تذهب النفا لدية، إال أن التخلص من النفا

ت اليت يتم استخدامها يف إعادة التدوير خاصة  ت النفا هناك بعض املبادرات الفردية، غري الرمسية لالستفادة من مكو
ت هي الطريقة الرئيسية  البالستيك والورق والكرتون والصلب واألملنيوم، ولكن هذا ال يشمل العمل الرمسي فمدافن النفا

ت يف معظم املدن ويتم ترسيب حوايل  واخليار  احلايل للتخلص ت، حيث مت بناء مدافن للنفا يف املئة من  95من النفا
ت املتولدة دون الفرز أو العالج   . النفا

وعلى صعيد آخر، رغم أن مصطلح االقتصاد الدائري جديد نسبيا للدول العربية ويكاد يكون مندثرا يف بعض الدول 
ال، فنجد يف اإلمارات حيث ينتج املقيم يف املتوسط األقل منوا، إال أننا جند منا ذج عربية حققت تقدما ملحوظا يف هذا ا

ت يوميا ويتم التخلص من   4.2إىل  8.1 ت،  %66كيلوجرام من النفا ت املتولدة يف مدافن النفا من جمموع النفا
ت الطعام يف ديب وحدها  ت املتولدة يف  %55ومتثل نفا اإلمارات، ووفقا لتقرير صادر عن مؤمتر من مجيع النفا

ت الصديقة للبيئة لعام  مليون كم من القمامة يف اإلمارات حبلول عام  29، من املرجح أن يتم توليد حوايل 2015النفا
ت"، وللقضاء على هذا النمط املدمر، كانت اإلمارات صارمة يف املضي قدما يف هدف 2020 ، حيث "عدم وجود نفا

ت عن طريق إعادة استخدامها وإعادة تدويرها  %75رات إىل حتويل دف اإلما ت من مواقع دفن النفا من النفا
  . ، كما تعزز سلطات ديب ممارسة إعادة االستخدام وإعادة التدوير2021حبلول عام 
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ينعكس على الوضع ومثل هذا التغيري السلوكي يسود أيضا يف بعض أجزاء اخلليج، حيث التأثري السليب لالقتصاد اخلطي 
ت مصممة هندسيا و 13البيئي يف املنطقة، فعلى سبيل املثال تسعى عمان إىل إنشاء  حمطة حتويل  36مدفن نفا

ت على مستوى البالد لضمان االستدامة البيئية   . نفا
السياسي وجند أنه يف  مما سبق يتضح أن الوعي البيئي املتنامي يف املنطقة يعين أن محاية البيئة مدرجة يف جدول األعمال

  )17، صفحة 2018اجلزار، ( .مجيع الدول العربية تقريبا ال تزال تطورات االقتصاد الدائري يف مرحلتها األولية
II - 1 - االقتصاد الدائري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة :  

ختطو دولة اإلمارات خطوات متسارعة حنو تبين منوذج االقتصاد الدائري، من أجل حتقيق النمو املستدام طويل األمد، ومبا 
  . يتماشى مع التوجهات العاملية يف التنمية املستدامة والقيم اإلنسانية وحتسني جودة احلياة

اإلمارات قد تتمكن عرب توظيف منوذج االقتصاد  عليها، أن" البيان االقتصادي" وكشفت دراسة حديثة حصلت عليها 
ا، من حتقيق توفري يصل إىل  -2020خالل الفرتة من أعوام ) مليار درهم 102.8(مليار دوالر  28الدائري يف مد

مليارات دوالر يف  9.8مليار دوالر يف نظم النقل، و 11مليارات دوالر يف البيئة العمرانية، و 7.2، تتوزع على 2030
  . ازلاملن

ذا التحول االقتصادي والتنموي، ضمن الرؤى الوطنية واإلسرتاتيجية االقتصادية للبالد، وخاصة  ويظهر اهتمام الدولة 
وإسرتاتيجية اإلمارات  2030وإسرتاتيجية ديب الصناعية  2030ورؤية أبو ظيب االقتصادية  2021رؤية اإلمارات 

وغريها، وتناولت اإلسرتاتيجية الوطنية للطاقة واليت تستهدف  2030أبو ظيب الستشراف املستقبل والرؤية البيئية إلمارة 
دة مسامهة الطاقة النظيفة يف مزيج الطاقة الوطين إىل   %40ورفع كفاءة االستهالك بنسبة  2050حبلول عام  %50ز

ت إىل طاقة، وحتويل خملفات الصناعة إىل موارد يف صناعات أخرى ضمن مفهوم االقتصاد الدائري .  مشاريع حتويل النفا
  )2019عمرو، (

ج االستدامة والتدوير، حيث  دف تبين  أوضح سعود أبو الشوارب أن جممع ديب الصناعي يقدم الدعم لشركاء أعماله 
مع منشآت صناعية متطورة مثل مصنع  الذي وظف تقنيات الطاقة الشمسية وإعادة تدوير املياه، " يونيليفر"حيتضن ا

  . %90وخفض البصمة الكربونية النامجة عن األنشطة اللوجستية بنسبة 
مع حيتضن شركة  رفقه اجلديد الشهر إلعادة تدوير املعدات االلكرتونية، والذي سيطلق م" انفريو سريف"وأضاف إن ا

ت االلكرتونية مبساحة  ألف قدم مربعة، وكما قامت  املقبل حيث يعتمد على أحدث التقنيات العادة تدوير النفا
مع" دلسكو" نشاء مصنع جديد إلعادة التدوير يف ا   . املتخصصة يف جمال تزويد احللول البيئية 

ت  ت والكيماو ، أنه على "جيبكا"كما أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، األمني العام لالحتاد اخلليجي للبرتوكيماو
شئة ليس فقط يف اإلمارات ولكن على الصعيد العاملي، إال أن هناك  الرغم من أن مفهم االقتصاد الدائري يعد يف مرحلة 

على وجه اخلصوص تتضمن أهدافا  2021الدائري، وقال إن رؤية اإلمارات  خطوات متسارعة حنو تبين منوذج االقتصاد
ت وتطوير الطاقة املتجددة وإعادة تدوير املياه، وهي مجيعها سياسات تدعم االنتقال حنو  طموحة حول معاجلة النفا
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احملددة، مع كون إدارة   اقتصاد دائري بدرجة أكرب وكجزء من هذه الرؤى، حيث مت حتديد العديد من املتطلبات القطاعية
ت  ت واحدة منها، وتعتزم الدولة خلق قيمة مضافة من خالل حتسني كفاءة املواد ومدخالت اإلنتاج وإدارة النفا النفا
لنسبة ألبو ظيب وهذه مسة رئيسة لالقتصاد الدائري القائم، وبني أن الشرط األساسي  على املستوى الوطين، وخاصة 

ت وتطوير  لتطوير هذا النموذج يف اإلمارات يتمثل يف اعتماد األنظمة املالئمة ووضع اسرتاتيجيات فعالة إلدارة النفا
البنية التحتية الالزمة، الفتا إىل أن إنشاء وتنظيم سوق للمواد اخلام الثانوية سيكون على نفس القدر من األمهية لتشجيع 

  )7، صفحة 2019عمرو، (. االقتصاديةتطوير قطاع إعادة التدوير وحتفيز املصاحل التجارية و 
  : حيث سيحقق من خالله

 . 2030مليار دوالر وفورات دول اخلليج العريب حىت  138 -
خلليج من اعتماد النموذج يف النقل 69 -  . مليار دوالر فوائد تراكيمة 
ت الكربون يف اخلليج العريب 28 -  . مليون طن خفض انبعا
 . سنوات 5ألف وظيفة جديدة خيلقها عامليا خالل  100 -
 . 2030تريليون دوالر عوائد االحتاد األورويب  1.7 -
دة إنتاجية استغالل املوارد يف أور 3% -   . ز

II - 2 - قفزات اإلمارات يف تطبيق االقتصاد الدائري :  
ال يف ظل غياب هذا املفهوم كليا عن بعض دول املنطقة ألسباب عديدة، أن  حققت اإلمارات قفزات نوعية يف هذا ا

ت وحتييد جزء   وضعت نصب عينيها حتقيق رؤية طموحة العتماد هذا النموذج وكان من أبرز هذه اخلطوات إدارة النفا
ر وخلق قيمة اقتصادية أعلى للمنتجات بعد حتييد كبري منها عن املكبات واملدافن من خالل إعادة االستخدام والتدوي

ا واألعباء البيئية املرتتبة على ذلك عباء التخلص من نفا   . تكاليفها املخفية واملتمثلة 
ت، حيث ختطط إىل  إن التقدم امللحوظ يف اإلمارات يظهر يف املضي قدما حنو حتقيق هدفها املتمثل بعدم وجود نفا

، موضحا أن 2021ت بعيدا عن مواقع الدفن عن طريق إعادة تدويرها واستخدامها حبلول عام من النفا %75حتويل 
ت يوميا ويتم التخلص من حوايل   8إىل  4.2املقيم ينتج يف املتوسط من  يف مدافن  %60كيلوغرامات من النفا

ت  املتوقع أن يتم توليده خالل ر املدمرة حلجم النفا ت، ولتاليف اآل السنوات القليلة القادمة كانت اإلمارات  النفا
صارمة يف األمر، وخصوصا اجلهات املعنية يف حكومة ديب اليت تعزز على الدوام ثقافة وممارسة إعادة التدوير، وشكلت 

ذا االجتاه حبيث يعد االقتصاد األخضر، وأضاف إنه مل يتم " اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"مبادرة  نقطة حتول أساسية 
  . ىت اآلن وضع تصور أو دراسة عن حجم الوفورات اليت ميكن لالقتصاد الدائري أن حيققهاح
II - 3 -  2030- 2020عوائد اإلمارات من النموذج اجلديد من :  

 . مليارات دوالر من توظيف النموذج يف البيئة العمرانية 7.2 -
إلمارات 23 - ت الكربون   . مليون طن اخلفض يف انبعا
 . مليارا عوائد الدولة يف نظم النقل 11 -
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 . مليارات العوائد احمللية يف املنازل 9.8 -
كما أعلنت شركة اإلمارات العاملية لألملنيوم مؤخرا، عن تزويد مصانع االمسنت يف اإلمارات مبا يقارب كامل إنتاجها من 

صانعها، وعلى مدار العامني املبلني ستزيد الشركة غبار الكربون الناجم عن عملية صهر األملنيوم الستخدامه وقودا بديال مل
ا من غبار الكربون إىل مصانع االمسنت اإلماراتية إىل  ألف طن، وسيسهم استخدام غبار الكريون يف تقليص  78إمدادا

 متطلبات شركات االمسنت ألنواع الوقود األخرى، مبا يف ذلك يف بعض حاالت الفحم املستورد من مناطق بعيدة مثل
ت الكربون يف العامني املقبلني، وهو ما  36جنوب أفريقيا، ومن املتوقع أن يؤدي ذلك إىل توفري حنو  ألف طن من انبعا

ألف طن من  102أيضا من إعادة تدوير أكثر من " اإلمارات لألملنيوم"سيارة من الطرق، ومتكنت  7800يعادل إزالة 
ت العام املاضي، متقدمة بذلك على أدا ألف طن من  96، الذي أعادت خالله تدوير 2017ئها خالل النفا

ت   . النفا
II - 4 - مخس خطوات لتسهيل اعتماد منوذج االقتصاد الدائري يف اإلمارات :  

  )7، صفحة 2019عمرو، (: خطوات لتسهيل اعتمادها على منوذج االقتصاد الدائري 5ينبغي على اإلمارات اختاذ 
 . دمج مبادئ االقتصاد الدائري يف اخلطط الوطنية من خالل تبين االسرتاتيجيات والسياسات واملبادرات املطلوبة -
وضع األهداف الرئيسية وتقدمي الدعم لتطوير األسواق غري الناضجة حاليا، واليت تعد عوامل أساسية لتمكني  -

دة األعمالاملمارسات الدائرية يف املدن، على سبيل املثال تش  ...جيع ر
وضع اللوائح لتحفيز النظام البيئي على اعتماد مبادئ االقتصاد الدائري، إىل جانب ارساء السياسات املالية ملعاقبة  -

 . املمارسات غري الدائرية ومكافأة تلك املستدامة
دة الوعي العام ودمج املبادئ ذات الصلة لالقتصاد الدائري يف املناهج الدراسية -  . ز
ت، مبا فيها  - ا للمشرت ا، أي أن تقوم الدوائر احلكومية على سبيل املثال، بتغيري أسلوب إدار توفري أمثلة حيتذى 

البضائع واخلدمات، وأكد أنه يف الوقت الذي ترتفع فيه اجلهود اليت تستهدف املستهلكني يف الدولة، مثل محالت 
  . إال أن تلك اليت تستهدف األعمال والصناعات مازالت متواضعة التوعية بشأن إعادة التدوير واحلد من املخلفات،

II - 5 -  360تسريع االقتصاد الدائري "اإلمارات األوىل عامليا يف تبين منظمة "  
لتعاون مع منتدى االقتصاد العاملي للشرق األوسط ومشال أفريقيا، على   2019وقعت حكومة اإلمارات يف افريل 

لتكون أوىل الدول الداعمة للمبادرة على املستوى العاملي، ومبا يعكس مكانة " 360تسريع االقتصاد الدائري "مبادرة 
ادي والتكنولوجي ومنوذج رائد يف التنمية االستدامة، حيث يتماشى الدولة كمركز عاملي وخمترب مفتوح لالبتكار االقتص

  . 2071ومئوية اإلمارات  2021التوقيع على املبادرة مع رؤية اإلمارات 
حيث يقدم مفهوم االقتصاد الدائري رؤية متكاملة القتصاد مستدام حيافظ على املوارد، من خالل تعزيز إعادة تدويرها 

على نطاق واسع، ويقوم االقتصاد الدائري كذلك على " البلوك تشني"لذكاء االصطناعي والعتماد على تقنيات ا
  .سيس بيئة حاضنة لالبتكارات يف جمال البيئة
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وتسعى املبادرة إىل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق اقتصاد دائري بكفاءة وفعالية، حيث تُرفَق مجيع املواد 
ت ر  ت هائلة ميكن "إنرتنت املواد"قمية كجواز سفر أو بصمة رقمية تسمى املصنَّعة ببيا ، حيث توفر هذه التقنيات إمكا

ا وإعادة تدويرها، وتعترب كفاءة املوارد وإعادة تدويرها من أسس مدن  أن تؤدي إىل احلد من هدر املوارد، وتتبع استخداما
  )2019االحتاد، ( .املستقبل واستدامة اإلنتاج

سيحدث ثورة يف جمال استغالل املوارد  360وتشري دراسات املنتدى االقتصادي العاملي إىل أن تسريع االقتصاد الدائري 
ت، وسيجعل منها واحدة من أهم القطاعات ذات القيمة املضافة للكثري من االقتصادات الوطنية،   الضخمة من النفا

منتدى االقتصادي العاملي أن االقتصاد الدائري سيوفر على العامل تريليون دوالر حبلول عام كما أوضح تقرير صادر عن 
  .، وسيولد مائة ألف وظيفة جديدة خالل مخس سنوات، مع ضمان احلفاظ على املوارد االقتصادية2025

  .360االقتصاد الدائري : )02(الشكل رقم 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

   https://www.alittihad.ae/article/21650/2019:جريدة االحتاد: املصدر

  : خامتة
من خالل الدراسة ميكننا أن نستنتج أن االقتصاد الدائري مدخل هام لتحقيق التنمية املستدامة، حيث أنه يلعب       

دورا حامسا يف محاية البيئة واحلفاظ على حق األجيال القادمة من املوارد، كما يساهم يف احلد من إهدار وتبذير مصادر 
ت، يساعد على حتديد مسا ر املواد املنتجة وإعادة تدويرها، وترشيد االستهالك للموارد الطاقة وخفض حجم النفا

  . الطبيعية واإلنتاجية
  : كما ميكننا تقدمي االقرتاحات التالية

ت العربية حتتل مرتبة عالية يف العامل - عتبار أن النفا  . تكوين جلنة عربية لتبين منوذج االقتصاد الدائري عربيا 
ت العربية -  . ضرورة إدماج منوذج االقتصاد الدائري يف االقتصاد
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مهية االقتصاد الدائري يف الدول العربية وتقدمي تكوين مالئم له، يساعد على استطالع نتائجه  - ضرورة رفع العي 
 وأمهية تبنيه 

 . من التلوث البيئي يف املنطقةتوفري متطلبات تطبيقه يف الدول العربية، وهذا حمافظة على مواردها الطبيعية واحلد  -
ضرورة تبين االقتصاد الدائري الذي يفتح أمام الدول العربية بناء قطاعات إنتاجية خمتلفة وتوفري فرض عمل  -

ا   . ودعم اقتصاد
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حتمیة تبني نظام الذكاء اإلیكولوجي من طرف المؤسسات االقتصادیة المحلیة كآلیة إلرساء 
  .االقتصاد الدائري في الجزائر

The imperative of adopting the ecological intelligence system 
by local economic institutions as a mechanism for establishing 

the circular economy in Algeria -  
  

 جامعة جلياليل بونعامة، مخيس مليانة، "ب"أستاذ حماضر صنف  :1 ميلود فرحول -
   مليانة مخيس ،بونعامة جلياليل جامعة ،أستاذ التعليم العايل :2جلول بن عناية -
 

 ملخص
القتصاد الدائري تسعى هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على الدور الذي يؤديه نظام الذكاء اإليكولوجي داخل املؤسسة االقتصادية احمللية إلرساء منط ا

جلانب البيئي اإليكولوجي، حيث يف اجلزائر، خاصة أمام االنزعاج والقلق الذي أبداه  ملساس  النظام االقتصادي العاملي احلديث حيال القضا املتعلقة 
 أخلقة و يدبرزت الكثري من اجلهود الدولية يف شكل مجعيات وهيئات خمتلفة رمسية وغري رمسية حلث الكثري من الدول السيما منها النامية بضرورة ترش

ا اإلنتاجية جلعلها أ كثر نظافة وقادرة على االستمرار دون املساس بثروة األجيال القادمة، وهذا ما يعكس متاما جدية التوجه العتماد االقتصاد عمليا
للتحلي  الدائري كنموذج تنمية مستدامة، هذا وخلصت الدراسة إىل املؤسسة اجلزائرية ال تزال تعاين الكثري من املطبات اليت جتعلها أقل استعداد

  .ات أعمال أكثر اخضرارا ومسؤولية بيئية األمر الذي يعطلها يف إرساء منط االقتصاد الدائري يف ظل حاجتها املاسة إليهسرتاتيجي
  .الذكاء اإليكولوجي، اليقظة اإليكولوجية، اإلنتاج اإليكولوجي، االقتصاد الدائري    :الكلمات املفاتيح

  .JEL :M10, Q57, O44 صنيفالت
  

Abstract  
 This paper seeks to shed light on the role played by the ecological intelligence system within the local 
economic institution to establish the pattern of circular economy in Algeria, especially in view of the 
concern and concern expressed by the modern global economic system on issues related to the 
ecological side, where a lot of international efforts in the form of Various official and non-official 
associations and bodies to urge many countries, especially developing countries, to rationalize and 
create their production processes to make them cleaner and sustainable without compromising the 
wealth of future generations. Adoption of the circular economy as a model for sustainable 
development, this study concluded that the Algerian institution is still suffering a lot of bumps that 
make them less willing to show strategies for a greener and environmental responsibility work which 
hampered in establishing the pattern of circular economy in light of the urgent need for it. 
Key words: Ecological intelligence, Ecological vigilance, Ecological production, Circular economy. 
Jel Codes Classification : M10, Q57, O44. 
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لها على مبادئ الليربالية وقواعد اقتصاد السوق، األمر الذي زاد من حدة االقتصادية الدولية، إذ أضحت ترتكز ج
ملوارد  يمن عليه منظمات دولية تلزم كل الدول بضرورة االهتمام  املنافسة على املستوى الدويل يف إطار أكثر تنظيم 

حاولت الكثري من الدول االنتقال من املتاحة أمامها وكيفية احلفاظ عليها تطبيقا ألسس االستدامة، وجتسيدا هلذا املسعى 
جلانب االيكولوجي يعترب من  منط االقتصاد اخلطي املهدر للثروة إىل االقتصاد الدائري اخلالق للثروة، ولعل االهتمام 

ثري احملاور األساسية اليت يرتكز عليها االقتصاد الدائري يف سياق حتقيق التنمية املستدامة، إذ أن املنظمات الدولية األك ثر 
ملبادرة إىل خلق مؤسسات اقتصادية وقطاعات إنتاجية قادرة ألن  تدعوا إىل عدم أكسدة االقتصاد العاملي وتلزم الدول 
تستجيب لكل القضا املطروحة من الناحية اإليكولوجية، لتربز مدى فهمها ملضمون املسؤولية البيئية اليت تكرس ضرورة 

  .اإليكولوجي وعدم هدر الطاقات واملساس بثروات األجيال املستقبلية االبتعاد عن التعدي على اجلانب
هذا ويعترب نظام الذكاء اإليكولوجي من بني أهم األنظمة اليت جتعل املؤسسات االقتصادية يقظة من الناحية البيئية من 

حلياة ال بيولوجية من جهة أخرى، جهة وقادرة على جعل نشاطها االقتصادي يتماشى مع ديناميكية الظروف املتعلقة 
لشكل الذي يضمن هلا الوصول إىل  لنسبة هلذه القطاعات اإلنتاجية و فالتوجه حنو استغالل كل املوارد املتاحة واملمكنة 
لقيم االجتماعية والتعدي على اإلرث اإليكولوجي هو سبيل االستدامة واألفضلية  أهدافها اإلسرتاتيجية دون املساس 

مع بروز أمناط حديثة يف التسيري جعلت املؤسسات تواجه نوع من التضييق عليها يف دخول كل األسواق  التنافسية خاصة
ملسؤولية البيئية أضحت تعاين اليوم الكثري من املؤسسات من مشكلة  الدولية، فبمجرد تفعيل مقياس اجلودة املتعلق 

ذا املقياس  ا إىل تلك األسواق اليت تلتزم  لرغم من توفر عقود جتارية تقضي بتعزيز التدفقات التجارية تصريف منتجا
بني هذه الدول، والداعم هلذا التوجه ميكن الكشف عنه من خالل اللقاءات اليت تنظم اليوم يف الساحة الدولية واليت بنيت 

أكثر من حتمية يف ظل على الدعوة األممية إلقامة قمة املناخ، وحىت قمة األرض، ولذلك أضحى التوجه لالقتصاد الدائري 
ا  الظروف الدولية احلالية، كما أن للمؤسسات االقتصادية الدور الكبري يف بناء هذا التوجه خاصة من خالل تطوير فنو

ال   .التسيريية من خالل تيقظها من الناحية اإليكولوجية والتوجه لتبين نظم ذكية يف هذا ا
ا ال طاملا كانت تسعى لتحسني موقعها اجليوولكون اجلزائر جزء ال يتجزأ من اخلارطة اال - قتصادية للعامل، فإ

اسرتاتيجي من خالل عقدها للكثري من االتفاقيات التجارية واملعاهدات االقتصادية اليت ترغب من خالهلا إعطاء دفعة 
ا خارج احملرو  لرغم من ذلك كله ال تزال إىل يومنا هذا  منتجا قات تعاين التهميش قوية القتصادها الوطين، لكن 

ا االقتصادية مل تستطع االلتزام مبعايري املطابقة املتعلقة  واملعاملة االستثنائية يف شىت األسواق الدولية من منطلق أن مؤسسا
ا للحصول على مقياس اجلودة البيئية، هذه الظروف وأخرى ألزمت اجلزائر كدولة ألن حترك ساكنا يف  لبيئة وعدم قدر

ال أمام إطار سعيه ا احلثيث خللق مبادرات جدية لبعث نسيج مؤسسايت مقاواليت أكثر فاعلية من سابقيه يف إطار فتح ا
القطاع اخلاص ومنح االمتيازات املالية والتقنية للتأثري أكثر فأكثر على أدائه العام، إذ أن الربامج التنموية اليت أقدمت 

ملسؤولية البيئية ومتكنها من عليها مع مطلع األلفية الثالثة دليل يوضح  ذلك املسعى للتوجه لبناء قاعدة إنتاجية تلتزم 
  .التوجه إىل إرساء االقتصاد الدائري لضمان حتقيق التنمية املنسجمة واملستدامة بني أفراد جمتمعها
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ا من خالل :إشكالية الدراسة طرح التساؤل اجلوهري  انطالقا مما سبق ترب لنا معامل إشكالية دراستنا واليت ميكن بلور
  :التايل
  لنسبة للمؤسسة االقتصادية احمللية إلرساء االقتصاد الدائري يف كيف يساهم تبين نظام الذكاء اإليكولوجي 

 اجلزائر؟ 
ينا إرفاق هذا التساؤل اجلوهري جبملة من األسئلة الفرعية   ويف سياق التدرج السليم لإلجابة على إشكالية دراستنا ار

  :يليكما 
لذكاء اإليكولوجي واالقتصاد الدائري؟ -  ماذا نعين 
ما دور اهتمام املؤسسات االقتصادية بنظام الذكاء اإليكولوجي وأثر ذلك على طبيعة النشاط االقتصادي من منظور  -

 االستدامة؟ 
 كيف ميكن أن يؤدي تبين نظام الذكاء اإليكولوجي إىل جتسيد نظام اقتصادي دائري يف اجلزائر؟ -

ت سليمة وحلول علمية للتساؤالت املطروحة تسعى هذه الدراسة الختبار صحة الفرضيات  من أجل التوصل إىل إجا
  : التالية

ال  - سامهت الديناميكية املتسارعة احمليطة بنشاط املؤسسات االقتصادية إىل بروز أمناط تسيريية حديثة تفتح هلا ا
 .حوله إذ يعترب نظام الذكاء االقتصادي من أمهها للتعرف على أهم الفرص والتهديدات اليت حتول

ت الدول يف الفرتة  - أصبح االنتقال من النمط االقتصادي اخلطي املبعثر للثروة إىل النمط الدائري إحدى أهم أولو
اية القرن املاضي  .احلالية خاصة بعد التحوالت التكنولوجية واالقتصادية وحىت السلوكية اليت شهدها العامل مع 

ا التجارية واإلنتاجية هي العامل الداعم جلعل  - إّن قدرة املؤسسة االستجابة للظروف اإليكولوجية احمليطة بنشاطا
 .االقتصاد املرتكز عليها جيد سهولة يف التأقلم مع منط االقتصاد الدائري

ملسؤولية البيئية خاصة يف ظل تسعى اجلزائر كدولة واملتعاملني االقتصاديني احملليني كمؤسسات اقتصادية إىل التحلي  -
م اإلنتاجية واليت جعلتها دائما تعاين التهميش والفصل   .الظروف الدولية اليت ضايقت على خمرجات قطاعا

I - اإلطار املفاهيمي للذكاء اإليكولوجي:  
إّن تسارع التغريات االقتصادية واالجتماعية واختالل موازين القوى أدى إىل تعسري عملية تسيري وإدارة أعمال 
املؤسسات االقتصادية، إذ يواجه متخذ القرار على مستوى أي مؤسسة صعوبة يف تصميم القرار املناسب ويف الوقت 

دة الطلب على املعلومات، املناسب الذي يكفل له الوصول إىل األهداف اإلسرتاتيجية  املسطرة، األمر الذي أدى إىل ز
حيث أن مدة حياة املنتجات تتقلص والتقنيات احلديثة تتطور بسرعة أكرب واملنافسة تزداد حدة يف إطار سوق عاملية 

رأس منفتحة على بعضها البعض، وبذلك أضحت املعلومة متثل عامل مهم من عوامل اإلنتاج مثلها مثل قوة العمل و 
لتقنية واملهارة  املال، إذ أن الفرق بني املؤسسات أصبح خيضع لقدرة كل منها التحكم يف املعلومة والسعي حنو حتصيلها 
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لذكاء االقتصادي  كنظام   "Intelligence Economique"املناسبة، وهلذا تضطر املؤسسات إىل إدماج ما يسمى 
لتكيف مع بيئتها احمليطة سواء كا نت خارجية أم داخلية، هذا النظام الذي يفتح هلا الفرصة ألن تكون يسمح هلا 

مؤسسة يقظة من الناحية التنافسية والتسويقية، التكنولوجية وحىت اإليكولوجية، هذه األخري اليت جعلت الكثري من 
لغالف البيولوجي واإليكولوجي ع رب العامل ليصبح املؤسسات جتد صعوبة يف تقدمي منتجات صديقة للبيئة وغري مضرة 

لتايل قد تتعثر صورة هذه املؤسسة لدى ذهنية املستهلك  نشاطها بعيد عن مفهوم املسؤولية البيئية وحىت االجتماعية و
نية، من هذا  لدرجة األوىل ولدى جمالس التعاون الدولية اليت تسعى للحفاظ على اجلانب اإليكولوجي من جهة 

لنسبة للمؤسسة االقتصادية يف اكتساب قوة تنافسية وكيفية جعل املنطلق تربز أمهية تبين نظام  الذكاء اإليكولوجي 
ت  االقتصاد احلاضن هلذه املؤسسة يرقى إىل مستوى االستدامة واستغالل كل املوارد دون إتالف جزء منها وهو ما 

القتصاد الدائري   .يعرف 
I -1- االقتصادي من املصطلحات اليت رافقت ظهور اقتصاد املعرفة،  يعترب مصطلح الذكاء  :مفهوم الذكاء االقتصادي

ت وبث "كما ميكن أن نعرفه على أنه  النظام الذي يسمح بتحليل وفحص بيئة املؤسسة من خالل مجع وحتليل البيا
 Martinet) "للمؤسسة املعلومة املفيدة واملناسبة ملتخذ القرار من أجل اختاذ القرارات املناسبة اليت ختدم الرؤية اإلسرتاتيجية

& Yves-michel, 2012, p. 12)  
وعليه فإن الذكاء االقتصادي بعبارة أخرى ميثل ذلك النظام الذي يهتم بكل ما جيري ويفعل يف األسواق، كما أنه 

حلصول على املعلومة الصحيحة ويف الوقت املناسب  يعترب نظام كامل تتوحد فيه التقنيات والقدرات البشرية، يسمح 
ا من الناحية  الختاذ القرار املناسب، كما أنه يسمح للمسري على مستوى املؤسسة ألن يكون يقظا لكل الظروف احمليطة 

  .االقتصادية والسياسية، الثقافية، التكنولوجية وحىت اإليكولوجية
قتصادية إىل عدة أنواع، فقد فصل الفكر التسيريي بني ينقسم الذكاء االقتصادي كنمط تسيري داخل املؤسسة اال

لنسبة للمؤسسة، والذكاء التسويقي كنظام حمسن للمهارات التسويقية  ةالذكاء التنافسي كنظام يدعم األفضلية التنافسي
رقمية احلديثة على مستوى األسواق املستهدفة، الذكاء التكنولوجي كمخرج مهم من خمارج التأقلم مع النظم املعرفية وال

وإكساب املؤسسة ميزة تنافسية جديد تؤثر على مهارات وفنون اإلنتاج ال حمال، الذكاء العاطفي كنظام إلدارة وتنمية 
القدرات البشرية على مستوى املؤسسة، وأخريا نظام الذكاء اإليكولوجي كآلية مبنية على اليقظة اإليكولوجية تسمح جبعل 

حية احلفاظ على البيئة واألنظمة البيولوجية نشاط املؤسسة أكثر مسؤولية   .من 
I - 2-  يعترب من بني أهم أنواع الذكاء االقتصادي، كما أنه ميثل أيضا إحدى األنظمة : مفهوم الذكاء اإليكولوجي

ت املتعلقة مبحيط املؤسسة يف الشق  املهمة يف التسيري داخل املؤسسة االقتصادية واليت تسمح مبعاجلة وفحص البيا
ستغالل كل التقنيات نظام شامل يسم"نه  AEEالبيئي اإليكولوجي، هذا وتعرفه الوكالة األوروبية للبيئة  ح 

ت الضخمة سواء كانت هيكلية  التكنولوجية والوسائل املادية وحىت البشرية من أجل حتصيل ومجع كم هائل من البيا
أو غري هيكلية، من أجل معاجلتها عن طريق القواعد الرقمية املناسبة والفعالة يف سبيل بث املعلومة الصحيحة واملفيدة 



 

نظام الذكاء اإليكولوجي من طرف املؤسسات االقتصادية احمللية كآلية إلرساء االقتصاد حتمية تبين : عنوان املقال
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عواد، ( "قرارات الصائبة واليت تتماشى مع املستجدات املطروحة يف الساحة اإليكولوجية الدوليةملستخدمها الختاذ ال
  .)61، صفحة 2008

ال للمؤسسة االقتصادية التكيف مع  يعتمد نظام الذكاء اإليكولوجي على مجلة من الوسائل املهمة واليت تفتح ا
ا وحماولة جعل هذه الظروف تتماشى مع األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة، وعليه سنحاول الظروف  اإليكولوجية احمليطة 

ا مؤسسة ذكية من الناحية اإليكولوجية ا حىت يصلح القول    .تقدمي أهم الوسائل اليت جيب على املؤسسة مراعا
I - 2-1 - اإليكولوجي داخل أي مؤسسة اقتصادية إىليهدف نظام الذكاء : أهداف الذكاء اإليكولوجي: 
دعم املركز التنافسي للمؤسسة االقتصادية داخل البيئة الصناعية من منطلق أنه يساهم يف إشراك عناصر إنتاج أقل  -

لنسبة للنشاط اإلنتاجي ) الطاقات النظيفة(تكلفة   ).اإلنتاج األنظف(وأكثر فاعلية 
هنيات املستهلكني سواء كانوا كمونيني أم احتماليني خاصة أمام نضج حتسني صورة املؤسسة االقتصادية يف ذ -

تمع، حبيث أضحى املستهلك يفضل اقتناء منتجات الشركات اليت تلتزم  السلوكيات االستهالكية والثقافية ألفرد ا
 .ملسؤولية البيئية واليت حترتم اجلانب اإليكولوجي

ية خاصة وأن التوجه العاملي احلديث يقضي بعدم أكسدة االقتصاد والتوجه متكني املؤسسة من بلوغ رؤيتها اإلسرتاتيج -
ت الدائرية املبنية على عوامل اإلنتاج األكثر نظافة وجتدد  (Boudjema.M, 2008, p. 105) .ألمناط االقتصاد

ذا النظام كسياسة هيكلية تفتح الذكاء اإليكولوجي أصبح ميثل مسعى دويل أكثر منه  - تم  مؤسسايت، فالدول اليوم 
لنسبة إليها توظيفا يرقى إىل مستوى الكفاءة والفاعلية  .هلا فرص متعددة لتوظيف كل املزا النسبية املتاح 

I - 2-2 - يرتكز الذكاء اإليكولوجي على ثالث دعامات أساسية متكنه كنظام من مجع :عناصر الذكاء اإليكولوجي 
ت الضخمة احمليطة بنشاط املؤسسات أو الدول، كما أن هذه العناصر هي مهمة قد جتعل منه نظام  وحتليل البيا

  .فعال يضمن االستجابة للظواهر والعوامل على اختالفها
إمنا يولد إّن االطالع املستمر على أداء املؤسسات االقتصادية أو على األداء العام للدول عرب العامل : سياسة التنافسية  - أ 

ذا  لنشاط الدوري للطرف املطلع، حيث ميكن اكتشاف الفرص والتهديدات احمليطة  دروس واستنتاجات ذات صلة 
ال للمؤسسة أو الدولة ألن تكشف عن نقاط القوة لديها أو نقاط  النشاط، كما أن التيقظ املستمر قد يفسح ا

إليكولوجية بصفة مستمرة قد يستلزم وجود إرادة للمنافسة وعزمية ضعف أدائها، ولذلك فإن االهتمام مبالحظة البيئة ا
 .لتطوير األداء داخل جمال املنافسة

إّن جناح املؤسسات االقتصادية والدول يف تفعيل نظام الذكاء اإليكولوجي وجعله قادر : سياسة األمن االقتصادي  - ب 
ألساس على أنظمة  أمنية عالية املستوى قادرة على أن تضمن محاية على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية إمنا يرتكز 

ت الضخمة  لإلرث املعريف املتولد عن استخدام املعلومات الناجتة عن عملية املعاجلة والتحليل اجليد للبيا
(Philippe, 2011, p. 344). 
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ا ذات تسعى املؤسسات من خالل تبين نظام : سياسة التأثري  - ج  الذكاء اإليكولوجي إىل حماولة جعل العوامل احمليطة 
جلانب اإليكولوجي ختدم حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية، فعكس ما كانت عليه عملية التسيري يف املفهوم  الصلة 

ستغالل املوا رد املتاحة احملصور يف اإلدارة اإلسرتاتيجية والذي يوضح الطريقة اليت كانت تقوم من خالهلا املؤسسة 
ا، لكن العكس متاما يف احلالة اليت  أمامها من أجل حتقيق األهداف املرجوة أخذا ومسايرة لكل التغريات احمليطة 
تتبىن فيها املؤسسات االقتصادية نظام الذكاء االقتصادي فقد تقوم من خالل اندماجها أكثر يف التكتالت 

ثري  ا ختدم االقتصادية وانضمامها للمنظمات األكثر  على احلياة االقتصادية العاملية أن جتعل من الظروف احمليطة 
 .توجهها االسرتاتيجي

I - 2 -3- إّن فعالية نظام الذكاء اإليكولوجي على مستوى أي مؤسسة تتطلب وجود : وسائل الذكاء اإليكولوجي
ن املؤسسة ذكية من ال ناحية اإليكولوجية وفيما يلي جمموعة من الوسائل األساسية واليت من خالهلا يصلح القول 

 : سنحاول عرض هذه الوسائل كل على حدا
تعترب اليقظة اإلسرتاتيجية من أهم املراحل األساسية اليت يرتكز عليها نظام الذكاء االقتصادي، : اليقظة اإليكولوجية  -أ 

بنشاطها، فقد ترتكز اليقظة فهي متثل اآللية املناسبة لفحص وحتليل بيئة املؤسسة وحماولة فهم كل الظروف احمليطة 
املتعلقة ببيئة املؤسسة وحماولة فرزها وتصنيفها وختزينها على مستوى قواعد معلوماتية  تعلى عملية مجع وحتليل البيا

ال ملتخذ القرار داخل املؤسسة الستخدام املعلومة املفيدة واملناسبة يف ذلك، ولذلك فقد  ضخمة من أجل فتح ا
ا يرتكز الذكاء اإل عملية مجع وحتصيل "يكولوجي على عملية اليقظة اإليكولوجية داخل املؤسسة واليت ميكن تعرفها 

لبيئة اإليكولوجية للمؤسسة وحمالة معاجلتها وتصنيفها وختزينها على مستوى أنظمة تقنية جد فعالة  ت املتعلقة  البيا
و قراره من حالة الالّ يقني ولكي يكون قادرا على تصحيح تسمح حبمايتها وبثها ملتخذ القرار داخل املؤسسة حىت خيل

ملسؤولية البيئية  .)23، صفحة 2007الدين و بلهادية، ( "االحنرافات يف األداء خاصة يف الشق املتعلق 
إّن اهتمام املؤسسة االقتصادية ببعث استثمارات بيئية أكثر مسؤولية من الناحية اإليكولوجية  :اإلنتاج اإليكولوجي  -ب 

أضحى حتدي كبري يقف كهاجس أما استمرارية نشاطها وتنافسية أدائها ضمن البيئة الصناعية، وعند احلديث عن 
إلنتاج األنظف يعين ذلك يف حقيقة األم ر احلديث عن االستخدام األمثل الصناعات اإليكولوجية أو ما يعرف 

للموارد املتاحة للمؤسسة مع احلد من اإلجهاد البيئي، فبالرغم من عدم وجود إمجاع كبري لتقدمي تعريف شامل لإلنتاج 
ن اإلنتاج اإليكولوجي قد ميثل  كل عمليات استغالل املواد األولية ضمن سالسل "اإليكولوجي إالّ أنه ميكن القول 

نه جمموع العمليات املتعلقة بتصميم وتنفيذ إنتاج  اإلنتاج واليت تليب شروط إجراءات احلماية البيئية، كما ميكن القول 
لنسبة للمستهلكني املستهدفني والكمونيني واليت تضمن عدم املساس  املنتجات اليت تليب احلاجة وتشبع الرغبة 

ق أن تكون هذه النشاطات اإلنتاجية حريصة على عدم جلانب البيئي للمحيط العام للمؤسسة، أي بتعبري أكثر عم
ت الصلبة وإعادة تدويرها، ترشيد استهالك املياه والطاقة خاصة  تلويث املناخ واحمليط اليابس، تقليل املخالفات والنفا
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ن القطب اجلليدي الشمايل وغريها من الظ"الناضبة، مكافحة ظواهر اإلجهاد البيئي  واهر االحتباس احلراري، ذو
يد و بركات، ( "ذات الصلة  .)02، صفحة 2001ا

لنظر للمعضالت البيئية احلرجة اليت تواجهها احلياة البشرية، مثل ارتفاع درجة حرارة  :الثقافة التنظيمية اخلضراء  - ج 
األرض، ارتفاع مستوى سطح احمليطات، استنفاذ مصادر الطاقة الناضبة، فإن ممارسات اإلدارة البيئية داخل 

لإلدارة البيئية يتطلب ثقافة املؤسسات أضحت أكثر من حتمية، إذ تشري الدراسات احلديثة إىل أن التكامل الفعال 
تنظيمية داعمة للبيئة، بتوافر عاملني واعني للعمليات املناسبة بيئيا، ولذلك فإن الشرط األساسي الداعم الستمرارية 
املمارسة االقتصادية هلذه املؤسسات أضحى يرتكز على غرس ثقافات تنظيمية أكثر اخضرارا ومسئولية من الناحية 

  )16، صفحة 2005دمحم، ( :اخلضراء ينبغي على املؤسسات أن ةحنو الثقافة التنظيمي االجتماعية وللتحول
 .تدمج االعتبارات البيئية يف مجيع أحناء املؤسسة -
 .النظر يف مثل هذه االهتمامات يف مجيع مراحل سلسلة القيمة -
 .ختفف تركيزها على األهداف االقتصادية -
 .رؤية إسرتاتيجية تدمج بني النشاط اإلنتاجي واملسؤولية اإليكولوجيةوضع  -

لتسويق االيكولوجي  :التسويق األخضر  - د  نه عملية  Ecological Marketingيسميه البعض  والذي ميكن تعريفه 
جلانب البيئي، كما ميكن نه  تطوير وتسعري وترويج منتجات تليب احلاجة وتشبع الرغبة دون إحداث أي ضرر  القول 

أحد أهم فروع علم االقتصاد األخضر، يشمل كل النشاطات اليت ميكن أن تسبب أو تسهل أي نوع من املبادالت 
دف إىل تلبية أو قضاء رغبات واحتياجات الفرد، وهذا بدون أن ينشئ أي ضرر ميس اجلانب االيكولوجي    .اليت 

الوسائل اليت يعتمد عليها نظام الذكاء اإليكولوجي، إذ ميثل  يعترب من بني أهم: )Benchmarking(البانشماركينغ   -ه 
لتعرف على حمددات الكفاءة العالية يف أداء أحسن املؤسسات على مستوى البيئة التنافسية  التقنية اليت تسمح 

د جتد اليوم الصناعية، فقد مينح متخذ القرار دروسا يف املنافسة ومهارات التسويق وطرق اإلدارة والتسيري، ولذلك فق
ملسؤولية اإليكولوجية مبجرد اطالعها لطريقة تعامل  بعض املؤسسات خمارج سهلة للتعامل مع الظروف البيئية املتعلقة 

  .املؤسسات اليت سبقتها يف االلتزام بذلك وحماولة تطوير هذه الطرق املستخلصة بطريقة ختدم توجه املؤسسة نفسها
II - اإلطار النظري لالقتصاد الدائري:  

إّن حمدودية املوارد وشحها سامهت يف إضعاف قوة الكثري من الدول خاصة أمام االرتفاع املتزايد لعدد السكان يف 
م االستهالكية، فبالرغم من التقدم يف آليات التصنيع واإلنتاج،  العامل والذي يعرب عن ارتفاع حاجات البشر وتعدد رغبا

ة أزمات الكساد  ظل النموذج الرئيسي للتصنيع دون تغيري إىل حجام ضخمة دون التفكري يف جما حد كبري، فالتصنيع 
لتلك املنتجات أو األخذ بعوامل اإلنتاج من إفراط يف استخدام الطاقة والتعدي كذلك على الظروف البيئية احمليطة يسمى 

ت اخلطية، لكن التغريات اليت طرأت على جما إلنتاج اخلطي الذي أسس لالقتصاد ل التكنولوجيا واملنافسة على اليوم 
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املستوى الدويل وأمام الضغوطات اليت متارسها بعض اجلمعيات واملنظمات الدولية سواء الرمسية أو غري الرمسية يف إطار 
احلفاظ على اجلانب اإليكولوجي وّلدت توجها حديثا يرمي للتأسيس إىل اقتصاد أخضر أكثر صداقة مع البيئة يبحث يف 

ت إىل موارد جديدةطريقة حتويل ا   .ألعباء والنفا
فلقد أكدت معظم التجارب الدولية واليت حاولت أن توضح املسعى لتحقيق التنمية املستدامة ختليها عن منط 
االقتصاد التقليدي والذي تبنته لفرتات طويلة جدا، كان يعرف بنمط االقتصاد اخلطي أي إتباع اجتاه خطي واحد إلنتاج 

ت بعد استهالكها، وهذا ما كان يسمى بـ  السلع واليت ستصبح ، "Cradle to Grave" "من املهد إىل الّلحد"نفا
ت'والذي يرتكز على ثالث عمليات أساسية    .'توفري املوارد الطبيعية، إنتاج السلع، االستهالك والتخلص من النفا

 .منوذج االقتصاد اخلطي: 01الشكل رقم 
  

 
 

إلطالع على املرجع التايل :املصدر   : من إعداد الباحثني 
Jianguo Qi, Jingxing Zhao & Other, Development of Circular Economy in China, Social Sciences 
Academic Press and Springer Science Business Media, P 29. 

II - 1- مفهوم االقتصاد الدائري:  
والرت '، وفق الباحث السويسري املتخصص يف اهلندسة املعمارية 1976يعود مفهوم االقتصاد الدائري إىل سنة 

، حيث يشري إىل أن 1982ونشره عام " من املهد إىل املهد" سم، أحد مؤسسي هذا النموذج، أين ألف كتا 'ستاهيل
لالقتصاد الدائري أهدافا خمتلفة عن اقتصاد اإلنتاج مبعىن أنه يعمل على احلفاظ على قيمة املنتجات وإدارة املخزون ورأس 

بعنوان  1989املال الطبيعي والبشري، إالّ أن أصل اصطالح االقتصاد الدائري جاء أول مرة يف كتاب صدر عام 
ت املوارد الط" ، حيث يقدم الكتاب نبذة عن العالقة بني االقتصاد "ديفيد بريس، كريي ترينر'ملؤلفيه " بيعية والبيئةاقتصاد

واملوارد الطبيعية وكيفية احلفاظ على اجلانب البيئي يف كل من ذلك، هذا ومل يستقر تعرف االقتصاد الدائري عند مفهوم 
 إطار تقدمي مفهوم شامل وكامل واليت ميكن ذكر أمهها فيما واحد، بل اختلفت االجتهادات يف تقدمي إسهامات خمتلفة يف

 :  يلي
نه  ائية إالّ بكميات قليلة جدا ويف أضيق احلدود، وال "يعرف االقتصاد الدائري  ت  االقتصاد الذي ال ينتج عنه نفا

ت واملنتجات، وإعادة اال ر سلبية على البيئة، ويقوم على تدوير املكو ستخدام والتدوير جبودة عالية،  يرتتب عليه أي آ
كما أن السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجديد من بداية تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة، 

لتايل ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة، ومبا حيقق التنمية املستدامة  ,LeMOIGNE & Rémy) "و

2005, p. 24) ،نه اقتصاد مستدام يقوم على استخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع ، كما ميكن تعريفه كذلك 
ت، وذلك عن طريق إعادة االستخدام  ويعتمد على تغيري األنشطة واملمارسات املرتبطة بكيفية التخلص من النفا

  استهالك املنتجات
ت  وطرح النفا

  استغالل املوارد األولية
 "اإلنتاج" 

  توفري املوارد األولية
 "التصميم التقليدي"



 

نظام الذكاء اإليكولوجي من طرف املؤسسات االقتصادية احمللية كآلية إلرساء االقتصاد حتمية تبين : عنوان املقال
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 .بن عناية جلول. د.أ، فرحول ميلود.د
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ا يف واإلصالح والتدوير، مبعىن إمكاني ت إىل مواد خام مرة أخرى ميكن االستفادة  ة إعادة حتويل املنتجات واملكو
  .عمليات أخرى من خالل اإلصالح وإعادة التصنيع، والشكل التايل يوضح أهم اخلطوات املشكلة لالقتصاد الدائري

 .منوذج االقتصاد الدائري: 02الشكل رقم 

  
ء، بطيب عبد الوهاب، : املصدر ، امللتقى الدويل منوذج اهلولندية DSMدراسة حالة شركة –االقتصاد الدائري كدعامة أساسية لتحقيق جودة احلياة نفاح زكر

   .06، جامعة طاهري دمحمـ، بشار، ص 2018نوفمرب  14-13التنمية اجلديد وجودة احلياة يومي 

II - 2- فصل الباحثني  :خصائص االقتصاد الدائريEsposito et al  بني مخسة خصائص أساسية  2018سنة
 : لالقتصاد الدائري وهي

ت -  .تصميم النفا
 .تعزيز القدرة على التكيف من خالل التنوع يف العمليات واألنشطة -
 .االجتاه حنو مصادر الطاقة املتجددة -
 .التفكري يف النظم البيئية -
 .التفكري يف أجهزة الطرد -

ت، العمل على هذا وتوجد عدة مداخل لنظام االقتصاد  عادة استخدام املنتجات التالفة والنفا الدائري هلا صلة 
بعث تصميمات إيكولوجية، السعي لضمان إمداد مستدام، كما أن ثقافة املستهلك تعترب كمدخل مهم يف إرساء 

الستهالك املسئول ت يعرف    .االقتصاد الدائري وما 
II - 3- متطلبات التحول لالقتصاد الدائري :  
II - 3-1 - يساعد هذا النظام إىل التحول بسرعة فائقة حنو إرساء منط االقتصاد الدائري يف  :الذكاء اإليكولوجي

ملسؤولية البيئية وسعيها للمبادرة مبمارسة األنشطة  الدول على اختالفها، إذ أن اهتمام والتزام النسيج املؤسسايت 
ال لبعث االستد  .امة يف النشاط االقتصادياإلنتاجية األكثر اخضرار هو ما يفتح ا

II - 3-2 - إّن التحول من االعتماد على الطاقات الناضبة حنو استخدام الطاقات املتجددة هو  :التحول الطاقوي
لشكل الذي يسمح بتحقيق التنمية املنسجمة  العامل األساسي الذي يضمن استدامة األنشطة اإلنتاجية و

تمع   .واملتكاملة بني أفراد ا
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II - 3-3 -ال التكنولوجي يف التأثري على فنون ومهارات اإلنتاج إذ أصبح ميثل  :لرقميالتحول ا ساهم التغري يف ا
أحد أهم حمددات ومصادر النمو الذايت على املدى البعيد يف كل الدول، ولذلك فإن التحول الرقمي قد يساعد 

علومات الدقيقة عن مدى توفر املوارد على التحول بسرعة إىل منط االقتصاد الدائري املستدام، إذ يسمح بتدفق امل
واملنتجات وموقعها التنافسي، وجعل أداء املؤسسات أكثر كفاءة، كما يعمل على منح اخلريات للمؤسسات من 

  .أجل إعادة تدوير املنتجات التالفة وغري املستهلكة
II - 3-4 - الذكاء االيكولوجي على  يوجد تكامل واضح بني برامج اإلنتاج اإليكولوجية ونظام :اإلنتاج االيكولوجي

مستوى املؤسسات، حيث يسمح نظام الذكاء االقتصادي عامة بتشجيع نشر الفكر املستدام داخل العملية 
اإلنتاجية، وقد يسمح نظام الذكاء اإليكولوجي خاصة بنشر فكر تكنولوجيا اإلنتاج األنظف السليم املصادق للبيئة، 

 Eco-efficiency الكفاءة البيئيةؤسسات على مبدأ مهم يعرف مببدأ هذا ويعتمد اإلنتاج اإليكولوجي داخل امل
والذي يعين قدرة املؤسسة على استغالل املوارد املتاحة  )119، صفحة 2006احلجار و عبد احلميد صقر، (

سعار تنافسية وجبودة عالية، لتشبع احلاجات  ال لتسويق سلع أو خدمات  واملمكنة استغالال أمثال يفتح أمامها ا
ر السلبية املصاحبة لعملية اإلنتاج  وكذلك ترشيد اإلنسانية وحتقق رفاه احلياة ويف نفس الوقت قادرة على تقليل اآل

  .استهالك املوارد وختفيض التكاليف
III - حتليل ودراسة أداء مؤسسة يف  - أداء املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ودوره يف إرساء منط االقتصاد الدائري

 . قطاع الفالحة
رادة قوية للتحرر من تبعيتها للقطاع املنجمي الذي جعل من اقتصادها يعاين  مي  القصور يف درء حتذو اجلزائر كبلد 

الصدمات اخلارجية الناجتة عن تدهور سعر برميل النفط يف سوق الطاقة الدويل، حيث أضحى اقتصادها يسوده طابع 
ولذلك حاولت احلكومة يف إطار  Mono-producteur / Mono-Exportateurأحادي التصدير/ أحادي اإلنتاج 

يزانية بعد إرساء األمن واالستقرار الداخلي للبالد مع مطلع األلفية بعث مجلة من الربامج التنموية لتمويل النمو خارج امل
الثالثة كان اهلدف منها حماولة دعم وإنعاش االقتصاد اجلزائري من خالل متويل االستثمارات اخلالقة للثروة والعمل على 

ع من مستوى الناتج الداخلي تكوين ومرافقة الشباب يف خلق مؤسسات مقاوالتية أكثر جناعة قادرة على تساهم يف الرف
، حيث "صيغة أنوساج، أنوجام، كناك، أندي وغريها"اخلام، وقد كان ذلك يف قطاعات خمتلفة وبصيغ متعددة من أمهها 

اية الربامج الثالثة منذ سنة  ن نسيج مؤسسايت ضخم قدر بـ  2015إىل غاية  2000مع  فقد استطاعت اجلزائر أن تكوّ
، لكن الغريب ما يف األمر أن مسامهة هذه املؤسسات االقتصادية يف الناتج اإلمجايل ال تزال مليون مؤسسة حملية 1.7

يف   %20بعيدة كل البعد عن املبتغى واهلدف الذي سطرته احلكومة فقط ال يتعدى متوسط املسامهة يف اإلمجايل نسبة 
املالية اليت مت إنفاقها يف إطار تعزيز أداء  كل من قطاع الفالحة، الصناعة واألشغال العمومية، فبالرغم من املخصصات

المتيازات اجلبائية والعقار الصناعي وغري ذلك ا بقيت دون املستوى األمثل، خاصة ما يتعلق    .هذه املؤسسات إىل أ
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من إمجايل  %2وما يشد االنتباه أن صادرات اجلزائر خارج احملروقات ال تزال جد هامشية فقد مل تتعدى نسبة 
رات، وهذا ما أكده مؤشر الرتكيز السلعي للصادرات اجلزائرية، ومبجرد الرجوع إىل تشخيص طبعة هذه االختالالت الصاد

ن ضعف تسيري املؤسسات االقتصادية هو ما قاد الوضع إىل  املتاحة على مستوى قطاع التجارة اخلارجية فقد جند 
ملواد  السوء، فالواقع يؤكد أن مؤسساتنا حقيقة متلك الكثري من اإلمكانيات املتاحة أمامها سواء كانت ذات صلة 

األولية، قوة العمل، رأس املال، إالّ أن عدم القدرة على تفعيل األنظمة التسيريية احلديثة يف استغالل تلك املوارد جعلها 
ا تفقد مفاتيح املنافسة دوليا واليت أضحت ترت كز على عامل اجلودة غري قادرة على ولوج األسواق الدولية، خاصة وأ

ملفهوم الضيق التقليدي بل هناك ديناميكية يف إطار إثبات الوجود ضمن البيئة الدولية  والتكلفة والوقت ليس 
االقتصادية، إذ توجد هناك قيود تواجه نشاط املؤسسات الضعيفة دوليا واملؤسسة اجلزائرية هي اليوم تعاين من هذه 

ملها جلانب املتعلق احلواجز واليت هلا عالقة  رات التسيريية واحلصول على االعرتاف الدويل يف ذلك، القيود ذات الصلة 
، شهادات املطابقة الدولية، معايري السالمة البيئية اإليكولوجية وغريها من القيود،  ISOجلودة ومعايري التقييس الدولية 

اجلزائر القدرة على تفعيل منط االقتصاد الدائري، كل هذا جعل املؤسسات غري قادرة على التموقع دوليا وقد أفقدت 
ملسئولية البيئية، إالّ يف  ت والغالف اإليكولوجي وضرورة التحلي  تم بقضية النفا حبيث بقيت املؤسسات االقتصادية ال 

بني أهم  بعض الصناعات اليت تعترب اليوم هي الشمعة اليت تنري درب التوجه لبناء اقتصاد أخضر بيئي تنافسي، ومن
ت الناجتة عن عملية اإلنتاج أو االستهالك جند مؤسسات صغرية  التجارب احمللية الرائدة يف سياق استغالل البقا والنفا

  .ومتوسطة يف قطاع الفالحة تنشط يف حتويل بقا التني الشوكي
III - 1-  إلنتاج التني الّشوكي وحتويله' ايالف بيو'اإلشارة إىل منوذج شركة : 
III - 1-1 -ايالف بيو'مي مؤسسة تقد 'ILEF BIO:  يف إطار صيغة 2008سست هذه الشركة سنة ،
مكانيات مجة يف 'دمحم عمري'من طرف مالكها ' أوجنام' ، مقرها ببلدية بئر العاتر والية تبسة، هذه الوالية اليت تزخر 

ؤسسات وأكثرها نشاطا على مستوى جمال الفالحة السيما تعلق األمر بنبتة الصبار، هذا وتعترب املؤسسة من أبرز امل
، كما 'التني الشوكي'ذات األصول املكسيكية أو كما تعرف أيضا بفاكهة ' الصبار'الوالية، تنشط يف جمال زراعة مثرة 

تقوم املؤسسة أيضا بتحويله إىل مشتقات متنوعة، حيث تطمح الشركة إىل تطوير إسرتاتيجية للتموقع يف األسواق 
ا املختلفة على مستوى السوق احمللية وحىت اخلارجية من خالل الدولية بعدما أن  متكنت من التعريف مبنتجا

  .حضورها املستمر يف املعارض احمللية والدولية
III - 1-2 -لذهب األخضر ملا حيمله من خاصيات وفوائد ال تعد وال حتصى، زيت بذوره  :تقدمي املنتج يسمى 

لشكل اجليد رغم احلركية املتاحة خالل أورو للرت الواحد، ثروته  1000تتعدى الـ  حلد الساعة تعترب غري مستغلة 
ئم ميكن أن يقود االقتصاد احمللي إىل " التني الشوكي"السنوات األخرية على مستوى اجلزائر،  مورد اقتصادي 

  .     التنويع
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III - 1-3 -  ا مؤسسة العديد من ' ايالف بيو'متارس مؤسسة  :'ايالف بيو'طبيعة األنشطة واألعمال اليت تقوم 
نتاج فاكهة التني الشوكي، إضافة إىل  ا تقوم  النشاطات التحويلية داخل شعبة زراعة وجين مثار التني الشوكي، إذ أ

، تقوم كذلك بعصر حبات التني الشوكي مقشرة إلنتاج عصري 'فرينة أو مسحوق التني الشوكي'حتويل قشورها إىل 
إلضافة إىل صناعة مرىب التني الشوكي، تسعى املؤسسة الستغالل بقا عملية العصر من خالل  التني الشوكي، 

لزيت املعجزة، حبيث تستغل أكثر من  طن  1.5توظيف بذور التني الشوكي إىل زيت التني الشوكي واليت تعرف 
الزيت كمادة من حبات التني الشوكي اجلافة من أجل استخراج لرت واحد من زيت التني الشوكي، تستخدم هذه 

أولية يف صناعة مستحضرات التجميل، ويف صناعة املواد الصيدالنية، كما أن بقا العصر واليت تتمثل يف بعض 
القشور الصلبة لبذور فاكهة التني الشوكي تدخل كمادة أساسية يف تكوين خليط األنعام والبقر وعليها طلب كبري 

ت التّل اجلزائري، هذا وتعمل املؤسسة كذلك على إنتاج خل التني الشوكي من خالل عصر  على مستوى وال
ا من خالل القيام بعملية تقليم أو زبر أوراق الصبار الكبري  الوحدات التالفة اليت تسقط على األرض وتتعفن، كما أ

إلضافة إىل استغالل موسم الربيع للجين و  رود نبتة يتم كذلك عصرها الستخراج ماء ورقة الصبار لصناعة الصابون، 
  .الصبار الستخراج أقوى وأزكى أنواع ماء الورد

III - 1-4 -  ملفهوم التقليدي : 'ايالف بيو'طبيعة التسيري داخل مؤسسة ال يصلح القول أن هذه املؤسسة تسري 
الذي بقيت عليه أغلب املؤسسات اجلزائرية خاصة يف قطاع الفالحة، واليت تعتمد على امليزانية والنتيجة املالية 

وية مرجع لتقييم األداء الوظيفي هلا، عكس ذلك متاما فقط ميلك مدير املؤسسة إمكانيات جيدة يف إطار السن
لفرص املتاحة أمامه، فقد يعتمد على أسلوب  التسيري واالستجابة للظروف اخلارجية، حماولة منه دائما الظفر 

ت اإلدارة، كما اإلدارة التشاركية من منطلق أنه ال يهمش املورد البشري أو العام لني داخل املؤسسة يف شىت مستو
أنه حيرص على عنصر التأهيل واإلعداد هلذا املورد يف شىت جماالت التسيري واإلدارة، يهتم كذلك بعامل املنافسة 
على املستوى احمللي وحىت اإلقليمي من خالل إنشائه لروابط بني مؤسسته ومؤسسات حملية تنشط داخل النشاط 

ملغرب وتونس ودول من أمريكا الالتينية، كما حيرص على تطوير جودة منتجه بصفة دورية وحىت يف دو  ل خارجية 
من خالل االحتكاك ببعض مؤسسات االستشارة اليت تسمح بتصحيح بعض االختالالت يف األداء التسويقي 

لدولية وال حىت على ملنتجاته، كل هذه االجتهادات مل تسمح له للحصول حىت على أدىن معايري املطابقة ا
جلودة   .شهادات التقييس الدولية ذات الصلة 

III - 2- ت اليت جعلت املؤسسات احمللية غري قادرة على تبين نظام الذكاء اإليكولوجي  : التحد
منوذجا واضحا من عدة مشاكل السيما ' ايالف بيو'تعاين املؤسسة اجلزائرية خاصة يف قطاع الفالحة ولعل مؤسسة 

تعلق األمر مبشكلة ضيق السوق الداخلية وهو ما جيعلها غري قادرة للوصول إىل مستوى عايل من اإلنتاج الذي يكفل هلا 
سواق اخلارجية بكل كفاءة، فعدم ولوجها إىل السوق الدولية هو ما التحكم يف عوامل النجاح والفاعلية والتموقع يف األ

يصعب عليها طريقة تطوير منطها التسيريي، ألن االجتاه حنو العزلة االقتصادية وعدم التفتح على النظام االقتصادي العاملي 



 

نظام الذكاء اإليكولوجي من طرف املؤسسات االقتصادية احمللية كآلية إلرساء االقتصاد حتمية تبين : عنوان املقال
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 .بن عناية جلول. د.أ، فرحول ميلود.د
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أّن املشاكل املتعلقة بضعف احلديث هو ما جيعل الصناعات احمللية بعيدة كل البعد عن منطق الذكاء االقتصادي، كما 
التسيري احمللي لالقتصاد من طرف مؤسسات الدولة يعترب من بني األسباب اليت جتعل املؤسسات احمللية دون املستوى 

لرفض، إضافة ' ايالف بيو'املطلوب، فمؤسسة  مثال قدمت برامج ومناذج عدة لتوسيع نشاطها اإلنتاجي ولكن كان الرد 
ريقة تسويق هذه املنتجات إىل دول أجنبية أمام غياب املرافقة على املستوى الدويل من خالل إىل مشاكل متعلقة بط

ضعف العمل الدبلوماسي يف جانبه االقتصادي، إذ دائما يواجه صاحب املصنع مشاكل غياب شهادات املعاينة الصحية 
   .اعته متحمال خسائر مالية ضخمةمن طرف خمابر أو خال العبور اجلمركي يف الدول املستوردة لتعاد إليه بض

III - 3-املعوقات اليت تقف أمام إرساء منط االقتصاد الدائري يف اجلزائر : 
ختتلف املعوقات اليت تقف أمام إرساء نظام الذكاء االقتصادي يف اجلزائر ولكن أغلبها متعلقة بضعف تسيري النسيج 

ألساس إىل املؤسسايت احمللي، حيث أنه يبعد متاما عن منطق اليقظة  اإليكولوجية والنظم احلديثة يف التسيري وذلك راجع 
لذكر أن اجلزائر كدولة مل تويل هذه  طري نشاط هذه املؤسسات احمللية، فاجلدير  ضعف األداء احلكومي اجتاه مرافقة و

سسات متلك جدوى القطاعات التبادلية أمهية قصوى يف سياق التمويل والتموين وال حىت البحث عن كيفية جعلها مؤ 
مناط خارجية رائدة يف التسيري، من خالل إجراءات احلكومة االلتوائية  اقتصادية، كما أن  الفرصة مل متنح هلذه لالحتكاك 
يف إطار بعث السيادة الوطنية يف االستثمار فوضع احلكومة حلواجز أمام تدفق املعارف األجنبية هو األمر األكثر أمهية ما 

ا ال جعل النسيج امل ؤسسايت اليوم يفقد روح االبتكار والتجديد، ولذلك فإن املؤسسة اليوم إذا مل تواجه املشكلة فإ
در الثروة، البد  تبحث عن احلل، وعليه فإن التوجه الستغالل كل الطاقات احمللية والسعي لعدم جعل عجلة االقتصاد 

سية القوية لتعزيز منط االستدامة يف التسيري داخل املؤسسات من ضبط األداء احلكومي أوال من خالل إبداء اإلرادة السيا
االت لتوجيه والتأطري الدبلوماسي يف شىت ا   .وذلك من خالل مرافقتها دوليا وفتح أفاق مستقبلية واعدة أمامها مليئة 

  : خامتة
االت تفتح حتمية تبين يعترب االقتصاد الدائري البديل األفضل لالقتصاد اخلطي، فالظروف والعوامل الدولية يف  شىت ا

الدول هذا النمط االقتصادي املستدام إذا ما كانت تنوي حتقيق التنمية املستدامة، وتلبية حاجات األجيال احلاضرة 
واملستقبلية، هذا ويساهم االقتصاد الدائري يف محاية البيئة بشكل كبري، من خالل إلزامه للمؤسسات كوحدات أساسية 

اقتصاد يف أي دولة بضرورة احلفاظ على املوارد وعدم استنزافها بطريقة عشوائية، كما يعترب االهتمام لبناء صرح أي 
ت وتدوير أساس تفكري املؤسسات اليت تطمح ملمارسة االقتصاد الدائري، إالّ أن الديناميكية احمليطة بنشاطها  لنفا

ا وموارده ا بطريقة ذكية جدا، حيث أن تبنيها لنظام الذكاء اإليكولوجي حتمت عليها ضرورة ابتكار طرق لتسيري إمكانيا
هو األساس يف ذلك، هذا وتعترب اجلزائر من بني الدول اليت تطمح إلرساء هذا النمط االقتصادي املستدام يف ظل 

ا ملفهوم البشرية املتاحة أمامها، األمر الذي يلزم املؤسسات احمللية لضرورة تطوير أمناطها التسيريي تاإلمكانيا ة لرتقى 
التسيري االسرتاتيجي، أو ألبعد من ذلك من خالل تبين نظام اليقظة والذكاء اإليكولوجي إن كانت ترغب يف إعطاء 
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حية احلفاظ على البيئة، وعليه ميكن تقدمي بعض االقرتاحات اليت نتجت عن  االقتصاد احمللي دفعة قوية خاصة من 
  : موضوع حبثنا كما يلي

 طري نسيجها املؤسسايت لرتقى به إىل مفهوم املقاوالتية، وذلك من ينبغي عل ى اجلزائر كدولة االهتمام مبرافقة و
خالل متويل عمليات البحث والتفكري وكذا توفري املخابر واملرافق الضرورية الستقطاب االبتكارات وعمليات 

 .التطوير
 اعدة وداعمة لألنشطة االقتصادية الصديقة للبيئة، وذلك العمل على جعل البيئة التشريعية والقانونية احمللية مس

 .لضمان عملية التحويل من االقتصاد اخلطي لالقتصاد الدائري
  تمع من خالل إشراك كل الفاعلني الذين هلم أثر مباشر يف ثقافة وقيم تغيري سلوكيات املسيريين وحىت أفراد ا

 .لتكوين، اجلامعات، املدارس وحىت املساجداألفراد، وذلك عن طريق اخلطاب السياسي، مراكز ا
  منح االمتيازات اجلبائية وشبه اجلبائية لكل املؤسسات اليت تتبىن النظم التسيريية احلديثة واليت جتعلها أكثر
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مساھمة االقتصاد الدائري في السیاحة المستدامة باإلشارة الى بعض التجارب في مجال 
 السیاحة 

The contribution of the circular economy to sustainable 
tourism, with reference to some experiences in the field of 

tourism-  
  

ن محزة -  أستاذ حماضر أ، جامعة حسبة بن بوعلى الشلف :1مز
دية  -  طالبة دكتوراه ،جامعة تيسمسيلت  :2بن سامل 
  
 

 ملخص
ت اليت تواجه العامل حاليا هو التغريات احلاصلة يف النظام البيولوجي لألرض دة  أصبحت التحد دة عدد سكان األرض  مما أدى اىل ز و مع ز

دة  لتايل ز لبيئة و يكون بديال لالقتصاد  استهالكهم و  ت مما أدى اىل البحث عن نظام حيقق الرفاهية دون املساس  دة النفا هدر للمواد و ز
دون   حتقيق االستخدام األمثل للمواد و الطاقات بطرقة عقالنيةو الذي يقوم ضمن حلقة مغلقة عن طريق  اخلطي و هذا ما جنده يف االقتصاد الدائري

ت ت، حاولنا  انتاج نفا دة النفا دة يف االقتصاد و كذلك من حيث ز ، و مبا ان السياحة تعترب من بني األنشطة السياحة األكثر منوا من حيث ز
  .خالل هذه الورقة البحثية توضيح مسامهة االقتصاد الدائري يف حتقيق االستدامة يف جمال السياحة

 ، الفندقة ، االطعام، الوكاالت السياحية احة املستدامةاالقتصاد الدائري، السي    :الكلمات املفاتيح
 ,O51,L83  صنيفلتا

Abstract  
  
The challenges facing the world today are the changes taking place in the biological system 
of the earth and with the increase in the number of the earth’s population, which led to an 
increase in their consumption and consequently an increase in waste of materials and an 
increase in waste, which led to the search for a system that achieves prosperity without 
compromising the environment and is an alternative to the linear economy and this What we 
find in the circular economy, which is based within a closed loop by achieving the optimal use 
of materials and energies in a rational manner without producing waste, and since tourism is 
among the most developed tourism activities in terms of an increase in the economy as well as 
in terms of an increase in waste, we tried through This research paper illustrates the circular 
economy's contribution to achieving sustainability in tourism. 
Keywords: circular economy, sustainable tourism, hospitality, catering, tourism agencies  
Jel Codes Classification : O51,L83  
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  مقدمة - 
منذ ظهور الثورة الصناعية، ارتكزت عملية اإلنتاج على طريقة خطية تعتمد على استخراج املواد، تصنيعها،      

ت اليت تواجه العامل حديثا من التغري يف املناخ و ندرة املوارد خاصة  مع التزايد استهالكها ومن مت رميها، و  مع التحد
ر السلبية النامجة عن النموذج  م ، و نظرا لآل دة نفا دة استهالكهم  و ز الكبري لعدد سكان العامل  مما أدى اىل ز

ري اإلسراع يف االعتماد على معايري االستدامة ، مما أدى اىل اخلطي القائم على االسراف و هدر املوارد ، اصبح من الضرو 
لبيئة حيث يقوم على الية استغالل املورد  ظهور مرتكز جديد يسمى االقتصاد الدائري يهتم بتحقيق الرفاهية دون الضرر 

ت  و حيقق االستدامة    .من خالل نظام دائري ال خيلف نفا
ت االقتصادية األكثر منوا يف العامل بسبب الطلب املستمر عليها، حيث  أعلنت تعترب السياحة من بني النشاطا      

لعام   2018يف الربع األول من العام %  6منظمة السياحة العاملية ان عدد السياح العامل زاد بنسبة  ،  2017مقارنة 
ت، وعلى هذا األساس مت مما جيعل كل هؤالء السياح  يستخدمون منشات سياحية  خالل فرتة اقامتهم ينتج عنه ا نفا

  ؟ كيف يساهم االقتصاد الدائري يف حتقيق االستدامة يف جمال السياحة: طرح اإلشكالية التالية 
   :أمهية الدراسة 

حلفاظ على البيئة و احلد من استنزاف الثروات و منه و يكمن دوره يف ا يعترب االقتصاد الدائري من بني الدراسات احلديثة 
و املؤسسات  مما حيفز املسؤولني حتقيق السياحة املستدامة يف براز دور االقتصاد الدائري ايف تكمن أمهية الدراسة 

 .السياحية على سرعة التحول حنو تطبيقه 
-I  مفاهيم عامة عن االقتصاد الدائري  

ر السلبية النامجة عن النموذج اخلطي احلايل القائم اهلدرظهر االقتصاد الدائري استجا   .بةً لآل
1-I - تعريف االقتصاد الدائري:  
لتايل يتميز       يرتكز منوذج االقتصاد اخلطي على أساس سهولة توفري كميات كبرية من املوارد الطبيعية والطاقة، و

ت السلعة واخلدمات اللوجستية العاملية املعقدة وسلسلة التوريد،  بكثافات عالية من املواد والطاقة، ويعتمد على اقتصاد
ت يف وقت قصري جًدا، اما االقتصاد  وعادًة ما تتحول معظم سلع االقتصادات اخلطية املوجهة حنو املستهلك إىل نفا

دة القيمة االقتصادية مع احلد من  الدائري فيتميز بفكر مشويل ومنهجي فيما يتعلق بتدفق املواد والطاقة حيث يسعى إىل ز
ر السلبية من خالل إغالق حلقات املواد وس، ( .اآل   )2019بيرت هيك، مايكل 

  : هناك عدة تعاريف حول االقتصاد الدائري نذكر منها ما يلي 
نه نظام إنتاج، تبادل و استهالك  يهدف اىل حتسني و استخدام الوارد يف مجيع "ميكن تعريف االقتصاد الدائري      

مراحل دورة حياة السلعة او اخلدمة يف املنطق الدائري مع احلد من البصمة البيئية و املسامهة يف رفاهية االفراد و 
تمعات   )31، صفحة 2018دوز و الزغيب ، ديسمرب قن( ". ا
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 على واحلفاظ االجتماعي، التقدم و املشاركة يتيح والتبادل لإلنتاج نظام تعريف األمم املتحدة لالقتصاد الدائري هو      
  (.https://www.economiecirculaire.org/economie-circulaire, s.d) .االقتصادية والتنمية الطبيعي املال رأس

ت او يلوث البيئة و هو مبين على فكرتني        وميكن تعريف االقتصاد الدائري على انه نظام صناعي ال ينتج نفا
حية أخرى  ت ميكن إعادة استخدامها كموارد، و من  ضرورة فصل النمو عن رئيسيتني من جهة، ادراك ان أي نفا

استخدام املوارد الطبيعية ، تكون السلع املنتجة يف إطار قابلة لإلصالح و التجديد منذ تصميمها مبا يضمن االستفادة 
ت السلع كمورد او مدخالت( منها مرات عديدة أي ان تكون ضمن حلقة ، األمر الذي يقود اىل )إعادة استعمال نفا

  )5، صفحة 2018نوفمرب -14-13نفاح و عبد الوهاب، ( .ة للمواداستخدام اكثر فعالية و كفاء
ت او يلوث البيئة حيث يعتمد على حتقيق االستخدام األمثل  ومنه نستنتج ان االقتصاد الدائري هو نظام ال ينتج نفا

 .للمواد و الطاقات بطرقة عقالنية و رشيدة  ضمن حلقة مغلقة
2-I - مبادئ االقتصاد الدائري:  

على فائدة و قيمة يف مجيع األوقات، وذلك  ت و املواد  االقتصاد الدائري يهدف اىل احلفاظ على املنتجات و املكو
  )344، صفحة 2019الرميدي، (  :بناء على ثالثة مبادئ أساسية هم
ت احملدودة، و موازنة تدفقات املوارد املتجددةاحملافظة على راس املال الطبيعي    .و تعزيزه عن طريق التحكم يف املخزو

على فائدة  - ت و املواد    .حتسني عائد املوارد عن طريق تدوير املنتجات و املكو
  فعالية النظم من خالل الكشف عن العوامل اخلارجية السلبية  -

 (.https://e-rse.net/, s.d): وميكن تقسيم االقتصاد الدائري حسب املنفعة اىل
1-2-I املنافع البيئية  

ت، من احلد طريق ،عن) والطاقة واملياه اخلام املواد(املوارد  استهالك من احلد - اء النفا  املربمج التقادم وإ
  .للمنتجات وإعادة تدويرها

  .احلراري انبعاث الغازات ،االحتباس خفض يف -
2-2-Iاالقتصادية/املنافع االجتماعية:  
  ).حتسني القدرة التنافسية(تقليص و ترشيد النفقات للمؤسسات  -
  ...).إعادة التدوير، االبتكارات التقنية (خلق قطاعات اقتصادية جديدة  -
ملواد اخلام  -   األمان النسيب من التموين 
 .خلق فرص عمل  -
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 مبدا االقتصاد الدائري   )01(الشكل رقم 

 
  à16/10/25https://arabicedition.nature.com 2019 22:والرت ستاهل، االقتصاد الدائري ،: ملصدرا

  
3-I - عناصر االقتصاد الدائري  

يعتمد االقتصاد الدائري على جمموعة النشاطات، تنقسم اىل ثالثة عناصر رئيسية هي عروض اجلهات االقتصادية الفاعلة، 
ت مفصلة يف الشكل االيت   : الطلب سلوك املستهلك وأخريا إدارة النفا

  عناصر االقتصاد الدائري )02(الشكل رقم 

  
 

 Alain GELDRON, Fiche technique, Economie circulaire, notion, ADEME, P04:املصدر
  (GELDRON, 2014, pp. 5-10) :و ميكن تفصيل كل جزء كاآليت 

ادارة النفایات

سلوك /    الطلب      
المستھلك

عروض   
الجھات 

االقتصادیة 
الفاعلة

  االمداد و التموین المستدام
   التصمیم البیئي

 اإلقلیمیةالصناعة البیئیة و 

  االستھالك المسؤول 
فترة استخدام  إطالة

 المنتجات من قبل المستھلك 

 التدویر  إعادة
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استخراج  املواد و من اجل االستغالل /و اليت ختص عملية استغالل  :عملية اإلمداد و التموين املستدام  -
ت التشغيل املضرة للبيئة، خاصة عند عملية االستغالل يف جمال الطاقة و  األمثل عن طريق التقليل من نفا

ت  .استخراج املعادن و كذلك يف جمال االستغالل الزراعي و الغا
لتقليل يف كمية املواد تعتمد هذه العملية عل: التصميم البيئي - ى تصميم املنتج يتوافق و املوصفات البيئية و هذا 

 .املستعملة، إطالة عمر السلعة حيث تكون قابلة لإلصالح او إعادة التدوير او إعادة التصنيع
تتمثل يف إنشاء مناطق صناعية عن طريق تنظيم املؤسسات بطريقة  متكنها من : الصناعة البيئية و اإلقليمية -

 .لتعاون و تبادل التدفقاتا
ته، مع األخذ يف : االستهالك املسؤول - أن تكون لدى املستهلك ثقافة االستهالك املسؤول فيما يتعلق مبشرت

 .االعتبار دورة حياة املنتج و التأثري على البيئة 
دة عن طريق حتفيز املستهلك حنو إصالح املنتجات إلعا :إطالة فرتة االستخدام من قبل املستهلك -

 .استخدامها، و كذلك التربع ،شراء او بيع املنتجات قصد استخدامها او إعادة تدويرها
ت قصد إعادة استعماهلا يف دورات إنتاج أخرى: إعادة التدوير -  .هي تقنيات معاجلة النفا

II : ماهية السياحة املستدامة  
عتمادها على ابعاد االستدامة و هي  أصبحت السياحة املستدامة أسلوب حديث تقوم عليه املؤسسات السياحة ،

  .االقتصادي، االجتماعي و البيئي
1-II -تعريف السياحة املستدامة:  

يت من السياحة، مع عدم اإلضرار حبصة األجيال "السياحة املستدامة  تعين حتقيق مستوى الرفاهية لألجيال احلالية اليت 
ألجيال احلا لية و القادمة كال من السائح و السكان احملليني يف مناطق اجلذب القادمة من هذه الرفاهية، و املقصود 

ا سواء   لتايل فإن السائح احلايل يستفيد من مشاهدة هذه املواقع و التمتع  السياحي اليت تتوفر فيها املوارد املختلفة، و 
ها لألجي ا كانت طبيعية أو تراثية أو غريها، و من مث عليه عدم اإلضرار ال القادمة من السياح ليستفيدوا منها، ركا إ

أما سكان املناطق القريبة من املواقع السياحية فعليهم عدم استغالل مواردها بشكل يسيء إىل دميومتها لألجيال القادمة 
  )295، صفحة 2017العايب و عبود ، ( ". ليستفيدوا من املردود املايل املتأيت من زوارها

ا  على املستدامة السياحة للسياحة، العاملية املنظمة وتعرف السياحة اليت ميكن للبيئة حتملها على املدى  تلك األنشطة" ا
لنسبة للسكان احملليني   .الطويل، جيدة على املستوي االقتصادي، عادلة على املستوى األخالقي و االجتماعي 

 )169، صفحة 2019شارف، ( 
-2-IIخصائص السياحة املستدامة:   

  )215، صفحة 2014كايف ، ( :للسياحة املستدامة عدة خصائص نذكر منها 
تم بنوعية اخلربات و طريق تقدميها -   .سياحة 
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شرتاك الشعب بصنعها و معرفة حاجات السكان -   . سياحة فيها عدالة اجتماعية 
  .سياحة تستخدم احملليني يف األعمال و التخطيط و صنع القرار -
ت-استخدام الطاقة-اإلقالل من التأثريات: سياحة تعمل ضمن حدود املوارد وهذا يتضمن - إعادة -معاجلة النفا

  .االستخدام
  .الستجمام و فرص املعرفة الثقافية لألجيال احلالية و القادمةسياحة تقدم إمكانية ا -
تمع املضيف و البيئة  -   .سياحة تسمح للضيف ان يستمتع و جيد ما ينشده اىل جانب محاية ا
  .سياحة تتوازن مع الصناعات األخرى و األنشطة ضمن إطار االقتصاد الوطين -
 .العامليةسياحة تتكامل مع اخلطط احمللية و اإلقليمية و  -
3-II -أشكال الساحة املستدامة:  

1-3-II -ا ذلك النوع من السياحة الذي يكون فيه التخطيط السياحي متكامال : السياحة البيئة السياحة البيئية 
الرتهوين، ( .مع سياسات احلفاظ على البيئة، حبيث تصبح العالقة بني السياحة و البيئة عالقة تكاملية تبادلية الفائدة

  )20صفحة 
2-3-II -هي واحدة من احللول األكثر جناعة من املواءمة بني الطلب السياحي و محاية البيئة و : السياحة الريفية

اب قواعد التنمية املستدامة، و مبعىن أوسع فالسياحة الريفية او الزراعية هي سياحة تتم يف املناطق الريفية الزراعية ولكن يع
على هذا التعريف كونه تعريف غري دقيق حيث يتباين من اإلقامة البسيطة للسائح يف املناطق الريفية اىل ضرورة احرتام 
ت و القيام مبشاركة القرويني  معايري صارمة تتعلق بسلوك السائح حيث يقوم السائح مبمارسة اعمال الزراعة و تربية احليوا

م اليومية،   .هذا النوع من السياحة يف دول أوربية كثرية منها بريطانيا و فرنسا وكذلك يف الدول النامية وقد انتشر  نشاطا
  )213، صفحة 2016مالل، (

3-3-II - أساسا يف سياق التعامالت بني املستهلكني يف الشمال " عادل"يستعمل مصطلح  : السياحة العادلة
ا جمموع أنشطة اخلدمات السياحية اليت يقدمها  واملزوديناملتقدم،  يف اجلنوب النامي، و تعرف السياحة العادلة 

وجيب أن تكون الفوائد االجتماعية . الفاعلون السياحيون ملسافرين مسؤولني، ويتم إعدادها من قبل السكان احملليني
ابريل 27-26صاحل ، (  .بشكل متساو بني السكان احملليني والثقافية واملالية هلذه االنشطة ملموسة حمليا، وموزعة

  )16، صفحة 2016
4-3-II -تمعية لتايل تطوير الفوائد النامجة  :السياحة ا تركز على ادماج السكان احملليني يف تنمية السياحة احمللية و 

للمنطقة اليت تعترب أساسا يف الرحالت اجلماعية ) من هياكل اإلقامة و النقل(عنها و ذلك من خالل تعزيز البنية التحتية 
تمع  و بصورة امشل اخلدمات املقدم للسياح، هذا الشكل من السياح ة يكون مع احلفاظ على البيئة و عادات و تقاليد ا
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كما يساهم من خالل االيرادات اليت تنجر عنه يف تطوير و تعزيز بعض األنشطة السياحية كاحلرف التقليدية مثل صناعة 
  )214، صفحة 2016مالل، ( .جمسمات تصف املنطقة و تباع للسياح

III : االقتصاد الدائري و السياحة املستدامة  
1-III - معايري االستدامة يف جمال السياحة  

1-1-III -من بني اإلجراءات اليت جيب اختادها يف جمال الفندقة للتقليل من اهلدر وحتقيق االستدامة نذكر: الفندقة :
(Rausis & Dessimoz , 2012/2013, pp. 6-8)  .  

  : املواد املستعملة يف بناء الفنادق
ت خالل بناء املنشأة   إمكانية البناء مبواد املعاد تدويرها أو مواد حملية تكون غري ضارة للبيئة، - كذلك ادارة النفا

ت و توعية  العمال وحتذيرهم  يف عملية هدر املواد املستعملة يف البناء   .مهم جدا حيث جيب توفري  احلاو
  .أو املنسوجات / استخدام  املواد الطبيعية للزينة و  -
  .تركيب نوافذ زجاجية مزدوجة للحماية من أشعة الشمس ، مما يقلل من احتياجات تكييف اهلواء -

  :االقتصاد يف الطاقة
ح  و األلواح الشمسية -   .األفضل اختيار مصادر الطاقة املتجددة مثل توربينات الر
  .املنزلقة أو الدوارة ، استخدم األبواب العادية بدالً من استخدام األبواب -

رة   :االقتصاد يف اإل
  .اختيار املصابيح  االقتصادية -
استعمال املصابيح  اليت تعمل عن طرق االشتعال عند الكشف عن احلركة غالبا ما تكون أكثر اقتصادا    -

ئن  ينسون إغالق الضوء بعد مرورهم يف املراحيض    .او الغرف ، او يف األماكن اخلارجية خاصة ان كثريا من الز
ئية)عادًة ما تكون املفتاح اإللكرتوين(استخدم بطاقة  -   .، كقاطعات كهر

ت    :تسيري النفا
  استعمال األوراق املعاد تدويرها يف املرحاض  -
لزجاج ،الورق ،األملنيوم  - ت خاصة  ت توعية العمال و النزالء يف عملية فرز املواد و ذلك بوضح حاو ،البطار

  .والكرتون وما إىل ذلك 
  : االقتصاد يف املاء

  .استعمال مياه األمطار يف عملية السقي و املرحاض  -
  .استعمال احلنفيات جمهزة مبقيد التدفق  -
  .من  املياه  %40استعادة مياه  غسيل املالبس و الصحون، حيث ميكننا اقتصاد حوايل  -
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2-1-III -اإلطعام:  
ا اختاذ تعد عملية إعداد الوج  ت مما جيعل أصحا بات يف املطاعم من بني العمليات اليت يكون فيها هدر املواد و النفا

  (SWISS Hôtel association, 2016, p. 70):  بعض اإلجراءات قصد تقليلها نذكر
ت ا وجعلها مرئية، يكون التمرين :  حتديد النفا ت الطعام لتحديد الكميات املفقودة وأسبا مجع  و قياس أو وزن نفا

ت طبخ الوجبات ، وفائض الطعام املطبوخ يف املطعم و بقا  أسهل إذا قمنا بتفكيك العملية ، على سبيل املثال يف نفا
ئن   .الطعام للز
  :خلق الوعي 

اان تكون هناك دراية عن  - ت وكيفية حسا   . تكلفة النفا
ت و إجياد السبل لتدوير الطعام -   .توعية عمال املطبخ للتقليل من النفا
  التكوين املستمر للطهاة ومديري املطاعم -
ئن فيما خيص مشكلة هدر الطعام -   . توعية الز

ت اإلطعام و إعادة تدويرها    إجياد طرق التقليل من نفا
 .املواد اخلاصة للطبخ تكون طازجة التخطيط اجليد لشراء   -
  .تقليل املخزون وإدارته بدقة لتجنب املنتجات منتهية الصالحية -
 .احرتم بدقة وصفات الطبخ لتجنب الفائض -
ت، و اقرتاح مثال تقليل حجم لوحات الطالبيات  جلعل   - اقرتاح بدائل للبوفيهات اليت تعد أكرب سبب للنفا

 .وترك بقا طعام أقلالضيوف يستخدمون أجزاء أصغر 
ت ،كاحلد من األطباق  املومسية ، والتغيري من قائمة  - حتديد األطباق املقرتحة يف القائمة لتقليل فائض املكو

 .).يومية إىل قائمة أسبوع ، إخل
نية حسب الطلب و اقرتاح األطعمة املرفقة حسب  - التقليل يف كمية الطبق و تقدمي يف نفس الوقت كمية 

 .الرغبة
 .استخدام بقا الطعام  يف تكوين وصفات أخرى -
 .توزيع فائض الطعام املطهو  لدى مطعم العمال او اجلمعيات اخلريية  -
ريخ انتهاء الصالحية على املوظفني أو املنظمات اخلريية  -  .توزيع املواد اليت تقرتب من 
ت ، استعمال إعادة تدوير الفائض بدالً من التخلص منه، مثال  كاستعمال اخلبز القد - مي أو قشر لتغذية  حليوا

 .قشور اخلضر كسماد او  إعطائهم او بيعهم للمؤسسات املختصة إلعادة تدويرها 
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3-1-III - الوكاالت السياحية  
إلدارة، جيب على الوكاالت التفكري يف منوذج اقتصادي فيما خيص عملية التجديد للكتيبات السياحية و  فيما يتعلق 

ت اليت    . تستهلك كميات كبرية من الورق لطباعتها املطو
 .استعمال خراطيش الطابعة واحلرب قابلة إلعادة االستخدام -
 استخدام الورق املعاد تدويره يف مجيع األعمال اإلدارية  -
 :اما يف ما خيص التصميم البيئي فان الوكاالت ميكنها اقرتاح منتج سياحي مستدام ك    

(http://www.tourisme-durable.org/actus/item/501-meet-up-entrepreunariat-innovation-et-
tourisme-durable, s.d.)  

 .التقليل يف استعمال النقل اجلوي لرحاالت السياحية قليلة اإلقامة -
 .اقرتاح مسارات بيئية  -
  .وسائل النقل األقل تلويثاالرتكيز بشكل خاص على الوجهات السياحية القريبة واستعمال  -
2-III - جتارب يف جمال السياحة املستدامة  

1-2-III - جتربة فندق مستدام:  
ل جيوغرافيك ترافيلر 25البيئي واحداً من أفضل  Faynanنزل فينان  شو وقد . نزالً بيئيًا يف العامل وذلك حسب جملة 

لتقدميه اخلربات والتجارب الفريدة الصديقة للبيئة األكثر تقدمًا يف حصل النزل على العديد من اجلوائز العاملية األخرى 
 )البیئي، بال تاریخ-فینان- نزل/https://ecohotels.me/ar/property( .األردن

 :من بني التدابري اليت استخدمها الفندق يف جمال االستدامة نذكر 
 )https://ecohotels.me/ar/ 2019، 25/10/2019االستدامة(  

ئية، فهو يولد : لطاقة الشمسيةا - ي شبكة كهر ئية من خالل % 100نزل فينان غري متصل  من طاقته الكهر
ئية ت، ولرتشيد استخدام الطاقة الكهر  األلواح الكهروضوئية املوضوعة على سقفه ويتم ختزين الطاقة يف البطار
ا توفر يف استهالك الطاقة، هذا وتقتصر  املخزنة يتم استخدام األجهزة اإللكرتونية الضرورية فقط واملسجلة على أ
رة على املناطق احليوية يف النزل كاملطبخ ومحامات الضيوف ومكاتب اإلدارة وغرفة االجتماعات، وتستخدم  اإل

رة للطاقة مبستوىمصابيح توفري الطاقة ، أما األجهزة اإللكرتونية كا ِ حسب  "Energy Star“ لثالجات فهي موف
حسب التصنيف األورويب، كما يتم جتفيف الغسيل بنشره يف اهلواء  ”+A/A“ التصنيف األمريكي أو مستوى

ئية يف النزل إىل    18-16الطلق، مما يقلل احلاجة إىل استخدام آالت التجفيف، يصل استهالك الطاقة الكهر
  .اليوم الواحد وهو  أقل مما تستهلكه شقة سكنية بغرفيت نوم يف عمان كيلوواط ساعة يف

ت الشمسية - يوجد يف النزل نظام يعمل بواسطة الطاقة الشمسية لتسخني  املياه اليت يستخدمها الضيوف : السخا
ئيًا (واملطبخ والغساالت    .)الغساالت غري مصممة لتسخني املياه كهر
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يتميز وادي فينان بطقسه الدافئ طوال العام لذا فإن النزل ال يتطلب التدفئة إال لفرتة وجيزة خالل العام  :التدفئة- 
نتج من عملية عصر  90-60هي ترتاوح ما بني  ُ يوم خالل ليايل فصل الشتاء، حيث يتم استخدام اجلفت الذي ي

لى احملافظة على األشجار يف األردن ويوظف مصدراً الزيتون حلرقه يف املواقد وتوفري الدفء يف النزل، ويساعد هذا ع
  .متجدداً للطاقة هو يف الوقت نفسه منتج سنوي أردين بعد موسم قطف الزيتون

، مع احلرص على ترشيد استهالكها يف : ترشيد استهالك املياه - يستمد النزل املياه من نبع حملي قرب وادي ضا
  .احلد من اندفاع املياه من احلنفيات يف الغرف املطبخ، بينما تعمل قطع توفري املياه على

حيتوي النزل على مرفق حتويل خملفات الطعام غري املطبوخ إىل مساد عضوي من أجل تقليل  :السماد العضوي -
ت واستغالل املوارد املتاحة بشكل أفضل   .النفا

ت - النزل، إال انه يتم  إعادة تدوير  على الرغم من أن استخدام الورق والبالستيك حمدود يف :إعادة تدوير النفا
ت وعلى توزيع سالت إعادة التدوير يف األماكن الالزمة ليتمكن الضيوف من مساعدتنا يف هذه املبادرة  معظم النفا

  .اهلامة
اء استخدام عبوات املياه البالستيكية - احلد من استخدام البالستيك ونشجع الضيوف على ذلك، حيث يقدم   إ

 فخارية املصنوعة حمليًا كحل بديل الستخدام العبوات البالستيكية، كما تتوفر عبوات املياه اليت ميكن املاء يف اواين
إعادة استخدامها للضيوف الذين يذهبون يف رحالت املشي وحمطة جمانية إلعادة تعبئتهاً ،وبفضل اتباع هذه 

ً  من العبوات 15,000إىل  13,000السياسة، يتم توفري استهالك ما بني   .البالستيكية سنو
2-2-III - جتربة مطعم مستدام:  

ق« اسم ملطعم يراعي معايري االستدامة، يف اإلمارات يستخدم األجهزة االقتصادية يف استهالك الطاقة » درة التذوّ
دة يف تصميمات »الكهرومغناطيسي«يف املطبخ، مثل الفرن العامل التحفيز  ، والثالجات اليت تعتمد نظام الر

ت الصادرة عن املطعم، ويتم استخدام ال ، كما تتم إعادة تدوير النفا طاقة والبيئة، واليت تستخدم يف اإلضاءة أيضًا
ت لتحويلها إىل  ت اليت يتم خلطها يف حاو ت األطعمة، ما خيفض حجم النفا جهاز الستخراج املاء من نفا

ت مساد عضوي، يتم التخلص من املواد الكيماوية يف املطعم  يستعمل املطعم منتوجات تنظيف املصنوعة  من املكو
  (https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2012, 2019) .النباتية
3-2-III - جتربة مقصد سياحي مستدام:  

فياللت ببين يزقن مبدينة غرداية الذي حاز  يف مراكش املغربية على املرتبة األوىل م مبدينة 2016نوفمرب  14قصر 
 "األحياء النموذجية املستدامة”مشروع من خمتلف القارات يف املسابقة الدولية  129من بني 

(https://www.oulamadz.org/2016/12/05, 2019) العتماد على اهلندسة املعمارية التقليدية ، مت تشيده 
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لوان الصحراء مع احلفاظ  على البيئة اهلشة يف املنطقة املشهورة بواحات النخيل ،كما مت طالء البيوت كلها 
  .الطبيعية، وهي مزيج من األصفر واألبيض املناسب لدرجات احلرارة احلارقة

ب عظيم من اخلشب، و صممت به شوارع متشابكة ضيقة لكي تكسر العواصف  فياللت  ويؤدي مدخل قصر 
ت ال يزيد علوها عن  الرملية م الصيف الصحراوي احلار جدا، كما أن كل البنا  7,6وتوفر الظل للمارة خالل أ

مثان  حلجر واجلبس واجلري وهي مواد يسهل إجيادها يف املنطقة و أمتار، حيث عوضا عن مادة اإلمسنت املسلح 
ا توفر عزال جيدا من احلر والضجيج اخلارجي،  بينما النوافذ هي من اخلشب املشبك الذي خبسة إضافة إىل أ

وية طبيعية للشقق، إذ إن الفرق يف درجات احلرارة بني  يضمن خصوصية املنازل يف هذه املنطقة احملافظة، ويوفر 
  .درجات 5الداخل واخلارج يف فصل الصيف قد يصل إىل 

رة العمومية للشوارع مصدره الطاقة  وتتم تصفية نصف كمية املياه املستعملة بتقنيات بيولوجية، كما أن جزءا من اإل
م، وتتكفل كل أسرة بنظافة احلي الذي تقطن فيه ملدة أسبوع،   الشمسية، إضافة إىل ذلك يقوم السكان بفرز نفا

  .كما يشارك السكان يف صيانة املساحات اخلضراء
ث أشجار، خنلة وشجرة مثمرة وشجرة وخارج أسوار املدينة، أنشأ السكان حديقة فكل قاطن يف املدينة يغرس ثال

للزينة، وعليه أن يسقيها وحيافظ عليها وفق معايري الزراعة البيولوجية دون استخدام االمسدة أو مبيدات كيميائية، يف 
ت مثل املاعز واخلرفان والقردة اليت يتم إطعامها من الفضالت العضوية لسكان املدينة كما  احلديقة بعض احليوا

 .يقة كذلك يف تنمية الثقافة البيئية لدى شباب املنطقةتساهم احلد
(https://www.france24.com/ar/20180404- , 2019)  

  اخلامتة 
توصلنا  حاولنا من خالل هذه الورقة تبيان اسهامات االقتصاد الدائري يف حتقيق االستدامة يف جمال السياحة حيث

    :اىل النتائج التالية 
دة القيمة االقتصادية مع احلد - االقتصاد الدائري هو منهج حديث ، يتميز بتدفق املواد والطاقة حيث يسعى إىل ز

ت ر السلبية من خالل إغالق حلقات املواد، و حيقق رفاهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االفراد و ا لبيئة من اآل معات دون الضرر 
  . ،حيث يعد البديل األفضل لالقتصاد اخلطي وهذا للحفاظ على املوارد و استدامتها 

يت من السياحة، مع عدم اإلضرار حبصة  السياحة املستدامة هي - حتقيق مستوى الرفاهية لألجيال احلالية اليت 
  .األجيال القادمة 

  .    د من التأثريات السلبية يف جمال السياحة لتحقيق استدامتها يلعب االقتصاد الدائري دورا مهما للح-
  :كما ميكن لنا من خالل هذه الورقة تقدمي االقرتاحات التالية

االت وخاصة جمال السياحة - ج االقتصاد الدائري مجيع ا   .ضرورة تبين 
ال السياحي البيئي - شراك اجلمعيات الفاعلة يف ا و إبراز فوائد  التكثيف من عمليات التحسيس و التوعية 

  .  االقتصاد الدائري للحفاظ على البيئة و خلق سياحة مستدامة
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  المدینة الدائریة كاستراتیجیة لتمكین االقتصاد الدائري وتحقیق االستدامة المحلیة
 مشروع أمستردام الدائریة 

Circular City as a strategy to enable the circular economy and 
achieve local sustainability "Amsterdam Circular Project"  

 
  

 -تيبازة–املركز اجلامعي مرسلي عبد هللا  ميةنطالب دكتوراه، خمرب تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق الت:1عبد الغين العاقل -
 -تيبازة -املركز اجلامعي مرسلي عبد هللالتنمية أستاذ التعليم العايل،خمرب تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق :2خالد قاشي -

  
  
 

  : ملخص
مج أخضــر للحفــاظ عـلـى املــوارد الطبيعيــة مــن ســوء االســتغالل والنــدرة، ويهــدف إىل حتقيــق االســتدامة مــن خــالل أســ اليب يعتــرب االقتصــاد الــدائري بــر
مـــن  واســرتاتيجيات صـــديقة للبيئـــة يف كافـــة مراحلهـــا تفكـــريا يف مســـتقبل االجيـــال مـــن خـــالل تـــوفري حيـــاة مرحيـــة ومســـتدامة وحفاظـــا علـــى الكـــرة االرضـــية

ت النامجة عن التطور الصناعي احلايل وتفاد للتغريات الكارثية يف املناخ، ان مشـروع امسـرتدام الدائريـة مـن املشـاريع الرائـ ملـا حيويـه مـن  أورودة يف االنبعا
ح  الطبيعيةرؤية مستقبلية حلياة مثالية خالية من التلوث ومستندة على العوامل  والطاقـة الشمسـية واعـادة تـدوير واسـتغالل كـل يف توفري مواردهـا كطاقـة الـر

ت املصممة سابقا وفق هذا املنظور، وتعترب االستدامة احمللية يف املدن كمشروع مصغر حنو حتقيق االستدامة الكلية    .مسمى املدن الدائرية حتتالنفا
 ام الدائريةاالقتصاد الدائري، املدن الدائرية ، االستدامة احمللية ،أمسرتد:الكلمات املفاتيح

  Q58, Q53, Q56, Q01:JEL.صنيفالت
Abstract  :  
    The circular economy is a green program to conserve natural resources from abuse and Scarcity, 
and aims to achieve sustainability through environmentally friendly methods and strategies at all 
stages thinking about the future of generations by providing a comfortable and sustainable life and to 
preserve the globe from emissions from the current industrial development and to avoid changes The 
disastrous climate, the Amsterdam Circular Project is one of the leading projects in Europe because 
of its vision of a perfect life free from pollution and based on natural factors in the provision of 
resources such as wind energy, solar energy and recycling. Exploitation of all waste previously 
designed according to this perspective. Local sustainability in cities is considered as a micro project 
towards achieving total sustainability under the name of circular cities. 
Key words:circular economy, circular cities,local sustainability, circular Amsterdam. 
Jel Codes Classification : Q58, Q53, Q56, Q01. 
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 : مقّدمة -
تج عن سوء استغالل املوارد الطبيعية، فإدارة ما          ان التغيري املناخي قضية أساسية والشغل الشاغل لكل دول العامل 

د وتعـاظم اخلطــر الـذي حيـيط مبسـتقبل االجيـال تتســارع ال ميكـن تفاديـه تعتـرب مـن احللـول الفعالــة يف هـذا اإلطـار، ومـع تزايـ
ا علـى بيئتنـا املعيشـية تسـتند علـى انتـاج واسـتعمال منتجـات صـديقة للبيئـة  إلجيادالعقول املبتكرة  طرق مستحدثة حنافظ 

  .واعادة تدويرها ضمن حلقة مغلقة مبا يسمى االقتصاد الدائري
فاالقتصاد الدائري اسـرتاتيجية تنمويـة مسـتدامة للـدول وتصـور ملـا سيصـبح عليـه الوضـع مسـتقبال ويف نفـس الوقـت         

ت عن  قي املوارد من االستنزاف وسوء االستغالل، فالطريقة التقليدية للتخلص من النفا ضرورة البد منها للحفاظ على 
لنظر إىل  طريق احلرق صار من املمكن تفاديها وتفادي ا    .االقتصاد الدائري ضمن مبادئه البيئية اخلضراء هما يقدمتبعا

لنظــر إىل الكــم اهلائــل مــن املــوارد الــيت يــتم اســتغالهلا علــى مســتوى املــدن فيمكننــا تصــور املــدن كحلقــات مغلقــة          و
التدوير وذلك بتصميم منتجات مناسبة لذلك مع متكني التكنولوجيا اخلضراء واالعتماد الكلي  وإعادةواالستعمال  لإلنتاج

ت، واعتبارها مشاريع حملية مصغرة لتمكني االقتصاد الدائري يف الدول،  على الطاقة املتجددة والنظيفة اخلالية من االنبعا
ر املدينــة الدائريــة كاســرتاتيجية لتمكــني االقتصــاد الــدائري هــل ميكننــا اعتبــا:  ومــن خــالل هــذا ميكننــا طــرح التســاؤل التــايل

  وحتقيق االستدامة؟  
  :الدراسة إىل ثالث حماور كااليت قسماالشكالية مت تعلى  ولإلجابة

ت(املدن الدائرية : احملور األول   )املفهوم،اخلصائص،التحد
  النظري لالقتصاد الدائري راإلطا: الثايناحملور 

  روع أمسرتدام الدائرية  مش: احملور الثالث
I -  ت(املدن الدائرية   :)املفهوم،اخلصائص،التحد

-1-Iتعريف املدينة الدائرية: 
ا        هي املدينة اليت تضم مبادئ االقتصاد الدائري يف مجيع وظائفها ، مما يؤدي إىل إنشـاء نظـام حضـري يكـون متجـددً

ــدف هــذه املــدن إىل  ت ، واحلفــاظ علــى األصــول يف وميكــن الوصــول إليــه حســب التصــميم،  الــتخلص مــن مفهــوم النفــا
دة قابليــة املعيشـــة  أعلــى قيمــة هلــا يف مجيــع األوقـــات ، ومتكينهــا بواســطة التكنولوجيــا الرقميــة وتســـعى إىل توليــد الرخــاء وز

  (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017 ).وحتسني املرونة للمدينة ومواطنيها
تمعيـــة ملواطنيهـــا داخـــل احلـــدود الطبيعيـــة لـــألرض،  هـــي مرنـــة وصـــحية وتنافســـية وقـــادرة علـــى تـــوفري مجيـــع االحتياجـــات ا
فالعناصــر األساســـية للــدائرة مدجمـــة يف كـــل نظــام حضـــري رئيســـي ؛ مــن املـــاء ، إىل اإلســـكان والبنيــة التحتيـــة ، إىل الغـــذاء 

ـا ألطــول فـرتة ممكنــة  مــن والتغذيـة، كمــا هـو احلــال يف االقتصـاد الــدائ ري ، فيــتم فيهـا احلفــاظ علـى املــوارد يف أعلــى إمكا
خــالل املشــاركة وإعــادة االســتخدام واإلصــالح وإعــادة التصــنيع و تعزيــز التعــاون واالبتكــار الختبــار وتوســيع نطــاق احللــول 

 (Freek & Harald , 2019, p. 8).خللق مكان شامل حقا وصحي ومزدهر للجميع
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I-2-خصائص املدن الدائرية:  
تعتمــد علــى التكنولوجيــا احلديثــة يف األنشــطة وتقــدمي اخلــدمات، وأنظمــة االستشــعار وانرتنــت األشــياء : مــدن ذكيــة - 

 .وخمتلف التقنيات الصديقة للبيئة
   (World Economic Forum, 2018, p. 10):إلضافة إىل متيزها بـ

ائية : حلقة مغلقة  -   ).التقنية أو البيولوجية(مجيعاملواد تدخل يف دورة ال
ت  -  يت من مصادر متجددة:  اخنفاض االنبعا  .كل الطاقة 
 .لتوليد القيمة) املالية أو غريها(تستخدم املوارد :توليد القيمة  - 
 املنتجات والسالسل اإلنتاجيةاملرونة  والتكيف يف تصميم :تصميم وحدات  - 
تتيح مناذج األعمال اجلديدة لإلنتاج والتوزيع واالستهالك االنتقال من حيازة البضائع إىل :  مناذج األعمال املبتكرة  - 
 .اخلدمات) استخدام(
  .التحول إىل خدمة أكثر توجهًا حنو منطقة معينة مع قدرات عكسية: اخلدمات اللوجستية العكسية اجلهوية  -
اجلمع بني جناعةٍ عالية الستخدام الطاقة من جهـة، وتوليـد الطاقـة املتجـددة الكافيـة للبنـاء وسـكانه مـن :صفرية الطاقة -

ح أو طاقـة احلـرارة  مصادر صـديقة للبيئـة، رخيصـة ونظيفـة ومتجـددة ومتـوفرة بسـهولة، كالطاقـة الشمسـية أو طاقـة الـر
 )2018جنيب، (.اجلوفية لألرض

  ".رأس املال الطبيعي"املسامهة اإلجيابية يف النظم اإليكولوجية ، وخدمات النظام اإليكولوجي وإعادة بناء  - 
I-3- ت األساسية للمدن الدائرية   : التحد

ت متعددة تتمثل يف   :تواجه املدن الدائرية أو مدن املستقبل كما يصطلح البعض حتد
ت احلاليــة :إعــادة هيكلــة املــدن مــن األســاس  -  العتمــادعلى التصــميم الــدائري الــذكي الصــديق للبيئــة واســتبدال البنــا

 .خرى خضراء 
ت والتلوثوفـق مـا يسـمى : تطـوير نظـم النقـل  -  اسـتخدام أنظمـة نقـل تعتمـد علـى الطاقـة الشمسـية للتقليـل مـن االنبعـا

 .لتنقل األخضر
لطاقة البديلة وترشـيد اسـتغالل الطاقـة والتقليـل االعتماد على احللول ا: متكني التكنولوجيا اخلضراء -  لتقنية اليت تعمل 

 .من الكربون املنبعث يف اجلو
الرفاهية يف العيش من خالل ما توفره أنرتنـت األشـياء والـذكاء الصـناعي مـن : نظام العيش الذكي واحلفاظ على املوارد-

تهم، واالســتغالل األمثــل للطاقــة الشمســية وطاقــة أســاليب ووســائل ذكيــة حتقــق الرخــاء للمــواطنني وحتســن أســلوب معيشــ
ح حفاظا على املوارد األصلية من االستنزاف والنفاذ  .الر
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أي الرؤيـــة السياســـية الذكيـــة املســـتدامة ملـــدن تســـاهم يف احلفـــاظ علـــى النظـــام  :األنظمـــة التشـــريعية واإلرادة السياســـية-
  .عات داعمة وممكنة ملشروع املدينة املستدامةالطبيعي االيكولوجي متبوعة بقرارات فاعلة ومنظومة تشري

II - اإلطار النظري لالقتصاد الدائري:  
II-1-االقتصاد الدائري يف املدن:  

ت، فهــي  تســتهلك أكثـــر مــن        مــن املـــوارد ٪  75 املــدن واملنــاطق احلضـــرية هــي مراكــز اســـتهالك املــوارد وإنتــاج النفـــا
ميكــن اعتبــار حتويــل املــوارد إىل املنتجــات الـــيت . مــن التلــوث واســـتنزاف املــوارد٪  70الطبيعيــة يف العــامل وتعتــرب مســؤولة عــن 

ا  إمجايل العمليات التقنية واالجتماعية االقتصادية " حتدث يف املناطق احلضرية عملية حتول حضرية ، واليت تُعرف أيًضا 
يف الوقـت احلاضـر ، متتلـك معظـم املـدن ". تاليت حتدث يف املـدن ، ممـا يـؤدي إىل منـو وإنتـاج الطاقـة والـتخلص مـن النفـا

ت يف  ت الصـلبة وميـاه الصـرف واالنبعـا عمليـة تفاعـل خطـي مـع املـواد والطاقـة واسـتهالك امليـاه ممـا يـؤدي إىل هـدر النفـا
دة الكفــاءة مـن خــالل مبــادئ إعـادة االســتخدام وإعــادة التــدوي. اجلـو ر االنتقــال حنــو تفـاعالت حضــرية أكثــر دائريـة مــع ز

 .(Wisse, 2016, p. 13)  ستدامةسوف جينب اهلدر ويزيد من املرونة، فالنظم احلضرية هي أمر حاسم لتحقيق اال
II-1-1-االقتصاد الدائري هو وسيلة للتنمية االقتصادية تقوم على النظر يف تدفق املواد ، :  مفهوم االقتصاد الدائري

واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعيـة لضـمان التنميـة ) قوانني الديناميكية احلرارية(يتطلب احرتام املبادئ البيئية األمر الذي 
ت  R3  املسـتدامة، ويعتمـد االقتصـاد الـدائري علـى تطبيـق ) réduction, réutilisation, recyclage(يف معاجلـة النفـا
ت " لالقتصاد احليوي"ملستوى النظري كتطبيق ومع ذلك ، ميكن ربط هذا النهج الوظيفي على ا ، حيـث سـتكون احلسـا

ال اإليكولوجي ، واالعرتاف بتشابكها ال االقتصادي قادرة على دمج مبادئ وقوانني ا  ,AUREZ & LEVY).يف ا
2013, p. 6)  

ت أو "على أنه  ويعرف      مـن جهـة، إدراك .يلـوث البيئـة، و هـو مبـين علـى فكـرتني رئيسـيتنينظام صناعي ال ينـتج نفـا
حية أخرى ضرورة فصل النمو عن استخدام املوارد الطبيعيـة ت يكمن اعادة استخدامها كموارد، ومن  ي نفا تكـون . أ

أي تكـــون الســـلع املنتجـــة يف إطـــاره قابلـــة لالصـــالح والتجديـــد منـــذ تصـــميمها مبـــا يضـــمن االســـتفادة منهـــا مـــرات عديـــدة 
ت السـلع كمـوارد أو مـدخالت ( ضمنحلقة مغلقة   ، األمـر الـذي يقـود إىل اسـتخدام أكثـر فاعليـة ) اعادة استعمال نفـا

  )5، صفحة 2018نفاخ و بطيب، (.وكفاءة للمواد

  الفرق بني االقتصاد اخلطي واالقتصاد الدائري: 01الشكل

  
source: (Nicole, Marjolein, Rob, & Witlox, 2016, p. 4) 
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ت االقتصاد الدائري-II-1-2  - أ   :مستو
ت  فأوًال، جيب تصميم . املنتجات، والشركات، والشبكات، والسياسات: يعمل االقتصاد الدائري على أربعة مستو

املنتجـات بطريقـة جتعلهـا قابلـة إلعـادة التـدوير، وإعـادة االسـتخدام، حبيـث تسـتند إىل سالسـل توريـد صـديقة للبيئـة، 
ستخدام طرق غري مسببة للتلوث ا، حتتـا . وتُصنع  ً ني ج الشـركات إىل منـاذج عمـل جديـدة؛ مـن أجـل حتقيـق النفـع و

ا، يلزم وجود ترابط بني شبكات الشركات اليت تصنع منتجات مهمة، مثل السيارات، وشبكات . اخلاص والعام لثً و
ا، يلـــزم وجـــود سياســـات تـــدعم األســـواق. العمـــالء الـــيت تســـتهلك هـــذه املنتجـــات ًـــ  & ,Geng, Sarkis) .ورابع
Bleischwitz, 2019, pp. 153-155)  

  :املنتجات : املستوى األول
  )81، صفحة 2017فرج مسوعي و علي عباس، ( :ويتم ذلك وفق ستة مبادئ وهي

ا مرة من خالل ان تصمم املنتجات , جعل املنتجات قابلة للتدوير: املبدأ األول  بشكل ميكن من اعادة استخدام مكو
   .أخرى

عن طريق مجع ما تبقى من املنتجات بعد أن مت استعماهلا ومعاجلتها ومن مث استعماهلا , استخدام مواد معادة: املبدأ الثاين 
   .يف العملية التصنيعية

لبيئة:املبدأ الثالث  ت املواد األولية أي العمل على دراسة خصائ, استخدام مقومات أقل ضررا  أو " يف املصدر"ص مكو
   .استبدال املواد املضرة من الناحية البيئية

ت اخــف وز: املبـدأ الرابــع  وهــذا مــا نالحظــه بشــكل  , ويعـين هــذا أن يــتم تقليــل كميــة املـواد املســتخدمة, اســتخدام مكــو
   .كبري يف صناعة السيارات

   .العمل على تقليل الطاقة املستخدمة يف العملية االنتاجيةعن طريق , استخدام طاقة أقل: املبدأ اخلامس 
مـن أجـل تقليـل , R&D استخدام مواد أقل يف املنتجات والعمل على تكثيف أنشـطة البحـث والتطـوير : املبدأ السادس 

لتايل ختفيض الكلف وحتقيق البيئية الساملة   حجم الضياعات واهلدر أثناء العملية االنتاجية و
  : الشركات: املستوى الثاين

ويــتم ذلــك وفــق منــاذج اداريــة واســرتاتيجيات مؤسســية خضــراء لسالســل التوريــد والتصــنيع واإلنتــاج تعتمــد عليهــا الشــركات  
  )867-866، الصفحات 2017سعدي و مناصرية، (: كالتايل

ت االدارية العليا : االدارة البيئية الداخلية -   .هي ممارسة تطوير إدارة سلسلة التوريد اخلضراء من خالل التزام املستو
 .هي أنظمة معلومات يتم تعديلها وتستخدم يف مراقبة املمارسات والنتائج البيئية:  نظم املعلومات اخلضراء - 
 .ملنتجات املستدامة بيئيايركز الشراء األخضر على التعاون مع املوردين لغرض تطوير ا :الشراء األخضر - 
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يعـــد التصـــميم األخضـــر أحـــد األنشـــطة األساســـية لسلســـلة التوريـــد اخلضـــراء ويقصـــد بنشـــاط   :التصـــميم األخضـــر - 
التصــميم األخضـــر املـــنهج الـــذي يبحــث يف تقلـــيص األثـــر البيئـــي للمنــتج خـــالل كامـــل حياتـــه مــن خـــالل عمليـــة التصـــميم 

الخضرار عند التصميم وهـذا ميكنـ ه أن يصـنع فـارق كبـري يف الصـورة البيئيـة للمنـتج واملنظمـة فهـو يتعلـق بتصـميم والتفكري 
 .السلعة أو اخلدمة واليت تشجع الوعي البيئي

يف عملية اإلنتاج األخضر ينبغي النظر يف استهالك املوارد واألثر البيئـي ويشـمل ذلـك تـدفق املـواد  :االنتاج األخضر - 
 .تواستهالك املوارد وكذلك إنتاج النفا

يتطلــب التعــاون مــع العمــالء العمــل معهــم لتصــميم عمليــات إنتــاج أنظــف مــن خــالل إنتــاج :  التعــاون مــع العمــالء - 
 .منتجات مستدامة بيئيا مع تغليف أخضر

هي عكس اخلدمات اللوجستية التقليدية فهـي تعتـرب عمليـة اسـرتجاع املنتجـات مـن  :اخلدمات اللوجستية العكسية - 
عـادة التـدوير وإعـادة التصـنيع حيـث يـتم يف املرحلـة األوىل عمليـة االسـرتداد مـن خـالل اختيــار نقطـة االسـتهالك مـن أجـل إ

يت املرحلـــة الثانيـــة الـــيت تشـــمل الفـــرز كآليـــة مهمـــة لتحديـــد  املنتجـــات ومجعهـــا ونقلهـــا اىل املؤسســـات إلعـــادة التصـــنيع، و
جات القابلة إلعادة االسـتخدام مباشـرة دون احلـادة ويكمن اهلدف هنا يف فرز املنت. املنتجات اليت جيب إعادة استخدامها

 .إلعادة التدوير خلفض تكاليف صنع منتجات جديدة
لرتكيــز علــى االدارة اخلضــراء ملختلــف : الشــبكات: املســتوى الثالــث - الــرتابط الشــبكي بــني الشــركات والعمــالء 

اجلاذبــة  bioأنشـطة املؤسســة وسياســات التســويق األخضــر مــن خـالل خمتلــف املنتجــات الصــديقة للبيئــة والطبيعيــة  
تمع واملستندة على   :ملختلف أطياف ا

ابلـة إلعـادة االسـتخدام والتـدوير ضـمن احللقـة املغلقـة اي ابتكار منتجات صديقة للبيئـة وق :اجلانب االبتكاري -
ت  .اخلالية من النفا

ملنتج االخضر ومدى أمهيته ودوره يف التخفيف من البصمة البيئيـة  :اجلانب التوعوي - اي نشر املعرفة والوعي 
  .وحتقيق االستدامة

ويكـــون ذلـــك مـــن خـــالل سياســـات التمكـــني والتشـــريعات والقـــوانني الداعمـــة   :السياســـات  :املســـتوى الرابـــع
القتصاد الدائري واالستدامة املنتهجة من طرف الدولة لالسرتاتيجيات الطويلة والقصرية املدى   .املتعلقة 

II-2-طبيعة املدن يف ظل االقتصاد الدائري :  
  (Ellen MacArthur, 2019, p. 5) :ـائرية يف ظل االقتصاد الدائري بتتميز املدن الد

 ت،والــتخلص مـن  االزدحـام،تــزداد فيهـا اإلنتاجيــة االقتصـادية مــن خـالل تقليــل  :مدينـة مزدهــرة وخفــض  النفــا
  .وحيث ميكن للنمو وفرص العمل اجلديدة أن تدعم تنمية املهارات والوظائف التكاليف،



 

  الدائرية كاسرتاتيجية لتمكني االقتصاد الدائري وحتقيق االستدامة احملليةاملدينة : عنوان املقال
 مشروع أمسرتدام الدائرية 

 .خالد قاشي، عبد الغين العاقل

 

 
ة عین الدفلى بجامعة 186 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

 ت الكربـون والتلـوث ، ومـع  :مدينة صاحلة للعيش مـع حتسـني نوعيـة اهلـواء والصـحة احلضـرية ، واحلـد مـن انبعـا
  .التفاعالت االجتماعية املعززة

 والعمـل مـع كـل مـن الطاقـة اإلنتاجيـة  اخلـام،حلفاظ على املواد قيد االستخدام وتقليل ضغوط املواد  :مرنةمدينة
 .ةوتسخري التكنولوجيا الرقمي واملوزعة،احمللية 

مقارنة بني مدن االقتصاد اخلطي واملدن الدائرية: 01اجلدول   
 جماالت االستدامة االقتصاد اخلطي املدن الدائرية

نوية ومنخفضة الكربون مع القابلية  يتم إنشاء املباين والبنية التحتية من مواد متجددة و
اية عمرها لتمكني إعادة  .االستخدامللتكيف ، فضالً عن سهولة تفكيكها يف   

من % 45املباين مسؤولة عن 
 االستهالك العاملي للموارد

 السكن والبنية التحتية
 

سوف يستفيد التنقل الدائري من مناذج أعمال دائرية جديدة تتيح املشاركة وتقليل 
احلاجة إىل املركبات الشخصية ؛ حتويل مواقف السيارات إىل حدائق، سيتم تشغيل مجيع 

الشخصية إىل اللوجستية بواسطة طاقات نظيفة ومتجددةوسائل النقل ، من   

ت  40 ٪ من مجيع االنبعا
لنقل  املتعلقة 

  يتم إنتاجها يف املدن

 احلركية والتنقل

ا ، ويتم  ً مكانية احلصول على طعام صحي ومغٍذ ، يتم إنتاجه حملي يتمتع مجيع املواطنني 
يتم .  تقلل من استهالك املياه والطاقةمتكينه من خالل التقنيات واملمارسات اجلديدة اليت

ت الطعام اليت ميكن جتنبها ، بينما يتم اعادة تدوير الباقي كمواد خام  التخلص من نفا
 جديدة

ستستهلك  2050حبلول سنة 
 من األغذية املنتجة% 80املدن 

 الغذاء

لكامل من خالل مصادر الطاقة املتجددة ،  وبشكل متزايد يتم تشغيل املدينة الدائرية 
تتم إدارة الطاقة اليت يتم إنتاجها وتوزيعها عرب . من املولدات احمللية الصغرية والالمركزية

 .لتجنب أي فقدان للطاقة" ذكية"أنظمة 

الطلب على الطاقة يف املدن 
من الطاقة % 75اخلطية ميثل 

  العاملية

 الطاقة

اري املائية احمللية يف مدينة دائرية ، تدور املياه يف حلقة مغلقة لتقليل تعترب املياه . تلوث ا
املستعملة مصدرا قيما للمواد اخلام الثانوية اليت يتم التقاطها بواسطة التقنيات الدائرية مع 

دة املقاومة ملخاطر تغري املناخ   .ز

مليون مرت  500 - 250
مكعب من مياه الشرب تضيع كل 

عام يف املدن الكربى يف العامل 
  والتبذير بسبب التسرب

 املياه

ا من املاضي مت . يف مدينة دائرية ، تعترب املواد البالستيكية ذات االستخدام الفردي شيئً
دة عمرها االفرتاضي ألطول فرتة  تصميم مجيع املواد البالستيكية وتصنيعها ومجعها لز
اري املائية مع سهولة اعادة  ممكنة مع القضاء بشكل أساسي على تلوث األرض وا

  .تدويرها وانتاجها

مليون طن من  250حوايل 
ت البالستيكية يتم انتاجها   النفا

  كل سنة

 املواد البالستيكية

تستخدم املنتجات اجلديدة تصميم دائري جديد مثل املواد املتجددة ، ويتم دجمها يف 
ر البيئية ة تتيح مناذج األعمال الدائرية مشارك. مجيع السلع االستهالكية لتقليل اآل

االقتصادات اليت تغري مفاهيم امللكية لتقليل االستهالك الكلي للمواد والطاقة وتوليد 
ت   .النفا

،  2030و  2015بني عامي 
٪  91ستكون املدن مسؤولة عن 

  من منو االستهالك العاملي

 السلع االستهالكية

ت املوقع: املصدر العتماد على بيا -https://hollandcircularhotspot.nl/wp: من إعداد الباحث 
content/uploads/2019/04/HCH-Brochure-20190410-web_DEF.pdf 
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III -  أمنوذجااملدن الدائرية وأهداف التنمية املستدامة أمسرتدام: 
III -1 - الرؤية احلكومية: 

، مع حتديد خمتلف التوصيات الوطنية واقرتاحها  2011يف هولندا يف عام  االقتصاد الدائريبدأ الكالم والنقاش حول 
مج رمسي يف عام  2015للتنفيذ يف عام  بعد صدور مرسوم   املفوضية األوروبية  يف هذا اإلطار و  2016، وحددت كرب

مج إىل احلكومة اهلولندية يف يناير  لتوجيه  2017، مع حتديد مقرتحات السياسة العامة يف أبريل  2017مت تقدمي هذا الرب
ى املستوى الوطين ترتكز ، وعل2018استخدام املواد اخلام ومخس برامج انتقالية لسالسل القيمة الرئيسية احملددة يف يناير 

  :االسرتاتيجية على مخسة أهداف عاملية لالستدامة
  تشجيع النمو االقتصادي املستمر والشامل واملستدام ؛  
 التصنيع واالبتكار املستدام؛  
 جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة ؛  
 خدامها املستدام ؛احلفاظ على احمليطات والبحار واملوارد البحرية واست  
 جعل اإلنتاج واالستهالك املستدامة.  

III-2- مج أمسرتدام الدائرية   Circular Amsterdam: (CIRCULAR AMSTERDAM, 2019) :بر

ا لعمليات االبتكار يف مدينة أمسرتدام حتت اشراف جملس املدينة و اهلدف  مج ابتكار دائري يقدم إطارً دة هو بر منه ز
 .املعرفة حول االقتصاد الدائري وجتربة االنتقال من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري

رؤية : Circular Amsterdam: "اليت أسفرت عن تقرير( City Circle Scan حيث قامت  أمسرتدام بدراسة مسحية 
نظام املدينة وحتديد احملركات الفعالة  لالنتقال إىل لتحليل شامل جلميع عمليات ") وأجندة عمل للمدينة واملنطقة احلضرية

 .النموذج الدائري 
مج االقتصاد الدائري  : حددت عملية املسح والتحليل جمالني رئيسيني ميكنان من تطبيق بر

ت الدائرية -    : البنا
 .جلعل املباين أكثر مالءمة إلعادة اسرتجاع املواد وإعادة استخدامها: التصميم الذكي  
ت وفصلها    .يؤدي القيام بذلك بكفاءة إىل إعادة االستخدام عالية القيمة: تفكيك جماري النفا
ت: إعادة التدوير عالية القيمة    .اسرتداد وإعادة استخدام املواد واملكو

ت العضوية الدائرية -    :تدفق النفا
ت املنزلية والصناعيةلفرز وتقييم املخلفات العضوية من : مركز التكرير احليوي املركزي   .النفا

ت   فصل النفا
ذكى طريقة ممكنة: التدفقات العضوية املتتالية   .توزيع تدفقات املخلفات العضوية 
 .اسرتجاع العناصر املغذية األساسية إلغالق الدورة: اسرتداد العناصر املغذية للدورة 
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 .خالد قاشي، عبد الغين العاقل

 

 
ة عین الدفلى بجامعة 188 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

مج لتح 2012ويف جـــوان   حنـــو اقتصـــاد دائـــري " قيـــق االســـتدامة احملليـــة بعنـــوان قامـــت مدينـــة أمســـرتدام بنشـــر وثيقـــة كـــرب
  (Martínez, 2016, pp. 11-12) :حددت من خالهلا أهداف تتمثل يف" ألمسرتدام
 انتـــاج املزيـــد مـــن األغذيـــة احملليـــة واملومسيـــة لالســـتهالك احمللـــي ، واســـتخدام كميـــات أقـــل مـــن املبيـــدات احلشـــرية  ،

 .والتخفيض من استهالك الطاقة والتعبئة ومصاريف النقل
 اسرتجاع الفوسفات من صناعة األغذية ، واعادة استخدامه يف اإلنتاج وتداوله. 
  ت حبيـث ت غري القابلـة إلعـادة التـدوير عـن طريـق اسـتخدام طـرق مبتكـرة جلمـع وفصـل النفـا تقليل كمية النفا

 .بل قطاع األعمال يف املنطقةميكن حتديثها وإعادة تدويرها من ق
 اسرتجاع املياه ومعاجلتها حىت ميكن إعادة استخدامها بعد التنقية. 
 إنتاج الطاقة املتجددة واستخدام كمية قليلة من الوقود األحفوري. 

ملشــاركة واالخنــراط يف املشــاريع احملليــة لتحقيــق االســتدامة ونشــر وتبــادل املعرفــة ملســاعدة امل دينــة لتحقيـــق ويقــوم املــواطنني 
وتطـوير مؤشـرات حمليـة لالقتصـاد الـدائري وذلـك لتقيـيم خمتلـف املشـاريع  نشـاءاالسـتدامة، ويف هـذا اإلطـار قامـت املدينـة 

 .ترتكز على األثر البيئي واالقتصادي واحلفاظ على القيمة
III -3- التطبيقات الدائرية يف أمسرتدام:  

تقــوم املدينــة بعــدة تطبيقــات كمعاجلــة ميــاه الصــرف الصــحي واســتخراج يف اطــار التحــول إىل مدينــة دائريــة ذكيــة مســتدامة 
ت وذلك عن طريق   :الفوسفات والطاقة اخلضراء والتقليل من االنبعا

  :EnergeticZuidoostمشروع  
مج  ين أكسـيد الكربـون يف املنطقـة " TRANSFORM"هو جـزء مـن بـر ت  التـابع لالحتـاد األورويب متعلـق خبفـض انبعـا

، ميكــن مــن احلفــاظ علــى الطاقــة  Zuidoostوأمســرتدام أرينــا يف منطقــة  AMCعــة بــني املركــز الطــيب جلامعــة أمســرتدام الواق
وإنتاجها كما تقدم املساحة العامـة احملـددة أيًضـا فرصـة لبـث الرسـالة الذكيـة إىل مجهـور كبـري ، مـع األخـذ يف االعتبـار عـدد  

ت والكثـري  كبري من الركاب واملوظفني واملتسوقني الـذين ـا وميكـن تطـوير املكاتـب الفارغـة ومراكـز البيـا ً يعـربون املنطقـة يومي
ـاورة لتصـبح  ا للطاقـة"مـن املستشـفيات والعديـد مـن املبـاين ذات األسـطح املسـطحة يف املنطقـة ا ً ا مناسـب ا "  مصـنعً و منظــرً

ا إلنتاج الطاقة وهذا من أفضل أمثلة كفاءة الطاقة ً   (Ramaswamy & madakam, 2016, pp. 837-838) .طبيعي
 :معاجلة مياه الصرف الصحي 

لكامـــل بواســـطة   يـــتم معاجلـــة امليـــاه يف حمطـــيت معاجلـــة ميـــاه الصـــرف  Waternetيـــتم تشـــغيل سلســـلة امليـــاه يف أمســـرتدام 
وتـــتم عمليـــة االســـتفادة مـــن خـــالل اســـتخراج الفوســـفور والســـيليلوز والغـــاز ) . Westpoortغـــرب أمســـرتدام و (الصـــحي 

 The Energy and“(TERMF)احليــــوي وغريهــــا مــــن املركبـــــات الناجتــــة عــــن املــــواد العضـــــوية ضــــمن مشــــروع 

RawMaterialsFactory” .(Jan, Rogier, & Otto, 2018, p. 10)  
 (City of Amsterdam, 2019) :املتجددةالطاقة  
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دة عـدد األسـر الـيت تسـتخدم الطاقـة الشمسـية إىل : طاقـة مشسـية - حبلـول عــام  80000ان هـدف أمسـرتدام هـو ز
ت . 2040حبلـــول عـــام  450000و  2020 ولتحقيـــق هـــذا اهلـــدف ، تقـــدم حكومـــة املدينـــة جمموعـــة متنوعـــة مـــن اإلعـــا

إلضــافة إىل نصــائح جمانيــة حــول الطاقــة الشمســية إلضــافة إىل ذلــك ، مت تبســيط العديــد مــن املتطلبــات أو . واملــنح ، 
 . SolarEnergyImplementation Programmeختفيفها من أجل تسهيل اختاذ تدابري االستدامة وفق أجندة 

ح  - ح حبلــول عــام : طاقــة الــر دة اســتخدام طاقــة الــر ، وخاصــة يف منــاطق  2020تعمــل مدينــة أمســرتدام علــى ز
شــراك الســكان والشــركات يف  ،NDSM Wharfو  NoorderIJplasمثــل مينــاء أمســرتدام و  وتلتــزم حكومــة املدينــة 

ح ح . مشـــاريع طاقـــة الـــر ـــا تثبيـــت توربينـــات الـــر لســـوء احلـــظ ، حتـــدد السياســـات الوطنيـــة واحملليـــة الســـرعة الـــيت ميكـــن 
ح سيحصلون على ومع ذلك ، فإن األفراد أو الش. اجلديدة ح أو مزرعة الر ركات الذين يرغبون يف تثبيت توربينات الر

 .أكرب قدر ممكن من الدعم يف شكل خطط لتقدمي املشورة واخلصومات
  : خامتة
لبيئــة واألفــراد أوجــد عــدة مصــطلحات يف شــكل        ان الســعي املتواصــل للــدول للبحــث عــن مــوارد دائمــة وغــري مضــرة 

مشاريع طويلة األمد مثـل االقتصـاد الـدائري واالقتصـاد البنفسـجي وغريهـا، كلهـا تصـب يف قالـب واحـد هـو حتقيـق التنميـة 
  .املستدامة وحياة أفضل للبشرية

الدائرية تعترب من أفضل وأحدث االصدارات يف جمال تطبيق االقتصاد الدائري على املسـتوى احمللـي املدن  فاسرتاتيجية     
لرؤية الكلية للدولة ووسيلة لتحقيق مشروع التنمية املستدامة وطنيا، فتطبيق املشروع  ومشروع مصغر قابل للتنفيذ مقارنة 

  .ات التنموية وتفعيلها بنسبة جناح كبريةحمليا وعلى مستوى املدن ميكن من التحكم اجليد يف املخطط
لقد اظهرت دراستنا أن االستدامة احمللية بوابة لتحقيق التنمية الكلية من خالل ما قدمه مشروع امسـرتدام الدائريـة ومـا     

ستخدام اليا ت  ت واحلفاظ على الغالف اجلوي من االنبعا ت يسعى اليه مستقبال من حيث التخلص الكلي من النفا
لتكنولوجيـا اخلضـراء الصـديقة للبيئـة لـذا يـرى الباحـث أنـه مـن  إعادة التدوير واحلفـاظ علـى املـوارد مـن االسـتنزاف مدعمـة 

  :الضروري
التخطيط والتنفيذ ملشروع التنمية املستدامة يبدأ حمليا من خالل مشاريع مصغرة ملدن مستدامة ومدن دائرية حتقق  -1

 .الغرض الكلي
ار التصميم كمحور أساسي ال غىن عنه سواء من حيث تصميم منتجات خضراء قابلة للتدوير األخذ بعني االعتب -2

ح  واعادة االستعمال مرات عديدة أو حىت تصميم املباين لتمكينها من االستغالل االمثـل للطاقـة الشمسـية وطاقـة الـر
 .دون امهال راحة املواطن

حــل تنفيــذ مشــروع االســتدامة علــى غــرار انرتنــت االشــياء متكـني التكنولوجيــا الذكيــة كمحــرك أساســي ملختلــف مرا -3
 .والذكاء الصناعي
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 .مشاركة القطاع اخلاص من خالل التحول التدرجيي حنو االقتصاد الدائري -4
للغة العربية -    :قائمة املراجع 

                                         
  

: ، من تطور تقنيات الذكاء االصطناعي جعل إنشاءها ممكناً 2019, نوفمرب 11ريخ االسرتداد . جملة القافلة). 2018, سبتمرب. (أمني جنيب .1
https://qafilah.com/لطاقة-ذاتياً -مكتفية-جديدة-أبنية/  

جملة الدراسات املالية . دراسة حالة شركة دولفني للطاقة_ادارة سلسلة التوريد اخلضراء كمدخل لتفعيل االقتصاد الدائري ). 2017. (جعفر سعدي، و رشيد مناصرية .2
  .867-866، )8( واحملاسبية

ضة علي عب .3 ، 21،  جملة كلية الرتاث اجلامعة. دراسة حتليلية يف شركة مصايف الوسط: أثر إسرتاتيجية التكنولوجيا يف االنتاجية اخلضراء). 2017. (اسرفاء فرج مسوعي، و 
81.  

ء نفاخ، و عبد الوهاب بطيب .4   .5، "اهلولندية DSMدارسة حالة شركة " االقتصاد الدائري كدعامة أساسية لتحقيق جودة احلياة ). 2018, نوفمرب 14و 13. (زكر

References in english 
1. ELLEN MACARTHUR FOUNDATION ) .2017 .( CITIES IN THE CIRCULAR ECONOMY:AN 

INITIAL EXPLORATION . ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. 
2. CIRCULAR AMSTERDAM ، من 2019, 09 30تاریخ االسترداد ). 2019. ( CIRCULAR AMSTERDAM: 

HTTP://ICITIES4GREENGROWTH.IN/CASESTUDY/CIRCULAR-AMSTERDAM-AMSTERDAM-
NETHERLANDS 

3. City of Amsterdam. (2019). Retrieved 11 13, 2019, from Policy: Renewable energy: 
https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/renewable-energy/ 

4. Daniela Sandoval Martínez ) .2016 .( Towards an inclusive circular Amsterdam: A framework for 
evaluating local circular initiatives .projects and startups in the city of Amsterdam, MSC Thesis 
Environmental Policy Group   ،11,12 . wageningen university. 

5. Ellen MacArthur. (2019). CIRCULAR ECONOMY IN CITIES: PROJECT GUIDE. Ellen MacArthur. 
6. Erik Wisse ) .2016 .( Sustainable Business and Innovation Assessment of circular economy indicators in 

a region: The case of the Metropole Region Amsterdam . Utrecht ،holand: Utrecht university. 
7. Jan, P. v., Rogier, D., & Otto, R. (2018). Nitrogen Recovery from Wastewater: Possibilities , 

Competition with Other Resources, and Adaptation Pathways. Sustainability , 10 (4605), 10. 
8. Nicole, V. B., Marjolein, D., Rob, V. d., & Witlox, F. (2016). Towards a Circular Economy: The Role 

of Dutch Logistics Industries and Governments. Sustainability , 8 (647), 4. 
9. Ramaswamy, r., & madakam, s. (2016). Amsterdam Smart City (ASC): fishing village to sustainable 

city. the 11 International Conference th on Urban Regeneration and Sustainability , 837-838. 
10. van Eijk Freek ، و   Friedl Harald  ) .2019 .( CIRCULAR CITIES Accelerating the transition towards 

Circular Cities . Holland: Holland Circular Hotspot. 
11. Vincent AUREZ و ،Jean-Claude LEVY ) .2013 .( Ministère des Affaires étrangères .Economie 

circulaire ,écologie et reconstruction industrielle  ?  ،6 . paris ،france: CNCD. 
12. World Economic Forum ) .2018 .( Circular Economy in Cities Evolving the model for a sustainable 

urban future . Switzerland: World Economic Forum. 
13. Yong Geng ،Joseph Sarkis و ،Raimund Bleischwitz ) .2019 .( How to globalize the circular economy ?

Nature   ،565 )7738( ،153-155.  
  



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 191 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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The circular economy: international experiences of dealing 

with waste,with reference to the Algerian experience  
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  امللخص
بض ك ت وحتويلها من عبء يتهدد االنسان وبيئته اىل مورد متجدد وغري  ا هدفت الدراسة إىل التعرف على التجارب الدولية يف تدوير النفا و

م واللجوء اىل  .خملفات بشرية مرافقة لدورة احلياة ا بشكل  ال وصلت ببعض الدول اىل استهالك نفا وقد أشارت الدراسة اىل جتارب رائدة يف ا
ضجة وال ترقى اىل التطلعات رغم . استرياد خملفات دول أخرى الستغالهلا كمدخالت للعملية االنتاجية ويف املقابل ال تزال التجربة اجلزائرية غري 

هودات اليت بذ ا املؤسسات اخلاصةا   .لتها الدولة طيلة قرابة عشرية كاملة، ورغم خمتلف أشكال الدعم اليت حظيت 
يئة ا ت ووجوب التعامل معها كاسرتاتيجية وطنية شاملة بدءا من  ال تدوير النفا لظروف املناسبة وخلصت الدراسة اىل ضرورة إيالء مزيد من العناية 

ت املنزلية بشك ت الوطنية بسبب جلمع النفا ال خاصة إذا أخذا بعني االعتبار ضخامة كتلة النفا ل مالئم وسليم واالستفادة من التجارب العاملية يف ا
  .الدعم االجتماعي لعديد املنتوجات

ت، الرسكلة، جتارب دولية :الكلمات املفاتيح ت، تدوير النفا  .االقتصاد الدائري، النفا

  .JEL  :Q20 ،Q46 ،Q50 ،Q57صنيف الت
Abstract 

The study aimed to identify international experiences in waste recycling and transform it from a 
burden that threatens humans and their environment, into a renewable and non-vibrating resource, 
being human waste that accompanies the life cycle. The study referred to pioneering experiences in 
the field, where some countries have reached the complete consumption of their waste and resort to 
importing the waste of other countries to be exploited as inputs to the production process. 
On the other hand, the Algerian experience is still immature and does not live up to expectations, 
despite the efforts made by the state for nearly ten years, and despite the various forms of support that 
private institutions have received. 
The study concluded that more attention should be paid to the field of waste recycling, and the 
necessity of dealing with it as a comprehensive national strategy, starting with creating the 
appropriate conditions for adequate household waste collection, and benefiting from global 
experiences, especially if we take into account the huge mass of national waste due to social support 
for many products. 
Key words: Circular economy, waste, recycling, recycling, international experiences. 

Jel Codes Classification :  Q20 ،Q46 ،Q50 ،Q57. 
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  :مقدمة - 
ت اليت   ختالف مصادرها، من بني أهم التحد ت بكل أنواعها وأشكاهلا، و دة اهلائلة يف حجم النفا تعترب الز

برزت للوجود خالل السنوات األخرية واليت صاحبت النمو الدميوغرايف املتزايد والتحسن املستمر يف منط املعيشة الذي 
ت رافقه إستهالكا متناميا ملختلف امل دة يف النفا نتجات يف عصر التطور التكنولوجي والصناعي، وقد أثرت هذه الز

واملخلفات  بشكل سليب على النظام البيئي وعلى اجلانب االجتماعي والصحي واالقتصادي للمجتمعات خاصة أن 
ا بطرق سليمة الطريقة التقليدية للحرق والردم غالبا ما تكون قريبة اىل االوساط احلضرية، مما أدى إىل  ضرورة التكفل 

لبيئة، واالستفادة منها من خالل إعادة تدويرها واستخدامها كمصدر للطاقة أو كمواد أولية يف خمتلف  ودون اإلضرار 
ا وحتويلها من عبء . الصناعات لتخفيض تكاليف اإلنتاج ويف هذا االطار كانت الدول الغربية سباقة اىل استغالل خملفا

قل التكاليف املمكنة بينما تبقى الدول العربية دومنا أثر يذكر إذا اىل موراد ج ديدة النتاج الطاقة وخمتلف املنتجات 
ا من الدول املتقدمة من خالل استثمارات عمالقة  استثنينا االمارات العربية املتحدة اليت حتاول اللحاق بركب نظريا

ت املنزلية والصناعية أما خبصوص اجلزائر فرغم  .لتحقيق اهلدف املنشود اجلهود املبذولة التزال الدولة عاجزة عن مجع النفا
ت امللقاة عشوائيا يف الشوارع  هيك عن استغالهلا وإعادة تدويرها فكثريا ما تبقى صور النفا لشكل املناسب والسليم 

لغ اىل املدن وساكنيها وخري مثال جلود االغنام واالبقار املرتاك مة بعد عيد االضحى واليت تعترب مبثابة تسيء بشكل 
  .مورد ضائع وقيمة مهدورة

 :إشكالية البحث
ماهي خمتلف جتارب الدول الغربية والعربية يف التعامل : من خالل ما تقدم تتجلى إشكالية ورقتنا البحثية يف اآليت

ت يف إطار االقتصاد الدائري؟   مع النفا
 :أمهية البحث

ت تكمن أمهية الدراسة يف   ا تتناول موضوعا حمل إهتمام جل الدول املتقدمة والسائرة يف طريق النمو فالنفا كو
وبعدما كان ينظر اليها نظرة العبء والتهديد املتزايد نتيجة تراكمها وارتفاع تكلفة التخلص منها مع ما يرافق العملية من 

وردا متجددا لتطعيم سلسلة االنتاج ودفع االقتصاد خطورة على االنسان والبيئة نتيجة حرقها أو طمرها، أصبحت متثل م
ا املسامهة . بل أصبحت بضاعة تستورد مكا ا إللقاء الضوء على موارد مهدورة كان  يت هذه الدراسة ومثيال وعليه 

  .بشكل فعال يف تنويع االقتصاد  والتخلي عن تبعية الريع النفطي
 :أهداف البحث

 جلانب النظري ملصطل   .حات الدراسةاالملام 
 ت  .إظهار االمهية املتزايدة للدول بتدوير النفا
 ت  .التعرض لبعض التجارب الرائدة يف تدوير النفا
 ال هودات املبذولة يف ا  .االشارة اىل التجربة اجلزائرية وا
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I. االقتصاد الدائري  
I -1 الدائري االقتصاد مفهوم: 

ت"بعنوان  كتاب ظهور مع 1101 سنة الدائري االقتصاد مصطلح ظهر  الصادر "والبيئة الطبيعية املوارد اقتصاد
 بني االقتصاد العالقة هذا الكتاب يبني .تريمز كريي .وآر بريس ديفيد ملؤلفيه هوبكنز األمريكية، جونز جامعة مطبعة عن

رها البيئي النظام يف االحنراف ظواهر وأهم البيئيو االقتصادي النظام بني التكامل طبيعة و ، والبيئة الطبيعية واملوارد  وأ
الدائري،  مفتوحاً، واالقتصاد املوارد استهالك يكون حيث اخلطي، االقتصاد يسمى ما بني فيه ومييز املؤلفان .االقتصادية

، تصنيعيا، ماليا، كان رأس املال، سواء بناء إلعادة يسعى حيث من  املوارد عوائد وحتسني طبيعيا، أو اجتماعيا بشر
ت املنتجات تدوير خالل  التقنية للمواد املستمر التدفق تعزيز مبا يضمن األوقات مجيع يف املستخدمة واخلامات واملكو

 يف املوارد استخدام حتسني إىل يهدف واستهالك ،تبادل إنتاج نظام نه" الدائري االقتصاد تعريف ميكن و .والبيولوجية
 األفراد رفاهية يف واملسامهة البيئية البصمة من احلد مع الدائري املنطق يف خدمة أو سلعة حياة دورة مراحل مجيع

تمعات   )11، صفحة 2018قندوز و علي، ( .'وا
ت عنه ينتج ال الذي االقتصاد نه كما عرف       عليه يرتتب وال احلدود، أضيق ويف جداً  قليلة بكميات إال ائية نفا
ر أي ت تدوير علي ويقوم البيئة، علي سلبية آ  أن كما .عالية جبودة والتدوير االستخدام ٕواعادة واملنتجات، املكو

لتايل عديدة، مرات منها االستفادة يضمن مبا تصميمها بداية من والتجديد لإلصالح قابلة تكون واملنتجات السلع  و
 )2017السعدون، ( .املستدامة التنمية حيقق ومبا املتاحة، للموارد والفعال األمثل االستخدام ضمان
تغيري  علي ويعتمد التصنيع، عمليات يف أقل موارد استخدام علي يقوم مستدام اقتصاد هو الدائري واالقتصاد      

ت، من التخلص بكيفية املرتبطة واملمارسات األنشطة  مبعين واإلصالح والتدوير، االستخدام إعادة طريق عن وذلك النفا
ت املنتجات حتويل إعادة إمكانية  خالل من أخري عمليات يف ا االستفادة ميكن أخري مرة خام مواد إيل واملكو

  )2017جملة االقتصاد الدائري، ( .التصنيع ٕواعادة اإلصالح
I -2 الدائري االقتصاد تطبيق أهداف: 

، يف خاصة العامل دول من كثري اهتمام حمور علي الدائري االقتصاد حاز  النمو عمليات يدعم حيث أورو
 التقلبات يف حدة وتقليل املواد، تكاليف وختفيض وظيفية، فرص وتوفري جديدة، أعمال خلق خالل من االقتصادي

ر وتقليل التوريد، يف األمان وتعزيز األسعار، ت وتقليل البيئي، النظام علي واحلفاظ البيئة، علي للضغط السلبية اآل  انبعا
 املوارد، علي احلفاظ أجل من والتدوير االستخدام إعادة علي الدائرية األنظمة وتساعد كبرية بدرجة الدفيئة الغازات
لتايل الطبيعة، ومحاية اخلام، املواد علي واحلفاظ  أو مواد استخدام إيل الدائري االقتصاد ويهدف االستدامة حتقيق و
 تعزيز خالل من االستدامة أهداف لدعم فعالة أداة بذلك ويعد مشرتك، منتج أو )نوية(خام  كمواد قدمية منتجات

دة وكذلك البيئة، علي السلبية التأثريات وخفض اخلام، املواد توافر  تطبيق إيل يهدف كما .االقتصادي التقدم ز
 حيدد إطاراً  ميثل الدائري االقتصاد أن .Velte et alذكر   وقد. الصناعية االستدامة وحتقيق  الصناعية، اإليكولوجيا
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 إعادة أو التصنيع إعادة أو التجديد أو االستخدام إعادة خالل من عليها  واحلفاظ القيمة خللق خمتلفة بطرق العالقة
تمع اعتماد من احلد علي الدائري االقتصاد مدخل ويعتمد . التدوير  االستفادة خالل من النادرة الطبيعية املوارد علي ا

 علي الدائري االقتصاد يعتمد ذلك؛ على عالوة  منها الفاقد وتقليل استخدامها، ٕواعادة املتاحة، املوارد من القصوي
ر من واحلد املوارد، استنزاف تلك تقليل خالل والطاقة، من الطبيعية املوارد لتدفق املنظم الشمويل الفكر  علي السلبية اآل
  )2018قندوز و علي، ( .منها االستفادة تعظيم الوقت نفس ويف البيئة،

I -3 الدائري لالقتصاد االنتقال حمفزات:  
 )2017 رايش،( :االيت يف احملفزات هذه تتمثل

حيث أن األقتصاد األخضر يساهم يف ختفيف الفقر  :الريفية املناطق يف الفقر ختفيف دف الريفية لتنمية االهتمام -
وذلك عن طريق اإلدارة احلكيمة للموارد الطبيعية و األنظمة االيكولوجية و ذلك سوف حيقق املنافع من رأس املال 

 .الطبيعي ونستطيع ان نوصلها ايل الفقراء
حيث أن حتسني كفاءة املياه  واستخدامها ميكن أن خيفض  :ترشيدها يف واالجتهاد تلويثها وعدم ياهمل االهتمام -

ر وأيضا  بقدر كبري استهالكها كما أن حتسن طرق احلصول علي املياه سوف يساهم يف توفري املياه اجلوفية داخل اآل
 .احلفاظ علي املياه السطحية

سوف يوفر %25صول ايل خفض دعم أسعار الطاقة يف املنطقة العربية بنسبة حيث الو  :اجلماعي النقل قطاع دعم - 
بليون دوالر خالل ثالث سنوات وهذا املبلغ ميكن حتويله ايل ختضري الطاقة واالنتقال اليها يف جمال النقل  100أكثر من 
ل النقل العام والسيارات اهلجينة من قطاع النقل يف البلدان العربية نتيجة ارتفاع فاعلية الطاقة واستعما% 50وبتخضري 

نفاق    بليون 23توفر ما يقرب من  من األبنية القائمة خالل العشر % 20بليون دوالر يف ختضري  100دوالر سنو و
 .مليون فرصة عمل 4سنوات القادمة  يتوقع توفري أكثر من 

ت ملشكلة التصدي - نتاج احلمض الفسفوري واألمسدة  وأنتاج أ( حيث أن  :تدويرها أعادة حماولة و الصلبة النفا
) املعادن املركزة  واألستخدام املركز لألمسدة يف الزراعة واملدابغ الصناعية والتقليدية  والصناعة الدوائية و الصناعة التحويلية

ت اخلارجة منها تؤدي ايل تلوث املي% 50أكثر من  ت يتم ألقائها يف املياه وان االنبعا اه ولكن إذا مت من هذه النفا
التخلص منها بصورة جيدة عن طريق دفنها يف مدفن صحي أو حماولة تدويرها سوف تؤدي ايل نظافة البيئة و التقليل من 

ت السامة  .االنبعا
دة علي العمل -  حيث سوف تؤدي هذه  الطاقة، كفاءة  رفع وإجراءات الطاقة جمال يف املستدامة األستثمارات ز

تالنقلة ايل ختفيض  ت الغازات من فرط احلرق العشوائي للنفا  .ملحوظ يف انبعا
I -4  االقتصاد الدائري من اقتصاد استهالكي إىل اقتصاد خدمات: 

من املتوقع أن نشهد ظهور نوع خمتلف من املستهلكني الذين يهتمون بنموذج مبتكر من أنواع امللكية وهو ملكية 
حفظ املواد اخلام : وحيمل تبين هذا النوع من األعمال فرصًا كثرية، منها. اخلدمات بدال للملكية الفردية للسلعة أو املنتج
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ت من قضية تغري املناخ، وندرة عن طريق نقل امللكية من املستهلك إىل املن ة عدد من التحد ا تج، ويعد هذا حال 
  .املوارد والنمو السكاين العاملي املطرد

وحبسب مؤسسة آلني ماك آرثر فإن االقتصاد الدائري هو منوذج اقتصادي عاملي يفصل النمو االقتصادي والتنمية عن 
دف إىل إبقاء املن ت واملواد يف أعلى قيمة وفائدة يف مجيع األوقاتاستهالك املوارد احملدودة، و االقتصاد . تجات واملكو

إعادة تصميم سالسل التوريد، : الدائري يعىن بتغيري وإعادة تنظيم اإلنتاج واالستهالك حول أربعة عناصر رئيسية وهي
 .ليت متكن هلذه التغيرياتواالبتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيري يف سلوك املستهلكني والسياسات والتنظيمات ا

االقتصاد الدائري يشجع على استخدام التكنولوجيا لدعم خلق منتجات وأنظمة يتم فيها إعادة استخدام املواد وإعادة 
مللكية للمنتج  (تدويرها أو إعادة تصنيعها والتوجه حنو التشارك بدال من االمتالك  الحتفاظ  أي ستقوم الشركات مثال 

وتقدر مؤسسة ). الة املالبس وتبيع للمستهلكني خدمة االستخدام أي بيع فائدة املنتج بدال من املنتجكالسيارة أو غس
ت املتحدة األمريكية وحدها سيجلب  آلني ماك آرثر الرائدة يف هذا التوجه، أن االنتقال إىل االقتصاد الدائري يف الوال

دة لإلنتاجية وحتقيق وفورات يف املوارد وابتكار لفئات أكثر من تريليون دوالر أمريكي من فرص عمل ووظائف جديد ة وز
  .جديدة من املنتجات

من خالل حتويل . إن إعادة استخدامها كمصدر مستقبلي للمواد، ستخفض تكاليف إنتاجها يف املستقبل بشكل كبري
بعد كل . ألكثر فعالية للموادامللكية، من املستهلك إىل املنتج، يتم إعادة تصميم سلسلة القيمة لتحقيق االستخدام ا

ت  )2017ميان، ( .شيء، املنتج يفهم قيمة املواد وميكن وضع خطة إلعادة االستخدام الفعال واحلد األدىن من النفا
ت 22قبل حوايل  ثورة "القرار مبثابة آنذاك اعترب الكثريون هذا . عامًا شرعت أملانيا فعليًا يف تطبيق نظام فصل النفا

دئ األمر تصفية املواد القابلة إلعادة االستعمال حىت ال يتم دفنها أو حرقها، ملا يف ذلك من "خضراء ، فالغاية كانت يف 
دد الرتبة ومنابع املياه، وللمحافظة أيضًا على املناخ فقد حتول . كان األمر مبثابة ضرب عصفورين حبجر واحد. خماطر 

ً، وإىل مصدر متجدد للطاقةاألمر إىل صن  .اعة تدرّ على االقتصاد األملاين حوايل أربع مليارات من اليوروهات سنو
II. ت   :التجارب الدولية يف تدوير النفا

II -1  ت إىل طاقة: التجربة األملانية  حتويل النفا
ت يف مدينة بون، احملطة عمالقة وحتتوي "أس دبليو يب" على جممعات وحمرقة ، إحدى حمطات جتميع النفا

ئي ت ومولد كهر حملطة. للنفا ت، أي كل ما : "يقول املسؤول عن إدارة اجلودة  حنن حنول هنا ما نسميه بقا النفا
ت بعد إعادة تدويرها أو ما ال ميكن إعادة تدويره كفضالت البناء أو الفضالت احليوية : ويتابع قائال ."يتبقى من النفا

. فكرة حرق الفضالت للتخلص منها تعود يف احلقيقة إىل القرن التاسع عشر. حمرقة فضالت 70ا حوايل لدينا يف أملاني"
لكن يف النصف الثاين من القرن املاضي ترسخ لدينا تصور جديد يتمثل يف استغالل احلرارة النامجة عن االحرتاق لتوليد 

ملرفق، ويشرح بفخريقود فالرت عرب سالمل حديدية ضيقة إىل كواليس ا". الطاقة ميكن القول أن هذه الفكرة : "لعمل 
  ."ولدت يف البدء يف أملانيا
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ت يف جممع مغلق على عمق  ت عن طريق شاحنات مجع النفا يت . مرتاً حتت األرض 12يتم جتميع كل النفا كما 
م اخلاصة لرمي الفضالت اليت ال تصلح، كاألجهزة  بعد ذلك يتم نقل هذه . اإللكرتونية القدميةالعديد من الناس بسيارا

مع إىل ثالثة أفران كبرية حلرقها، حيث يتم إحراق عشرة  الفضالت بواسطة رافعتني تداران من غرفة القيادة يف أعلى ا
ء بينما  ت كل ساعة، وهذه احلرارة تستغل لتسخني املياه اليت سينتج عنها البخار لتوليد الكهر يتم أطنان من النفا

. استغالل الرماد والرواسب املتبقية بعد عملية احلرق و حتويلها إىل نوع آخر من اإلمسنت يستخدم يف رصف الشوارع
ء حلوايل  لتدفئة أما عن تكلفة املشروع  10ألف منزل وتزويد حوايل  20وميّكن املشروع من توليد الكهر آالف منزل 
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و ميكن أيضا لكل أسرة أن . وظيفة يف أورو من خالل الرتكيز على االقتصاد الدائري  5800000ميكن توفري 
االقتصاد الدائري  .و هذا ما يفسر خوض مدن مثل أمسرتدام هذه التجربة. يورو سنو يف تكاليف الطاقة 500توفر 

ا هولندا أن يكسبها ذلك سبعة مليارات يورو يف ومن املفرتض . أساسي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت اعتمد
ئب رئيس بلدية أمسرتدام . و أمسرتدام هي خري مثال على ذلك. وظيفة 54000السنة إضافة إىل توفري  حيث صرح 

بفضل منوها ، تقدم املدن فرصة جديدة للتحفيز على االبتكار واالنتقال من االقتصاد اخلطي إىل اقتصاد “ : بقوله
ثري إقتصادي حقيقي للنجح يف يف فرض هذا التطور أو على . صة مهمة للغايةهذه الفر . الدائري ألنه إذا مل يكن هناك 

لسرعة اليت نريدها  85من خالل تعميم اإلقتصاد الدائري يف وقطاع البناء ، تتوقع البلدية كسب . األقل لن يتم ذلك 
دة اإلنتاجية بنسبة   ”2020رك ”مثال على ذلك مشروع . 2040ام ٪ حبلول ع3مليون يورو سنو إضافية وز

دة اإلنتاجية، وذلك بفضل إعادة استخدام املواد وحتسني مردوديتها مل يتم رمي . هذا املشروع جيمع بني إعادة التدوير وز
م، أحد منفدي . أي شيء، كل املباين شيدت بواسطة عناصر مسرتدة التحدي يكمن يف ”: “ 2020رك ”غويدو 

تالبناء  النظام اخلطي احلايل يعرقل ذلك، وحنن نسعى يف إطار االقتصاد دائري، . بطريقة تسهل إعادة استخدام املكو
ت م هلذه الكمو ا املنزلية مصدرا للدخل وللطاقة“ .إىل إستغالل  كل فرد ينتج . أمسرتدام جعلت كذلك من نفا

جزء منهيحرق إلنتاج هذا الرماد ذي القيمة . مع للمعاجلةمنها ينقل إىل جم% 27كيلوغراما يف السنة،   370حوايل 
معات. العالية حنصل على رماد حيتوي على ” : و يقول مارك دوفوت املسؤول عن اإلقتصاد الدائري يف أحد هذه ا

مج، بوبل فان  “اليت ميكنها فرزها إلعادة االستخدام. العديد من املعادن واملواد القيمة   :لوكو يضيف مدير الرب
مع “ ٪ على شكل املعادن مثينة، ما تبقى 10يتم إعادة تدويرها حوايل : طن من الرماد 300،000كل سنة ينتج ا

 ”.٪ هو من املعادن اليت يتم إستعماهلا يف تصنيع الطوب إلعادة بناء الشوارع أو األرصفة و غريها90من 
مل يف إعادة تدوير  ت املنزلية30أمسرتدام  لتايل السباقة لبلوغ 2020٪ يف عام 65هذا العام و  ٪ من النفا ، لتكون 

هولندا بلغت أيضا اهلدف األورويب من أجل ختفيض  2030اهلدف األورويب املشرتك الذي مل يكن يتعني بلوغه قبل العام 
ت اليت ترمى يف املكبات إىل نسبة  ائيا منذ عام 2030٪ حبلول عام10النفا ت رمي  2010، حيث منعت  النفا

ملر جونز ويضيف. يف املكبات ا واقعية متاما": ديفيد  ت املتزايدة . إ اليت خيلفها منط حياتنا احلضري  –كل هذه النفا
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لذا فلننجح يف تطوير إقتصاد دائري جيب فعل ذلك على نطاق واسع و هذا هو احلال يف . هي متعلقة بعدد السكان –
: وهذا هو ما جيب علينا فعله. ميكن إعتبارها مثاال لبقية العامل. دادا كبرية من السكانمدن مثل أمسرتدام، اليت لديها أع

جح  .علينا أن نبني أن النمط اجلديد يف احلياة 
مج التكافل الصناعي هو مصطلح غريب، ولكنه يعين أمر بسيط      ت اليت ينتجها شخص ما ميكنها أن : بر النفا

ت و بيعها ألصحاب الشركات : ر ، وهذا ما جيب على املدن القيام به تكون املواد اخلام لشخص آخ مجع النفا
لتايل إغالق حلقة اإلقتصاد الدائري و وخلق فرص العمل اليت تتكلم عنها  )Euro News ،2019( ”.الصناعية و 

II -3  ت% 99استغالل : التجربة السويدية  من النفا
ً، ولكن ينتهي  حوايلكل سويدي  ينتج ت املنزلية سنو يعود . ملئة منها فقط يف املكبات 4نصف طن من النفا

عادة التدوير ت من السويد، ما . ذلك إىل عادات سكان السويد احلازمة عندما يتعلق األمر  أدى ذلك إىل نفاد النفا
جم ت إىل طاقة"ها دفعها للبحث عن مصدر متوين خارج حدودها لتغذي بر تستورد السويد حوايل ". احلرق لتحويل النفا

ت كل عام من الدول األوروبية األخرى، مبا يف ذلك النرويج 800 تدفع النرويج السويد لتأخذ . ألف طن من النفا
ا الزائدة وحتوهلا إىل طاقة، لكن تعيد تلك األخرية الرماد املتبقي من هذه العملية واملليء   .ملواد امللوثة إىل النرويجنفا

رينا أوتسالند، كبرية مستشاري ، إىل أن النرويج قد ال تكون الشريك املثايل لنظام وكالة محاية البيئة السويدية تشري كا
، أو دول البلطيق لكثرة وجود  ت من إيطاليا أو رومانيا أو بلغار سترياد النفا مل  ت، وهي  استرياد وتصدير النفا

ت فيهامكب ليس لدى تلك الدول أي معامل إلعادة التدوير، لذا هي حباجة إلجياد حل "تضيف قائلة ". ات للنفا
ا ء ملا يقارب ". للتخلص من نفا ت يف السويد من طاقة يكفي لتوليد الكهر جيدر الذكر أن ما ينتج عن حرق النفا

مني  250  .ألف منزل 810ي حلوايل ملئة من التدفئة املركزية أ 20ألف منزل و
ستمرار،       ت  ا يف عملية إدارة النفا ت، إذ تعمل على تطوير تقنيا تعترب السويد رائدة عامليًا يف جمال تدوير النفا

ت منح السكان مستوى عاليًا من اخلدمة   . كما أن التعاون بني الشركات اخلاصة والبلد
ل      ا اليت تبلغ حنو  قد ال حتتلّ السويد املركز األوّ ً، إّال أّن ما يتبّقى  4.5لنسبة إلعادة تدوير نفا ماليني طّن سنو

ا للطمر يبلغ فقط نسبة  ت بنسبةٍ . %1من نفا وقد حلّ هذا البلد يف املرتبة السادسة بني البلدان األكثر تدويراً للنفا
، حبسب وكالة البيئة %)63(، والنمسا %)62(انيا ، أمل%)58(، بلجيكا %)51(بعد هولندا وسويسرا % 50تقارب 
 .األوروبية

ت من املصدر، ما يساعد يف إعادة تدوير حنو      بع السويد عملية فرز النفا ت يف البالد، وفقًا % 50تتّ من النفا
رة وما يتبّقى، يتمّ استخدامه يف احملارق الص. اإللكرتونية Huffington Post "هفينغتون بوست"لصحيفة  ّحية املتطوّ

ئية تكفي حاجة حنو  ن التدفئة ملا يقارب  300اليت تساعد يف توليد طاقة كهر ألف منزل، ويف تسخني املياه اليت تؤمّ
لسويد إىل. املليون منزل ت من بلداٍن أخرى لتأمني  700حنو  استرياد هذا األمر دفع  الالزم " الوقود"ألف طّنٍ من النفا

 .قةلتشغيل حمطّات الطا
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عات 2005جنح هذا البلد يف احلّد من املطامر منذ عام  ت لتوليد " جلنة املناخ"، إذ وفقًا لتوّق السويدية، فإّن حرق النفا
ت بنسبة  ، ( .2020حبلول عام % 99الطاقة بدل طمرها، سيخّفض االنبعا  )2019قطا

II -4  التجربة الربازيلية 
ً، ولكّن نسبة إعادة التدوير فيها ال تزيد عن  63الربازيل قرابة تنتج  ت سنو ويعود %. 2مليون طّن من النفا

ا هو يف البلدان املتقّدمة غري أّن ما . ذلك إىل كون هذا البلد من االقتصادات النامية، حبيث خيتلف سلوك املواطنني عمّ
ز بلد السامبا هو عمل آالٍف من املواطنني يف ّ تميي  . مجع النفا

ت، عرب رمي % 60بعد اجلمع وإعادة تدوير ما ميكن، يتمّ طمر ما نسبته  ات املفتوحة، % 50من النفا ّ منها يف املكب
  .يف مطامر صّحية% 30يف مطامر حتت السيطرة، وقرابة % 20و

ت العضوية الناجتة عن استهالك املواد الغذائية حنو       هيك %50تشّكل النفا ّن املواد القابلة إلعادة التدوير ال ، 
لرغم من ذلك، فقد ورد يف دراسة %. 40أو  30تزيد عن  % 95أّن الربازيل تعيد تدوير حنو " حنو اقتصادٍ أخضر"و

ُستخّدم يف% 55من املواد املصنوعة من األلومنيوم، و صناعة املنتَجات وتغليفها مثل  من زجاجات البويل إيثيلني الذي ي
يات الورق والزجاجاألوا تدرّ عمليات التدوير يف البالد حنو مليارَي دوالر، وقد . ين وعلب املنتَجات الغذائية، ونصف كمّ

ت، يف حني حظي  500متّ توظيف قرابة  ألفًا منهم بوظائف حكومية أو يف  60ألف شخٍص للعمل يف مجع النفا
ت  .النقا

فات الصلبة، عام  PNRS ونجاء ذلك على وجه التحديد بعد إصدار قان     ملخّل ، 2010لتبينّ سياسات خاّصة 
ت ومعاجلتها والتخّلص منها ت اليت تتمثّل يف جتميع النفا طري اإلمكا ت بعده عّدة مبادرات يف هذا . دف  وقد قامَ

ولو و ستعمال احلقائب القابلة إلعادة ال 12الشأن، مثل فرض قانون يف ساو  تدوير، وذلك عام مدينة أخرى يلزم 
ت خاّصة، . 2012 ت العضوية، الناجتة عن املطاعم مثالً، يف حاو ٌ من املواطنني مببادرات عرب فرز النفا كما يقوم كثري

، ( .وتسميدها على أسطح األبنية الستخدامها يف الزراعة  )2019قطا
II -5  التجربة الدمناركية: 

ا عن الوقود احلفري تتجه       ويف سبيل الوصول إىل , 2050حبلول عام ) البرتول ومشتقاته(الدولة إىل االستغناء متامً
دة ما يتم إعادة تدويره من تلك  ت وز هذا اهلدف تتجه حنو تقليل االعتماد على أسلوب احلرق للتخلص من النفا

ت، فإىل وقت قريب ا على احملارق بنسبة تصل إىل  كانت الدمنارك تعترب من أوائل, النفا من % 80الدول اعتمادً
ا اختبار يرجع لتفضيل كل  ت يف املنازل أمرً ت غري املفصولة حبسب النوع؛ حيث كان يعترب خيار فصل النفا النفا

م يف سبتمرب , مواطن  .املاضي 2013إال أنه مت البدء يف تطبيق قانون جيرب املواطنني على فصل نفا
إن التأمل يف كل هذه اجلهود الدولية يف اخلروج عن املعتاد يف مسألة توليد الطاقة وإدارة املخلفات جتعل املواطن      

ا من الطريقة اليت ال زالت تفكر فيها حكوماته بطرق قدمية عفى عليها الزمن  يف الوقت الذي تتسابق  العريب يقف حائرً
دف فيه دول أخرى حول العامل لتطبيق وسائل جد يدة  ال ختلو من التعسف يف البداية إلجبار املواطنني على أمور 



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 199 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مه , للمصلحة العامة  ليس فقط للمدينة أو البلد سره، الذي ينبغي علينا، شئنا أم أبينا أن نسّل بل للبيئة والكوكب 
 )2019عنان، ( .لألجيال القادمة

II -6   االماراتيةالتجربة:  
ختطو دولة اإلمارات خطوات متسارعة حنو تبين منوذج االقتصاد الدائري، من أجل حتقيق النمو املستدام طويل 

وكشفت دراسة  .األمد، ومبا يتماشى مع التوجهات العاملية يف التنمية املستدامة والقيم اإلنسانية وحتسني جودة احلياة
ا، من » البيان االقتصادي«حديثة حصلت  عليها، أن اإلمارات قد تتمكن عرب توظيف منوذج االقتصاد الدائري يف مد

، تتوزع على 2030 - 2020خالل الفرتة من أعوام ) مليار درهم 102.8(مليار دوالر  28حتقيق توفري يصل إىل 
 .الر يف املنازلمليارات دو  9.8مليار دوالر يف نظم النقل، و 11مليارات دوالر يف البيئة العمرانية، و 7.2
ت الكربون  23فقد تتمكن الدولة من توفري » اسرتاتيجي آند«ووفقًا لتوقعات حديثة لشركة       مليون طن من انبعا

ا، على شكل  مليون طن يف  17ماليني طن يف نظم النقل، و 4.5مليون طن يف البيئة العمرانية، و 1.3خالل الفرتة ذا
 .املنازل

ذا التحول االقتصادي والتنموي، ضمن الرؤى الوطنية واالسرتاتيجية االقتصادية للبالد،  ويظهر اهتمام الدولة
واسرتاتيجية اإلمارات  2030واسرتاتيجية ديب الصناعية  2030ورؤية أبوظيب االقتصادية  2021وخاصة رؤية اإلمارات 

 .وغريها 2030الستشراف املستقبل والرؤية البيئية إلمارة أبوظيب 
دة مسامهة الطاقة النظيفة يف مزيج الطاقة الوطين إىل وتناول % 50ت االسرتاتيجية الوطنية للطاقة، واليت تستهدف ز

ت إىل طاقة، وحتويل خملفات الصناعة إىل %40ورفع كفاءة االستهالك بنسبة  2050حبلول عام  ، مشاريع حتويل النفا
 .موارد يف صناعات أخرى ضمن مفهوم االقتصاد الدائري

لس التنفيذي لديب، لدى استعراض املبادئ السبعة الرئيسة ملدن املستقبل على هامش القمة العاملية  أكد رئيس ا
للحكومات اليت عقدت يف ديب فرباير املاضي، أن االقتصاد الدائري ُميكن مدن املستقبل من مواجهة حتدي التغري املناخي 

واستهالك الطاقة، وميثل جماالً خصبًا لالبتكار وخلق الثروة االقتصادية عن طريق االستغالل األمثل للموارد الطبيعية 
دة  .وكذلك حمدداً رئيسًا لتحسني مناخ وجودة احلياة داخل املدن وأشار مسوه إىل أن مسامهة االقتصاد الدائري يف ز

مليار  600اً يف التكلفة بقدر ، وميثل هذا الرقم توفري 2030حبلول عام % 3إنتاجية استغالل املوارد يف أورو تقدر بـ
 )2019عمرو، ( .تريليون يورو يف منافع اقتصادية أخرى 1.8يورو و

ت الصلبة إىل طاقة يف منطقة  ملقابل تعتزم بلدية ديب إنشاء أكرب حمطة لتحويل النفا ، وبكلفة حنو ملياري )2الورسان (و
، حتقيًقا لألجندة الوطنية 2021درهم إمارايت ويهدف املشروع إىل أن تكون ديب أكثر املدن استدامة وذكاء حبلول عام 

ت بنسبة  ت، عالوة على 2021لول حب%) 75(بتقليل طمر النفا ، وتوفري مساحة األراضي املهدرة يف مكب النفا
إلضافة إىل العديد من مشروعات إعادة التدوير اليت أنشأها  ت،  محاية البيئة من غاز امليثان، املنبعث من مكبات النفا

أسست إمارة الشارقة مركز شركة و . القطاع اخلاص مثل مصانع تدوير زيت الطعام املستخدم وحتويله إىل زيوت للسيارات
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الذي يعد أكرب مركز يف منطقة الشرق األوسط والثالث من نوعه على مستوى العامل والذي يضم » بيئة«الشارقة للبيئة 
ت، إىل جانب  ت إىل طاقة، وأخرى لصناعة االمسدة العضوية من النفا العديد من املرافق احليوية كمنشآت حتويل النفا

 )2019محود السعدون، (. إلعادة تدوير املعادن وغريها مرافق متطورة
II -7  التجربة اجلزائرية :  

ت بديال هاما للدخول يف االقتصاد الدائري املتكامل فقد أصبح من الالزم استئصال املفرغات  يعترب تصنيع النفا
ت وحتويل هذه  . االعباء املرتاكمة اىل موارد لتدعيم االقتصاد الوطين ودفع عجلة التنميةواستبداهلا مبحطات تدوير النفا

لكن من املؤسف أن تبقى نظرة احلكومة اىل املوضوع قاصرة حيث يتم التخلص من ماليني االطنان سنو من هذه 
ديدا حقيقيا للبيئة ولالنسان خا صة ان الكثري من هذه املخلفات بشىت أنواعها عن طريق احلرق والطمر وهو ما ميثل 

  .املفرغات يقع ضمن الوسط احلضري
ت ضعيفة فعلى سبيل املثال يسرتجع مركز الردم التقين محيسي  لنفا ال تزال نسبة االسرتجاع والتدوير املتعلقة 

ت ت يوميا ي 2200ملائة، حيث يستقبل املركز  0.3ما نسبته    بزرالدة من عملية رسكلة النفا سرتجع طن من النفا
ستمكن من اسرتجاع  2019ملائة فقط وهي نسبة غري كافية وقد مت فتح دراسة مع الكوريني يف أوت املاضي  2منها 
ت بديل اقتصادي هام ينعكس اجيابيا على االقتصاد الوطين 85 ت، حيث يعترب تصنيع النفا كما  أن . ملائة من النفا

  )7، صفحة 2019زرواطي، ( .ول اخلام الوطينملائة من املدخ 6.1تدهور البيئة يكلف 

ت حيصي2001دخلت اجلزائر جمال الرسكلة سنة   1138  ، بعدما أقرت الدولة خمططا وطنيا لتسيري النفا
ت ومراكز الردم  التقين، اليت حولت املفرغات نوعا من املواد القابلة لالسرتجاع، و استحدثت الوكالة الوطنية للنفا

   العموميات من جمرد مكبات إىل مؤسسات اقتصادية، هي اليوم حلقة يف سلسلة العملية التحويلية اليت تتحكم يف عصبها
  .وحدات تتمركز مبدن سطيف وبرج بوعريريج واملدية واملسيلة

ت أكثر من ألفي2017يف سنة  شطة يف جمال الرسكلة، مؤسسة اقتص  ، أحصت الوكالة الوطنية للنفا ادية 
ت املنزلية اليت ترمى سنو يف اجلزائر، حبوايل   ملقابل قدرت تعد يف جمملها   ألف طن 770وزارة البيئة، حجم النفا

ا حتقيق قيمة مالية مضافة تعادل  لشكل املطلوب 30.5مادة أولية، من شأ ، يف حال استغلت  بينما . مليار دج سنو
ت املنزلية والصلبة، وهو أمر أرجعه  يسري نشاط ت الصناعية يف اجلزائر بوترية بطيئة مقارنة بتدوير النفا اسرتجاع النفا

الكثري من الفاعلني يف سوق الرسكلة، إىل عراقيل تتعلق بقوانني تنظيم النشاط وتكلفة التدوير العالية النامجة عن استرياد 
ت مل تتجاوز  التكنولوجيا، وعليه فإن نسبة اسرتجاع جما  7هذا النوع من النفا لرغم من أن الدولة أطلقت بر يف املئة، 

ت الصناعية، وهو خمطط مت مبوجبه إدراج ختصصات تقنية ومهنية دقيقة   خاصا حتت مسمى املخطط الوطين لتسيري النفا
  )2019طالىب، ( .ثلثي نشاط الرسكلة عرب خمتلف اجلامعات اجلزائرية ومراكز التكوين املهين ويسيطر البالستيك على

ئية  ت املعدات الكهر ت و نفا ت اخلاصة كاإلطارات، الزيوت املستعملة، البطار أما فيما خيص النفا
 150.000سنة من ، من بينها فقط / طن 300 000واإللكرتونية فاإلحصائيات األخرية أن هناك سوقا تقدر بنحو 

ال نشاط حنو  اجلزائر وتسجل .طن مثمنة و مستغلة شركة يف جمال مجع وتصدير الزيوت املستعملة، و ما  16يف هذا ا
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شركات من القطاع اخلاص العاملة يف مجع وإعادة تدوير اإلطارات املستعملة واستخدامها أساسا يف إنتاج  10يقرب 
األخرية واعدة جدا، خاصة وأن الكثري من سجاد للطرقات وحبيبات املطاط وما تزال سوق هذه 

أفريقيا قد أبدت اهتماما كبريا لتحقيق أقطاب الصناعة يف إعادة تدوير أجهزة  جنوب والفرنسية ومن األمريكية الشركات
 .الكمبيوتر

ت ما يزال ضعيفا يف عيد آخر، ، لكن يف املقابل وعلى صاجلزائر وتوضح هذه األرقام اإلحصائية أن جمال تثمني النفا
احلد من املوارد املالية اخلارجية للجزائر هو عامل مشجع على البحث عن سبل وطرق جديدة للمسامهة يف استبدال 

إلنتاج احمللي من خالل االستفادة القصوى من املوارد اإلنتاجية املتاحة ، السيما عن طريق مجع وإعادة جلزائر الواردات 
ت وتشجيع االستثما ر يف أنشطة جديدة وإنشاء شركات جديدة خاصة املتوسطة و الصغرية من طرف تدوير النفا

 )11، صفحة 2019بوعبوش، ( .الشباب ما من شأنه املسامهة يف خلق الثروة و مناصب شغل جديدة
III - لتجارب السابقة   :مقارنة التجربة اجلزائرية 

ا الزالت تعترب فتية يف مهدها فالربامج اليت رغم إمتداد التجربة  اجلزائرية اىل قرابة عشرية كاملة من الزمن اال ا
ال  ت يف اجلزائر، حيث يرتكز نشاط املؤسسات الناشطة يف ا هودات املبذولة ال ترتجم ابدا واقع تدوير النفا اطلقت وا

جهة أخرى يقتصر وجود هذه املؤسسات على مناطق معينة  خاصة يف اجلمع والفرز واعادة بيع املخلفات من جهة، من
من الوطن دون غريها مثل العاصمة، قسنطينة ووهران، ورغم القيمة السوقية اليت قدرها اخلرباء مبا يقارب ثالث ماليري 

ا تبقى قيم مهدورة وعبء اضايف على البيئة وال تزال الدولة عاجزة عن مجع املخلفات  ت املنزلية دوالر سنو اال أ والنفا
بينما تبذل . بشكل سليم فالتفريع العشوائي واجلمع الغري انتقائي للمواد املذكورة يعترب أهم هاجس أمام مشروع تدويرها

ت من طرف مواطين هذه الدول حبيث  الدول الغربية قصارى جهدها وتشرع قوانني صارمه لضمان الفرز املسبق للنفا
شكال وألوا ت  ت فاحداها خمصص للمواد العضوية واالخرى للزجاج وأخرى توفر حاو ن معينة لكل نوع من النفا

كما صرفت هذه الدول أموال طائلة لبناء حمطات التدوير واليت حتما ستعود مبنافع مجة . للمالبس واملنسوجات وغريها
  .السل االنتاجعلى البيئة واالقتصاد وسوق الشغل كما ستضمن موارد متجددة بشكل دائم لتموين س

  :اخلامتة
يعترب االقتصاد الدائري البديل األفضل لالقتصاد اخلطي الذي نتج عنه استنزاف للموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة، 

ت إعادة استخدام املواد التالفة إلنتاج مواد جديدة، وهلا فوائد اقتصادية وتدهور البيئة و  تستهدف عملية تدوير النفا
ديد البيئة وبيئية، ويتم الل ديد صحة اإلنسان و ت اليت يؤدي تراكمها إىل  جوء إىل عملية التدوير للتخلص من النفا

اليت يعيش فيها، وهناك فوائد لالقتصاد الدائري منها احلفاظ على البيئة وتقليل االعتماد على املواد األولية املستخرجة من 
  .فري فرص عملالطبيعة إلنتاج املنتجات اجلديدة، إضافة إىل تو 

ي حال من االحوال أن نعتربها ركيزة  ومع تقلبات اسعار البرتول وبقاء اجلزائر رهينة سياسة الريع النفطي اليت ال ميكن 
ت من  القتصاد الدائري الذي يعترب حال ملشكلة تراكم النفا مي، وجب إيالء مزيد العناية واالهتمام  القتصاد حقيقي 
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كلها من جهة أخرىجهة وتناقص املوارد  ت حتت وصاية وزارة . الطبيعية و ورغم إنشاء اجلزائر للوكالة الوطنية للنفا
ت وتعىن جبمع كل املعلومة املتعلقة 2002املوارد املائية والبيئة سنة  ، مهمتها الرتويج للسياسة الوطنية يف جمال تسيري النفا

ت وتتوفر على النظام الوطين لتسيري النف ت، وهي عبارة عن قاعدة معلومات يتم حتينها بشكل مستمرلنفا هذه . ا
ال سواءا بتدعيم من  ت ورغم إنشاء مئات املؤسسات املهتمة  املعلومات توجه إىل األشخاص املعنيني بتسيري النفا

ه لشكل املطلوب  ا  يك عن اعتماد وتبين ما الدولة أو مببادرات شخصية اال أن اجلزائر تبقى بعيدة عن تسيري نفا
القتصاد الدائري كاسرتاتيجية  .يسمى 

  :التوصيات
  :على ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة مبا يلي

لتعامل اجلاد مع جتميع   -  ضرورة تبين االقتصاد الدائري كاسرتاتيجية متكاملة يف اجلزائر وإيالء مزيد العناية 
ت وإعادة رسكلتها  .النفا

ااالستفادة من  -   .التجارب الدولية يف جمال االقتصاد الدائري وضرورة نقل التكنولوجيا املرتبطة 
دة فاعلية املؤسسات اليت تعمل يف القطاع -   .االهتمام بتكوين الناشطني يف جمال التدوير لز
تمع وتوفري الشروط املالئمة املمهدة لتبين االقتصاد الدائري من خال -  ل توفري غرس ثقافة الوعي البيئي يف ا

ت ت خمصصة لكل نوع من النفا  .حاو
ت -   .تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة تعمل يف تدوير النفا
تشجيع استرياد التكنولوجيا اليت تستخدم مواد خام معاد رسكلتها بدال من تصديرها ومثال ذلك تشجيع   - 

 .تصديرها استرياد التقنيات اخلاصة برسكلة النحاس واحلديد وإعادة استخدامهما بدال من
 :املراجع -

- News Euro News) .2019 .(ت إىل مواد أولية  :Euro Newsمت االسرتداد من . اإلقتصاد الدائري أو كيف حتول النفا
https://arabic.euronews.com/2016/01/25/cradle-to-cradle-powering-europe-s-circular-

economy 
مت االسرتداد من أخبار اخلليج، اجلريدة اليومية  .االقتصاد الدائري مفهومه وأمهيته وموقعه يف الثقافة اخلليجية). 2017. (أسعد السعدون -

  .األويل يف البحرين
  . أخبار اخلليج. مفهومه وأمهيته وموقعه يف الثقافة اخلليجية.. االقتصاد الدائري). 2019. (أسعد محود السعدون -
  goo.gl/WVMTyuمت االسرتداد من . توجه عاملي لتطبيق معايري االستدامة الشاملة). 2017. (الدائري جملة االقتصاد الدائري -
لة االقتصادية. توجه عاملي لتطبيق معايري االستدامة الشاملة حنو فرصة لتصور املستقبل... االقتصاد الدائري). 2017. (أمان ميان -   . ا
اخلالية من الكربون يف أبو ظيب، منتدى “ مدينة مصدر”دراسة حالة: سياسات الطاقة املتجددة يف دول اخلليج). 2017. (دانيال رايش -

  .بريوت .اجلامعة االمريكية ىف بريوت. االحباث والسياسة حول حول تغيري املناخ والبيئة ىف العامل العرىب
  . الشعب. دوير يف الواجهةجتارب متعددة وتقنيات الرسكلة والت). 2019. (سعاد بوعبوش -
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ت املنزلية إىل طاقة متجددة يف أملانيا، ، على الرابط ). 2013. (مسيح عامري - هكذا حتول النفا
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  توجھ عالمي لتحقیق التنمیة المستدامة... االقتصاد الدائري 
Title The circular economy ... a global trend to achieve 

sustainable development  
  

  جامعة أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت ،طالب دكتوراه :1سلخني أمحد -
ن عاشور  ،ماسرت :2قيبش أمحد إبراهيم -    اجللفةجامعة ز
 

  : ملخص
ت التنمية املستدامة بعد التحول من االقتصاد دف هذه الدراسة إىل تبيان ارتباط االقتصاد الدائري وقد  ،إىل االقتصاد الدائري) التقليدي(اخلطي ولو

  .لتحقيق هدف الدراسة SWOTمنهج  يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي والتحليل وفق اعتمد
السلبية ضدها، كما يقتصد الكثري من  وقد توصل الباحثني إىل أن االقتصاد الدائري ميثل مدخل ابتكاري واسرتاتيجي صديق للبيئة حيد من املمارسات 

 .صورها النفقات ويوفر مناصب شغل وحيقق أهداف التنمية املستدامة يف أمسى
ت، االقتصاد اخلطي، االقتصاد الدائري،  :الكلمات املفاتيح  .التنمية املستدامة تدوير النفا

  JEL :XN1 ; XN2 صنيفالت
  

Abstract  
This study aims to show that the circular economy is linked to sustainable development priorities, after 
the shift from linear (traditional) to circular economies.  
 Researchers in this study have used  the descriptive  and analytical approach and  SWOT Analysis to 
achieve the study goal.  
Researchers have concluded that the circular economy represents an innovative and strategic imes 
New Roman, size: 11, Italics) environment-friendly approach that reduces negative practices against 
it, reduces many expenses, provides job positions and achieves sustainable development in its highest 
form. 
Key words: Linear Economy, Circular Economy, garbage recycle. Sustainable Development 
Jel Codes Classification : XN2 ; XN1 
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ت عبثا بل كان نتاج دراسات وأحباث أثبتت أن نظام االقتصاد الدائري  إن تبين بعض الدول لنظام االقتصاد الدائري مل 
ألنظمة اخلضراء الصديقة للبيئة، اليت حتد من املخاطر البيئية وحتقق التنمية املستدامة، كما  الذي يندرج ضمن ما يسمى 

   .كثري من التكاليف وتوفر العديد من مناصب الشغلتقتصد ال
وبعد احلتمية اليت دفعت العديد من الدول العربية لتبين نظام االقتصاد الدائري، ارتطم هذا النظام بعدة مشاكل      

  .ومعيقات حالت بينه وبني جتسيده بصفة كلية خاصة يف اجلزائر
حول حنو االقتصاد الدائري واآلليات املقرتحة لتوفري بيئة اقتصادية وتشريعية وهلذا جاءت هذه الدراسة لتبني أمهية الت     

  .وبنيوية لتفعيل االقتصاد الدائري العاملي وما يتناسب منها مع الواقع
  : دراسةإشكالية ال

لندرة واالنتهاء وجعل إن العمل بنظام االقتصاد اخلطي استنزف الكثري من املوارد الطبيعية والطاقة وجعلها مهددة        
الطاقات الغري متجددة والبيئة يف خطر دائم، هذه املشاكل دفعت املختصني إىل البحث عن آليات واسرتاتيجيات 
ملواجهتها، ومن بني هذه اآلليات االقتصاد الدائري الذي يساهم بشكل كبري يف احملافظة على البيئة وحتقيق التنمية 

كيف ميكن توفري بيئة مناسبة لالقتصاد  :ذا جاءت مشكلة الدراسة لتجيب عن السؤال التايلاملستدامة، وبناءا على كل ه
  الدائري لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ؟

  : يف ه الدراسةتلخصت أمهية هذ :دراسةأمهية ال
  .تبني هذه الدراسة أمهية االقتصاد الدائري يف حتقيق التنمية املستدامة •
  .املسئولني واملؤسسات على سرعة التحول حنو االقتصاد الدائريحتفز هذه الدراسة  •
   .تبني هذه الدراسة آليات تفعيل االقتصاد الدائري واملعوقات اليت تواجه تطبيقه •

  :أهداف الدراسة يفمتثلت   :أهداف الدراسة
  .إىل االقتصاد الدائري) التقليدي(عرض مدخل يشرح سبب التحول من االقتصاد اخلطي  •
  .إبراز مبادئ ومسات وأهداف االقتصاد الدائري •
  . التعرف على املعوقات اليت تواجه تطبيق االقتصاد الدائري وحماولة إجياد آليات لتفعيله •
  . SWOTحتليل منهج االقتصاد الدائري وفق مصفوفة •
  . توضيح دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة   •
I -  االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائريالتحول من:  

ت السعة واخلدمات اللوجستية  يقوم االقتصاد اخلطي على توافر الطاقة واملوارد الطبيعية بكثافة، ويعتمد على اقتصاد
ت يف فرتة قصرية جدا، ومن ت اخلطية غالبا ما تتحول إىل نفا مث  العاملية املعقدة وسلسة التوريد، كما أن سلع االقتصاد

ستمرار، مما يؤدي إىل استنزافها، وسرعة  لضغط على املوارد الطبيعية  ت اخلطية تساهم بشكل كبري  فإن االقتصاد
ت امللوثةتدهور األنظمة البيئية والطبيعية كاملياه واهلواء واألراضي من خالل اإل   .)340، صفحة 2018الرمدي، ( نبعا
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كما أن االستمرار يف السلوكيات واالجتاهات اإلنتاجية واالستهالكية اليت تعدت احلدود الطبيعية، وما يرتتب على 
كملها، وبناءا على ذلك سعى الكثري من  ديد مستقبل البشرية  ثريات سلبية، سيؤدي إىل  األنشطة الصناعية من 

 احلفاظ على الطبيعة، وال تؤثر سلبا على البيئة ويف نفس الوقت حتافظ علىالعلماء واملتخصصني إىل إجياد بدائل تراعي 
  .)2018جريدة العرب، ( املوارد املتاحة وعدم استنزافها

ظهر االقتصاد الدائري كبديل مناسب للتخفيف والتخلص من سلبيات االقتصاد اخلطي، ويعد املهندس املعماري      
عادة استخدام املنتجات، فهو مبتكر قاعدة ) والرت ستاهيل(والبيئي  هو أول من وضع أساس االقتصاد الدائري املرتبط 

  .  )12، صفحة 2017سعدون، ( 1976سنة " من املهد إىل املهد"
  منوذج االقتصاد اخلطي): 01(الشكل رقم 

  
Source: Jianguo Qi, Jingxing Zhao and Others, 2016, Development of Circular Economy, Social 

Sciences Academie Press and Springer Science+Business Media, Singapore, P:29. 

I -1- متطلبات التحول إىل االقتصاد الدائري: 
يساعد التحول الرقمي على سرعة التحول حنو االقتصاد الدائري املستدام، حيث يساعد التحول الرقمي يف توفري      

معلومات دقيقة عن مدى توفر املواد واملنتجات وموقعها وحالتها، وجعل العمليات أكثر كفاءة داخل املؤسسات، وتقليل 
دة كفاءة استخدام املوارد الفاقد،  ,Antikainen & Uusitalo) وتعزيز العمر األطول للمنتجات، وتقليل التكاليف وز

2018, pp. 45-49).  
ت،      وممارسات  ويتطلب االقتصاد الدائري حتوالت جوهرية يف التصميم، واإلنتاج، واالستهالك، واالستخدام، والنفا

  . (Hobson, 2016, pp. 88-104) إعادة استخدام املنتجات واملوارد
ويتطلب التحول إىل االقتصاد الدائري ثقافة إيكولوجية ووعي بيئي وتعديل االجتاهات والسلوكيات وتغيري أمناط        
حيث قامت كل من أملانيا وهولندا وفنلندا بعمل خطط مستقبلية لالقتصاد الدائري، وكذلك بدأت احلكومة . السلوك

 .Smol and others, 2018, pp) 2016داخل االقتصاد القومي سنة البولندية يف العمل على تطبيق مبادئ االقتصاد الدائري 

  .وفيما يلي سنتعرف أكثر على االقتصاد الدائري  .(1035-1045
-II االقتصاد الدائري:  
مبعىن أن النموذج اخلطي يف استهالك املنتج يف عامل حمدود املوارد جند أن هناك حاجة ماسة إىل تطوير مناذج جديدة       

مث التخلص منه، يعترب منوذجا اقتصاد غري مستدام يف ظل توجه عاملي العتماد مفاهيم االستدامة الشاملة، ويهدف 
إىل استخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع، وتغيري املمارسات السائدة يف التخلص من " املستدام"االقتصاد الدائري أو 

عادة استخدامه مثل إعادة إصالحه أو إعادة تصنيعه أو تدويره  ا ميكن إصالحها ( املنتج،  مبعىن أن املنتجات ومكو
ا كمادة خام بعملية تصنيع أخرى   ) .وإعادة تصنيعها ومن مث استعاد
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الهتمام مبفهوم االقتصاد الدائري مؤسسة       . الهتمام مبعايري االقتصاد الدائريالرائدة يف ا) إلني ماك آرثر(بدأ الزخم 
ت الستجابة املباشرة للقضا املتعلقة بندرة املوارد وضرورة تقليل النفا دة . وتعىن  وأيضًا االهتمام ببناء سالسل التوريد لز

ج واالستهالك يسود العامل النظام االقتصادي املعتمد على اإلنتا  .معدل إعادة التدوير وإعادة االستخدام وإعادة التصنيع
بقاء املنتجات ألطول فرتة ممكنة واسرتدادها ومن مث . ومن مث استبعاد املواد املستهلكة كمخلفات والنظام اجلديد يعىن 

  .)2017أمان، ( إعادة استخدامها من أفضل الوسائل املتوفرة للحد من األثر البيئي
ا من خالل "الدائري يعرف على أنه وعليه فإن االقتصاد        اقتصاد حيوي يهدف إىل تغيري الطريقة اليت نعيش 

اعتماد التطوير واالبتكار يف الصناعة واالستهالك، ويوفر االقتصاد الدائري العديد من الفرص لضمان االستدامة والنمو 
ت عن طريق تقليل االعتم دة على املدى الطويل، فاملفهوم يشمل تقليل النفا اد الشديد على واردات املواد اخلام، وز

إنتاجية املوارد وإجياد اقتصاد أكثر تنافسية واالستدامة يف استخدام املوارد، واملزيد من فرص العمل وتقليل التأثريات البيئية، 
ج أكثر دائرية يف اإلنتاج واالستهالك لفعل بدأت شركات وعدد من الدول يف تبين    .و

  منوذج االقتصاد الدائري  :02الشكل رقم 

  
االت والفرص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة واالقتصاد الدائري يف العامل العريب لتحقيق التنمية املستدامة، دائرة البحوث سارة اجلزار،  :املصدر ا

  .12ص  2018االقتصادية احتاد الغرف العربية ، 

-II1- مسات االقتصاد الدائري:  
  : )12، صفحة 2018اجلزار، ( لالقتصاد الدائري وهيهناك مخس مسات 

  ت  .تصميم النفا
  تعزيز القدرة على التكيف من خالل التنوع يف العمليات واألنشطة. 
  االجتاه حنو مصادر الطاقة املتجددة. 
  التفكري يف النظم البيئية. 
  التفكري يف أجهزة الطرد. 
  :  (Esposito & and others, 2018, pp. 5-19) واالستدامة يف االقتصاد الدائري على ثالث معايري وه وترتكز

 . تشري إىل كيفية استغالل املوارد املتجددة وغري املتجددة مبا يف ذلك التطوير التكنولوجي: قاعدة املدخالت  .أ 
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 .ترتكز على أن حتسني الكفاءة له األولوية على القدرة : التشغيلقاعدة العمليات أو   .ب 
ت وحدود االستيعاب يف البيئة: قاعدة املخرجات   .ج   .تشري إىل أمهية التوازن بني حجم النفا
-II2-  مبادئ االقتصاد الدائري  :  

على فائدة ت واملواد  وقيمة يف مجيع األوقات، وذلك  إن االقتصاد الدائري يهدف إىل احلفاظ على املنتجات واملكو
  : وهي(Simon, 2019, pp. 299-300) بناءا على ثالث مبادئ أساسية

  ت احملدودة، وموازنة تدفقات املوارد احملافظة على رأس املال الطبيعي وتعزيزه عن طريق التحكم يف املخزو
 . املتجددة 

  على فائدة حتسني عائد ت واملواد   .املوارد عن طريق تدوير املنتجات واملكو
  فعالية النظم من خالل الكشف عن العوامل اخلارجية السلبية. 
-II3-  معوقات تطبيق االقتصاد الدائري :  

 Kirchherr & and) هناك العديد من املعوقات اليت تواجه التحول حنو االقتصاد الدائري، ثقافية وتشريعية وتسويقية

others, 2018, pp. 264-272) واجلدول التايل يوضح معوقات تطبيق االقتصاد الدائري:  
  معوقات االقتصاد الدائري: ) 1(اجلدول رقم 

  املؤشرات  املعوقات
  

  املعوقات الثقافية
  القصور يف وعي واهتمام العلماء. 
  الثقافة املرتددة(تردد املؤسسات يف تطبيق االقتصاد الدائري . ( 
  سلوب النظام اخلطي  .العمل 
  استعداد حمدود للمشاركة يف سلسلة القيمة أو االقتصاد الدائري.  

  
  املعوقات التشريعية

  عرقلة القوانني واللوائح. 
  يالقصور يف وجود إمجاع عاملي حول حتمية تطبيق االقتصاد الدائر . 
 التدابري واإلجراءات الدائرية احملدودة .  

  
  

  املعوقات التسويقية

  اخنفاض أسعار املواد اخلام. 
 تكاليف استثمارية عالية مقدما. 
  متويل حمدود لنماذج األعمال الدائرية. 
 عدم وجود معايري حمددة للتطبيق. 
  اخنفاض اجلدوى االقتصادية لنماذج األعمال الدائرية.  

  
  التكنولوجيةاملعوقات 

  ت  .نقص وقصور يف البيا
 التصميم الدائري احملدود. 
 ضعف القدرة على تقدمي منتجات عالية اجلودة معاد تصنيعها.  

ت ، دراسة نظرية وحتليلية:بسام مسري الرمدي، االقتصاد الدائري كمدخل ابداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامة :املصدر جملة اقتصاد
 .346ص ،  2018ديسمرب ) 08(العدد رقم ،   JFBEاملال واألعمال 
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-II 4 -  اآلليات املقرتحة لتفعيل االقتصاد الدائري :  
تعد مبادرات البنك الدويل يف جمال االقتصاد الدائري من أكثر التجارب جناحا واليت ميكن للكثري من الدول أن حتذو 

ويقدم البنك الدويل جمموعة من املنتجات واخلدمات لتمويل وإدارة مشاريع إدارة . االقتصاد الدائريحذوها إلجناح جتربة 
ت الصلبة، مبا يف ذلك القروض التقليدية والتمويل القائم على النتائج ومتويل سياسات التنمية واالستشارات الفنية،  النفا

ت اليت ميلها البنك ال كملها وتتناول مشاريع إدارة النفا ت  من مجع ونقل وأخريا املعاجلة –دويل دورة حياة النفا
  .والتخلص

ت الصلبة يف البنك الدويل ما يلي   :  وتشتمل السياسات واألهداف اليت توجه مشاريع واستثمارات إدارة النفا
 ن خالل يساعد البنك الدويل احلكومات على التخطيط واستكشاف احللول املالئمة حمليا م :خلق املعرفة

ت والتحليالت  .اخلربة الفنية والبيا
 ت :  توفري البنية التحتية عن طريق توفري البنك الدويل الستثمارات رأمسالية لبناء أو ترقية مرافق فرز النفا

مقالب قريبة، بناء أو جتديد مدافن القمامة، توفري الصناديق، ومركبات القمامة، : مثل توفري(ومعاجلتها 
 ).طات النقلوالشاحنات وحم

 عن طريق تقدمي الدعم بشأن التدابري السياسية السليمة  :إعادة هيكلة النظم التشريعية واملؤسسات القانونية
ت البلدية   . وللمؤسسات املنسقة لقطاع إدارة النفا

 وذلك من خالل تطوير هيكلة الرسوم والتخطيط على املدى الطويل ومساعدة  :ضمان االستدامة املالية
تاحل  .كومات على حتسني احتواء تكاليف النفا

 ت الوظيفية ويدعم البنك الدويل  :إشراك املواطنني تغيري السلوك واملشاركة العامة هو املفتاح لنظام النفا
ت، والفرز يف املصدر وإعادة االستخدام ، 2018اجلزار، ( تصميم احلوافز وأنظمة التوعية لتحفيز تقليل النفا

 . )25صفحة 
-II 5 -  أهداف تطبيق االقتصاد الدائري :  

   :)26، صفحة 2018اجلزار، ( ميكن تلخيص أهداف تطبيق االقتصاد الدائري يف النقاط التالية
 يعتمد اسرتداد املوارد يف معظم البلدان النامية اعتمادا كبريا على العمال غري الرمسيني : اإلدماج االجتماعي

ت املتولدة وفرزها وإعادة تدويرها%  20إىل  % 15الذين يقومون جبمع   .من النفا
 ت من خالل اسرتاتيجيات مثل االندماج يف الن إلضافة تعاجل املشاريع سبل عيش منتقي النفا ظام الرمسي، 

 .إىل توفري ظروف عمل آمنة وشبكات األمان االجتماعي، والقيود املفروضة على عمالة األطفال والتعليم
 ت: التعامل مع تغري املناخ والبيئة  .تشجع املشاريع على التخلص السليم بيئيا على النفا
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  ت فهي تدعم ختفيف الغازات الدفيئة من خالل احلد من هدر ت وحتويل النفا األغذية واحلد من النفا
العضوية واعتماد تكنولوجيا التخلص اليت تستحوذ على الغاز احليوي وغاز املكب، كما تدعم مشاريع 

ت اري املائية ومحاية البنية التحتية ضد الفيضا ت يف ا ت احلد من التخلص من النفا  .النفا
 حتسني الصحة العامة وموارد الرزق من خالل احلد من احلرق املفتوح، وختفيف اآلفات : الصحة والسالمة

 .   وانتشار األمراض، ومنع اجلرمية والعنف 
-III حتليل منهج االقتصاد الدائري وفق مصفوفة SWOT  واملتوقع من تطبيقه:  

ينطوي االقتصاد الدائري على خملفات أكثر قابلية لإلدارة وموارد قابلة إلعادة التدوير، ومؤسسات رحبية وبيئة أكثر 
ذا املنهج ال يزال حمل جدل، كما أن ميول القطاعات االقتصادية واحلكومات حنو االقتصاد  استدامة إال أن الوعي 

بعد، ولذلك سنقوم بتشخيص اسرتاتيجي لالقتصاد الدائري عرب مصفوفة  الدائري ال يزال مل يرقى إىل املستوى املطلوب
SWOT  القتصاد الدائري كما من أجل حتديد نقاط القوة والضعف وكذلك حتديد الفرص والتهديدات املتعلقة 

 : (Furkan, 2017, pp. 33-34) يلي

-III 1-  نقاط القوة :  
  ت بطريقة جيدة هي مبثابة ميزة تنافسية حمتملة  .استعادة النفا
  ت من سلسلة القيمة يفيد يف احلد من تكلفة املواد النظامية واملباشرة وتنافسية حمتملة  .إن إزالة النفا
 ت من سلسلة القيمة يفيد يف احلد من تكلفة املواد النظامية واملباشرة وتناقص االعتم اد على إن إزالة النفا

 .املوارد
 إن دمج مسات االقتصاد الدائري يف مرحلةD   &  R   من عملية اإلنتاج يؤدي إىل دفع عجلة التقدم يف

ت أعلى جودة وأكثر متانة  .علوم املواد ويؤدي إىل تطوير مكو
 نتج منحىن بسبب عمليات احللقة املغلقة، ينمو االقتصاد يف ظروف أقل عرضة لتقلبات أسعار املواد األولية وي

اية املطاف استخداما أكثر كفاءة للموارد من حيث القيمة واحلجم بت، ويف   .تكلفة 
  ثريات العوامل ستخدام وتدفق املواد األولية، واخنفاض استهالك املواد األولية حيد من  املخرجات مرتبطة 

 .اخلارجية على هذه املخرجات
-III 2- نقاط الضعف :  
  الدائري حيتاج إىل أن يدمج ضمن كل مراحل دورة حياة املنتج من توفري املواد اخلام إىل ال يزال االقتصاد

 .مرحلة التخلص من املنتج
 ال توجد حىت اآلن إرشادات حمددة للقطاعات عن كيفية تنفيذ االقتصاد الدائري. 
 ا دوليا لتنظيم هذا القطاع  .ال يوجد حىت اآلن مؤسسة معايري معرتف 
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 ي العام حول االقتصاد الدائري غري فعال، كما تفتقر محالت التسويق االجتماعي للوصول إىل ال يزال الرأ
 .قطاعات األفراد

 القتصاد الدائري وتطبيقه  .ال يوجد حىت اآلن أي نظام قانوين خاص 
 القتصاد الدائري من أجل تقدميه كنظام ال تزال غري كافية  .االستثمارات اخلاصة 
-III3-  الفرص :  
  من خالل تقليل مستوى املدخالت املادية الالزمة، قد ينقذ االقتصاد من مليارات الدوالرات، فمثال قد يوفر

 . مليار دوالر أمريكي من التكاليف املادية سنو 600االحتاد األوريب ما يصل إىل 
 وأرخص نشر التصميم الدائري يف املنتجات التكنولوجية، يؤدي إىل ضمان الوصول إىل مواد أفضل. 
  ت القانونية وامليكانيكية والتشغيلية يف جمال االقتصاد الدائري يفتح فرص عمل تطوير اخلربات يف التحد

 .ملكاتب الدراسات
-III 4-  التهديدات:  
  إذا كانت املؤسسات قادرة على التحكم يف دورة حياة املنتجات كاملة فيمكنها بسهولة دعم األنشطة

 .تسبب ارتفاع األسعار وإنتاج منتجات رديئةاملختلفة واليت ميكن أن 
  م، فقد يكون من الصعب االستفادة من إدارة ت املنتجات اخلاصة  إذا كان املنتجون قادرين على إدارة نفا

ت السلم ت ألفراد أو مؤسسات أخرى ضمن اقتصاد  .النفا
 تكوين هياكل كارتل ميكن أن تتسبب إدارة دورة احلياة الكاملة للمنتج والتعاون القوي يف. 
  ت املالية التدرجيية أو املتسلسلة يف النظام إىل نتائج غري سارة للقطاع املرتابط بسبب ميكن أن تؤدي االضطرا

  .القطاع املعقد واملرتابط
IV - دور االقتصاد الدائري يف حتقيق التنمية املستدامة:  
IV -1- مفهوم التنمية املستدامة:  

القابلة لالستمرار أو التنمية البيئية، وهو مفهوم بيئي مستحدث بدأ يشاع استخدامه واملطالبة يطلق عليها التنمية 
بتحقيقه يف جماالت التنمية الشاملة، حيث جاء تعريفها من طرف اللجنة العاملية للبيئة والتنمية للتنمية املستدامة اليت 

  :كما يلي  1987شكلتها األمم املتحدة من خالل تقريرها لسنة 
م  التنمية املستدامة هي التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة على تلبية حاجا

  .)157، صفحة 2010قدي و وآخرون، (
IV -2- أهداف التنمية املستدامة:  

تسعى التنمية املستدامة إىل حتقيق جمموعة من األهداف االجتماعية و االقتصادية و البيئية ميكن توضيحها يف الشكل 
 : التايل
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يد قدي، : ملصدرا   160، ص2010دار اخللدونية ،الطبعة األوىل،  "االقتصاد البيئي"،منور أسرير، دمحم محو عبد ا

IV -3- االقتصاد الدائري كآلية لتحقيق التنمية املستدامة:  
يعترب االقتصاد الدائري اقتصادا منخفض الكربون أي أنه ذو كفاءة ونظيف من حيث اإلنتاج، لكنه أيضا شامل      

  .والنتائج، وهذا ما يتطابق مع مبادئ التنمية املستدامة من حيث االستهالك 
وتتيح أهداف التنمية املستدامة فرصة إلعادة صياغة السياسة االقتصادية بشأن العناصر الرئيسية لالستدامة       

ت مبوريتانيا اليت تبنتها القمة العربية اليت عقد 2030وحتقيق األهداف، ويعترب حتقيق األهداف شيئا رئيسيا خلطة عام 
ت االجتماعية  17للتنمية املستدامة  2030، ويتضمن جدول أعمال األمم املتحدة 2016عام  هدفا ملعاجلة التحد

  .والبيئية األكثر إحلاحا
ستكمال أنشطة بناء       وميكن لالقتصاد الدائري أن يساعد يف حتقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة مصحو 

مناط االستهالك واإلنتاج املستدامة املدعومة مبجموعة من القدرات يف  إطار خطة السنوات العشر للربامج املتعلقة 
السياسات والتدابري، كما أن حتقيق اهلدف أو حىت السعي إىل حتقيقه لن يتطلب سوى إصالح شامل ألمناط اإلنتاج 

ت اليت يتبن اها النظام الدائري كنظام تصاحلي أو جتديدي تصمم واالستهالك اخلطية وإعادة تدوير واستخدام النفا
  . )19، صفحة 2018اجلزار، ( وتسوق فيه مجيع املنتجات عن طريق إعادة التدوير

  
  

: ألهداف اإليكولوجيةا  
 .وحدة النظام االيكولوجي  .1
 .قدرة حتمل النظام البيئي  .2
 .التنوع البيولوجي  .3
 .القضا العاملية  .4

:ألهداف االقتصادية ا  
 النمو  .1
 املساواة  .2
 الكفاءة  .3

 التنمية املستدامة 

:األهداف االجتماعية  
 .التمكني  .1
 .املشاركة  .2
 احلراك االجتماعي  .3
 التماسك االجتماعي  .4
 اهلوية الثقافية  .5
  التطوير .6
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  : اخلامتة 
يعد االقتصاد الدائري البديل األفضل لالقتصاد اخلطي الذي نتج عنه استنزاف للموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة، 
وتدهور البيئة وميثل االقتصاد الدائري مدخال هاما لتحقيق التنمية املستدامة وتلبية احتياجات األجيال احلاضرة من 

ملستقبلية، كما أن االقتصاد الدائري يساهم بشكل كبري يف محاية البيئة املوارد الطبيعية، واحلفاظ على حقوق األجيال ا
ت عالوة على ذلك يساعد  واحلد من استنزاف مصادر الطاقة الغري متجددة والقضاء على التلوث وخفض حجم النفا

  .يئة االقتصاد الدائري يف احلد من البصمة البيئية واحلد من التأثريات و املمارسات السلبية على الب
  : النتائج 
  لغة يف احلفاظ حتمية التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري جلميع دول العامل ملا له من أمهية 

 .على البيئة ومواردها
 التحول الرقمي يساعد على سرعة التحول حنو االقتصاد الدائري املستدام. 
  ت، يتطلب االقتصاد الدائري حتوالت جوهرية يف التصميم، و اإلنتاج، واالستهالك، واالستخدام، والنفا

 .وممارسات إعادة استخدام املنتجات واملوارد
  يتطلب التحول إىل االقتصاد الدائري ثقافة إيكولوجية ووعي بيئي وتعديل االجتاهات والسلوكيات وتغيري أمناط

 .السلوك
 ا من خالل ا عتماد التطوير واالبتكار يف الصناعة اقتصاد الدائري يهدف إىل تغيري الطريقة اليت نعيش 

 .واالستهالك
 يوفر االقتصاد الدائري العديد من الفرص لضمان االستدامة والنمو على املدى الطويل. 

  : التوصيات 
  ضرورة تبين االقتصاد الدائري جلميع الدول املتخلفة عن هذا النظام االقتصادي للحفاظ على البيئة ومواردها

 .متطلبات تطبيقهوتوفري كامل 
 إلزام املؤسسات على تفعيل وتطبيق آلياته للحفاظ على البيئة، و التنوع البيولوجي لتعزيز القدرة التنافسية. 
  ت وحتويلها ملواد خام لصناعات أخرى مما يساهم يف بناء قطاعات تشجيع املؤسسات إلعادة استخدام النفا

 .ت الوطنية إنتاجية جديدة هلا القدرة على دعم االقتصاد
  ،لسكان، أعدادهم و توزيعهم و خصائصهم جيب أن تتضمن سياسات التنمية املتواصلة أهدافا تتصل 

 .واهلدف من ذلك هو حتقيق التوازن على املستوى البعيد بني املوارد وحاجات السكان
  املمتد الذي يراعي  وضع خطط التنمية للموارد الطبيعية املتجددة و غري املتجددة يف إطار املدى الزمين

 .مصاحل األجيال التالية مع احلرص على كفاية املتطلبات األساسية للجيل احلاضر



 

ـــ  توجه عاملي لتحقيق التنمية املستدامة... االقتصاد الدائري : عنوان املقال ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  .قيبش أمحد إبراهيم، أمحدسلخني  ــــ
 

 
ة  214 ــــــــــــــــ مخبر التنم انة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة و المقاوالت  الجزائر-المحل

 

  على املؤسسات العاملة يف تنمية املوارد الطبيعية  أن تتضمن يف عملها نظام معلومات بيئي فعال و أجهزة
 .الرصد واإلنذار املبكر من أجل املسامهة يف احلد من الفساد البيئي

للغة العربية   قائمة املراجع 
ت املال واألعمال :بسام مسري الرمدي، االقتصاد الدائري كمدخل ابداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامة .1 دراسة نظرية وحتليلية، جملة اقتصاد

JFBE  340ص  2018ظ بوصوف ، ميلة ، اجلزائر، ديسمرب املركز اجلامعي عبد احلفي) 08(، ، العدد رقم. 

  ).2017(مفهومه وأمهيته وموقعه يف الثقافة اخلليجية، أخبار اخلليج، اجلريدة اليومية األوىل يف البحرين ... سعدون أسعد ،االقتصاد الدائري  .2

االت والفرص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة واالقتصاد الدائري  .3 يف العامل العريب لتحقيق التنمية املستدامة، دائرة البحوث االقتصادية احتاد الغرف العربية سارة اجلزار، ا
 . 12، مصر،  ص 2018، 

يد قدي وآخرون، االقتصاد البيئي، دار اخللدونية، الطبعة األوىل، اجلزائر، .4     .157،ص2010عبد ا
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 االستدامة ؟نموذج  في ترسیخاالقتصاد الدائري  كیف یسھم
How does the circular economy contribute to the consolidation 

of the sustainability model ? 
  

   .جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس مليانة، "أ"أستاذ حماضر  :1عبد القادر خداوي مصطفى -
 .مليانة مخيس ،بونعامة جلياليلا جامعةعلوم،  دكتوراه :2ميمونة بن عيشوبة -
 .مليانة مخيس ،بونعامة جلياليلا جامعة ،"أ"أستاذة حماضرة  :3تقرين حورية -
   
 

  ملخص
قليل من املوارد يف اليستخدم  مستدام، اقتصاديف ظل توجه عاملي العتماد مفاهيم االستدامة مبفهومها الشمويل، يربز االقتصاد الدائري كنموذج 

ت، لغرض إعادة استخدامها، عن طريق إعادة اإلصالح أ و إعادة عمليات التصنيع وحيث على تغيري املمارسات السائدة يف التخلص من الفاقد والنفا
  .أو إعادة استخدامها يف أغراض أخرىالتصنيع أو التدوير أو إعادة التدوير، 

، واالستفادة الرشيدة سنتناول يف مداخلتنا، االرتباط الوثيق بني املوارد البيئية والتنمية االقتصادية واالجتماعية، لغرض تنمية نشاطات األفراد واملؤسسات
ت واملوارد املتاحة ه. من االمكا ونتطرق إىل التوجهات البيئية واالقتصادية الدائرية ومشاريعها  ،وسنخصص حيزا للتعريف مبفهوم االقتصاد الدائري ومزا

  .والعراقيل اليت تواجهها
 .التحليل البيئي، البيئية االقتصاد الدائري، االستدامة، البيئة، البصمة :الكلمات املفاتيح

  JEL : Q56 ،Q57 التصنيف
 

Abstract  
In light of a global trend to adopt the concepts of sustainability in its holistic sense, the circular 
economy emerges as a sustainable economy model, which uses few resources in manufacturing 
processes and urges a change in the prevailing practices in the disposal of waste and waste, for the 
purpose of reusing them, by reforming, re-manufacturing, recycling or reusing recycling, or reusing. 
In our intervention, we will address the close relationship between environmental resources and 
economic and social development, for the purpose of developing the activities of individuals and 
institutions, and making rational use of the available capabilities and resources. We will allocate 
space to introduce the concept of the circular economy and its advantages 
Key words: Circular economy, sustainability, environment, ecological footprint, environmental 
analysis. 
Jel Codes Classification : Q56, Q57  
  

 
 

  

                                         
1 Abdelkader Kheddaoui Mustapha , Khemis Miliana University, mustaphalotfi62@yahoo.fr 
2  Benaichouba Mimouna, Khemis Miliana University, m.benaichouba@yahoo.fr 
3 Tegrine Houria, Khemis Miliana University, houria1961@gmail.com 



 

 .تيقرين حورية ،ميمونةبن عيشوبة ، عبد القادر خداوي مصطفى  االستدامة ؟منوذج  يف ترسيخاالقتصاد الدائري  كيف يسهم: عنوان املقال
 

 
ة 216 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-عین الدفلى بجامعة خم

 

 :مقدمة - 
إلنسان غري أن هذه التنمية ولألسف سامهت يف استنفاذ موارد طبيعية كثرية  تعترب التنمية أحدى وسائل االرتقاء 

ختص عمليات التنمية املؤثرة يف البيئة،  كثريةستشهاد مبجاالت  الوميكننا ا. وأوقعت الكثري من األضرار على البيئة الطبيعية
د فالصناعة وهي الدعامة الرئيسية يف عمليات التنمية تعد من أهم مصادر . حىت وإن مل يكن هذا التأثري على البيئة 

حملاور الرئيسية يف أي عملية تنموية يعرتي بعض ُشعبها قصوراً الستوائها إىل جانب األضرار التلوث، والزراعة اليت تعد من ا
وحىت السياحة اليت تنطوي على املعامل اجلمالية ألي بيئة نظفيه ، البيئية اليت حتدثها قطاعات الطاقة والنقل مبختلف أمناطه

ا أخذت تشكل مصدرا آخرا من مصادر التلوث   .فإ
االقتصاد الدائري هو نظام صناعي قائم علي إعادة التصميم والتحول حنو استخدام الطاقة املتجددة، وجتنب استخدام 

تاملواد الضارة، ويهدف إىل تقليل   ,Hobson, 2016) للمواد واملنتجات ومناذج األعمال متميزمن خالل تصميم  النفا

pp. 88-104)، تمع اليت يف السبعينات من القرن  االقتصادهذا ظهر وقد  .تسهم يف رفع مستوى معيشة االفراد وا
ا من املاضي، وهو يقوم على االستفادة من املوارد املتاحة والعمل على استدامتها،  دف إىل تغيري الطريقة اليت نعيش 

والبيئية  االقتصاديةنشطة تستجيب ملعايري االستدامة . خالل اعتماد التطوير واالبتكار يف اإلنتاج واالستهالك
 .واالجتماعية

تمع يف رفع االقتصاد الدائري مناذج وأنشطةيسهم استعراض : مشكلة الدراسة  رفع إىل، و مستوى معيشة االفراد وا
ملخاطر  وتنمية خدمات ومرافق توفرها قطاعات  بتثمني سمحمما ي، االقتصاد اخلطي اليت أفرزها ريةبالكدرجة الوعي 

أين وصلت :دراستنا يف السؤال املركب اآليتإشكالية  وتنطرح .االقتصاد الدائريوفق صيغ  ةمتنوعة كالزراعة والصناع
  ؟من حراك االنشطة الدائريةضتها يف ن دعائمه وأنشطته ؟ وكيف تستفيد اجلزائر ؟ ويف ما تكماالقتصاد الدائري  مفاهيم

جحة دراسة حاالت و  أوراقعلى  حبثنا اقتصر نضمن ممارسات وجتارب دولية    .تنياألخري  تنيالعشري إ
 اتدائرية يف جمهود وأساليب مناذجدماج  البدء إمكانيةتتمثل الفرضية اليت تقوم عليها الدراسة يف : الدراسة ةفرضي

   .صناعات الرسكلة والتدويرخاصة يف  ،التنمية احمللية
إعادة  أنشطة خيصمن منظور شامل  االقتصاد الدائريمفاهيم  ىالضوء عل الدراسةتسلط : أهداف الدراسة

 ىعتمد علت نشطةهذه األ ،ي كما نرىواإلصالح وإعادة التدوير، والتصميم البيئي، واإلمداد املستدام، وه االستخدام
  :حتددت أهداف الدراسة يف اآليت .هااستخدامو  هاتكنولوجيا يف كافة مراحل تصنيعلعلى اإلبداع وا املكثف ستخدامالا

  ،االقتصاد الدائري وركائزمقومات  عند مستجدات اجلهود احلديثة الستجالءالوقوف  -
  . التنمية الوطنية يف جهود الدائرية احملليةاملقومات املزا و استغالل فهم كيفية حماولة الوصول إىل  -

مت  ،للوصول إىل النتائج املرجوة ةاملطروحة الفرضي اختبارو  الدراسة إشكالية لتحليل: اتقسيماو  منهجية الدراسة
يف ووضعها عناصر هذا االقتصاد اجلديد  عن املستخلصة للمعلومات االستشرايف تماد على املنهج التحليلي الوصفياالع

 رئيسية فقرات) 3( ةإىل مقدمة ومخس دراستنا قسمنا .الربط بينها وبني املسعى احمللي متتني يف ذلك، حماولني سياقها
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تسهم يف اكتساب لعلها  ذات الصلة بيئيةالقضا الواستعراضنا  االقتصاد الدائريتناولنا يف الفقرة األوىل مفاهيم . وخامتة
اميع اليت  للتنمية واالقتصاد الدائري وحماولة إجياد الصالت ما بني، وخصصنا الفقرة الثانية وجتسيدها الدائريةاملعرفة  ا

بيئة أعمال االقتصاد يف الفقرة الثالثة  وقدمنا .واالجتماعيةالعوامل البيئية أيضا تشمل االقتصاد واستخدام الطاقة و 
  .توجهات االقتصاد الدائريو يف ضوء أهداف اإلمكانيات املتاحة وتوافر املعايري و ، الدائري

I - لدائري والتصميم البيئياالقتصاد ا: 
I -1- االستدامة واالقتصاد الدائري:  

لقد ظهر االقتصاد الدائري، منذ مخسة عقود فقط، وهو يقوم على االستفادة من املوارد املتاحة والعمل على 
ا من خالل اعتماد التطوير واالبتكار يف اإلنتاج واالستهالك، استدامتها،  عن طريق دف تغيري الطريقة اليت نعيش 

إىل احلفاظ املوارد ويزيد من  إمنا يهدف االقتصاد أنشطة تستجيب ملعايري االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية، فهذا 
ا يف مجيع    .يؤثر سلبا على البيئةاالقتصاد املنتج، وال  مراحلكفاء

دف السياسة البيئية إىل املوازنة ما بني مزا النشاطات االقتصادية وما بني األضرار الناجتة عن تلك النشاطات،  و
ر البيئية وكيفية معاجلتها بدء من املراحل  ومراعاة االعتبارات البيئية يف اخلطط التنموية ملختلف القطاعات وتضمينها لآل

  .، االمر الذي يدعو إىل السري يف سياق االقتصاد الدائرياجلدوىراسات األوىل لد
عد التخطيط ُ الة لضبط اجتاهات ترشيد ي ّ التنمية للوصول إىل األهداف  موارد البيئي أداة من أدوات التنمية، ومقاربة فع

حيث على تغيري املمارسات  مستدام، اقتصادويربز االقتصاد الدائري كنموذج . املبتغاة من دون إحداث خسارة بيئية كبرية
ت، وجنده يدعو إىل استخدام  قليل من املوارد يف الالسائدة يف االنتاج واالستهالك وكذا كيفية التخلص من الفاقد والنفا

يسهم االرتباط الوثيق بني املوارد البيئية كما   .التصنيع لغرض إعادة استخدامها، عن طريق إعادة اإلصالح والتدوير
ت  االستفادةنمية االقتصادية واالجتماعية، يف تطوير أنشطة األفراد واملؤسسات، ويساعدهم يف والت الرشيدة من االمكا

  .واملوارد الواقعة على ذمتهم
لبنية االقتصادية واالجتماعية ورفع املستوى  دف النهوض  تمع إىل وضع اخلطط التنموية  تتسابق فعاليات ا

ذلك، خمتلف التوجهات واملعايري الصادرة عن القطاعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وينضم تساندها يف . املعيشي
البيئة وكفاءة األداء االقتصادي إىل خارطة طريق التطوير واستدامته، من دون إحلاق إضرار كبرية  على احلفاظالراغبون يف 

تمع ت يف خضم  ذلك. لبيئة وا دة املطردة ألنواع التلوث والنفا مشاريع على أسس غري بيئية،  إقامةأنشطة و ألن الز
استدامتها على منط ترقيتها وتدرجها وتوافقها مع فهذه األنشطة واملشاريع يتوقف .. أثرت كثريا على الصحة ونوعية احلياة

ر سلبية ع   .لى البيئةالقدرة االستيعابية ومبدى قلة ما تلحقه من آ
سراف طاقات غري متجددة يستهلك االقتصاد درة، و  اخلطي  تومواد  يدور  ، فهو بذلكيستبعد خملفات ونفا

فالفضاء احمللي واحليوي ال حيتمل هذه الكثرة املتنوعة من  .بعكس دورة احلياة الطبيعة ويتصادم مع التنمية املستدامة
ت ت واالنبعا بقاء السلع واملنتجات ألطول فرتة ممكنة واسرتدادها ومن مث إعادة  أما يف االقتصاد.. النفا اجلديد فيتميز 
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فضل الوسائل املتوفرة للحد   أن هذه كما ،من تفاقم مشكالت البيئة مبا يضمن صفاء املوارد البيئية وجتددهااستخدامها 
اتصميمها إىل  بداية من والتجديد لإلصالح قابلة تكون واملنتجات السلع  االستفادة منها يضمن مبا أخر استخداما

  .مرات عديدة
فالصناعة . ستشهاد حباالت كثرية ختص عمليات التنمية املؤثرة يف البيئة، حىت وإن مل يكن هذا التأثري مباشراالميكننا ا

ور الرئيسية يف أية عملية الرئيسية يف عمليات التنمية، تُعد من أهم مصادر التلوث، والزراعة اليت تعد من احملا الدعامةوهي 
قصوراً الستوائها، إىل جانب األضرار البيئية اليت حتدثها قطاعات الطاقة والنقل مبختلف  ُشعبهاتنموية، يعرتي بعض 

ا أخذت تشكل مصدرا آخرا من مصادر ، أمناطه وحىت السياحة اليت تنطوي على املعامل اجلمالية ألي بيئة نظفيه فإ
  .التلوث

 استخدام املتجددة، وجتنب استخدام الطاقة حنو والتحول التصميم إعادة على قائم صناعي نظام هو دائريال االقتصاد
ت من تقليل إىل أيضا ويهدفالضارة،  املواد وتشمل . األعمال ومناذج واملنتجات متميز للمواد تصميم خالل النفا

املستدام، وهو  البيئي، واإلمداد التدوير، والتصميم االستخدام، واإلصالح، وإعادة إعادة الدائري أنشطة االقتصادي
  .االستخدام وإعادة والتدوير التصنيع وإعادة التصنيع مراحل كافة يف التكنولوجيا املتقدمة استخدام علي يعتمد

I -2- البيئي التصميم:  
يضع االقتصاد الدائري القضا البيئية يف صلب القضا االقتصادية، ويسعى إىل توفري مجلة من املفاهيم واألساليب 

لقضا البيئية لتسهم كلها يف اكتساب املعرفة  يسعى إىل فعالية وترشيد إدارة املوارد، األمر و . وجتسيدها الدائريةاملتعلقة 
 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie( ات وأمناط تسيريهاالذي يؤدي إىل حتول عميق للمنظم

ADEME(.  سيس أنشطة يف جمال التصميم البيئي وإدارة املوارد الطبيعية والطاقات املتجددةوهو تكامل ويبقى . يتيح 
فإذا كان اهلدف الرئيسي لالقتصاد الدائري هو استخالص . االدائري قائمالعالقة القوية بني التصميم البيئي واالقتصاد 

عترب مفهوم تشغيلي يتطلب  البيئيأقصى قيمة للمواد املستخدمة للتحكم يف اسرتدادها وإعادة تدويرها، فإن التصميم  ُ ي
البيئية واالستفادة منهما،  جتسيده اختاذ قرارات ختص تصميم مناذج العمل والتعاون مع خمتلف القطاعات لتقييم القيمة

ت وحتويلها إىل من الفاقد التخلص بكيفية املرتبطة واملمارسات تغيري األنشطةوكذلك   عمليات يف مرة خام مواد والنفا

ن مع قطاعات خمالفة. أخرى تتطلب .. وكال املفهومني يستخدمان مناذج أعمال مبتكرة، متتاليات إمداد عكسية ويتعاو
ا هذه اجلوانب ت غيريات أساسية يف البنية التحتية الصناعية، ويقع التصميم البيئي واألنظمة الدائرية يف قلب عمليات حلقا

 .(Éco-conception et économie circulaire) املغلقة، حيث حيتل مصممو املنتجات موقع الصدارة يف تنفيذه
املنتجات واخلدمات يف نظام االقتصاد الدائري الذي يستمد مادته من مفاهيم البيئة يهدف التصميم البيئي إىل دمج 

وينطــوي تطبيــق التصــميم البيئــي لالقتصــاد الــدائري علــى ابتكــارات ختــص املنــتج واخلدمــة والعمليــات وأســاليب . الصــناعية
ا أن تضمن مكانة يف االقت.. التسويق والتنظيم واالتصاالت صاد الدائري يف سياق التنمية املستدامة وهذه األبعاد من شأ

  .بعادها البيئية واالجتماعية واالقتصادية
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ت واهلدر وحتسني كفاءة املوارد املنتجاتيهدف االقتصاد الدائري إىل إعادة تعريف  احملرر ( واخلدمات لتقليل النفا
  :)2017االقتصادي للمجلة، 

الدائري هناك دائرة كاملة من األنشطة على طول سلسلة القيمـة مـن املـواد اخلـام إىل املنتجـات مث إعـادة يف االقتصاد  -
اية عمر املنتج  ،استخدام املوارد يف 

دف تعزيز تدفق السلع واخلدمات -   .إعادة بناء رأس املال ويشمل املوارد املالية والطبيعية واالجتماعية 
  .االبتكار ويشجع اإلنتاج الصديق للبيئة واالستهالك الرشيد وإعادة التدويراالقتصاد الدائري حيث على 

يهدف التصميم البيئي إىل دمج املنتجات واخلدمات يف نظام االقتصاد الدائري اليت تعتمد على مفاهيم البيئة 
 Éco-conception et) ه الدوراتالصناعية، ويف حتليل دورات احلياة تراعى فيها أنظمة إعادة التدوير واحللقات احلقيقية هلذ

économie circulaire) . وينطوي تطبيق التصميم البيئي لالقتصاد الدائري على ابتكارات ختص املنتج واخلدمة والعمليات
ا أن تضمن وضع االقتصاد الدائري يف.. وأساليب التسويق والتنظيم واالتصاالت سياق التنمية  وهذه األبعاد من شأ

  .املستدامة بكل أبعادها، خاصة االجتماعية واالقتصادية
ت غري )مغلقة(حلقات صناعية : وهناك نوعان من احللقات ، تتعامل بشكل أساسي مع املوارد املعدنية والنفا

ت كمورد، ويتم إعادة تدوير املنتجات واملواد للسماح  العضوية اليت ختضع للمعاجلة الصناعية، وفيها يتم التعامل مع النفا
ستخدام أفضل للموارد دة العمر  مفتوحة على النظم البيئية تدور حوهلا العمليات الطبيعية، تساعد يف حتلل وحلقات . لز

وهناك عمليات إغالق وسيطة جتعل من املمكن . املنتجات واملواد ومن املمكن أن تتعارض هذه احللول مع توافقها احليوي
  .إصالح، إعادة االستخدام، إعادة التدوير: 3Rتقييم املواد على حنو أفضل كهدف من 

  :)Nature communications ،2019( رئيسيةالدائري مخس خطوات  لالقتصادتشتمل االسرتاتيجية العاملية 
ت عاملية لتحديد الروابط بني استخدامات املوار أوًال  وجيب أن تشتمل مؤشرات تتعلق حبركة  د، جيب وضع قاعدة بيا

ت البيئة املشيدة من املوارد، وتكاليف اإلنتاج، واجتاهات السوق . املواد واملياه والطاقة، إضافة إىل معلومات عن خمزو
 .وميكن سد الفجوات من خالل دراسات احلالة، والنمذجة

ا ً سيس منصة عاملية، من أجل تبادل املعارف حول االني قتصاد الدائري، لتخزين املعلومات عن املمارسات ، جيب 
 .لالستفادة منها اخلرباتاالقتصادية املستدامة، وتبادل 

وجيب على هذه التحالفات أن . ، مثة حاجة إىل حتالفات دولية، من أجل تعزيز إجراء التجارب واسعة النطاقلثًا
ِر حلوًال مبتكرة جديدة فيما  املالية، من أجل املدن، والقطاعات، السيما قطاع املياه والطاقة  حلوكمة، والشؤون يتعلقتطوّ

 .والغذاء والنقل والعمران
ا . ، مثة حاجة إىل تطوير وتنسيق معايري فيما يتعلق بقياس األداء، وإعداد التقارير، واملساءلة، واملنتجات املستقبليةرابعً

وهذه ميكن أن تعتمد على أنظمة خاصة . »األيزو«للمعايري وجيب استقاء مؤشرات األداء الرئيسة من املنظمة الدولية 
 .ملسؤولية البيئية، واملسؤولية االجتماعية للشركات
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إىل ابتكار طرق جديدة من أجل إنفاذ التشريعات، وتسوية النزاعات، وفرْض  السياسات، حيتاج واضعو خامسا
ت على املخالفني يف مبادرات تطوعية للتنظيم، وإعداد التقارير، تظل خاضعة وجيب أن تتمثل نقطة االنطالق هنا . العقو

   .لرقابة املواطنني واإلعالم واملنظمات غري احلكومية
II -  لدائرياالقتصاد االتنمية و: 
II -1- التنمية املستدامة:  

ا من هواء ومياه وأرض ت وتنظيف . كثرياً ما تؤدي املرافق الصناعية إىل تلويث ما حييط  ويتم معاجلة تدفق النفا
وقد تزيد هذه . التلوث بتخصيص نفقات هلا، غري أنه ويف كثري من األحيان تبقى السلطات عاجزة عن التحكم فيها

ت عندما تُستخدم  اءة أو هناك سوء تسيري لعمليات االنتاج والتبديد أو اإلمهال تفتقر إىل الكف تكنولوجياتالنفا
وتعين التنمية املستدامة هنا التحول إىل تكنولوجيات أنظف وأكفأ وتقلص من استهالك الطاقة وغريها من . واالفتقار

ت أو نظم تكنولوجية إىل اإلقالل م عملياتوينبغي أن ميتثل اهلدف يف . املوارد الطبيعية إىل أدىن حد ت وامللو ن النفا
ت، وتعمل على حفظ النظم الطبيعية وتساندها وعند استيفاء التكنولوجيات . أقل يف املقام األول، وتعيد تدوير النفا

ا شأن التعاون يف استحداث أو تطويع تكنولوجيات أنظف وأكفأ تناسب  التقليدية مبعايري البيئة فينبغي تعزيزها، شأ
حتول دون املزيد من التدهور يف نوعية البيئة، وهي كما نرى حباجة إىل جهود واستثمارات كبرية االحتياجات احمللية و 

  .تشمل التعليم والتنمية البشرية
 تكنولوجياتوسع تعريف التنمية املستدامة ليشمل حتقيق التحول السريع يف القاعدة التكنولوجية الصناعية، واحلاجة إىل 

على إنقاذ املوارد الطبيعية، حىت يتسىن احلد من التلوث، واملساعدة على حتقيق استقرار  جديدة تكون أنظف وأكفأ وأقدر
 .املناخ، واستيعاب تزايد عدد السكان ويف النشاط االقتصادي

تتمثل أمهية االقتصاد الدائري يف احلفاظ علي التنوع البيولوجي، واحلفاظ علي املوارد، واملسامهة يف تعزيز كفاءة 
وهناك طلب متزايد على اجتاهات األعمال اجلديدة اليت ميكن أن تساعد . (Hobson, 2016) ادر الطاقةاستخدام مص

تمع علي التح مما يسهم يف خفض معدالت استخراج املوارد الطبيعية والتأثريات . ل حنو التنمية املستدامةو املؤسسات وا
ا ت التلوث الناجتة عن األنشطة الصناعية، وتقليل حجم  .(Llanwarne, 2016) البيئية املرتبطة  وتقليل مستو

ت اليت تتطلب التخلص منها سواء الناجتة من عمليات اإلنتاج أو التخلص من املنتجات اليت انتهت صالحيتها، أو  النفا
ت الناجتة من أنظمة توزيع غري ا    .لفعالة، أو السلع قصرية العمرالنفا

ا خصائصفمن   :)14-13، الصفحات 2000توفيق، ( التنمية املستدامة أ
  .تربط بني سياسات استخدام املوارد واجتاهات االستثمارات واالختيار التكنولوجي -
  .األساسية للسكان يف املقام األول، املأكل واملسكن، التعليم والصحة االحتياجاتتضع تلبية  -
  .استنزاف قاعدة املوارد الطبيعية يف احمليط احليوي عدمتعمل على  -
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خذ يف  ميكن على سبيل املثال أن تتناول دراسات التنمية الريفية نشاطات املزارع واملؤسسات واملنظمات احمللية اليت 
ت  ت إىل حتقيق أقصى قدر يف دالة تفضيل حتت ظل قيود االعتبار احلسا االقتصادية، حيث يسعى مسؤولو هذه الكيا

ا أن تتيح خيارات حمبذة وحتدد أي من االستغالالت تكون أكثر األمثليةفدراسات خطط اإلنتاج . مفروضة مكا  ،
الت العملية اإلنتاجية لتحديد املصاعب مالئمة للمستثمرين يف ظل حمدودية املوارد واستعمال املعدات، وخمتلف مدخ

  .وسبل مواجهتها
لتنمية االقتصادية،   سياسات تتضافر لتغيري هيكل القطاع الزراعي وبنيانه، مبا  كمجموعةيرتبط مفهوم التنمية الزراعية 

دة يف اإلنتاج الزراعي ورفع إنتاجيته رشيديؤدي إىل استغالل  املساحات الزراعية  دةبز وتتحقق هذه التنمية . للموارد وز
من خالل االستصالح، وتشييد البنيات األساسية لألنشطة الفالحية اليت تراعي مبادئ االستدامة، وحشد املوارد املالية 

ا تعمل على إدراج األساليب الفتاقة يف النشاطات الزراعية، كتطوير البذور . وتوجيه حنو االستثمار النظيف واليت من شأ
 .سينها، واستخدام تقنيات الري احلديثةوالسالالت وحت

ت وهذا األمر يتطلب تعريف وحتديد لقطاعات البيا ، والقيام مبختلف التحاليل املستهدفة وتفاصيلها األساسية 
املساحات املزروعة وخمتلف املنتجات الزراعية  منمتغريات النموذج حيث ميكن أن تتشكل . حوهلا السيطرة على دراستها

ا ستخدام املواد  ).احلرث والتسميد والنقل(العمليات الزراعية ، واملناخ و وما يتعلق بدورات حيا مج  وترتبط قيود الرب
ألجور والتكاليف املرجعية خلدمات املعدات، واملستلزمات التقنية رد والقيود املالية، وقيود العمل واستخدام املوا املرتبطة 

 .عن خمرجات، تصب يف االقتصاد الدائريوسيتوج حتليل النتائج خبطة . .واملبيعات
ا السلطات احمللية هو حتقيق تنمية جمتمعها احمللي ومفهومها يغطي طرقا . إن من أهم الربامج والعمليات اليت ختتص 

تطوير املؤسسات احمللية  إمكانية تعطي للمجتمع احملليلعمال، وممارسات عديدة، تتعدد بتعدد الرؤى يف إدارة الربامج واأل
ا حنو املفهوم الدائري يشمل ختطيط التنمية على املستوى احمللي، وحصر ودراسة والذي . فرد ومجاعيا، والتوجيه 

راب اإلقليم، وحتديد  اإلمكانيات واملوارد املتاحة ومستوى الشركات واملدن واملؤسسات والشركات والقرى املتواجدة على ت
واالقتصاد . كيفية استغالل هذه املوارد واإلمكانيات لتحقيق األهداف املرجوة خالل فرتات آفاق املخططات التنموية

التنمية املستدامة، ويتيح فرص كبرية  أين يربز كنموذج تشغيلي لتعبئة موارد. الدائري هو وسيلة لإلقليم لتحسني مرونته
وتتأسس يف كنفه الشركات اليت تقدم املنتجات اخلدمات واخلدمات . عمال التجارية والوظائفلتحقيق الوفورات واأل

خذ االعتبار  ،النظيفة استنادا إىل منهجية األفكار الدائرية   :(ARF & ADEME, 2014) التالية اتاليت جيب أن 
 اإلمداد املستدام والتصميم البيئي والبيئة الصناعية واألراضي واقتصاد الوظائف، : واخلدماتإنتاج وتوريد السلع  -
 الشراء واالستهالك املسؤول، وإعادة االستخدام واإلصالح، : والسلوك والطلباالستهالك التعاوين  -
ت - ت املتبقية يف صاحل إعاد التخفيضبعد : إدارة النفا  .ة التدويريف املصدر، جيب أن تكون إدارة النفا

وتقدم إحصاءات التنمية احمللية وخمتلف القطاعات املتواجدة على تراب املنطقة اإلقليمية على أساس التقييمات 
والتقديرات املستقبلية، وتتبني االجتاهات احلالية واملستقبلية من املؤشرات وأثرها على حساب املؤشرات االجتماعية 
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ميادين التخطيط احمللي لتساهم يف جتسيد مبادئ  يفة االقتصاد الدائري إىل التكامل وهنا تربز حاج. واالقتصادية والبيئية
ت وخطط االستثمار واليت  ملنشآت الصناعية والتدفقات واملشرت االقتصاد الدائري، ووضع اليد على معلومات اخلاصة 

 Comparaison internationale des politiques publiques en) جيب أن تتوافق مع بنود مشاريع االقتصاد الدائري

matière d’économie circulaire, 2014, pp. 7-8).  
ختطيط كميات اإلنتاج ومواعيدها خالل فرتة ختطيط  عمليةميكن االستفادة من التخطيط اإلمجايل لإلنتاج إىل 

ت اإلنتاج واملخزون والقوة العاملة إضافة إىل حجم  املتوقعمتوسطة ملقابلة الطلب  خالهلا، مع التحكم يف مستو
ت، وغريها من املتغريات ذات البعد البيئي  ملخرجات اليت تشتمل املوارد . النفا فهذا التخطيط يهتم بشكل إمجايل 

 تاحة، ونسب املواد املستخدمة إىلوتتحدد هذه املخرجات يف مؤشرات النشاط، ومعدالت استخدام الطاقة املالتالفة، 

، التكاليفدف استغالهلا لتتبع تقلبات الطلب، وتقليل وهذا كله  ..املنتجات، وأرصدة املخزون السلعي، واملخلفات
ر البيئية   .وحتسني اجلودة، وترقية اخلدمات، والوقوف على اآل

أن تعي دورها يف تطوير نظم لتعاون مع املنتجني واملهنيني واملتدخلني وخمتلف الشركاء فعلى اجلماعات احمللية و 
، فإنتاج واحتضان املشاريع واملؤسسات املتخصصة يف اإلنتاج الزراعي االستثماريةالصناعة الزراعية وابتكار اخليارات 

لطرق احلديثة، مع حتليل تكاليفاألعالف على سبيل املثال  دة األراضي ه، والعمل على جيب دعمه  دة اإلنتاجية، وز ز
  .وكذا اإلحاطة بفرص العمل الدائمة واملومسية اليت ختلقها أنشطتهااملخصصة وتوفري مياه السقي، 

أصبحت املسؤولية البيئية واالجتماعية للمشروعات املعاصرة أمورا معروفة يف األوساط االقتصادية، ومن هذا ولقد 
ر تلك األنشطة أنشطةمستقبال  املتوقع إن تزداد وتتمثل . وجماالت تلك املسؤولية، وأن يزداد طلب اإلفصاح عن آ

األدوات التنظيمية للسياسة البيئية يف األوامر اليت تصدر من السلطات اإلدارية املختصة حبماية البيئة، متمثلة أساسا يف 
ومن أدوات احلساب االقتصادي جند الضرائب  .كتسب استقالليتهاملنع أو القبول، ومبرور الوقت أخذ قانون محاية البيئة ي

  .وخدمة أغراض التنمية املتواصلة واحلوافز املالية، وينبغي أن توظف هذه األدوات لتعظيم كفاءة اإلنتاج
II -2- التحول إىل اقتصاد دائري:  

عد ُ  ثريات من الصناعية األنشطة أحدثته والدول، نظرا ملا للمؤسسات ملحة ضرورة الدائري االقتصاد إىل التحول ي

تمع والطبيعة البيئة علي سلبية دة كخدمة من وتقدميها الطاقة إدارة يف يساهم الدائري فاالقتصاد .وا  األعمال خالل ز

 املستدام العيش التدهور، وحتقيق من األراضي البيئي وحفظ النظام ودعم املتجددة للطاقة ، والرتويجالبيئية واالبتكارات
االقتصاد الدائري هو منوذج اقتصادي عاملي يفصل النمو االقتصادي والتنمية عن  .)2018جملس التنمية الصناعية، (

عل ت واملواد  دف اإلبقاء على املنتجات واملكو  .ى قيمة وفائدة ويف مجيع األوقاتاستهالك املوارد احملدودة، 
ومن مث يستبعد املواد بكثافة،  الطبيعية واملوارد الطاقة استهالك على يقوم اخلطي االقتصاداإلنتاج يف ومما هو معلوم، إن 

ت  يسهم ألنههذا االقتصاد يدور بعكس دورة احلياة الطبيعة ويتصادم مع التنمية املستدامة، ، فاملستهلكة كمخلفات ونفا

ذلك ألن  والطبيعية، البيئية األنظمة تدهور بسرعة إىل يؤدي املتجددة، مما غري الطاقة ومصادرالطبيعية  استنزاف املوارد يف
ت، فكل عناصرها تلعب دورها بقدر، ويتم إعادة استخدامها يف مراحل  الطبيعة ال حتتمل هذه الكثرة املتنوعة من النفا
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الصناعية  األنشطة ينطوي على الكية اخلاطئة وماواالسته اإلنتاجية واالجتاهات السلوكات وال ننس متادي. خمتلفة
بقاء السلع واملنتجات ألطول فرتة .. خلصوص من خماطر بيئية واستنزاف شديد للموارد أما يف االقتصاد اجلديد فيتميز 

فضل الوسائل املتوفرة للحد من األثر البيئي  واملنتجات السلع أن هذه كما ،ممكنة واسرتدادها ومن مث إعادة استخدامها 

  .مرات عديدة االستفادة منها يضمن مبا تصميمها بداية من والتجديد لإلصالح قابلة تكون
القتصاد اخلطي، عن طريق احلد من اجلديد إمنا االقتصاد فهذا  املوارد  هدريهدف إىل تغيري النموذج السائد املعروف 

دة الكفاءة يف مجيع م ثري السليب على البيئة، وز تركز االسرتاتيجيات املرتبطة بقياس االستدامة و  .راحل االقتصاد املنتجو
اميع اليت تشمل االقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية  . يف هيكل طويل النفس واالجتماعيةعلى قياس الرتابط بني ا

ولقياس الكفاءة والتالحم بني خمتلف األنظمة فإن مؤشرات االستدامة تشمل العديد من اجلوانب مثل االقتصاد والبيئة 
تمع ودور احلكومة واستخدام املوارد والتعليم والصحة واجلودة والسكان واألمن والرفاهية واملواصالت   ..وثقافة ا

ت تكمن أمهية االقتصاد و  الشركات الكبرية والصغرية، (الدائري يف إمكانية جتسيده بفعالية على مجيع املستو
فاالنتقال إىل االقتصاد الدائري ال يعين فقط إجراء تعديالت .. وعلى الصعيدين العاملي واحمللي) املؤسسات واألفراد

ر السلبية لالقتصاد اخلطي،  دف احلد من اآل ا مستمرا وعلى مسار طويل،  بل هذا التحول يصبحشكلية  ً توجها نظامي
  .يوفر أثناء سريه فرًصا جتارية واقتصادية ويتيح أيضا فوائد بيئية وجمتمعية كثرية

 ELLEN) يعتمد على ثالثة مبادئ. والطبيعي واالجتماعي االقتصادييبين النموذج الدائري رأس املال 

MACARTHUR FOUNDATION): 
ت والتلوث،  -  تصميم النفا
 احلفاظ على املنتجات واملواد قيد االستخدام،  -
 .النظم الطبيعية جتديد -

ت املرتاكمة يف املرادم  من املتوقع أن يسهم تطبيق معايري االقتصاد الدائري يف تقليل البصمة البيئية وخفض النفا
ك ختفيض كمية الطاقة اليت حتتاجها عمليات اإلنتاج وكذل. وخفض نسب تلوث اهلواء ويساهم يف حل مسألة تغري املناخ

  .الصناعي لتحويل املواد اخلام األولية إىل منتجات صاحلة لالستعمال
ا،  ا على اخلدمات املرتبطة  وقد وقد حصلت تطورات هامة على صعيد البيئة واالقتصاد الدائري، وارتدت إجيابيا

يف هذا املوضوع، وهي تثري اليوم نقاشا حادا حول القضا املتعلقة بشؤون  االستفادة من اخلربات الدوليةاشتملت أيضا 
 أعمال خلق خالل من االقتصادي النمو عمليات الدائري االقتصاد ويدعم .وحتقيق التنمية املستدامةالبيئة لغرض ترقيتها 

 .Y) الدفيئة اتز غاال انبعاث البيئي، ويقلل من النظام على التوريد، وحيافظ يف األمان وظيفية، وتعزيز فرص جديدة، وتوفري

Kalmykova, 2018, pp. 190-201).   
عمليات شاملة تقتضي اتباع إجراءات متنوعة متتد من اعتماد تكنولوجيات  يتطلبوالتوجه إىل هذا االقتصاد 

ت وكذلك تنفيذ سياسات احلفاظ على التنوع  وممارسات مبتكرة لتحسني الكفاءة يف نظم الطاقة واملياه وتصريف النفا
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النقل والسكن، وخفض  الكفاءة يف استعمال الطاقة يف كتحسني، وميكن أن ترتتب على ذلك نتائج إجيابية،  اإلحيائي
  .املخاطر الصحية

النتقال  ن والصني، إجراءات دائرية إىلتتناول قوانني اإلطار اخلاصة  مت حتديدها بدقة  االقتصاد الدائري يف اليا
دة على تكثيف محالت الرتويج لالستثمارات النظيفة واألعمال الدائرية، وتوفري الدعم والتمويل  مبختلف طرق تنفيذها، ز

: وهناك جبهة واسعة من اهليآت الفاعلة، تتوىل اإلشراف والتنفيذ. الضروري هلا، وكذلك إجراء الدراسات واملسوحات
السياسة واحلوافز والتنسيق والتعاون (ولكل منها دورها احملدد . احلكومية غريوالشركات واملنظمات الدولة والسلطات احمللية 

تغيري السلوك ومنط : تنفيذ برامج الوقاية وإعادة االستخدام وإعادة التدوير، املستهلكون: بني اجلهات الفاعلة، الشركات
  .اعلة عنصرا حامسا لالنتقال إىل االقتصاد الدائري، كما يعترب التعاون بني اهليآت املتخصصة الف..)احلياة

 استخدام وإعادة وحتسني واالصالح التدوير إعادة جماالت يف جديدة عمل فرص خلق إىل الدائري االقتصاد يؤدي

 Comparaison) التالية املزا الدائري االقتصاد البنية التحتية وإصالحها، وحيقق القدمية، وصيانة منشآت املنتجات

internationale des politiques publiques en matière d’économie circulaire, 2014, pp. 6-7):  
ت، تقليلو  البيئية الكفاءة تعزيز -  النفا
ت حجم تقليل - ت النفا  ،واالنبعا
 ،مرة من أكثر اإلنتاج يف املوارد استخدام إعادة -
 ،املتجددة غري الطاقة مصادر استخدام من احلد -
 ،الطاقة واستخدامات اخلام املواد تكاليف تقليل -
  ،البيئة علي احلفاظ تكاليف تقليل -

 تعظـيم خـالل مـن جديـدةوظيفيـة  فـرص خلـق -

 ،املوارد استخدامات
 ،القيمة وتعظيم اخلسائر تقليل -
 ،املخلفات إدارة تكاليف تقليل -
 ،جديدة وصناعات أسواق خلق -
 .للبيئة صديقة إنتاجية أنظمة علي االعتماد -

خلصوصنذكر . الدائري االقتصاد حنو التحول تعيق اليت األمور من العديد وهناك  .J. Kirchher, 2018, pp) منها 

 مناذج وضعف متويل ،القيمة سلسلة يف إطاره ضمن الدائري واملشاركة االقتصاد تطبيق يف املؤسسات تردد، (264-272
  .الدائري للتطبيق، وحمدودية جماالت التصميم حمددة معايري وجود الدائرية، إضافة إىل عدم األعمال

III - بيئة أعمال االقتصاد الدائري:  
III -1 - االقتصاد الدائريحتقيق  اسرتاتيجيات:  

ت، يف ت يف ضوء أهداف توجهات االقتصاد الدائري، واإلمكانيات املتاحة وتوافر املعايري املفضلة تحدد األولو
تنشأ حوهلا أسئلة و .. دراسات فنية، أو حتتاج إىل دعم تقين، أو مشاريع ذات كثافة رأس مال عاليةاملشاريع اليت تتطلب 

ملالئمة وخيارات إجنازها، إضافة إىل أهدافها التشغيلية فعلى سبيل املثال، جند .. تتعلق بطبيعتها، ال سيما فيما يتعلق 
للتحلل يف تصنيع املنتجات، ليسهل بعد استخدامها إرجاعها إىل الصديقة والقابلة  املواداالقتصاد الدائري يشجع إدماج 

 .أن تتسبب يف أضرار كبرية للبيئةالطبيعة من دون 



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 225 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ,Remmen, 2018) يلي فيما للتجديد القابلة وغري احملدودة املوارد يف الدائري لالقتصاد األعمال اسرتاتيجياتتتمثل 

pp. 816-821):  
 ،املنتجات صيانة -
 ،املنتجات توزيع وأعاده استخدام إعادة -
 ،املنتجات تصنيع عادةوإ  جتديد -
ت تدوير إعادة -  .املنتجات من واملواد املكو

هي يف جوهرها نفس االسرتاتيجيات املنتهجة يف و على سبعة أركان، الكفاءة يف مجيع مراحل االقتصاد املنتج  وتقوم
 :(Éco-conception et économie circulaire) البيئيالتصميم 

  التصميم البيئي، يهدف إىل دمج البيئة يف تصميم املنتج أو اخلدمة طوال دورة احلياة، -
 العرض املستدام، النتقاء موردين يقدمون مواد قابلة للتجديد وقابلة إلعادة التدوير مبحتوى طاقة أقل، -
ا -  .البيئة الصناعية، ليصبح هدر أو خمرجات بعض مواد الشركات مدخالت لألخرى، مع التحكم يف تدفقا
ت الوظائف - ـا مـن التـأثري البيئـي، اقتصاد . يفضل استخدامها حليازة املنتج، من خالل بيـع األداء، وهـي ال حتـد دائمً

  يم املنتجات أو اخلدمات،ألن التصميم البيئي من جانبها مسؤول عن مراعاة البيئة يف تصم
االستهالك املسؤول، لتأكيد اهلدف من التصميم اإليكولوجي وهو ضمان أن يكون العرض املسؤول ذا مصـداقية يف  -

لتوجه للمنتجات الصديقة للبيئة،  نظر األغلبية، مع إقناع املشرتين واملستخدمني 
ـج التصـميم البي - ً مــن  ئــي، ألن العمـر األطــول هـو أحــد أكثـر االســرتاتيجيات متديـد مـدة االســتخدام، هـذا املبــدأ جـزء

ثري املنتج لنسبة لبعض : ومع ذلك، فإنه يطرح سؤاال مهما. فعالية لتقليل  ما هي احلياة اجليدة للمنتج؟ يف الواقع، 
  املنتجات، فإن التطورات التكنولوجية جتعل من املنتجات اجلديدة أكثر جدوى،

ايـة  - ـا عنــد . عمـر منــتج هـو أيًضـا اسـرتاتيجية تصـميم بيئـي متكاملــةإعـادة التـدوير، تصـميم  هنـاك أمـور جيـب مراعا
ثريات قد تتجاوز املادة البكر اليت مت جتنبهاو تطبيق تقييم املنتج،   .عمليات إعادة التدوير تولد 

توال تزال هناك الكثري من  ، (Éco-conception et économie circulaire) البيئية، اليت جيب معاجلتها التحد
قضية اإلمدادات العكسية وكيفية اسرتداد املنتجات املستخدمة من أجل املضي يف تقييم املواد، فسلسلة  يت يف مقدمتهاو

 الثايندي حوالت. اإلرجاع يصعب إدراكها أحيا بسبب التشتت اجلغرايف للمنتجات املستخدمة وعدم جتانس مصادرها
ددة  .إذا كان من املمكن إعادة استخدامها جبودة متساوية أو أفضل يف املنتجات األولية. يتعلق مبستقبل املادة ا

اجلديدة وكذلك مدى االستجابة  االستخراجهو قياس مدى توفر املواد اخلام املختلفة، وتوافر تقنيات  الثالثوالتحدي 
  .رة املواد، وإمكانية إعادة التدوير، وخطر االعتمادللطلبيات، إضافة إىل معايري أخرى ترتبط بند
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III -2- جتارب رائدة يف االقتصاد الدائري:  
عترب فنلندا أول دولة يف العامل تضع خطة لتطبيق االقتصاد الدائري ميتد تطبيقها مخس سنوات، وقد ابتدأت يف سنة تُ 

ا أول مؤمتر دويل لالقتصاد الدائري منذ حواىل ثالث سنوات، وهي تستخدم الوقود احليوي املستخرج 2016 ، كما عقد 
ين أكسيد الكربون إىل طاقة وتشري جتارب أربعة بلدان رائدة يف التحول حنو االقتصاد . من القمامة ولديها مشاريع حتويل 

ن والصني وأملانيا وهول لتحول يف إطار االقتصاد الدائريالدائري، وهي اليا  .ندا إىل العناصر أو املواضيع املستهدفة 
ت  ن تُعد رائدة يف جمال إدارة النفا ، وأملانيا وهولندا جناحتا يف )التخفيض، إعادة االستخدام وإعادة التدوير( 3Rفاليا

ن مكانة هامة ملوضوع استبدال املوارد ت، وتعطي أملانيا واليا  غري املتجددة مبوارد متجددة إعادة تدوير النفا
(Comparaison internationale des politiques publiques en matière d’économie circulaire, 2014, 

pp. 6-7) . ت للفرتة ج دورة احلياة إلدارة النفا أما الصني، فقد تبنت رؤية ). 2021- 2009(وانتهجت هولندا مؤخرا 
تأوسع لالقتصاد الدائري، متتد إىل املوارد األخرى  ا لتعزيمن جمرد املواد اخلام والنفا ز االقتصاد الدائري، ، وأصدرت قانو

املوارد مبا يف ذلك  ختص( 2015- 2010وحددت تفاصيل خطة عملها واألهداف اليت يتعني عليها حتقيقها خالل الفرتة 
. حسب القطاعات الرئيسية) وبطارية قوية من املؤشرات.. الصناعية إنتاجية املوارد، كفاءة الطاقة، معدل إعادة تدوير املياه

  .املعدات/وقائمة التكنولوجياتية املبادئ التوجيه
القتصاد و  ن والصني، يتم إسناد دور مهم للسلطات احمللية، وال سيما يف الصني حيث قانون اإلطار اخلاص  يف اليا

وضع خطط لتنمية االقتصاد  راجعة تغلغل االقتصاد الدائري على املستوى احمللي، عربمب احملليةالدائري يلزم السلطات 
  .وإنشاء فرق متخصصة لالقتصاد الدائري) اق، األهداف، املؤشرات، اإلجراءاتالنط(الدائري 

ا شامالً عن تنفيذ خطة عمل االقتصاد الدائري 2019األوروبية يف مارس  املفوضيةكما أعدت  يعرض التقرير . تقريرً
ت املستقبلية وميهد الطريق حنو اق تصاد دائري حمايد للمناخ لتقليل اإلجنازات الرئيسية يف إطار خطة العمل ويوضح التحد

فمثال اسرتاتيجية االحتاد على مستوى للبالستيك . الطبيعية واملياه العذبة وكذلك النظم البيئية املياهالضغط على موارد 
ا تصميم املنتجات البالستيكية وإنتاجها واستخدامها وإعادة تدويرها، وستكون حبلول  ، 2030تشرح الطريقة اليت يتم 

 .العبوات البالستيكية قابلة إلعادة التدوير مجيع
شار إليها، أن  ُ االقتصاد الدائري ذا طبيعة هندسة متغرية، بنطاق حمدد للموارد  مفهومويتضح يف املبادرات امل

ت كما نالحظ أن هذه الدول تشرتك يف اعتبار االقتصاد الدائري هو منوذجا للنمو جيمع بني ضرورات الفرص . والنفا
ة واالقتصادية، تنطلق أنشطتها يف تفهمها لندرة املوارد صوب تطوير تقنيات ومنتجات أكثر كفاءة يف استخدام البيئي

ثرياً  برامـــج االستدامة والتوجه حنو االقتصاد الدائري يف الدول النامية ال  تطبيـــقويتضح هنا أن . على البيئة املوارد وأقل 
  .)94، صفحة 2000الشيخ، ( نمويةتشكل تكلفتها إعاقــة لرباجمها الت

 ELLENمن خالل عملها مع املنظمات اليت تتجه حنو اقتصاد دائري وحتليل دراسات احلالة، تنتهج مؤسسة 

MACARTHUR FOUNDATION ،يف األنشطة الدائرية، القواعد األساسية التالية الرائدة (circular economy):  
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حتتاج الشركات إىل بناء الكفاءات يف التصميم الدائري لتسهيل إعادة استخدام املنتج تصميم االقتصاد الدائري 
هذه امليزات تشكل اختيار املواد، . يتطلب تصميم املنتج ميزات فائقة وجمموعات معلومات وطرق عمل. وإعادة التدوير

ت اية العمر، وفصل أو إعادة استخدام القياسية، وامل واملكو نتجات املصممة حىت النهاية، والتصميم املسهل للفرز مع 
ت خذ بعني االعتبار حساب التطبيقات املتضمنة مع املنتجات الثانوية والنفا  .املنتجات واملواد، ومعايري التصميم اليت 

اذج أعمال مبتكرة، حتل حمل النماذج احلالية أو تنتهز يتطلب التحول إىل االقتصاد الدائري منمناذج أعمال جديدة 
ا يف ابتكار االقتصاد  كبريةميكن للشركات اليت لديها حصة  . فرصا جديدة ً يف السوق وقدرات كبرية أن تلعب دورا رئيسي

دة حجمها وتكاملها الرأسي النماذج  يف حني أن العديد من. الدائري وتوجيه التعميم يف االجتاه السائد من خالل ز
يت من رواد األعمالواملواد واملنتج  .ات اجلديدة 

هناك حاجة إىل مهارات جديدة وإضافية للتدفقات للعودة النهائية للمواد إىل الرتبة أو العودة إىل دورات عكسية 
. وهذا يشمل خدمات اإلمداد لسلسلة التسليم، والفرز، والتخزين، وإدارة املخاطر، وتوليد الطاقة. نظام اإلنتاج الصناعي

 .لتجزئة الفعالة للمنتجات اهلالكةواجلودة، وا التكلفةمع أنظمة التجميع واملعاجلة من حيث 
ا عوامل التمكني وشروط النظام املواتية  دة إنتاجية املوارد أمرً لكي تصبح إعادة استخدام املواد على نطاق واسع وز

. ناع السياسات واملؤسسات التعليمية وقادة الرأيمن ُص  بدعممألوفًا، ستحتاج آليات السوق إىل لعب دور مهيمن، 
  .تعاون، واحلوافز، وتوفري جمموعة مناسبة من القواعد البيئية الدولية، احلصول على التمويلال :العوامل التمكينيةوتشمل 

  :خامتة - 
) كالنشاط اإلنتاجي واالستهالكي(أن موقف البيئة اليت نعيش فيها من النشاط اإلنساين مبختلف صوره وتفاعله معها 

لنظام البيئي يؤدي إىل خسائر  خذ من البيئة موارد ويشكلها بشكل أو آخر مث يلفظ فيها خملفاته، فأي إخالل  حيث 
ال . بيئية جسيمة لبيئية للنشاط اإلنتاجي ألي مشروع حبيث تتم الرقابة على التلوث أثناء ا املظاهرتتجلى وضمن هذا ا

ت كفؤه للتخفيف من استخدام  التنفيذ ومنع اإلضرار البيئية وكذلك احملافظة على املوارد الطبيعية وتوجيه البحث عن تقا
 .اهلدر والتوالف منها بقدر املستطاع تقليلاملوارد الطبيعية النادرة مع 

الستخدام واإلصالح وإعادة االستخدام تسهم يف االقتصاد الدائري من خالل احلد من هدر املوارد وإطالة فإعادة ا
ا بل مالكه . عمر واستخدام املنتجات ومكو ِ فإعادة االستخدام هي العملية اليت يتم مبوجبها منح املنتج أو بيعه من ق

نية لث والذي سيعطيه فرتة حياة  ت يؤد. األصلي لطرف  هيل أو تفكيك بعض النفا ي إعادة االستخدام إىل إعادة 
نية دون فصل . وترتيب األجزاء وإعادة بيعها واإلصالح هو إعادة تثبيت منتج ما، مما يتيح له العثور على حياة 

دة العمر . املستخدم أو بعد انفصاله االفرتاضي ويساعد تطوير إعادة االستخدام واإلصالح وإعادة االستخدام على ز
  .للمنتجات

أكثـر دائريـة  حان الوقت لتغيري النموذج اخلطي وتقليل البصمة البيئيـة مـن خـالل تسـريع االنتقـال إىل نظـام اقتصـادي
ألمر البسيط، فهو حيتـاج إىل وضـع خطـط ُحمكمـة يلتـزم و . واستدامة وكفاءة يف استخدام املوارد التحول املنشود أمر ليس 



 

 .تيقرين حورية ،ميمونةبن عيشوبة ، عبد القادر خداوي مصطفى  االستدامة ؟منوذج  يف ترسيخاالقتصاد الدائري  كيف يسهم: عنوان املقال
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تمع ككل، الرغبة لتطوير أنساق جديدة مستدامة تتطلب إحداث تغيريات هيكلية يف بنيـان هذا املسعى، حتدو ويف  ا ا
البيئيـة للنشـاطات  التجليـاتوكذا العمل لوضع اليـد علـى . االقتصاد القائم فضال عن إصالحات جذرية ملختلف قطاعاته

ملشــاركةفاال. اإلنتاجيــة واالســتهالك مــع اســتغالل اخنفــاض تكلفــة املعلومــات لتأســيس أنظمــة فعالــة تتــيح  .نتقــال يتقــوى 
ت ملنـع اإلضـرار  .متكني اإلدارة الفعالة والكفؤة حللقات إعادة التدوير فأي مشروع جيـب مراقبتـه مـن حيـث التلـوث والنفـا

لتكنولوجيات احلديثة  فيـف مـن اسـتخدام املـوارد الطبيعيـة للتخ والكفؤةالبيئية واحملافظة على املوارد الطبيعية، مع االهتمام 
االنادرة،    .وإطالة عمر واستخدام املنتجات ومكو
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   واقع إعادة التدویر النفایات في والیة عین الدفلى
The reality of waste recycling in Ain Defla state-  

 
  مخيس مليانة–جامعة اجلياليل بونعامة  ،أستاذ التعليم العايل:1قاضي جناة -
 مخيس مليانة–جامعة اجلياليل بونعامة  طالبة دكتوراه :2سبع منال -
  
 

  ملخص
ت وهذا يف والية عني     ت إىل البيئة اتدوير النف إعادةاليت تقدها  األمهيةدفلى مع تبيان الدف هذه الورقة البحثية إىل إبراز واقع إعادة تدوير النفا

ت اليت تفرزها والية عني يف احلد من التلوث وإىل النمو االقتصادي للبلد عامة و إىل والية عني الدفلى خاصة، وهلذا قمنا بتقدمي إحصائيات حول ا لنفا
ذه بيان كيفية معاجلتها ونسبة تدوير الدفلى مع ت ت يف والية عني  اإلحصائياتها، و ينا إىل جمموعة من النتائج من أمهها أن نسبة فرز النفا دفلى  الار

دة إنشاء مؤسسات إعادة تدوير النفها، وهلاذا من أهم التوصيات اليت نقدمها مع نسبة معاجلتها أو إعادة تدوير كبرية مقارنة  ت للقضاء عل اهي ز
  .دفلى خاصة وويف الوطن اجلزائري عامةالالتلوث البيئي ورفع من االقتصاد يف والية عني 

ات :الكلمات املفاتيح ت، االقتصاد الدائري، االقتصاد البيئيالنفا    ، إعادة تدوير النفا
   JEL   : Q2،Q5 صنيفالت

Abstract 
    This research paper aims to highlight the reality of waste recycling in the state of Ain Defla with the 
importance of the recycling of waste to the environment in reducing pollution and the economic 
growth of the country in general and to the state of Ain Defla in particular, and therefore we have 
provided statistics on the waste generated by the state Ain Defla with an indication of how it is treated 
and the percentage of recycling. It aims to eliminate environmental pollution and raise the economy in 
the state of Ain Defla in particular and in the Algerian homeland in general. 
Key words: Waste, Waste recycling, Circular economy, Environmental economics. 
Jel Codes Classification : Q2, Q5 

 مقّدمة
ت وهلذا معظم الدول العامل تلجأ    إىلأصبح قانون البيئة صارم للغاية من حيث مجع ومعاجلة النفا

عتباره حيد اإعادة تدوير النف ت أو اخنفاض يف استخراج املواد اخلام  ت املخزنة يف مكب النفا ت وهذا للحد من النفا
ت وخصوصا السامة منها اليت تضر البيئة من حيث اهلواء من خطر التلوث البيئة وهذا عن طريق اإلطالة يف عمر ال نفا

  .والرتبة
ت مهم أيضا لتطوير االقتصاد وهذا لتأثريه مباشرة على النمو  إلضافة إىل اجلوانب البيئية، إعادة تدوير النفا

عديد من املواد األولية مثل ق فرص العمل، وتوفري املواد الطبيعية اخلام مع تطويل يف عمر اللوذلك عن طريق خاالقتصادي 
  .اخل...البالستيك والزجاج والكرتون 
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ت يف االقتصاد والبيئة، البد على الدول وخصوصا الدول النامية ومنها  ومن األمهية اليت متثاهلا إعادة تدوير النفا
ت اليت تفرزها اجياجلزائر أن تعتمد على ضرورة إ لبلد وهذا للتلوث الناجم عنها اد حلول للمعاجلة احلجم الكبري من النفا

ت  فهي تلحق أضرار كبرية بيئية واجتماعية واقتصادية، هلذا وجب  علينا االهتمام مبراكز الدفن التقين وطمر النفا
والبيئة، ومن هنا  اإلنسانواملخلفات اليت جيب تصميمها وتشغيلها ومراقبتها وفق مواصفات ومعايري علمية حتمي صحة 

ت يف والية عني الدف :التالية اإلشكاليةنطرح    ى؟لما هو الواقع معاجلة إعادة تدوير النفا
تطرقنا يف حبثنا هذا إىل ثالثة حماور تطرقنا يف البداية يف حمور األول على مفاهيم حول  اإلشكاليةولإلجابة على هذه     

ت وكيفية ت، مث يف احملور الثاين مت التطرق إىل طرق معاجلة النفا ينا يف احملور الثالث  إعادة النفا تدويرها ويف األخري ار
ت يف   .الدفلى والية عنيإىل واقع أعادة تدوير النفا

I - ت   :مفاهيم حول النفا
I - 1 - ت   :تعريف النفا

ااتعرف النف كل املخلفات واملواد اليت تتخلف من نشاط اإلنسان واليت مل يعد حمتاجا إليها، وإمنا : "ت على أ
ت البيئة، إال إذا أمكن التخلص منها بطريقة  حيتاج بدال من ذلك إىل التخلص منها، وهي تعترب يف هذه احلالة من ملو

را ضارة   (Régent, 2004, p. 201) ".ال ترتك أ
ااعرفت منظمة الصحة العاملية النف       ."أصبح صاحبها ال يريدها لعدم أمهيتها أو قيمتهابعض األشياء اليت : "ت 

  )33، صفحة 1997الوهاب، قضا يف الوطن العريب، (
ا 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19- 01من القانون  3كما عرفها املشرع اجلزائري وفقا للمادة       كل : على أ

البقا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو 
لتخلص  لتخلص أو قصد التخلص منه، أو يلزم    )10، صفحة 2001اجلريدةالرمسية، ( .إزالتهمنه أو احلائز 

ت تعترب جمموعة من املخلفات الناجتة عن عملية  نومن هذه التعريفات نستنتج أ ، حتويل أو استعمال إنتاجالنفا
  .البيئةاملنتوجات، حبيث تصبح بدون فائدة ويلزم التخلص منها بطريقة ال تؤذي 

I - 2 - ت   :تصنيفات النفا
ت حسب عدة تصنيفات نذكر منها   :تصنف النفا

I - 2 -1- حسب املصدر: 
ت املنزلية -  هي املخلفات الناجتة عن املنازل واملطاعم والفنادق وغريها، وتتشكل غالبا من فضالت األكل : النفا

ت الصلبة الصناعية، واحلرفية إلضافة إىل النفا   . والورق والبالستيك، 
ت الصناعية -    .كل املخالفات الناجتة عن العمليات اإلنتاجية: النفا
ت الزراعية -  ت املساخل، وبقا األعالف كل املخلفات النا: النفا جتة عن كافة األنشطة الزراعية واحليوانية ونفا

  .واألمسدة واملبيدات املستعملة
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ت الطبية - عمال الطب ر كل املخلفات الصاد: النفا ت املتعلقة  ة من املستشفيات والعيادات، إضافة إىل النفا
  .البيطري واألعمال الصيدالنية وخمابر الصحة

ت اهلدم والبناء -    .عادة ما تتشكل من أتربة ورمال وبقا مواد البناء، وتتميز بضخامة حجمها: نفا
ت وسائل النقل واألشغال العمومية -  تشمل هياكل وسائل النقل أو وسائل األشغال العمومية اليت ختلص منها : نفا

ا   .أـصحا
ت االلكرتونية -  تعترب هذه األجهزة  اليت يراد أو يتم التخلص منها أو من أجزائها، تشمل املعدات االلكرتونية: النفا

ا تشكل مشاكل كبرية على البيئةسامة عندما    .يتم حرقها أو تفكيكها، كما أ
ت حمطات معاجلة مياه الصرف -  وهي املواد الصلبة العضوية وغري العضوية وجراثيم األمراض وبيوض الديدان  :نفا

  .تنتج عن معاجلة املياه املستعملة يف حمطات التصفية املعوية الضارة اليت
ت املناجم واحملاجر -  تتمثل يف املخلفات الصخرية، الرتبية السطحية، الطبقات السطحية، الطبقات الصخرية  :نفا

  )381، صفحة 2008مريزق، ( .والرتابية اليت مت إزالتها واستخراجها مع ما حتتويه من املعادن الثقيلة
I - 2 -2- ا  :حسب درجة خطور

ثريها على البيئة بصفة عامة وصحة الكائنات احلية بصفة خاصة وعليه ينقسم هذ ا وهذا يكون حسب درجة 
  :التصنيف إىل قسمني

I - 2 -2-ت اخلطرة -أ البشر والبيئة، هي منتجات فرعية ميكن أن تشكل خطرا جوهر حمتمال على صحة : النفا
كل املعادن،  ا سامة،  حيث تتولد من املواد واملخلفات الصناعية والكيماوية، واملخلفات الزراعية، ومن خواصها أ

  )2013كايف، ( :مشعة، معدنية، متفجرة، وتتكون من
ت الصناعية الصلبة القابلة  - نأو  لإلشعالالنفا  التلقائي؛ الذو
 الغازية؛ واإلفرازاتاملواد القابلة لالنفجار  -
 املواد اليت حتمل خطر التلوث الكيميائي؛ -
  .صافية كانت أو مدجمة مع مستحضرات أخرى اإلشعاعيةاملواد امللوثة أو  -

I - 2 -2 -ت الغري اخلطرة أو العادية - ب ا املواد اليت ال تنتج عنها مشكالت بيئية خطري : النفا ة ويسهل ويقصد 
ت غري سامة وال تضر البيئة، تتشكل من   :التخلص منها بطريقة آمنة، وبذلك فهي نفا

ت املنزلية الغر السامة؛ -   النفا
ت   - ت املنزلية، لتشكلها من نفس املكو لنفا ت اليت تنتج عن العمليات الصناعية والتجارية وتشبه  النفا

ت املكاتب؛   كاألغلفة، الورق ونفا
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ت العضوية اليت يتعامل معها النظام البيئي بكفاءة عالية حيث تتحلل بسهولة فيه ويعاد استخدامها ضمن النفا -
  )74، صفحة 2011وليد، ( .دورة املواد الطبيعية

I - 2 -2-سب احلالة اليت تكون عليهاح - ت: 
ت السائلة -  خالل استخدام املياه يف العمليات الصناعية والزراعية املختلفة، كالزيوت هي مواد سائلة تتكون من : النفا

ار أو البحار   .ومياه الصرف الصحي، حيث تلقى يف مصبات املائية األ
ت الغازية -  عبارة عن الغازات أو األخبرة الناجتة عن حلقات التصنيع، واليت تتصاعد يف اهلواء من خالل املداخن : النفا

مل ين أكسيد الكربيت، أكسيد النيرتوجني واجلسيمات الصلبة العااخلاصة  لقة يف اهلواء  صانع، مثل أول أكسيد الكربون، 
  .املعادن املختلفة اتكاألتربة وبعض ذر 

ت الصلبة -  ت املكونة من مواد معدنية أو الزجاجية: النفا ت املنزلية والصناعية اتنتج عن النف... هي النفا
  )4، صفحة 2018مسعودي، ( .وهي حباجة إىل مئات السنني للتحلل، ويشكل تواجدها خطرا بيئيا ...والزراعية

I -3- ت   طرق املعاجلة النفا
I -3-1- ت اليت ال ميكن أن يعاد تدويرها جيري التخلص منها عن طريق الطمر : الطمر أو الدفن الصحي النفا

ت ملنع املواد الكيميائية الضارة من التسرب إىل املياه اجلوفية وتغطى  لطرائق احلديثة حيث يوضع بطانة حممية حتت النفا
عادة تكون يف اراضي خارج املناطق  ملنع التسرب وهي األخرىلرمل أو مبواد بناء مثل االمسنت لقفل كل طبقة عن 

  )34، صفحة 2017الساهوكي، ( . السكنية
I -3-2-ت داخل فرن مؤمن جيدا نظرا خلطورة الغازات املنبعثة حتت درجة حرارة : احلرق ° 1000يتم حرق النفا

بيب خاصة فينتج عنه خبار  ئية، وغالبا ما حترق فيه مئوية لتسخني املاء داخل أ يقوم بتشغيل حمول لتوليد الطاقة الكهر
ا خطرة ت الطبية لكو   )8، صفحة 2018مسعودي، اسهامات رسكلة يف حتقيق التنمية املستدامة، (. النفا

I -3-3-نوية خطرة : التحلل تتضمن هذه العملية كسر املواد اىل مركبات وهي عملية طبيعية خالية من أية مواد 
  .عضوية حبيث ميكن أن تستخدم فيما بعد كسماد بعد أن ترتك هذه املواد العضوية حىت تتحلل لعدة أشهر

I -3-4-لبالزما ت اخلطرة ولديه القدرة : التحويل الغازي  ت الصلبة ومبا يف ذلك النفا هو أحد طرائق معاجلة النفا
لبالزما فان التحلل العضوي للمواد اخلام الصلبة يتحول على استعادة ال مواد  إىلطاقة، عن طريق عملية التحويل الغازي 

مواد غري قابلة  إىلغازية ذات قيمة حرارية عالية تستخدم كوقود أو مواد كيمياوية واملواد غري العضوية تتصلب وتتحول 
مان أو يعاد استخد   )35، صفحة 2017الساهوكي، ( .امها كمادة بناءللغسل واليت ميكن التخلص منها 

I -3-5-استخدام املخلفات، إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من املنتج األصلي إعادةهي : إعادة تدوير.  
I -3-6-يقصد به استخدام املنتج سواء لنفس الغرض أو ألغراض أخرى دون احلاجة إىل عملية  :االستخدام إعادة

ا تستخدم نفس املادة دون املرور  إعادةإعادة تصنيع، وتعترب هذه الطريقة أفضل من  مرحلة التصنيع مرة  إىلالتصنيع كو
  )9، صفحة 2018مسعودي، ( .أخرى واليت حتتاج إىل استخدام طاقة إضافية
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II - ت  إعادةمفاهيم حول   تدوير النفا
II -1-ت   تعريف عملية إعادة تدوير النفا

ت بتجميع خملفات املواد، وعملية أو       تصنيعها أما بيولوجيا أو ميكانيكيا أو   إعادةنقصد بعملية إعادة تدوير النفا
  .كيماو أو حرار إىل منتجات جديدة وتسويق هذه املنتجات

كما تعترب إعادة كل أو جزء من املخلفات الصلبة الناجتة عن العمليات االقتصادية، سواء اإلنتاجية أو االستهالكية،    
لية إعادة التدوير إمكانية كبرية يف احلد من الضغوط الناجتة لتستخدم مرة أخرى يف العمليات اإلنتاجية، حيث تتيح عم
  )24، صفحة 2019فريوز، (. عن ندرة املواد، سواء عند التصنيع أو التخلص من املنتجات

عنها أو يف عمليات أخرى وهي معاجلة املخلفات حبيث ميكن استخدامها كمواد خام يف العملية نفسها اليت تتولد    
ت على اويعد التدوير حاليا هو أحد أفضل البدائل إلدارة خملفات البلدية والزراعية على حد سواء، ويتوقف تدوير النف

اجلدوى االقتصادية هلذه العمليات وعلى الطلب على املنتجات املختلفة ومن أشهر املخلفات اخلاضعة لعمليات التدوير 
، 2017الساهوكي، ( .)اج، والعظام، والقماش، والبالستيك، واملخلفات املعدنية، واملخلفات العضويةالورق، الزج: (هي

 )33صفحة 
II -2- أنواع عملية إعادة التدوير 
املنتجات واملخلفات وذلك الفكرة اجلوهرية إلعادة التدوير هي استحداث أو استكمال الدوائر املغلقة لالستفادة من     

 :عادة استخدامها أو تصنيعها والشكل التايل يوضح ذلك
 التدوير إعادةأنواع ودورات ): 1(الشكل رقم 

  
  )2019الفزاين، (: مصدر

  

II -2-1 - على اإلنتاج الكامل أو تعترب حال ضرور وبديال لإلنتاج اجلديد وميكن تطبيقها : إعادة تدوير املنتوج
ت واألجزاء كاآليت   :املكو
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إعادة تدوير املنتوج مع احملافظة على شكله وبنيانه والقيمة العالية له بعد صيانته أو تطويره  وإعادة استخدامه  -
  لنفس الوظائف واملهام أو غريها؛

ته وأجزائه لعملية اإلنتاج وا - لتجميع ويعترب هذا النوع أقل قيمة إعادة تدوير املنتوج بعد تفكيكه وإدخال مكو
  .من النوع السابق

II -2-2 - يف صناعات مماثلة ) إعادة التصنيع (االستفادة من املواد الداخلة يف صناعة أي منتوج : إعادة تدوير املواد
  :أو خمتلفة بعد فصل املواد الداخلة يف صناعته عن بعضها البعض مع مراعاة شروط محاية البيئة كاآليت

  إعادة تدوير املواد من خالل إعادة تصنيعها واستخدامها كمواد تشغيل؛ -
 (2019 ,الفزاين) .إعادة تدوير املواد من خالل معاجلتها كيميائيا أو حرار لتصنيع مواد خام جديدة -

II -3- ت    :خطوات إعادة تدوير النفا
ت مث فرزها، تفكيكها وحتويلها إىل إن عملية إعادة تدوير       ت هي عبارة عن عملية مرتابطة تبدأ بتجميع النفا النفا

  :وحدات التصنيع، ويتم ذلك وفق اخلطوات التالية
II -3-1 -ت لغرض إعادة تدويرها، يف إنشاء مراكز : فياتاجتميع الن تتمثل األساليب احلديثة يف عملية التجميع النفا

ص مساحة صغرية تكون جمهزة الستقبال املواد القابلة إلعادة التدوير، ويتم شرائها بسعر رمزي جتميع، وذلك بتخصي
لقرب من املراكز التجارية، على أن يقوم أقرب مركز جتميع بتجميعها ت جتميع    .وكبسها لتسهيل شحنها، ووضع حاو

II -3-2 -ت ا يعترب هذا املتطلب من املراحل األساسية وامله: فرز النفا مة والصعبة بذات الوقت يف عملية التدوير أل
، على املخرجات النهائية يف  ثريها املتحقق سلبا وإجيا ستكون أساس مهم يف سهولة وصعوبة عملية إعادة التدوير و

  :إعادة التدوير، وميكن أن تتم بطريقتني
II -3-2 -بسيطة غري متقدمة تكنولوجيا يف  وهي األكثر استخداما، واليت تعتمد على أساليب: الفرز اليدوي- أ

، 2019فريوز، (. التدوير، حيث يتم االعتماد على العنصر البشري يف عملية الفرز لتقليل التكاليف املرتتبة على العمل
  )26صفحة 

II -3-2 -على وفق تقنيات متقدمة للتعرف على وهو األسلوب املتقدم يف عملية التدوير واليت تتم : الفرز اآليل -ب
ت على سيور متحركة ليتم  نوعية كل مادة يتم فرزها وفصلها عن املواد األخرى بشكل تلقائي، ويتم ذلك عرب مرور النفا

ء التقاط املعادن عن طريق املغناطيس القوي وبقية املواد األخرى غري املمغنطة تبقى على السيور املتحرك ليتم استخدام اهلوا
ت احلقيقية واليت تكون ) النفخ(أو املدفوع ) الشفط(سواء كان املسحوب  ئية ذات قوة كبرية لفرز النفا عرب أجهزة كهر

ت األخرى   )6، صفحة 2017تيطراوي، ( .يف الغالب األوراق والبالستيك يف أماكنها احملددة وهكذا لبقية النفا
II -3-3 -ت املفروزة لعملية التصنيع ت وفرزها يتم توجيهها للتصنيع، حيث : توجيه النفا بعد أن يتم مجع النفا

تدخل يف العملية اإلنتاجية كمواد أولية منفردة أو مضاف إليها نسبة معينة من املادة اخلام األصلية ويكون ذلك بتوجيه  
ت الصلبة املفروزة حنو املصنع اخل ستخدامهاكل نوع من النفا   )15، صفحة 2018مسعودي، ( .اص 
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II -3-4 -ت حنو التصنيع، يتم املواد اليت مت فرزه هبعد توجي: دويرتتسويق املنتجات عن عملية إعادة ال ا من النفا
ت توزيع من خالل  منتجات أو مواد جديدة قابلة للتسويق واالستعمال، وبذلك تكون قد متت االستفادة من النفا
  )27، صفحة 2019فريوز، ( .ة إعادة تدويرهايعمل
III -ت احلضرية يف والية عني الدفلى    :كيفية تسيري النفا

ها يوميا مبقدار  621تفرز والية عني الدفلى حوايل  ت املنزلية وما شا كيلوغرام لكل 0,70 طن من النفا
ت حنو   1,2مواطن، علما أن املعدل الوطين يقدر  كغ للمواطن يف اليوم، حبيث يتم توجيه كمية كبرية من هذه النفا

هودات اليت يتم ، اليت ال تراع%75ما يعادل نسبة  أياملفرغات العشوائية  لرغم من ا ي معايري احلفاظ على البيئة، 
ت وإطالق   بذهلا يف هذا اإلطار من اجل ت من خالل اجناز بعض املنشآت اخلاصة مبعاجلة النفا استيعاب مجيع النفا

 .عدد كبري من املشاريع عرب تراب الوالية
III -1- املفرغات العشوائية يف الوالية   : 

مفرغة عشوائية من بينها مفرغتان مت منع استغالهلا،   19إىل   2019املفرغات العشوائية يف سنة عدد  إحصاءمت 
ت اليت  26مفرغة عشوائية من بينها  36ب  2015بعد ما كانت يف سنة  مفرغة مستغلة، أما املفرغات األخرى للبلد

اعني السلطان  مت ربطها مبركز الردم التقين لعني الدفلى واملفرغة املراقبة ببلدية ت  فإ ما زالت مستغل أحيا لرمي النفا
ها واجلدول التايل يوضح ذلك ت املنزلية وما شا   .اهلامدة وأحيا للنفا

ت وعدد املفرغات يف والية عني الدفلى يف سنيت ): 01(رقم اجلدول    .2019و 2015كمية النفا
  2019سداسي األول لسنة   2015سنة 

ت مركز الردم  التقين للنفا
  التابع لبلدية عني الدفلى

ت   املفرغات  كمية النفيات  املفرغات  كمية النفيات  البلد
  عني دفلى

  الروينة
  عريب

  خماطرية
  جليدة
  العامرة
  بوراشد

 
 
 

 طن 48884.45
 
  

نسبة امتالء 
  27%املفرغة 

  
  طن 19614.83

نسبة امتالء 
  70%املفرغة 

املفرغة املراقبة ما بني 
ت بعني السلطان  البلد

  

  مخيس مليانة
  عني السلطان
  سيدي خلضر
 بئر ولد خليفة

 
 طن 13218.66

 

نسبة إمتالء 
  املفرغة

%7  
  طن 18827.31

نسبة امتالء 
 77%املفرغة 

  املفرغات العشوائية
  بلدية 25

طن يف  414.94
  اليوم

  36عدد املفرغات 
طن يف  465.75

  اليوم
  19عدد املفرغات 

ئق مقدمة من طرف مديرية البيئة: املصدر   .و
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ت، مت  املؤسسة العمومية الوالئية  إنشاءمن اجلدول نالحظ أنه من أجل تسيري أمثل وأجنع ملنشآت معاجلة النفا
، تضمن هذه املؤسسة السري املنتظم 12/02/2012لتسيري مراكز الردم التقين مبوجب قرار وزاري مشرتك املؤرخ يف 

 .ملراكز الردم التقين على مستوى تراب الوالية
ت بعني  الدفلى واملفرغة املراقبة تشرف هاته املؤسسة حاليا على تسيري منشأتني تتمثالن يف مركز الردم التقين للنفا

ها ل ت املنزلية وما شا بلدية وهذا  36بلدية فقط من عرض) 11(ببلدية عني السلطان، حيث يتم التكفل مبعاجلة النفا
 . قليل جدا

III -1-1 - ت بعني الدفلى  مركز الردم التقين للنفا
ملكان املسمى الغابة الكحلة فرقة العرايبية، يرتبع على مسا هكتار، مع قدرة استيعاب نظرية  20,4حة يقع 

، حيتوي 2013، دخل حيز االستغالل يف نوفمرب 2009، مت االنطالق يف اجنازه سنة 3م 119 632للمركز تقدر بـ 
 :هذا املركز على  ما يلي

 .ادارة متكونة من مكاتب وورشة صيانة -
ت -  .مركز مراقبة دخول النفا
 .ملجأ للوزن الثقيل -
تمستودع لتجميع  -  .وفرز النفا
 .3م 7000إلضافة اىل ثالثة أحواض الرتسيب سعتها  3م 350.000مردم سعته  -
 ).م 03X15(ميزان  -
الستغالل  - ارات، آلة حفر ر لة رص ذات عجالت معدنية مزودة جبجرار ذو سالسل، آ(التجهيزات اخلاصة 

 )ل 3000، جرار مع مقطورة، خزان جمرور سعته 3م 8,5ورفع، شاحنة سعتها 
 .3م 30وخزان للماء سعته  3م 10خزان للوقود سعته  -

ها لسبعة 100لإلشارة فان املركز يستقبل ما معدل       ت املنزلية وما شا ت هي) 07(طن يوميا من النفا عني : بلد
 2013سنة حيث بلغت نسبة االمتالء من بدأ تشغيله من . الدفلى، الروينة، العامرة، املخاطرية، عريب، بوراشد وجليدة

، وهي %70قدرت بـ  نسبة 2019السداسي األول لكما بلغت نسبة امتالئه إىل غاية % 27نسبة   2015إىل سنة 
ت  .نسبة عالية جتعل عمر املردم قصري نظرا لقلة تثمني النفا

III -1-2 -ت بعني السلطان  املفرغة املراقبة ما بني البلد
ملكان املسمى مانورة      هكتارات مع قدرة استيعاب  05ببلدية عني السلطان، فهي ترتبع على مساحة تقع املفرغة 

ا دخلت حيز االستغالل يوم 2010مت االنطالق يف اجنازها سنة  3م245.000نظرية تقدر بـ  ، كما أ
ت مخيس /طن  86، فهي تستقبل حاليا ما يعادل05/09/2015 ها لكل من بلد ت املنزلية وما شا يوم من النفا
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مع نسبة اليوم غاية  إىلليانة، سيدي خلضر، بئر ولد خليفة وعني السلطان، كما أنه مت استقبال منذ بداية االستغالل م
 :يلي حتتوي هذه املفرغة على ما ،%77امتالء للمردم قدرت بـ 

ت -  .مكاتب تقنية و مركز ملراقبة دخول النفا
 .مرت مكعب130.000مردم سعته  -
 .شيححوضني لرتسيب مياه الرت  -
 .ملجأ للوزن الثقيل -
 ).م 03X16(ميزان  -
 .3م18وخزان للمياه سعته  3م 5خزان للوقود سعته  -
الستغالل  -  ).آلة رص ذات عجالت معدنية مزودة جبرارات، آلة حفر ورفع(التجهيزات اخلاصة 
ت على مستوى والية عني الدفلى تبني املفرغات  - العشوائية ومراكز الردم اخلريطة التالية تبني كيفية معاجلة النفا

 .املراقبة
ت املربجمة على مستوى والية عني الدفلى): 2(الشكل رقم   اخلريطة التوقعية ملنشآت معاجلة النفا

  
ئق مقدمة من طرف مديرية البيئة: املصدر  .و

ت تتم بطريقة تقليدية وهذا لعدم وجود مركز لفرز كما أن     ت مما قد ينقص يف مدة عملية انتقاء وفرز النفا النفا
  .استغالل املردم

III -2- ت   اسرتجاع وتثمني النفا
ت خصوصا تلك  إن ت حيز اخلدمة مسح من اسرتجاع كميات معتربة من النفا دخول مركز الردم التقين للنفا

لبالستيك بكل أنواعه والورق والكرتون وبقا احلديد مما مسح املراكز من جهة ت دعيم مداخيل املؤسسة العمومية املتعلقة 
الوالئية لتسيري مراكز الردم التقين اليت تشرف على تسيري هاته املنشآت وتوفري مناصب شغل مباشرة وغري مباشرة ومن 

 .مدة استغالل هاته واجلدول التايل ميثل كمية االسرتجاع يف والية عني الدفلى إطالةجهة أخرى 
  

                                 

 

       CET opérationnel 

      CET en étude  

       Décharge contrôlée  

       Station de transfert 

      Déchetterie  

      Incinérateur 
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ت ا): 2(اجلدول رقم    .2019و 2015ملسرتجعة يف والية عني الدفلى لسنيت كمية النفا

  املنشـــأة
كمية البالستيك 

  )طن( املسرتجع
 كمية الورق املسرتجع

  )طن(

ت املسرتجعة  كمية النفا
منذ بداية االستغالل  اىل 

على  2015غاية سنة 
  )طن(مستوى كل منشأة 

كمية النفيات املسرتجعة 
بالستيك، كرتون، ورق وبقا (

يف السداسي األوىل من سنة ) حديد
على مستوى كل منشأة  2019

  )طن(
مركز الردم التقين لبلدية 

  عني الدفلى
2014  2015  2014  2015  

591,08  454,87 
341,59  210,4  11,6  27,49  

املفرغة املراقبة ببلدية عني 
  السلطان

ت   مل يتم إحصاء بعد  مل يتم االنطالق يف عملية اسرتجاع النفا

موع   454,87  591,08  27,49  11,6  210,4  341,59  ا
ئق مقدمة من طرف مديرية البيئة: املصدر   .و

ت اليت يتم التخلص  ت املسرتجعة أو اليت يعاد تدويرها مقارنة مع كمية النفا من اجلدول نالحظ أن كمية النفا
ت   2015منها قليلة جدا، حيث أن يف سنة  كان يف مركز الردم التقين لبلدية عني الدفلى ترمى فيه كمية النفا

فقط من ورق وبالستيك، حيث عملية الفرز تتم بعملية يدوية، ويف  591.08ومت اسرتجاع منها  طن 48884.45
ت   05/09/2015املفرغة املراقبة خلميس مليانة اليت مت استغالهلا يف  كان مل يتم االنطالق يف عملية اسرتجاع النفا

ت اليت ترمى يف م  2019فيها، ويف السداسي األول من سنة  دفلى الركز الردم التقين لبلدية عني كمية النفا
زالت تتم عملية فرز ابالستيك، كرتون، ورق وبقا حديد، ومطن من  454.87طن ومت اسرتجاع منها  19614.83

لنسبة ملفرغة املراقبة ببلدية عني  ت بطريقة يدوية، أما  من طرف مؤسسة رسكلة البالستيك  دفلى بدأ استغالهلاالالنفا
ت املسرتجعةلكن ) بلوطي(  .مل يتم بعد إحصاء كمية النفا

III -3-ت يف والية عني الدفلى   :مؤسسات إعادة تدوير النفا
سرتجاعها، حيث مت تسجيل  ت اخلاصة  ت والنفا كما شجعت مديرية البيئة االستثمار يف جمال التخلص من النفا

 :واملتمثلةمشاريع يف طور اإلنشاء على مستوى الوالية ) 05(مخسة 
لعطاف،  - ت املذابح على مستوى منطقة النشاطات لبئر النحاس  ت العالجية ونفا  Incinéro(مردم للنفا

KBH (املتحصل على قرار اإلنشاء. 
ت  -  .متحصل على قرار اإلنشاء)  RECYCLAC(مؤسسة تدوير البطار
ملنطقة الصناعية  لعني الدفلى  -  .تحصل على قرار اإلنشاءم) شتوي(مؤسسة تدوير البالستيك 
 .متحصل عل قرار اإلنشاء) بلوطي(مؤسسة تدوير البالستيك ببلدية عني السلطان  -
 .متحصل على قرار اإلنشاء) شركة ذات االسهم اخلضراء(مؤسسة لتكرير الزيوت املسرتجعة ببلدية احلسينية،  -
 .حصل على قرار اإلنشاءمت) مؤسسة تومي (مؤسسة رسكلة العجالت املطاطية ببلدية عني الرتكي،  -
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III -4- أمثلة عل إعادة تدوير البالستيك يف الوالية:  
ملنطقة الصناعية لعني دفلى شتوي،  - أمثلة عن كيفية رسكلة البالستيك وتثمينه يف مؤسسة تدوير البالستيك 

و قارورات، حيث تقوم املؤسسة بعملية ضغط البالستيك وحتويله إىل مكانس أو حبيبات صغرية من البالستيك أ
  :حيث تعاد بيعها يف الوالية وخارجها، والشكل املوايل يوضح ذلك

  1حسب امللحق رقم . طريقة إعادة تدوير البالستيك يف مؤسسة شتوي): 3(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
 

  .صور مقدمة من طرف مؤسسة شتوي: املصدر
  :املتمثلة يف الصورة املوالية املستعملة لعملية ضغط القاروراتمن اآلالت 

 ألة ضغط القارورات):1(الصورة رقم 

  
  .صور مقدمة من طرف مؤسسة شتوي: املصدر

إعادة تدوير العجاالت املطاطية وتزيينها يف املدارس ومن بني هذه املدارس املدرسة االبتدائية بن شعيب عبد  -
لعطاف حبي  عادة تدوير العجاالت املطاطية وتزيينها يف حديقة القادر  أوالد زيتوين ، قام مدير هذه املدرسة 

 .املؤسسة، حيث أصبحت تسر الناظرين وتفرح التالميذ وغري مضرة للبيئة والصور التالية توضح ذلك
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ة عین الدفلى بجامعة 240 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

  متثل عملية التدوير يف مؤسسة تربوية): 2(الصورة رقم 

   
  .طرف مؤسسة تربويةصور مقدمة من : املصدر

  :اخلامتة
ت وهي خمتلفة حسب النوعية والكمية واخلصائص اليت  سم النفا إن اإلنسان كافة تنتج عنه بقا متنوعة تعرف 

  .البد من مجعها ونقلها ومعاجلتها من أجل احملافظة على البيئة، والنتائج اليت مت الوصول إليها من البحث
ت حسب مصدر - ا وحسب ختتلف النفا   .درجة خطور
ت سامة نعمل على  - ت غري خطرة تتحلل يف الرتبة وهناك نفا عاد إطالةهناك نفا   هاة تدوير عمرها 
دة النسبة السكانية يف املدينة - لز ت مرتبطا أساسا   .كميات النفا
ت ب -  .جة التنمية االقتصادية والصناعية واحلضريةدر وترتبط كمية النفا
ت اليت  - ت اليت يتم تدويرهاكمية النفا  تفرزها والية عني الدفلى كبرية مقارنة مع النفا
ا مديرية البيئة الوالئية إعادةقلة املؤسسات اليت تعمل على  - ت رغم احلمالت التوعية اليت تقوم   .تدوير النفا
ت وإعادة تدويرها يف والية عني الدفلى -  .هناك ارتفاع يف نسبة معاجلة النفا
ت كالبالستيك والزجاج والورق  - عادة تدوير النفا اهناك مؤسسات تقوم  مادة أولية ميكن تصنيعها  إىل وإعاد

 .مرة أخرى
نشطة إعادة التدوير لعجالت املطاطية بتزيينها يف حدائق التابعة هلا الهناك مدارس يف والية عني  - دفلى تقوم 

لورق والزجاج شغال يدوية   .وتقوم 
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عادة تدوير البالستيك وتصنيع املكانس وتسويقها يف الوالية وخارجهاتقوم  -  .مؤسسة شتوي 
ت يف املدارس االبتدائية وللشباب إعادةدفلى تقوم حبمالت توعوية حول المديرية البيئة لوالية عني  -  .تدوير النفا
ت للنف - ت التابعة لوالية عني الدفلى حباو لوان خمتلفة كل لون خاصة بنوع بدأ تزويد مديرية البيئة البلد ت  ا

لورق  لزجاج والبالستيك، واللون األصفر خاص  خلبز، واللون األزرق خاص  معني حيث اللون األبيض خاص 
  2امللحق رقمحسب . والكرتون

  :ومن التوصيات واالقرتاحات اليت يتم تقدميها
ت الذ وإعادةاالسرتجاع الرسكلة  مبدأتشجيع  - لنسبة لبالد أمرا اقتصاد هاما أصبحي تثمني النفا  .اليوم يشكل 
ها - ت املنزلية و ما شا ت ال سيما النفا  .جتسيد املشاريع املتعلقة بتسيري النفا
ت اليت جيب  -  .متارس بكل احرتافية أنتنظيم عملية مجع و نقل النفا
دة إنشاء مؤسسات إعادة تدوير النف    دفلى خاصة الت للقضاء عل التلوث البيئي ورفع من االقتصاد يف والية عني از
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دور تفعیل المسؤولیة االجتماعیة والمراجعة البیئیة بالمنظمات في تحقیق التنمیة 
 .المستدامة

The role of activating social responsibility and environmental 
auditing in organizations in achieving sustainable 

development. 
  

 .تيبازة -املركز اجلامعي مرسلي عبد هللا  ،أستاذ مساعد :1امحد حبيده -
 مخيس مليانة -جامعة اجلياليل بونعامة  أستاذ، :2دمحم براهيم مادي -
  مخيس مليانة -جامعة اجلياليل بونعامة  أستاذ، :3علي توبني -
  

  :ملخص
ملنظمات، ودورمها يف حتقيق التنمية املستدامة، اليت توصف يتمحور موضوع هذه الورقة   البحثية حول تفعيل املسؤولية االجتماعية واملراجعة البيئة 

قل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئ لرفاهية االجتماعية، و لة ة تسعى هاته املداخلتنمية اليت ال تتعارض مع البيئة، واليت تؤدي إىل االرتقاء 
ا يف حتقيق التنم ية املستدامة، وتعزيز إىل تبيان دور العالقة االجيابية املوجودة بني حتميل املسؤولية االجتماعية للمنظمات والتقرير عن األداء البيئي 

لتنمية املستدامة، حيث فمفهوم املسؤولية االجتماعية مفهوم متغري ودائم التطور، وهو مرتبط بشكل عضوي . بشكل غري مباشر االقتصاد الدائري
لبيئة واملشاركة يف كما تعترب املراجعة البيئية عملية . االقتصادية واالجتماعية التنمية جيب على الشركات جبانب البحث عن الثروة والربح، االهتمام 

دف إىل التأكي لنظم البيئية، وهو ما يصب يف النهاية يف وعاء حتقيق التنمية املستدامةفحص    .د من االلتزام 
 .األداء البيئي ،التنمية املستدامة، املراجعة البيئية، املسؤولية االجتماعية: الكلمات الدالة

Abstract: 
 The topic of this research paper revolves around activating social responsibility and environmental 
auditing organizations, and their role in achieving sustainable development, which is described as 
development that does not conflict with the environment. This research sought to show the role of the 
positive relationship that exists between the social responsibility of organizations and the report on 
their environmental performance in achieving sustainable development, and indirectly promoting the 
circular economy. In addition to the search for wealth and profit, companies must pay attention to the 
environment and participate in economic and social development. The environmental review is also an 
examination process that aims to confirm the commitment to environmental systems, which ultimately 
leads to the achievement of sustainable development. 
Key words: Sustainable development, environmental audit, social responsibility, 
environmental performance. 

 

 : مقّدمة -
تقوم املنظمات السيما اإلنتاجية منها على استغالل املوارد وحتوهلا إىل منتجات، يستهلكها العمالء، ويتخلصون من جزء 
لبيئة، وعلى الرغم من اجلهود املبذولة جلعل  ت وبقا ختلف أضرارا جسيمة  معترب منها، ليبقى يف النهاية عبارة عن نفا
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ة عین الدفلى بجامعة 244 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم س  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انة خم  الجزائر-مل

 

ت بكفاءة أكرب، إال أنه ال يزال تصنيع هذه املنتجات سببا يف إحداث بعض  تلك املنظمات أكثر استدامة وإدارة النفا
  .الضرر البيئي وهو ما يقف عائقا أمام حتقيق تنمية مستدامة

لنظر إىل اإلضرار البيئة      تمع الدويل، وهذا  يعد موضوع البيئة والتنمية املستدامة من ابرز املواضيع اليت تلقى اهتمام ا
تمع الدويل يسارع الزمن من اجل إجياد احللول الكفيلة اليت  أضحت تتسبب فيها املنظمات بشكل مقلق، وهو ما جعل ا

حلد من هاته املضار من جهة، وحتقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق األجيال من جهة أخرى، ومن بني اآلليات اليت مت 
ت والبق ا اليت تفرزها اآللة اإلنتاجية داخل املنظمات، ضمن ما يطلق عليه يف تبنيها هي إعادة رسكلة أو استغالل النفا

القتصاد الدائري، هذا األخري أثبتت التجارب مسامهته يف حتقيق تنمية مستدامة، تضمن حق  األدبيات االقتصادية 
  . األجيال يف العيش يف أمان

جا رائعا، ذا رؤية شامل     ت، ويقضي على التلوث، يعترب االقتصاد الدائري بديال و ة القتصاد صناعي ال ينتج أي نفا
بفضل إعادة تدوير كل ما هو طبيعي، وإعادة استخدام املنتجات التقنية أو توزيعها أو إعادة بيعها أي إعادة تدويرها يف 

  .النهاية
حا اقتصادية، من     خالل االستفادة من املخلفات  ومن وراء تنيب املنظمات االقتصاد الدائري فان ذلك جيعلها حتقق أر

وإعادة تدويرها، فعوض التخلص من هذه املخلفات وتكبد نفقات مالية ضخمة يف سبيل التخلص من تلك البقا 
واملخلفات، فانه يتم استعمال تلك املخلفات كمورد اقتصادي، فعملية إعادة التدوير تسهم يف إنتاج العديد من املنتجات 

يف احلد من تلوث البيئة، وهو ما يعزز يف األخري  أيضاإلمكانيات املالية للمؤسسات، وتساهم بذلك اليت تعزز يف األخري ا
  .مفهوم التنمية املستدامة

لكن، عملية تبين االقتصاد الدائري ضمن منظمات األعمال، حتتاج إىل توافر جمموعة من املقومات والدعائم اليت     
ا، مبا حيقق يف النهاية تنمية مستدامة ) إن دعت الضرورة(تساهم أو قد جترب  أو تدعو املنظمات إىل تبين هذا النمط 

ملؤسسات، وحتميلها .  قائمة على حميطات نظيفة لبيئة  ألحرى املراجعة ذات الصلة  املسؤولية فتفعيل دور الرقابة أو 
لبيئة من وجهة، وحثها على اعتما ةاالجتماعي ري من جهة د مفهوم االقتصادي الدائنظري ما قد تسببه من أضرار 

لدفع  ته املؤسسات لكي تستفيد من االمتيازات االقتصادية اليت مينحنها هذا النوع من االقتصاد وألن أخرى، يساهم 
  .تكون يف النهاية أداة فعالة يف حتقيق التنمية املستدامة

لتنمية املستدامة، حيث يعترب مفهوم املسؤولية االجتماعية مفهوم متغري ودائم التط     ور، وهو مرتبط بشكل عضوي 
لبيئة واملشاركة  االقتصادية واالجتماعية،  التنمية يفيوجب على الشركات جبانب البحث عن الثروة والربح، االهتمام 

ا القيام مبراجعة أدائها البيئي بصورة وحىت حتافظ املؤسسة على  بيئتها ومن مث املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة جيدر 
دف التمكن من اكتشاف أوجه قصور أو عدم كفاية هذا النظام والعمل على معاجلتها يف اقرب  دورية ومنتظمة، وذلك 

  .وقت
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وف على مدى إسهام وسيلة حتميل املسؤولية االجتماعية ته املداخلة الوقعلى ضوء ما سبق سنحاول من خالل هو      
إىل أي مدى ميكن  :للمنظمة واملراجعة البيئة يف حتقيق التنمية املستدامة، جميبني يف نفس الوقت على التساؤل األيت

ملنظمات وحتميلها املسؤولية االجتماعية املسامهة يف حتقيق التنمية    .املستدامة؟ملراجعة األداء البيئي 
  :لإلجابة على هذه اإلشكالية املطروحة نستعني بطرح األسئلة الفرعية اآلتية     

 ؛ما مفهوم التنمية املستدامة؟ -
ملنظمات؟ -  ؛ما مفهوم املسؤولية االجتماعية 
 ؛ما مفهوم املراجعة البيئية؟ -
 .نمية املستدامة؟كيف ميكن أن تساهم املراجعة البيئية واملسؤولية االجتماعية يف حتقيق الت -

  :فرضيات الدراسة
لبيئة وضمان حقوق أجيال احلاضر واملستقبل؛ -  التنمية املستدامة هي تنمية اقتصادية القائمة على االهتمام 
تمع والبيئة؛  - إلضافة إىل سعى املنظمة لتحقيق الربح وجب عليها االهتمام   املسؤولية االجتماعية تعين 
 تقييم وفحص األداء البيئي للمنظمات؛ املراجعة البيئية تعين -
ا بشكل فعال يف حتقيق التنمية املستدامة -   . يساهم حتميل املنظمات املسؤولية االجتماعية والتقرير عن األداء البيئي 

ا تدعو إىل : أمهية الدراسة ت يكتسبها مفهوم التنمية املستدامة كو احملافظة تربز أمهية الدارسة من خالل املكانة اليت 
على البيئة وضمان حقوق األجيال، وهو ما جيعلها حمل اهتمام الدراسات واألحباث، فمن خالل هاته الورقة البحثية 
ملنظمات من جهة وحتقيق التنمية  سنحاول الوقوف على العالقة بني موضوع املسؤولية االجتماعية واملراجعة البيئية 

  .املستدامة من جهة أخرى
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، ويف اعتبار يعترب األنسب لإلجابة على : د واألدوات املستخدمةاملنهج املعتم

الت : اإلشكالية املطروحة وبلوغ أهداف الدراسة، ومن بني الوسائل املستعملة جند الكتب، واألطروحات، واملقاالت، وا
إلضافة إىل شبكة االنرتنيت   . يف اختصاص الدراسة، 

  :تسعى هذه الدارسة إىل: أهداف الدراسة 
 إظهار مفهوم التنمية املستدامة؛ -
لتنمية املستدامة؛ - ملنظمات وصلتها   تبيان مفهوم املسؤولية االجتماعية 
 تبيان مفهوم املراجعة البيئية والتقرير عن األداء البيئي للمنظمات؛  -
ا حتقيق التنمية املستدامةتبيان كيف ميكن أن تكون املراجعة البيئية واملسؤولية  -  .   االجتماعية أداة من شأ

  :سنحاول اإلجابة على اإلشكالية واختبار الفرضيات املطروحة من خالل التفصيل يف العناصر اآلتية: تقسيم الدراسة
  مفاهيم حول التنمية املستدامة؛ -
 املسؤولية االجتماعية للمنظمات؛ -
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ملنظمات؛ -  املراجعة البيئية 
 .املسؤولية االجتماعية واملراجعة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامةإسهام  -

I - مفاهيم حول التنمية املستدامة.  
لقد أسقطت أدبيات التنمية التقليدية البيئة وتعاملت معها كمجرد وسيلة لتحقيق التنمية، لقد فصلت هذه األدبيات     

عي والبيئي يف التنمية، وهو البعد الذي اتضح اآلن عمق حضوره ينما هو طبيعي وما هو اجتماعي ومت جتاهل البعد الطبي
ثريه يف جممل مسارات التنمية واحلياة، وأضحت العديد من اجلهات تصبوا إىل حتقيقه أسقطت أدبيات التنمية التقليدية  و

هو اجتماعي ومت  البيئة وتعاملت معها كمجرد وسيلة لتحقيق التنمية، لقد فصلت هذه األدبيات ينما هو طبيعي وما
ثريه يف جممل مسارات التنمية  جتاهل البعد الطبيعي والبيئي يف التنمية، وهو البعد الذي اتضح اآلن عمق حضوره و

  واحلياة، وأضحت العديد من اجلهات تصبوا إىل حتقيقه
I -1-بداية ظهور مصطلح التنمية املستدامة .  

لبيئة و احلفاظ على املوارد وتثمينها كان من      ال متثل التنمية املستدامة ظاهرة اهتمام جديدة، حيث أن االهتمام 
خذ أطراً منهجية إال يف النص الثاين  األهداف اليت سعى إليها الناس يف احلضارات القدمية، غري إن هذا االهتمام مل يكن 

قل رأس املال الطبيعي لألجيال القادمة قد ظهرت بقوة يف بداية القرن العشرين، حيث من القرن املاضي، كما أن مسالة ن
واصدر االحتاد الدويل للمحافظة على  1915أن اللجنة الكندية للمحافظة على البيئة قد أشارت إىل هذه املسالة يف عام 

سس عام  ، و قد 1950الطبيعة عرب العامل يف عام بيان عن احملافظة على "تقريرا حول  1948املوارد الطبيعية الذي 
ملصاحلة بني البيئة واالقتصاد ، 2014امساعيل و العشماوي، (اعترب هذا التقرير رائدا يف جمال املقاربة الراهنة املتعلقة 

  .)15صفحة 
حية،      استخدم اقتصاديو التنمية تعبري املستدامة حماولة منهم إليضاح التوازن املطلوب بني النمو االقتصادي من 

حية أخرى حتياجات . واحملافظة على البيئة من  واليت تشري حسب رأيهم إىل توفري احتياجات اجليل احلايل دون اإلضرار 
ومتثل قاعدة املوارد . ي ونوعية احلياة الشاملة تعتمد بشكل جوهري على نوعية البيئةأجيال املستقبل، أي أن النمو املستقبل

  .)17، صفحة 2014امساعيل و العشماوي، (الطبيعية لبلد ما ومسة هوائه ومائه و أرضه إر مشرتكا ألجياله برمتها
، ضمن تقرير هلا عام 1983مية خالل مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة عام وتعرف اللجنة املتشكلة عن البيئة والتن  

ن التنمية املستدامة هي احملافظة على حقوق األجيال احلاضرة دون اإلجحاف حبقوق األجيال القادمة اليت 1987  ،
الين للثروات الطبيعية والرتكيز متتد لفرتة أوسع من فرتة خطط التنمية املتعارف عليها، وهذا طبعا من خالل االستغالل العق

  .)200، صفحة 2012بويهي، (البيئة واحرتامعلى احملافظة 
I -2- مفهوم التنمية املستدامة.  

تتكون التنمية املستدامة من كلمتني، التنمية واليت تعين إحداث تغريات يف مجيع جماالت احلياة االقتصادية      
وعرف مؤمتر . واملستدامة تعين دائمة حاضرا ومستقبال. واالجتماعية والثقافية، لتكون يف مستوى تطلعات هذه الشعوب

ا ضرورة اجناز احلق يف التنمية حبيث تتحقق على حنو متساو مع التنمية املستدامة على  1992ريودي جانريو لسنة  أ
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احلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل، أي أن عملية التنمية اليت تليب أماين وحاجات احلاضرين دون تعريض 
متثل محاية البيئة جزءا ال يتجزأ  ولكي تتحقق التنمية املستدامة ينبغي أن. قدرة أجيال املستقبل على تلبية احلاجات للخطر

  .)323، صفحة 2009خباية و بوقرة، (من عملية التنمية وال ميكن التفكري مبعزل عنها
ل األمثل فالتنمية املستدامة اليت أطلق عليها البعض التنمية املتواصلة والتنمية املستمرة، واليت ترتكز على مبدأ االستغال    

للموارد والثروات بطريقة ال ختل مبقدرات األجيال القادمة من املوارد الطبيعية، هلا جمموعة من األبعاد نشري إليها فيما 
  :)72-71اجلوزي، الصفحات (يلي
دة نصيبه من السلع : البعد االقتصادي -  تسعى التنمية املستدامة إىل حتسني مستوى الرفاهية لإلنسان من خالل ز

نه ليس اهلدف . واخلدمات الضرورية املوارد الطبيعة فقط، ولكن استخدامها  استخداموهناك من يرى البعد االقتصادي 
قل تكاليف ممكنة   .)39، صفحة 2012الشافعي، (فضل طريقة ممكنة، حبيث يتم حتقيق أفضل عائد 

ت واألنساق البشرية والعالقات الفردية واجلماعية وما تقوم به من جهود تعاونية : البعد االجتماعي -   أويشمل املكو
ت معرفية جيدة للحقوق والواجبات وتنمية  أو. ما تسببه من مشاكل أو تطرحه من احتياجات بوجه هو توافر بيا

  .)39، صفحة 2012الشافعي، (االنتماء والعالقات اجليدة
ت : البعد البيئي -  ويركز على حسن التعامل مع املوارد الطبيعية وتوظيفها لصاحل اإلنسان، دون إحداث خلل يف مكو

  . البيئة
تعترب احملاسبة املستدامة أداة فعالة ميكن توظيفها ملساعدة املنظمات لتصبح أكثر استدامة، وتوضح كيف ميكن     

ثريات االستدامة على مستوى املنظمة، وبصورة أخرى احملاسبة  للمحاسبة املالية التقليدية أن متتد لتأخذ يف احلساب 
دف حتسني األداء البيئي املستدامة هي استخراج وحتليل واستخدام املع لومات البيئية واالجتماعية ذات القيم النقدية 

العتماد على توسيع إطار احملاسبة املالية لتقابل املتغريات املستجدة، وكذا الرتكيز على ضرورة  واالجتماعي واالقتصادي، 
لطفي، املراجعة (قرارات التنمية املستدامة  ختاذاأن تتضمن التقارير النتائج البيئية واالجتماعية واالقتصادية لإلنتاج لدعم 

  .)37-36، الصفحات 2005البيئية، 
ا إىل جمموعة من األدوات من       مج عمل حيقق االستدامة والتواصل لعميال وحتتاج املؤسسة لكي تستطيع تكوين بر
  :)39-38، الصفحات 2005لطفي، املراجعة البيئية، (بينها

 املراجعة البيئية؛ -
 إعداد تقارير االستدامة؛ -
 .احملاسبة البيئية -
I -3-املراجعة عن التنمية املستدامة.  

كيد      مراجعة تقرير التنمية املستدامة هي خدمة جديدة يف ميدان املراجعة، وتعين التحقق من تقرير االستدامة وإعطاء 
ا التأكيد  خبصوص األداء املايل والبيئي واالجتماعي للمنظمات، وهناك من يعترب املراجعة عن التنمية املستدامة على أ
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ومات اليت يشتمل عليها تقرير احملاسبة عن التنمية املستدامة، لتوضح مدى إمكانية املستقل وهو عبارة عن تقييم للمعل
االعتماد على هذا التقرير بواسطة أصحاب املصلحة، فهذه العملية تشتمل على فحص ملدى جودة نظام وعمليات 

ت حماسبة التنمية املستدامة اليت نتجت عنها املعلومات اليت يشتمل عليها التقرير   .)26، صفحة 2011حسن، (ومكو
ت التالية   .)28-26، الصفحات 2011حسن، (:ويتكون نطاق مراجعة تقرير التنمية املستدامة من املستو

حيث يتم مراجعة مدى التزام " االلتزاممراجعة "ويتمثل يف نطاق مراجعة تقرير التنمية املستدامة يف : املستوى األول -
لتنمية املستدامة ودور املنشأة يف حتقيق هذه االستدامة لقوانني والتشريعات والقواعد املتعلقة    .املنشاة 

إلضافة إىل : املستوى الثاين - ملستوى األول  حيث " مراجعة النظم"ويتضمن هذا املستوى مراجعة االلتزام املتعلقة 
  .وتقييم فاعليتها ومدى كفاءة تنفيذها) االقتصادية، االجتماعية، والبيئية(ز على نظم اإلدارة يف املنشاة يتم الرتكي

ملستوى : املستوى الثالث - ملستوى األول، ومراجعة النظم املتعلقة  ويتضمن هذا املستوى مراجعة االلتزام املتعلقة 
إلضافة إىل أن هذا املستوى يصف النهج ال تقليدي للمراجعة، من خالل اختيار عينة ذات صلة بقياس الثاين، 

لنسبة لألداء البيئي يكون الرتكيز األساسي على التأثري املباشر للشركة على املاء واألرض  األداء البيئي للشركة، فمثال 
ر التلوث املباشر والتخطيط حلاالت الطوارئ والصحة والسالمة   .واهلواء ولذا فهو يركز على أ

إلضافة إىل هذا املستوى، والذي يتجاوز فيه تقنيات املراجعة البيئية : ستوى الرابعامل - ت الثالث  ويتضمن املستو
ت  ا دورة حياة املنتج، األثر على مشرت ملراجعة االيكولوجية، اليت ينبغي أخذ بعني االعتبار  التقليدية، ويتعلق 

النقراض، وحقوق اإلنسان واحليوان، كل هاته العناصر جيب عدم املواد اخلام، التنوع البيولوجي، املصادر امل هددة 
  .جتاهلها يف املراجعة االيكولوجية

إلضافة إىل هذا املستوى، الذي يتم توسيع نطاق املراجعة، حبيث أن : املستوى اخلامس - ت األربع  ويتضمن املستو
ج شامل يقوم على نظرة واضحة اهلدف النهائي هو التحرك حنو مراجعة االستدامة، ويف هذا  اخلصوص يتم إتباع 

وشاملة ألداء الشركة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، أي أن يتم يف هذا املستوى مراجعة األبعاد الثالثة 
  .للتنمية املستدامة

II - املسؤولية االجتماعية للمؤسسات. 
تتزايد يوما بعد يوم أمهية احملاسبة عن األداء االجتماعي للمنشآت، والرقابة عليه، والتقرير عنه، فلم يعد معيار الربح       

هو املقياس الوحيد للحكم على مدى كفاءة املنشات، بل أن هناك معايري أخرى أصبح من الواجب أخذها بعني 
نشات هو حتقيق أقصى قدر من الربح، بل أصبح اضطالع املنشات االعتبار، كما انه مل يعد اهلدف الوحيد للم

ا لة، (مبسؤوليتها االجتماعية من ضمن أهدافها الرئيسية اليت تسعى للوفاء    .)06، صفحة 2010ا
II -1-مفهوم املسؤولية االجتماعية.  

لتنمية املستدامة، حيث يوجب       مفهوم املسؤولية االجتماعية مفهوم متغري ودائم التطور، و هو مرتبط بشكل عضوي 
لبيئة واملشاركة  االقتصادية واالجتماعية، كما يتوجب  التنمية يفعلى الشركات جبانب البحث عن الثروة والربح، االهتمام 
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عليها كذلك العمل يف إطار من الشفافية و احملاسبة، و مراعاة أخالقيات األعمال و حقوق املوظفني و العمال، و حماربة 
للتصدي الفساد، و املنافسة الشريفة، وتتعدى مسؤوليات الشركات املسامهة يف األعمال اخلريية لتشمل توفري آليات فاعلة 

ا  ا العليا وجمالس إدار ت االجتماعية القائمة وحماولة إجياد احللول لديها، و توفري الدعم و املساندة من قبل إدارا للتحد
تمعات اليت تعمل  يف التنمية املستدامة إىلمن أجل التوصل  ا، سواء على املستوى احمللي أو العاملي، و حترص بعض ا

ا االجتماعية، يرتافق مع إصدار تقريرها  الشركات الكربى على إصدار و نشر تقرير عن التزامها و تنفيذها ملسؤوليا
 (2015 ,كردي،).السنوي

إلنفاق على األنشطة االجتماعية املختلفة بعد أن      النقد املوجه إليها بشأن  ازدادلقد ازداد اهتمام منظمات األعمال 
تمع والبيئة اليت تعمل فيها، إذ ال يستطيع املديرون اختاذ القرارات املعتمدة  حها وعدم مراعاة ا تركيز اهتمامها بتعظيم إر

مفقط على املنافع االقتص تمع دفع إدارات . ادية ملنظما دة اإلدراك والوعي لدى أفراد ا فالتشريعات اجلديدة وز
  .)306املعاين، صفحة (املنظمات لتحمل املسؤولية االجتماعية

لظهور عندما بدأت تعمل املنظمات على حتسني ظروف العمل الداخلية لديها،      بدأ مفهوم املسؤولية االجتماعية 
م، غري أن املفهوم أصبح حديثا أكثر  دة أجورهم وتوفري الرعاية الطبية لعائال إضافة إىل قيامها بتحسني حياة العاملني، وز

دة  عمقا ومشوال ويركز على مجيع اجلوانب املتعلقة بتحسني نوعية احلياة بشكل عام وتوفري االستقرار االجتماعي، وز
تمع كافة دون متييز كما يتضمن مفهوم املسؤولية االجتماعية إىل اإلشارة إىل انه . التكافل االجتماعي، والعناية بشرائح ا

ختاذ ما هو يف صاحل رفاهية عند قيام املنظمات بتقييم القرارات من الوجهة األخالقية فانه يتعني أ ن يكون هنالك تسليم 
تمع ككل، وتنمية وتطوير البيئة    .)306املعاين، صفحة (ا

II -2-أبعاد املسؤولية االجتماعية.  
فاملسؤولية االجتماعية اليت ترمز إىل التزام قطاع األعمال مبتابعة السياسات واختاذ القرارات واألعمال اليت تفيد      

تمع، هلا جمموعة من األبعاد نشري إليها فيما يلي   :)315-313املعاين، الصفحات (ا
ن يكون منتجا ومرحبا ويليب احلاجات االستهالكية ومفاده أن ع: البعد االقتصادي - لى قطاع األعمال االلتزام 

 .للمجتمع
ويستند إىل القوانني والتشريعات كقوانني محاية املستهلك ومحاية البيئة من التلوث وغريها من القوانني : البعد القانوين -

ملسؤولية االجتماعية  .اليت تؤطر اهتمام قطاع األعمال 
الذي يعكس الرموز غري املكتوبة، واملبادئ، والقيم، والعادات، والتقاليد، والدين وكل ما له عالقة : خالقيالبعد األ -

تمع واليت تذهب إىل ما هو ابعد من األبعاد اليت حيددها القانون  .جتاهات ا
تعترب املسؤولية اخلريية أو اإلنسانية لقطاع األعمال مسؤولية اختيارية ومن الصعب احلكم والتحقق : البعد اخلريي -

منها، ويظهر ذلك مثال من خالل املساعدات املقدمة من قبل مؤسسات األعمال يف سبيل معاجلة بعض األمراض و 
 . املسامهات املقدمة لدعم التعليم



 

ملنظمات يف حتقيق التنمية املستدامة ـــــ دور تفعيل املسؤولية االجتماعية واملراجعة البيئة  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   مادي وتوبني .حبيده ـ
 

 
ة عین الدفلى بجامعة 250 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم س  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انة خم  الجزائر-مل

 

تمان       ما التقليدية و  ت من الواجب عليهما تغيري اجتاها وما جتدر اإلشارة إليه هو أن مهنيت احملاسبة واملراجعة 
االت اآلتية تمع يف التعرف على األداء االجتماعي للمؤسسات، الذي يشمل ا لطفي، املراجعة البيئية، (مبساعدة ا

  :)72-71، الصفحات 2005
تمع؛ -  تفاعل أو تالحم املشروع مع ا
 تنمية املوارد البشرية؛ -
 املسامهة يف تنمية املوارد الطبيعية والبيئية؛ -
 .االرتقاء مبستوى جودة السلع أو اخلدمات املقدمة -

II -3-املراجعة االجتماعية.  
، حيث ورد هذا االصطالح ألول 1923مل يكن مصطلح املسؤولية االجتماعية مستخدما يف الفكر احملاسيب قبل عام     

لدرجة األوىل هي مسؤولية اجتماعية، وان بناء أي منظمة  مرة عندما مت اإلشارة إىل أن مسؤولية أي منظمة هي 
ا  داء وظائفهاواستمرارها حيتم عليها أن تلتزم وتستويف مسؤوليا وهذا ما أدى يف النهاية إىل . االجتماعية عند قيامها 

ا االجتماعية   .البحث عن وسيلة أو جهاز من شانه التقرير عن مدى التزام املنظمات مبسؤوليا
ملسؤولية االجتماعية للمنظمات وما تبعه من ظهور احملاسبة االجتماعية كأداة لقياس ا ألداء لقد كان من نتاج االهتمام 

االجتماعي لتلك املنظمات وإعداد التقارير والقوائم االجتماعية أن نبعت احلاجة إىل وسيلة للتحقق وتقييم ذلك األداء، 
بصورة مستقلة عن األداء االقتصادي للمنظمات، وبذلك جرى البحث إلجياد مفهوم جديد للمراجعة حتكمه جمموعة من 

ماعي ألداء املنظمة، وقد أطلق على ذلك املفهوم اصطالح املراجعة املعايري لغرض فحص وتقييم اجلانب االجت
  .)70، صفحة 2005لطفي، املراجعة البيئية، (االجتماعية

ا االجتماعية صدر امليثاق العاملي لألمم املتحدة       كما انه من منطلق حاجة املنشآت املختلفة لالضطالع مبسؤوليا
للمسؤولية االجتماعية متضمنا عشرة مبادئ متفق عليها يف جماالت حقوق اإلنسان، وحقوق العاملني، ومحاية البيئة 

ا عند اختاذ ومكافحة الفساد، وعمل هذا امليثاق على حث امل نشآت على االلتزام بتلك املبادئ والعمل على مراعا
القرارات ووضع االسرتاتيجيات، ومن هنا تزايد االهتمام بتوفري أساليب أو مقاييس للمحاسبة عن األداء االجتماعي 

لة، (راجعة االجتماعيةللمنشات، وهو ما يطلق عليه احملاسبة االجتماعية وكذا مبراجعة هذا األداء وهو ما يطلق عليه امل ا
  .)07-06، الصفحات 2010

ألنشطة       ت واملعلومات اليت تضمها القوائم املالية املتعلقة  ا الفحص احملايد للبيا تعرف املراجعة االجتماعية على أ
ت صحي دف التأكد من أن تلك البيا حة، وان تقرير األداء االجتماعي عنها يعطي صورة صادقة االجتماعية للمنشأة، 

لة، (وواضحة عن األنشطة االجتماعية للمنشأة   .)06، صفحة 2010ا
، الصفحات 2011يوسف كلبونة، امحد (:يرتبط وجود التدقيق االجتماعي على جمموعة من املتطلبات، تتضمن      
251-252(.  

ا؛ -  حتديد فلسفة املنشأة اجتاه املسؤولية االجتماعية اليت يتعني عليها القيام 
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 وضع أهداف لربامج العمل االجتماعي واليت تتماشى مع فلسفة املنشاة كما مت حتديدها يف اخلطوة السابقة؛ -
 األهداف املوضوعة؛إعداد برامج للعمل االجتماعي لتحقيق  -

وعلى ضوء هذه املتطلبات األساسية ميكن للتدقيق االجتماعي أن يلعب دورا حيو يف احملاسبة والرقابة على األداء      
 :االجتماعي عن طريق جمموعة من اخلطوات املتتابعة وهي

ت عن تكلفة األداء فيما يتعلق بربامج العمل االجتماعي؛ -  جتميع البيا
ت وخمرجات برامج العمل االجتماعي ومقابلتها مبعايري حمددة مسبقا، مع مراعاة ضرورة حل مجيع قياس مدخال -

ت اليت تعرتض عملية قياس كل من التكاليف واملنافع االجتماعية؛  املشاكل والصعو
 تصميم تقرير أو تقارير عن األداء االجتماعي؛ -
 تنفيذ الربامج املوضوعة وعالقة ذلك بفلسفة وأهداف املنشاة تقييم األداء عن طريق حتديد مدى الفعالية والكفاءة يف -

ال  .يف هذا ا
  )255، صفحة 2011امحد يوسف كلبونة، (سيساهم اعتماد أو استخدام املراجعة االجتماعية فيما يلي    

دة االعتماد على القوائم والتقارير االجتماعية اليت  -  متثل خمرجات أي نظام للمحاسبة االجتماعية؛ز
ألنشطة ذات املضمون االجتماعي؛ -  تشجيع االهتمام 
ا املشروع يتضمن املراجعة املالية واملراجعة اإلدارية واملراجعة  - إجياد نظام متكامل ملراجعة األنشطة اليت يقوم 

 االجتماعية؛
 داء االجتماعي وتنفيذ مسؤوليتها االجتماعية؛حتديد مدى التقدم الذي أحرزته املنشاة يف جمال األ -
 توفري معلومات دقيقة وصادقة عن األداء االجتماعي للشركات االقتصادية ميكن االعتماد عليها؛ -
 .املسامهة يف حتديد كل من التكاليف واملنافع االجتماعية للمنشاة ومن مث حتديد نتيجة األداء االجتماعي للمنشاة -

III - املراجعة البيئية.  
لقد ساهم ظهور القضا البيئية احلساسة مثل االحتباس احلراري ونفاذ طبقة األوزون واألمطار احلامضية واحنسار طبقة     

لبيئة بدءا من اإلنسان العادي وحىت الدول واملنظمات، وأدرك العامل ضرورة التعاون ...اجلليد، دة االهتمام  احل إىل ز
ت اليت تواج لسويد عام الدويل إزاء التحد ، ملناقشة قضا 1972ه البيئة، وذلك يف االجتماع الذي عقد يف استكهومل 

مج  2997القرار رقم  1972البيئة، وعلى إثره تبنت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف ديسمرب  القاضي بتأسيس بر
  .)06، صفحة 2008العتييب، (األمم املتحدة للبيئة

III -1-مفهوم املراجعة البيئية.  
ا فحص انتقادي دوري منظم وموثق وموضوعي بواسطة       تعرف وكالة محاية البيئة األمريكية املراجعة البيئية على أ

ثريها  ا من أنشطة فرعية لتحديد  املنشأة أو بواسطة جهة مستقلة ذات سلطة قانونية للعمليات اإلنتاجية وما يرتبط 
ا ت املتحدة األمريكية، املراجعة البيئية هي عبارة عن جزء وحسب جممع املراج. على البيئة ومتغريا لوال عني الداخليني 
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ا كافية ومالئمة  متكامل من نظام اإلدارة البيئية، من خالهلا وبواسطتها حتدد إدارة املنشاة ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية 
ملتطلبات القانونية وكذا متطلبات السياسة ال ، الصفحات 2005لطفي، املراجعة البيئية، (داخليةوتضمن االلتزام 

134-135(.  
ا 1993وحسب جلنة االحتاد األورويب اليت أقرت يف مارس       مج اإلدارة واملراجعة تضمن تعريف املراجعة البيئة  : بر

لنظم ال دف إىل التأكيد من االلتزام  لقائمة البيئية عملية فحص  ت واملعلومات الواردة  بيئية، والتأكيد من أن البيا
  .)14، صفحة 2008التوييت، ("ميكن االعتماد عليها، وانه قد مت توفري كافة التفاصيل عن مجيع القضا اهلامة واملالئمة

وعموما املراجعة البيئية هي عملية فحص انتقادي، دوري،منظم، موثق، وموضوعي، يهدف إىل التأكد من مدى     
لقوانني واللوائح والنظم البيئية، وحتديد مدى مالئمة وضمان اإلفصاح املناسب عن القضا البيئية اهلامة يف  االلتزام 

لقائمة البيئية ت واملعلومات الواردة  ، مبا ميكن من االعتماد عليها يف اختاذ القرارات، ومن هنا فاملراجع البيئي هو البيا
ذلك الفرد أو الفريق من املراجعني سواء الداخليني أو اخلارجيني الذي ميتلك الكفاءة املطلوبة ألداء املراجعة البيئية، ويتعني 

، 2008التوييت، (إصدار حكم موضوعي أن يكون حيادي ومستقل بشكل كلي عن األنشطة حمل املراجعة، من اجل
  .)11صفحة 

ا االحتاد الدويل للمحاسبني واالحتاد االسرتايل للبحوث احملاسبية فان املراجعة البيئية       وحسب دراسة أيضا قام 
  :)131صفحة ، 2005لطفي، املراجعة البيئية، (تتضمن

 تقييمات تلوث املواقع وتقييمات األثر البيئي لالستثمارات املخططة؛ -
 املراجعات القانونية البيئية أو املراجعات السابقة للحيازة أو االقتناء؛ -
لقوانني والتشريعات البيئية اممراجعة تقارير األداء البيئي للشركة ومدى التز  -   .الشركة 

ا القيام مبراجعة أدائها البيئي       وحىت حتافظ املؤسسة على بيئتها ومن مث املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة جيدر 
دف التمكن من اكتشاف أوجه قصور أو عدم كفاية هذا النظام والعمل على معاجلتها يف  بصورة دورية ومنتظمة، وذلك 

دف املرا ال    :)05، صفحة 2013رينوبة،، (إىلجعة اقرب وقت، ويف هذا ا
 التأكيد من مدى فعالية نظام اإلدارة البيئية؛ -
لشكل املالئم؛ -  تقييم مدى مالئمة نظام احملاسبة البيئية أو أن اإلفصاح عن املشاكل البيئية يتم 
لقوانني والتشريعات البيئية؛ -  تقييم مدى التزام املنظمة 
 حتملها فعال؛ أوحتديد ما إذا كان املستهلك معرض لتحمل التزامات  -
ت واملواد السامة اليت سبق أن تعرضت للتلوث -  .حتديد ما إذا كانت املنظمة عملت على رفع التلوث والنفا

III -2-املراجعة ومهمة التقرير عن األداء البيئي للمؤسسة .  
ألمور البيئية داخل املؤسسة، يبدو ذلك من      أولت التنظيمات العلمية واملهنية يف جمال املراجعة واحملاسبة اهتمام كبريا 

ت  خالل إقرارها بضرورة اإلفصاح عن األداء البيئي، فمجلس معايري احملاسبة املالية وهيئة تداول األوراق املالية يف الوال
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إلضافة املتحدة األمريكية اعرت  مهية القياس واالعرتاف واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة النامجة عن القوانني البيئية،  فت 
عتبارها عبئًا تتحمله املؤسسة مع ضرورة اإلفصاح عن األداء البيئي   .             إىل حتديد التكاليف البيئية 

صادية فقد تطلب األمر تطوير معايري القياس واإلفصاح عن ومن منطلق التأثريات البيئية ألنشطة املنشآت االقت     
نشطة املنشآت االقتصادية، وهو ما سيؤثر بطبيعة احلال على املراجعني حني ممارستهم  املعلومات البيئية ذات الصلة 

  .)10، صفحة 2008رمزي، (اهلم عند مراجعة القوائم املالية ألعم
خذها املدقق بعني االعتبار عند حصوله      ت حول أسئلة توضيحية قد  حلصول على إجا وجيب على املدقق القيام 

ت املستلمة من  على فهم املنشاة وبيئتها، وقد يكون من الضروري للمدقق أن يستشري خبريا بيئيا عند تقييم اإلجا
مو  ، الصفحات 2009، .مجعة ا(:ر بيئية، ومن بني هذه األسئلة مايليموظفي املنشأة استجابة ألي استفسارات تتعلق 

4 -5(  
ت املالية هلا؟ -   .هل املنشاة تعمل يف قطاع معرض ملخاطر بيئية مهمة واليت قد تؤثر سلبا على البيا
  .نني واألنظمة البيئية الواجبة التطبيق على املنشأة؟ما هي القضا البيئية يف قطاع املنشاة بشكل عام؟ وما هي القوا -
هل تقوم الوكاالت امللزمة مبراقبة التزام املنشاة مبتطلبات البيئة املفروضة مبوجب القوانني وهل مت إصدار تقارير من قبل  -

ا املالية؟ ثري على املنشأة وبيا   .هاته الوكاالت، واليت قد يكون هلا 
مور بيئية، وهل هناك دعوى قضائية غري هل هناك سوابق ل - غرامات أو دعاوى قضائية ضد املنشأة أو مسريها تتعلق 

مينية ملخاطر البيئية ؟ لقوانني واألنظمة البيئية؟ وهل هناك تغطية  اللتزام    .مفصول فيها تتعلق 
ت اخلطرية هل لدى املؤسسة نظم معلومات بيئية، وهل يوفر هذا النظام معلومات حول الكم - يات الفعلية لإلنبعا

  .مثال؟
دعا االحتاد الدويل للمحاسبني، ضمن التوصيات اليت وجهها إىل جمموعة العشرين خبصوص األزمة املالية     

 ،.مجعة ع(، إىل دعم أدوات ومقاييس لتحقيق االستدامة على نطاق العامل، وذلك من خالل)2007/2008(
  :)37، صفحة 2009

تقدمي الدعم والتشجيع على تطوير إعداد تقارير أخرى غري مالية، فجهات اختاذ القرار وكذلك املستثمرين واحملللون -
ت املالية؛   واجلهات التنظيمية تسعى مجيعها وعلى حنو متزايد للحصول على معلومات غري مالية لدعم البيا

مع مسار التقارير السائدة ) مثال انبعاث الغازات املؤثرة على الغطاء النبايت(تغيريات املناخية النظر يف فوائد ربط تقارير ال-
  حاليا ومع األداء املايل؛

ملمارسات املتبعة يف إعداد التقارير املالية اليت تؤدي إىل تسهيل املسؤولية االجتماعية - العمل على التشجيع واالعرتاف 
  للشركات؛

حتقيق مزيد من االبتكار مبمارسات إعداد التقارير غري املالية اليت تيسر عملية املساءلة والقياس  تشجيع العمل على-
  لنسبة ألهداف التنمية األلفية لألمم املتحدة؛
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حملافظة على رأس املال يف القطاعني العام واخلاص، فنحن  - مساندة املسؤولية االجتماعية واالقتصادية الكربى فيما يتعلق 
تمع ال نعتمد فقط على الفوائد اليت جننيها من رأس املال الذي خيصنا، إال أننا بدال من ذلك نستهلك رأس املال كمج

  .املطلوب لألجيال املستقبلية
وتضمن خطاب االحتاد الدويل للمحاسبني املوجه إىل قادة جمموعة العشرين خالل اجتماعهم املنعقد يف جوان      

موعة على إجياد حلول للقضا العاملية من أجل حتقيق االستدامة والنمو، ويف هذا  2012 يف املكسيك، حث ا
ن تعمل على دعم وتعزي موعة  من (ز املوارد وترتيبات احلوكمة هليئات التنظيم العاملية اخلصوص دعا ضمن توصياته ا

اليت حددت بوضوح التوقعات واملسؤوليات، ويف هذا الصدد يعيد االحتاد الدويل التأكيد على ) ضمنها واضعي املعايري
ملالية، والتدقيق، وقواعد دعمه للرتتيبات املشرتكة بني القطاع العام واخلاص من اجل صياغة املعايري الدولية إلعداد التقارير ا

دة . األخالقيات، والتعليم احملاسيب دف إىل ز موعة على دعم املبادرات اليت  كما حث االحتاد الدويل للمحاسبني ا
الشفافية يف إدارة املوارد العامة، يكايف ذلك حتسني ممارسات احلكومة يف إعداد التقارير املالية، ووضع إطار حوكمة دويل 

القطاع العام، ومكافحة غسيل األموال، ومتويل اإلرهاب، وضمان تقييم االلتزامات الضريبية بشكل سليم  ملؤسسات
  )18جمهول، صفحة (وحتصيلها وفقا للقانون

  .نتائج الّدراسة والتوصيات: خامتة - 
ملنظمات يف حتقيق دور تفعيل : من خالل هذه الورقة البحثية اليت تناول موضوعها املسؤولية االجتماعية واملراجعة البيئة 

ملنظمات  إىل أي مدى ميكن: شكالية اآلتيةحماولة يف نفس الوقت اإلجابة عن اإل. التنمية املستدامة ملراجعة األداء البيئي 
حليل مت الوصول إىل صحة الفرضيات فبعد الدراسة الت. وحتميلها املسؤولية االجتماعية املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة

املطروحة، هاته الفرضيات كانت كلها تصب يف خانة الدور الذي يلعبه كل من حتميل املسؤولية االجتماعية للمنظمات 
واملراجعة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة، ويتجلى ذلك من خالل العالقة االجيابية اليت جتمع كل التغيريات ببعضها 

ا فان ذلك يعد سببا يف إسهامها  .البعض فبفضل حتميل املنظمات ملسؤوليتها االجتماعية والتقرير عن األداء االجتماعي 
يف حتقيق تنمية مستدامة تشمل ليس فقط النواحي االقتصادية فقط بل حىت اجلوانب االجتماعية والبيئية، تضمن حقوق 

  .      األجيال احلاضرة واملستقبلية
  :لصت الدراسة إىل النتائج اآلتيةولقد خ     

لبيئة بعداً جديداً لسياسة املشروعات حيث يواجه مديرو املشروعات التحدي التقليدي  - لقد أضاف االهتمام 
ا جتاه العوامل البيئية حية والتحدي اجلديد املتمثل يف مسؤوليا   .لتحقيق الرحبية وعائد األسهم من 

نمية املتواصلة والتنمية املستمرة، اليت ترتكز على مبدأ االستغالل األمثل للموارد والثروات تعترب التنمية املستدامة هي الت -
 .سلوب يراعي ضمان حقوق األجيال من هاته املوارد

تعترب املراجعة البيئية وإعداد تقارير االستدامة من بني األدوات واملقومات ترتكز عليها املؤسسات يف حتقيق التنمية  -
 .املستدامة
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تعترب مراجعة تقرير التنمية املستدامة خدمة جديدة تضاف إىل مهام املراجع، مينح من خالهلا هذا األخري رأي أو  -
لتنمية  لقوانني والتشريعات والقواعد املتعلقة  كيد خبصوص األداء البيئي واالجتماعية للمنظمات ومدى املنشأة 

 .املستدامة ودورها يف حتقيق هذه االستدامة
 . اك عالقة اجيابية بني كل من املراجعة البيئة وحتميل املسؤولية االجتماعية للمنظمات وحتقيق التنمية املستدامةهن -
ج شامل يقوم على نظرة واضحة وشاملة ترتكز على مراجعة األبعاد الثالثة  تعتمد مراجعة االستدامة، على - إتباع 

  ).يئيةاالقتصادية واالجتماعية والب(للتنمية املستدامة 
لتنمية املستدامةعية مفهوم متغري ودائم التطور، و مفهوم املسؤولية االجتمايعترب  -  . هو مرتبط بشكل عضوي 
لبيئة واملشاركة  - يف إطار حتقيق تنمية مستدامة فان جيب على الشركات جبانب البحث عن الثروة والربح، االهتمام 

 .االقتصادية واالجتماعية التنمية يف
ملنظمات على جمموعة من األبعاد تضم البعد االقتصادي، القانوين، األخالقي، البعد  - تشمل املسؤولية االجتماعية 

  .اخلريي، كلها هلا صلة مبفهوم التنمية املستدامة
ألنشطة ذات املضمون االجتماعي املسامهة يف حتديد كل من  - تشجع املراجعة البيئية واملسؤولية االجتماعية االهتمام 

 التكاليف واملنافع االجتماعية للمنشاة ومن مث حتديد نتيجة األداء االجتماعي للمنشاة
ئي لالستثمارات املخططة، وهو ما يتوافق مع املراجعة البيئية تتضمن تقييمات حول تلوث املواقع وتقييمات األثر البي -

 .مفهوم ومسعى التنمية املستدامة
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اية هاته الورقة البحثية - وضع اآلليات  ورةهو ضر بعد األخذ بعني االعتبار النتائج املذكورة  وما ميكن ان نوصى به يف 

االكفيلةل ا، من اجل املسامهة يف وتفعيل دور املراجعة البيئية اجتاه حميطها، االجتماعية  تحميل املنظمات ملسؤوليا
 . حتقيق التنمية املستدامة
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.االقتصاد الدائري مفتاح السیاحة المستدامة  
Circular economy key to sustainable tourism  .  

  
 . مخيس مليانة –جامعة اجلياليل بونعامة  ،أ أستاذ مساعد :1نورالدين زحويف -
 . مخيس مليانة –جامعة اجلياليل بونعامة  ، أ اضرأستاذ حم :2 بةـدمحم بن ذهي -
 . مخيس مليانة –جامعة اجلياليل بونعامة  ، أ أستاذ مساعد :3دمحانعبد القادر  -
   
 

  ملخص
والتقليل  املوارد الطبيعية على احلفاظ يفوذلك من خالل مسامهته االقتصاد الدائري ودوره يف حتقيق سياحة مستدامة،  أمهيةدف هذه الدراسة إىل إبراز 

إلضافة من هدر حويف حتقيق  التلوث البيئي من احلد يف فعال بشكل يساهم انه إىل املوارد  يعتمد على  أصبحكما  ،للحكومات واملؤسسات األر
عتبارها ك تفعيل أطر الرتويج والتعريف واجلذب السياحي للمؤهالت الطبيعية،   إىلأحد أهم مقومات اجلذب السياحي واجتهت العديد من الدول البيئة 

رات الوفود السياحية لالطالع على مجاليات البيئة يف بلد ماواالهتمام مبختلف ووسائل اجلذب اليت ذا فاالقتصاد الدائري  . ميكن من خالهلا ربط ز و
ا لضمان حتقيق التنمية السياحية املستدامة، واحلفاظ على ا لبيئة ومواردها يعد أحد اآلليات واإلسرتاتيجيات اليت جيب على القطاع السياحي االهتمام 

 .النادرة اليت متثل عنصر جذب سياحي قد ال يتوفر لدى الكثري من الدول السياحيةالطبيعية 
   السياحة املستدامة السياحة، االقتصاد الدائري، البيئة، :الكلمات املفاتيح

     . JEL :Q53 ،L83 ،Q57، Q56 صنيفالت
Abstract 
This study aims to highlight the importance of the circular economy and its role in achieving 
sustainable tourism, through its contribution to the preservation of natural resources and reducing the 
waste of resources in addition to contributing effectively to reducing environmental pollution, as it has 
become dependent on the environment as one of the most important attractions and many countries 
have moved to activate the frameworks of promotion, definition and attraction for natural 
qualifications, and attention to various attractions through which to link visits of tourist delegations to 
see Aesthetics of the environment in a country. Thus, the circular economy is one of the mechanisms 
and strategies that the tourism sector must take care of to ensure sustainable tourism development and 
the preservation of the environment and its scarce natural resources, which are a tourist attraction. 
Key words: Circular economy, environment, tourism, sustainable tourism   
Jel Codes Classification : Q53, L83, Q57, Q56. 

 

  : مقّدمة -
 العامل دول من الكثري واهتمت .العامل يف تطوراً ومنواً  الصناعات وأسرع أكرب من واحدة السياحة صناعة أصبحت       

ت، ألن مجيع على فيه لالستثمار الفرص له وهيأت التخطيط وأعدت له القطاع ذا  دول من كثري يف السياحة املستو
   .الوطين الدخل يعتمد عليها اليت الركائز أهم من العامل
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لتايل أحد أهم مقومات  إىلكما أصبح التوجه          عتباره مصدر مهم للمحافظة على البيئة و االقتصاد الدائري 
اجلذب السياحي واجتهت العديد من الدول إىل تفعيل أطر الرتويج والتعريف واجلذب السياحي ،  واالهتمام مبختلف 

رات الوفود السياحية لإلطالع على  السياحة الطبيعية هلا ،  إلمكانياتاووسائل اجلذب اليت ميكن من خالهلا ربط ز
  .ووضع سياسات مناسبة لتهيئتها ، وأيضا للمحافظة عليها من التدمري واهلدر

 ريكب بشكل يعود خاصة ملسامهته إمناحماولة حتقيق االستدامة للقطاع السياحي من خالل االقتصاد الدائري،  إن        
 تالنفا من ولوجي، واالستفادةيالب التنوع علي واحلفاظ ة،يعيالطب مواردها واستنزاف ئة و محايتها،يالب تدهور من احلد يف

ة، كما يشجع  االقتصاد الدائري على استخدام ياملناخ اتري التغ خماطر من واحلد عمالقة، ةيإنتاج ملشروعات لهايبتحو 
إلضافة إىل  تدويرها أو إعادة تصنيعها،التكنولوجيا لدعم خلق منتجات وأنظمة يتم فيها إعادة استخدام املواد وإعادة 

  تحجم النفا وخفض التلوث، علي القضاء
  :التالية اإلشكاليةمن خالل ما سبق ميكن طرح       

 كيف يساهم االقتصاد الدائري يف حتقيق االستدامة للقطاع السياحي؟
  :و عليه إشكالية البحث تتمحور حول التساؤالت اجلزئية التالية     

القتصاد الدائري ؟ و ما هي أهم  مبادئه؟ما  -  املقصود 
 فيما تتمثل أهم مزا االقتصاد الدائري؟ و ماهي أهم معوقات تطبيقه؟ -
 سياحة مستدامة تراعي اجلوانب البيئية؟ إىلماهي أهم اسرتاتيجيات الوصول  -

لتايل صناعة   :أمهية الدراسة ما فتئت صناعة السياحة تنمو مبعدل ملحوظ وتربز كواحدة من الصناعات الرئيسية، و
تولد األنشطة فيها  صناعةويف الوقت نفسه، . تعزز التنمية االقتصادية اليت تدعم يف معظمها الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان

ت هائلةأثرا سلبيا كبريا على البيئة حيث يتم التخلص من املنت   .جات بعد االستخدام، مما يسبب نفا
يوازن بني التقدم الذي  ومبادئه لالقتصاد الدائريحتديد البعد املفاهيمي نكمن أمهية الدراسة يف  ومن هذا املنطلق،       

سمح لقطاع السياحة بتحويل نفسه إىل ت د األساليب اليتيدحت، وكذلك االقتصادي واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية
التخفيف من القيود البيئية إلضافة إىل صناعة أكثر استدامة وصناعة قد تنجح يف توليد فوائد متعددة التخصصات 

 مبا يتماشى مع االقتصاد الدائري واالجتماعية واالقتصادية

I - اإلطار املفاهيمي لالقتصاد الدائري: 
املسرف للموارد الطبيعية يف العقود األخرية ، مما أدى إىل ندرة هذه املوارد، وتزايد كمية تكاثر االستهالك         

ت على أنواعها الناجتة من استهالك املنتجات  Richard Girling  حبسب البحث الذي أجراه ريشار كرلينغ. النفا
ت قبل خروجها % 90، فان 2005يف  ل نفا من املنتجات املصنعة % 80من املصنع ومن املواد األولية املصنعة تتحوّ

ثري اجليو 6ترمى خالل أول  ا، إضافة إىل املنافسة والتوتر الذي حيدثه السباق على النمو و سياسة -أشهر من حيا
مني املواد األولية وما ينتج عنه من تقّلب يف أسعار املنتجات هذا األمر اخلطري جيعلنا نطرح السؤال عن كيفية  .وخماطر 
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فهذه املعضلة كالسيف ذو حدين، عدا عن أن استهالك املوارد وما ينتج منه  .عاملنا مع هذه املوارد بطريقة أكثر استدامةت
ت أمر مرتبط بتأثري سليب وخطري على البيئة، إمنا ندرة املوارد أيضا حتّد من النمو االقتصادي يف مفهومه احلايل . من نفا

حية مهمة، وهي خفض استعمال املوارد عرب تصميم حاذق واختيار ذكي للمواد لذا، بدأ األخصائيون يفكرون بنا
دة إنتاجية املوارد   ).استعمال كمية أقل لكل منتج(وسلسلة معاجلتها أثناء التصنيع بغية ز

 I -1- تعريف االقتصاد الدائري:  
  :وضعت العديد من التعاريف لالقتصاد الدائري نذكر منها     

 ن الوعي بسيطتني األوىل مفادها فكرتني على يعتمد الدائري االقتصاد مفهوم أن إىل ماكارثر الني سةمؤس تقرير يشري -
ت يعترب ما  استخدام عن االقتصادي فصل النمو إىل احلاجة يف فتتمثل الثانية أما كمورد، استخدامه إعادة ميكن نفا

  .)5، صفحة 2018بطيب،  نفاح و( الطبيعية املوارد
لتقدم االجتماعي واحملافظة على رأس  - نه نظام تبادل ومشاركة يسمح  يعرف االقتصاد الدائري حسب األمم املتحدة 

نه نظام اقتصادي للتبادل واإلنتاج  مال الطبيعي والتنمية االقتصادية، كما عرفته وكالة البيئة والتنمية يف الطاقة بفرنسا 
  .)72، صفحة 2019سعود و فرحات، (
ائية إال بكميات قليلة جدا ويف أضيق احلدود، وال يرتتب  - ت  االقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال ينتج عنه  نفا

ت واملنتجات، وإعادة االس ر سلبية على البيئة ويقوم على تدوير املكو تخدام وتدوير جبودة عالية، كما أن عليه أي أ
لتايل  السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجديد من بداية تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة و

، والشكل )343، صفحة 2018مسري، ( ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة، ومبا حيقق التنمية املستدامة
  :التايل يوضح اكثر مفهوم االقتصاد الدائري

  مفهوم االقتصاد الدائري :  )01(شكل رقم 

 
)20/09/2019ريخ االطالع :(االلتزام العاملي متوفر على املوقع: املصدر  

 http://www.ocp-siam.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A 

 I -2- االقتصاد الدائري مبادئ:  
  :)8-6، الصفحات 2018نفاح و بطيب، ( يقوم االقتصاد الدائري على مخسة مبادئ أساسية وتتمثل يف 
إن استخدام املوارد يف تدفقات دائرية أو مبعىن أخر استغالل : Orgnise reverse cycles تنظيم دورات عكسية- 

ملقارنة مع النظام  املوارد ضمن حلقة مغلقة يعد أمرا ضرور يف االقتصاد الدائري، وهذا ما ميثل تباينا واضحا 



 

ـــــ          االقتصاد الدائري مفتاح السياحة املستدامة: عنوان املقال ـــ ـــ  بن ذهيبة دمحم، عبدالقادر دمحان، زحويفنورالدين  ــــ
 

 
ة  260 ــــــــــــــــ مخبر التنم انة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة و المقاوالت  الجزائر-المحل

 

اية عمر املنتجات من خالل  االقتصاد املعاصر، ومن أجل حتقيق صفة الدائرية، جيب أن جتمع وتعاجل القيمة يف 
عادة املوارد إىل سلسلة القيمة مثل التجديد وإعادة التدوير، حيث تعترب  نظام، وهذا ما يتضمن عمليات تسمح 
ت البيولوجية والتقنية مت تصميمها عن قصد كلي تدخل ضمن  ت، فاملكو ت، أين يلغي مفهوم النفا ت مغذ النفا

ت(دورة املواد، مبعىن تصبح خمرجات  ائيا ) غذاء(لية ما مبثابة مدخالت عم) نفا لنسبة لعملية أخرى مما يزيل 
ت   .  مفهوم النفا

 I -2-1- الفعالية من حيث املواردBe resource effective    :  
ا الكلية الكاملة من أجل خلق اثر إجيايب  دة فعالية استخدام املوارد إلمكا ووفقا . يهدف االقتصاد الدائري إىل ز

  :من املهد إىل املهد فإن األنشطة االقتصادية الدائرية تنقسم إىل جمموعتني لقاعدة 
لآلالت واملكائن واألبنية واجلسور  تلك األعمال واملمارسات الوقائية اليت تعزز إمكانية إعادة استخدام: جمموعة األوىل 

ا إىل آجل أخر بدال من  إحراجها اخلدمة وفقا ملبادئ االقتصاد اليت جتاوزت عمرها اإلنتاجي، ومتتد فرتة خدما
  .اخلطي، وذلك من خالل الصيانة واإلصالح وإعادة التصنيع والرتقيات والتحسينات التقنية 

واليت تعترب حمركا مناسبا للتغيري من مشكالت االقتصاد اخلطي إىل حلول االقتصاد الدائري الذي يقدم مقاربة خمتلفة  
  .  ن املعاصر يف االقتصاد والصناعةاختالفا جوهر عن الوضع الراه

 I -2-2-خلق املنفعة املتبادلة: (create mutual benefit) 
تمع من السلع وحتقيق    ميتلك االقتصاد الدائري نفس هدف االقتصاد اخلطي، والذي يتمثل يف تلبية احتياجات ا

التنمية، لكن طرق استخدام املوارد وطرق حتقيق املنافع ختتلف، لذا عند تغيري هذه األساليب، من الضروري تنظيم كل 
ل تنظيم مجيع عمليات الشركة لالستفادة من االنتقال إىل نشاط خللق منفعة متبادلة بني أصحاب املصاحل من خال

إلضافة إىل تقدمي عروض قيمة جديدة ومناذج اإليرادات اليت تتوافق مع االقتصاد الدائري  االقتصاد الدائري، 
دة فعالية املوارد م ن خالل واسرتاتيجيات املنظمة املوجهة للربح، هذا ميتد أيضا إىل مستوى سلسة التوريد، ألن ز

دة اإليرادات عن طريق بيع  ح اليت تعترب مقصد وهدف كل مؤسسة ، ولكن ز إطالة عمر املنتج قد يقلل من األر
ت أكرب واستنزاف أعلى(املزيد من املنتجات قد يؤدي إىل حدوث صراع    ).نفا

 I -3- أهداف االقتصاد الدائري:  
حبيث . غيري كل أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك غري املستدامةيقدم االقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي جديد يهتم بت

  :يهدف
ت بشكل كبري؛  -   حلفظ قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل النفا
ئية  - ين أكسيد الكربون؛يساهم االقتصاد الدائري يف تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهر ت غاز    وانبعا
  حتديث النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة؛  -
من التصميم واإلنتاج واالستهالك » من املهد إىل اللحد«االقتصاد الدائري يعىن بتناول حياة املنتج كما يعرف مبصطلح  -

ت  .ومن مث إدارة النفا
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  :كما يهدف االقتصاد الدائري أيضا إىل
النمو االقتصادي عن استخدام املوارد الطبيعية واألنظمة اإليكولوجية عرب استخدام تلك املوارد على حنو أكثر  فصل  -

 فعالية؛
ت واملنتجات، فضال عن مناذج األعمال   - يعترب  عامل يدفع حنو االبتكار يف جماالت إعادة استخدام املواد واملكو

 اجلديدة؛
 كما يهدف أيضا إىل حتقيق التنمية املستدامة؛    -

صناعة البيئة وإعادة تدوير : يساعد هذا االقتصاد يف املدى القصري والطويل يف إطالق سبع صناعات جديدة وهي
املخلفات، توفري الطاقة وخفض استهالكها، توفري الطاقة املتجددة، والصحة، االقتصاد اخلدمايت والتصاميم والتصورات 

  .)32، صفحة 2018فاطمة الزهراء و علي، ( بداعيةاإل
  االقتصاد الدائري اهداف: 02الشكل 

  
  )20/09/2019ريخ االطالع :(رد، تصاد الدائري كيفية حتويل االعباء اىل مواقاال: املصدر

https://www.envirocitiesmag.com/articles/generating_economic_development_through_integrated_wa
ste_management/waste_management_in_circular_economy.php  

  
I -4- مزا االقتصاد الدائري:  

ت،و من مث تقل تالنفا حجم ليتقل -  ت يف التحكم فيتكال ليواالنبعا  الضارة ؛ االنبعا
 مرة؛ من أكثر اإلنتاج يف املوارد استخدام إعادة - 
 املتجددة؛ غري الطاقة مصادر استخدام من احلد - 
 ئة؛يالب علي احلفاظ فيتكال ليتقل الطاقة،األمر الذي يؤدي إىل واستخدامات اخلام املواد فيتكال ليتقل - 
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 واملؤسسات؛ األسواق صورة نيحتس - 
  املوارد؛ استخدامات ميتعظ خالل من دةيجد ةيفيوظ فرص خلق - 
 االقتصاد؛ جماالت كافة يف واملشاركة التعاون زيتعز  - 
  املخلفات؛ إدارة فيتكال ليتقل - 
 دة؛يجد وصناعات أسواق خلق - 
  .ئةيللب قةيصد ةيإنتاج أنظمة علي االعتماد - 
 II - السياحة املستدامة اإلطار املفاهيمي حول:  
II -1- مفهوم السياحة املستدامة:  

ا) WTO(عرفت منظمة السياحة العاملية  احتياجات السياح واملواقع تلك التنمية اليت تليب : "السياحة املستدامة 
ا القواعد املرشدة يف جمال إدارة  ذه املواقع مستقبال، أي أ املضيفة إىل جانب محاية حق األجيال القادمة لالستمتاع 
املوارد بطريقة تتحقق فيها متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأيضا التكامل الثقايف مع العوامل البيئية 

 )351، صفحة 2018مسري، ( .لتنوع احليوي ودعم نظم احلياةوا
ر االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف احلالية : "السياحة املستدامة هي  خذ يف احلسبان كامل اآل السياحة اليت 

تمعات املضيفة   .)202، صفحة 2011عشي، ( واملستقبلية، ومعاجلة احتياجات السياح، والصناعة، والبيئة، وا
يت من السياحة مع عدم اإلضرار حبصة : "السياحة املستدامة تعين       حتقيق مستوى الرفاهية لألجيال احلالية اليت 

ألجيال احلالية والقادمة كل من السائح والسكان احملليني ملناطق اهلدف  األجيال القادمة من هذه الرفاهية، ونعين 
  (UNEP and UNWTO , 2005, p. 111) ".ةالسياحي اليت تتوفر فيها املوارد املختلف

ا         التنمية اليت يبدأ تنفيذها بعد دراسة علمية كاملة وخمططة داخل إطار التخطيط املتكامل : "كما تعرف أيضا 
من الدولة تتجمع فيه مقومات التنمية  للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل أو داخل أي إقليم

 1993وعرفه االحتاد األورويب للبيئة واملنتزهات الوطنية يف عام . "السياحية من عناصر جذب طبيعية وحضارية أو أيهما
لبيئة املعمارية: "ا بن الضيف و سلطاين، ( "نشاط حيافظ على البيئة وحيقق التكامل االقتصادي واالجتماعي وويرتقي 

  .)1056، صفحة 2011
والسياحة املستدامة هي نقطة توازن وتالقي ما بني احتياجات الزوار واملنطقة املضيفة هلم، مما يؤدي إىل محاية ودعم       

فرص التطوير املستقبلي، حبيث يتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والروحية، ولكنها 
 اقع احلضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع احليوي ومجيع مستلزمات احلياة وأنظمتهايف الوقت ذاته حتافظ على الو 

  .)1098، صفحة 2011طالب و وهراين، (
ن و بن حبيب، ( :للسياحة املستدامة ثالث مظاهر متداخلة      .)891، صفحة 2011بن بوز

 
  



 

 ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــــ كتاب 

 

 

انة  مخبر 263 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم  الجزائر ـــــــــــــــــ

 

II -1-1 - االستدامة االقتصادية:  
 خلق الثروة؛ -
 بعث استثمارات جديدة؛ -
 تنويع العائد االقتصادي ومصادر الدخل الوطين؛ -
 .حتسني البنية التحتية -
II -1-2 - االستدامة البيئية:  
 احملافظة على التوازن البيئي؛ -
 .استعماهلا او استخراجهاوضع ضوابط الرتشيد السلوكي يف استهالك املوارد او يف  -
II  -1-3- االستدامة االجتماعية والثقافية:  
  ؛...)الوكاالت احلكومية، املؤسسات اخلاصة واملواطنني( التقسيم العادل للمداخيل احملققة  -
 خلق مناصب شغل؛ -
ت؛ -  احرتام املكتسبات الثقافية والد
تمعات املنعزلة -  .تنمية العالقات االجتماعية وحتديث ا

II - 2- السياحة املستدامة ميادئ:  
لسياسات واملمارسات احمللية، جيب أن تؤخذ املبادئ التالية  عند حماولة دمج الرؤى والقضا سابقة الذكر واليت تتعلق 

  )95، صفحة 2009سامل محيد و طارق، ( :بعني االعتبار
ا جزء من اسرتاتيجيات احلماية أو التنمية املستدامة  أن يكون التخطيط للسياحة وتنميتها - ا واستثمارا وإدار

كما جيب أن يتم ختطيط وإدارة السياحة بشكل متداخل وموحد يضمن إشراك وكاالت حكومية . لإلقليم أو الدولة
 .خمتلفة، ومؤسسات خاصة، ومواطنني سواء كانوا جمموعات أم أفراد لتوفري أكرب قدر من املنافع

أن تتبع هذه الوكاالت، واملؤسسات، واجلماعات، واألفراد املبادئ األخالقية واملبادئ األخرى اليت حترتم ثقافة وبيئة  -
تمع وسلوكه مبا يف ذلك األمناط السياسية  .واقتصاد املنطقة املضيفة، والطريقة التقليدية حلياة ا

أجل احلماية واالستخدامات االقتصادية املثلى للبيئة  أن يتم ختطيط وإدارة السياحة بطريقة مستدامة وذلك من   -
 .الطبيعية والبشرية يف املنطقة املضيفة

تمع املضيف واملنطقة - تم السياحة بعدالة توزيع املكاسب بني مروجي السياحة وأفراد ا  .أن 
ا على السكان والبيئة الثق - ثريا افية قبل وأثناء التنمية، خاصة أن تتوفر الدراسات واملعلومات عن طبيعة السياحة و

 .للمجتمع احمللي، حىت ميكنهم املشاركة والتأثري على اجتاهات التنمية الشاملة
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ي تنمية سياحية أو أي  - أن يتم عمل حتليل متداخل للتخطيط البيئي واالجتماعي واالقتصادي قبل املباشرة 
تمع  .مشاريع أخرى حبيث يتم األخذ مبتطلبات البيئة وا

مج للرقابة والتدقيق والتصحيح أثناء مجيع مراحل تنمية وإدارة السياحة، مبا يسمح للسكان جي - ب أن يتم تنفيذ بر
م  .احملليني وغريهم من االنتفاع منن الفرص املتوفرة والتكيف مع التغيريات اليت ستطرأ على حيا

II  -3- ت التنمية السياحية املستدامة   :مكو
بن الضيف ( :وحماور املفهوم التنموي املستدام للسياحة إال أنه ميكن حصرها يف مكونني أساسني مهارغم تنوع االلتزامات 

  )1058، صفحة 2011و سلطاين، 
ا أو  - نه يعمل عل توريث الطاقة اإلنتاجية لألجيال القادمة بنفس قو بقوة املكون املادي للسياحة املستدامة 

  .أعظم حبيث نظمن أن استهالك الكميات اليوم ال يعوق الكميات املطلوبة استهالكها غدا
أما املكون املعنوي للسياحة املستدامة فيعزى إىل كون السياحة من الناحية االجتماعية والثقافية ليست حمايدة،  -

مما ).الدولة املضيفة وثقافة دولة السائحثقافة ( فهي تؤدي إىل حدوث تقلبات واحتكاكات بني نوعني من الثقافات 
  .خيلق تواصل اجتماعي وتواصل بيئي

  :فالتنمية السياحية تليب رغبة ثالث أهم طوائف   
م وهو ما يستوجب تنويع سياحة الغد :السياح م واحتياجا   .بتقدمي ما يتالءم مع رغبا

حة فرصة التأهيل والتكوين املتواصل هلمإذ يتعني حتسني ظروف العمل بقطاع السياح :موظفو السياحة        .ة وإ
خذ السياحة شكل يتالءم والثقافة احمللية لسكان املقصد السياحي  وأن تساهم  :سكان املقصد السياحي     ن 

 .بطرقة ملحوظة يف رفع مستوى الدخل واملعيشة وإال تعرضت لظواهر الرفض احمللي
II  -4- أهداف التنمية السياحية املستدامة:  

  )202، صفحة 2011عشي، ( :ميكن إمجال أهم أهداف التنمية السياحية املستدامة فيما يلي
ر السلبية سيما يف مناطق  لبيئة، وحتافظ على اإلطار االيكولوجي، وتتفادى هذه اآل التوسع تنمية ال تدمر وال تضر 

 السياحي؛
تمعات احمللية، تشمل عناصر اجلذب السياحي، مع األخذ بعني  إقامة مشروعات تنموية صغرية متجددة من طرف ا

 االعتبار احملافظة على البيئة؛
الستمرار احلضاري واالجتماعي للمجتمعات والشعوب، حبيث تصبح التنمية السياحية داعما للمحافظة على  االهتمام 

ا؛ البيئة ا، واحلد من سلبيا  االجتماعية واحلضارية، وتشجيع إجيابيا
ا إلقامة املشروعات  إحرتام السياحة املتواصلة إلمتداد الطبيعة، حبيث ال يتغري من طبيعتها جراء املغاالة يف استخداما

 السياحية الكبرية، مما يؤثر على البيئة الطبيعية؛



 

 ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــــ كتاب 

 

 

انة  مخبر 265 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم  الجزائر ـــــــــــــــــ

 

تمعات مع احلفاظ على هذه تعترب التنمية السياحية املتواصلة أ داة جيدة إلدارة املوارد البشرية والبيئية، وتوجيهها خلدمة ا
 .املوارد ومحايتها من كل أشكال االستغالل غري العقالين

II  -6- متطلبات التنمية السياحية املستدامة:  
، 2013مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ( :املتطلبات الرئيسية للسياحة املستدامة تشمل يف األمد القصري مايلي 

  )20صفحة 
 التوعية مبا تؤدي إليه األضرار البيئية من إضعاف جلاذبية الوجهة السياحية؛ -
 تشجيع اإلملام مببادئ وأساليب إدارة البيئة، مبا يشمل اسرتاتيجيات احملافظة على الطاقة واملياه؛ -
 الشركات السياحية من الوصول إىل املعلومات السوقية واملوارد املالية؛متكني  -
لسياحة والبيئة ومستثمري القطاع اخلاص يف جمال السياحة؛ -  حتسني التنسيق بني اإلدارات احلكومية املعنية 
لبنية األساسية يف املواقع السياحية املعزولة اليت ال يستبعد أن يتجه إليها استثمار -  . القطاع اخلاص النهوض 

III - لسياحة من خالل االقتصاد الدائريستدامة ا: 
ة وشرعت الدول يف استثمار  ّ ت مواد أولي عتبار النفا ة، بدأ االهتمام االقتصادي  ّ مع تفاقم مسألة ندرة املواد األولي

ت إال أّن . خرى مستعملة وفكرة التدوير املتداولة حاليا تستبدل املواد األولية. إعادة التدوير واالفادة من النفا
ا، مما يستدعي  عملية إعادة التدوير تستهلك كمية كبرية من الطاقة كما أّن املواد اليت متّ تدويرها ختسر من جود

أما مفهوم االقتصاد الدائري فهو يتعدى عملية التدوير املتعارف عليها حاليا، إذ . الطلب املستمر للمواد األولية اخلام
ت، واهلدف الرئيس من كل هذا التوجه هو خفض يرتكز على قاع جتاه إعادة تصميم النفا دة جهاز صناعي جمّدد 

وأصبح مفهوم االستدامة واالقتصاد  .استعمال الطاقة، هذه الطاقة اليت هي أساس النهضة الصناعية واالقتصادية
ة ويف مؤمترات األمم املتحدة لالستد ّ وبعد . امة ولقاءات اللجان األوروبيةالدائري يتداول يف السياسات الدولي

ة ّ لت النظرة من فكرة إعادة تدوير املنتج الفردي إىل مفهوم أكثر تكامال ومشولي مما معناه التعامل مع . التسعينات حتوّ
عملية اإلنتاج على صعيد كافة مراحله من إنتاج وتوزيع واستهالك، مما أّدى على سبيل املثال، إىل مفهوم سياسة 

  .املتكاملة املنتوج
III -1- ت ومتطلبات التوجه إىل االقتصاد الدائري   :حتد

  إن تشجيع تطبيق االقتصاد الدائري مرهون   
III -1-1 - ت التحول حنو االقتصاد الدائري يف اجلزائر ت اليت حتول  :حتد هناك جمموعة من املعوقات أو التحد

  )51، صفحة 2019بن عباس، ( :دون التحول حنو االقتصاد الدائري يف اجلزائر، واليت ميكن إجيازها يف النقاط التالية
يتطلب االقتصاد الدائري توفر التقنيات احلديثة املناسبة اليت ميكن أن تعمل من خالهلا املؤسسات  :التقنية احلديثة -

 على إعادة االستخدام وهذا ما تفتقر إليه اجلزائر؛ 
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حيث أن التمويل البيئي يف اجلزائر مازال يف املراحل اجلنينية من  :نقص مصادر التمويل اخلاصة مبشاريع التدوير -
نشاء بنوك متخصصة يف متويل املشاريع البيئية؛ التكوين،   فهو مل يرقي بعد إىل مستوى الدول املتقدمة، 

ت ورسكلتها،  :غياب تدخل الدولة وتشجيعها هلذه املشاريع - أي ال يوجد إجراء وطين واضح إلعادة تدوير النفا
ت، ضف إىل ذلك غياب التشجيع من طرف رسكلة وتثمني النفا: وذلك رغم توقيع اجلزائر على عد من الربامج مثل

 الدولة هلذه املشاريع رغم فوائدها االقتصادية والبيئية؛ 
ويظهر ذلك من خالل استثمار اجلزائر يف جمال تدوير البالستيك فقط، وليس يف   :نقص اإلمكانيات املادية والبشرية - 

إلض ا ال متلك منشآت كبرية،  ت القابلة للتدوير أل  افة إىل تكاليفها الكبرية؛ كل النفا
لتوعية -  وذلك لتغيري سلوك املستهلك اجلزائري بشأن املنتجات اليت ميكن إعادة  :غياب الثقافة والربامج اخلاصة 

 تدويرها، واستخدامها وإعادة إدخاهلا يف الدورة اإلنتاجية مرة أخري لتحقيق نتائج أفضل؛ 
ت يف اجلزائر يعملون بشكل غري منظم وغري رمسي،  معظم العامل :عدم انتظام عملية التدوير -  ني يف مجع وفرز النفا

ت أمرا صعبا أو شبه  ا تقتصر على ورشات صغرية وخاصة، مما جيعل ازدهار مؤسسات إعادة التدوير النفا كما أ
  .مستحيل يف الوقت احلاضر

III -1-2 - 26-24، الصفحات 2018اجلزار، ( اآلليات املقرتحة لتفعيل االقتصاد الدائري(.  
تعد مبادرات البنك الدويل يف جمال االقتصاد الدائري من أكثر التجارب جناحا واليت ميكن للكثري من الدول أن حتذو 

واخلدمات لتمويل وإدارة مشاريع حذفها إلجناح جتربة االقتصاد الدائري، ويقدم البنك الدويل جمموعة متنوعة من املنتجات 
ت الصلبة، مبا يف ذلك القروض التقليدية والتمويل القائم على النتائج ومتويل سياسات التنمية واالستشارات  وإدارة النفا

كملها ت  ت اليت ميوهلا البنك الدويل دورة حياة النفا عاجلة من مجع ونقل، وأخريا امل-الفنية، وتتناول مشاريع إدارة النفا
  .والتخلص

ت الصلبة يف البنك الدويل مايلي   :وتشتمل السياسات واألهداف اليت متول املشاريع واستثمارات إدارة النفا
يساعد البنك الدويل احلكومات على التخطيط واستكشاف احللول املالئمة حمليا من خالل اخلربة الفنية :خلق املعرفة- 

ت والتحويالت   .والبيا
ت ومعاجلتها  :البنية التحتيةتوفري - مثل (عن طريق توفري البنك الدويل الستثمارات رأمسالية لبناء أو ترقية مرفق فرز النفا

  ؛)مقالب قريبة، بناء أو جتديد مدافن القمامة، وتوفري الصناديق، ومركبات القمامة، والشحنات، وحمطات النقل: توفري
عن طريق تقدمي الدعم بشأن التدابري السياسية السليمة  :القانونية إعادة هيكل النظم التشريعية واملؤسسات- 

ت البلدية؛   وللمؤسسات املنسقة لقطاع إدارة النفا
وذلك من خالل تطوير هيكلة الرسوم والتخطيط على املدى الطويل و مساعدة احلكومات  :ضمان االستدانة املالية-

ت   .على حتسني احتواء تكاليف النفا
ت الوظيفية :واطننيامل إشراك-   .تغيري سلوك واملشاركة العامة هو املفتاح لنظام النفا
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ت ، والفرز يف مصدر وإعادة االستخدام،  ويدعم البنك الدويل تصميم احلوافز واألنظمة التوعية لتحفيز تقليل النفا
ا على حتقيق عدد من األهداف   :وتشمل هذه السياسة يف طيا

يعتمد اسرتداد املوارد يف معظم الدول النامية اعتمادا كبريا على العمال غري الرمسيني الذين  :االندماج االجتماعي- 
ت املتولد وفرزها وإعادة تدويرها%20- %15يقومون جبمع    .، من النفا

إلضافة إىل- ت من خالل اسرتاتيجيات مثل االندماج يف النظام الرمسي،  توفري  تعاجل املشاريع سبل عيش منتقي النفا
  . ظروف عمل آمنة، وشبكات اآلمان االجتماعي، والقيود املفروضة على عمالة األطفال، والتعليم

ت، فهي تدعم ختفيف الغازات :التعامل مع تغيري املناخ والبيئة -  تشجيع املشاريع على التخلص السليم بيئيا من النفا
ت ت العضوية، واعتماد تكنولوجيات التخلص الدفيئة من خالل احلد من هدر األغذية واحلد من النفا ، وحتويل النفا

ت يف جماري املائية ومحاية البنية  ت احلد من التخلص من النفا اليت تستحوذ على الغاز احليوي، كما تدعم مشاريع النفا
ت   .التحتية ضد الفيضا

ق املفتوح، وختفيف اآلفات وانتشار حتسن الصحة العامة وموارد الرزق من خالل احلد من احلر  :الصحة والسالمة- 
  .األمراض ومنع اجلرمية والعنف

III -2-  االقتصاد الدائري أسساسرتاتيجيات التنمية السياحية املستدامة توازي  
ا تستدعي اعتماد       خذ يف احلسبان  إسرتاتيجيةهناك توافق أراء متزايد على أن السياحة املستدامة ممكنة، غري أ

ينبغي أن تكفل ما  اإلسرتاتيجيةالعوامل االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية، وترى منظمة السياحة العاملية  أن تلك 
 )11، صفحة UNEP and UNWTO  ،2005( :يلي
عنصرا أساسيا يف التنمية السياحية، واحلفاظ على العمليات االستفادة املثلى من املوارد البيئية اليت تشكل  -

  .اإليكولوجية األساسية واملساعدة يف احلفاظ على الرتاث الطبيعي والتنوع البيولوجي
احرتام األصالة االجتماعية والثقافية للمجتمعات املضيفة، واحلفاظ على تراثهم وبنيتهم الثقافية والقيم التقليدية،  -

  .التفاهم بني الثقافات والتسامح واملسامهة يف
ضمان العمليات االقتصادية قابلة للحياة على املدى الطويل، وتوفري املنافع االجتماعية واالقتصادية جلميع  -

أصحاب املصلحة اليت يتم توزيعها بصورة عادلة، مبا يف ذلك العمالة مستقرة وفرص كسب الدخل واخلدمات 
  .واملسامهة يف ختفيف حدة الفقر االجتماعية للمجتمعات املضيفة،

وتتطلب التنمية السياحية املستدامة مشاركة ألبالغة جلميع أصحاب املصلحة املعنيني، فضال عن قيادة سياسية قوية  -
حتقيق السياحة املستدامة هي عملية مستمرة وذلك يتطلب مراقبة . لضمان مشاركة واسعة وبناء توافق اآلراء

ر، وإدخ   .أو التصحيحية كلما كان ذلك ضرور/ال ما يلزم من التدابري الوقائية ومستمرة من اآل



 

ـــــ          االقتصاد الدائري مفتاح السياحة املستدامة: عنوان املقال ـــ ـــ  بن ذهيبة دمحم، عبدالقادر دمحان، زحويفنورالدين  ــــ
 

 
ة  268 ــــــــــــــــ مخبر التنم انة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة و المقاوالت  الجزائر-المحل

 

جيب على السياحة املستدامة أيضا احلفاظ على مستوى عاٍل من الرضا السياحي وضمان جتربة ذات مغىن  -
 .للسياح، ورفع وعيهم حول قضا االستدامة وتعزيز ممارسات السياحة املستدامة فيما بينها

العملية السياحية عملية شاملة تقتضي اختاذ إجراءات واسعة متتد من اعتماد تكنولوجيات وممارسات وتشجيع      
ت إىل تنفيذ سياسات من اجل إعادة التنوع اإلحيائي،  جديدة لتحسني الكفاءة يف نظم الطاقة واملياه وتصريف النفا

لطاقة يف النقل والسكن، أو اخنفاض املخاطر وميكن أن ترتتب على ذلك نتائج منها حتسني الكفاءة يف استعمال ا
دة جاذبية وجهة سياحية ما، ولتمكني اجلهات املعنية من االنتقال إىل سياحة أكثر استدامة، توجد  الصحية، أو ز

 عناصر كثرية يتعني توفرها أو جيب النظر  فيها، وقد تشمل هذه العناصر 
III -2-1 - تنمية املهارات واملوارد البشرية 

ال خيتلف إثنان على أنه ال ميكن ألي سياسة سياحية أن يكتب هلا النجاح دون وجود موارد بشرية مؤهلة، ومكونة       
تكوينا جيدا، عملية التكوين يف جمال السياحة تلعب دورا مهما ال يستهان به، من خالل حتسني منط التسيري، وكذا 

ملية مرموقة، ومنه فإن االستثمار يف العنصر البشري صار أكثر من النهوض مبستوى اخلدمات للضفر مبكانة حملية وعا
  )27، صفحة 2006هدير، ( .ضرورة، مثله مثل االستثمار  يف اهلياكل القاعدية للسياحة

III -2-2 -  الوصول إىل التمويل واالستثمار   
ستثمارات عامة          تتوقف نوعية البنية التحتية للسياحة بدرجة كبرية على مدى الوصول إىل التمويل بغرض القيام 

هظ التكلفة، بينما يكون اإلنفاق العام على إنشاء البنية  مية كثرية، يكون احلصول على القروض  وخاصة، ويف بلدان 
ا جًدا يف معظم لنسبة إىل  التحتية وحتسينها حمدودً احلاالت، لذا ينبغي أن تيسر السياسات احلصول على القروض، سيما 

ا دعامة القطاع السياحي، ويستدعي ذلك إعادة نظر املصارف يف كيفية تقييم  املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم، مبا أ
ا، وهلذه االستثمارات تكلفة، لكن فرتات اسرتداد رأس ا ً ا وأن االستثمارات السليمة بيئي ً ملال ميكن أن تكون قصرية نسبي

 .تفضي إىل وفورات يف التكاليف جتعلها جمدية وجذابة من الناحية املالية
ووضع قانون لالستثمار السياحي والفندقي حبيث يكون بسيط وواضح لكل الشركات وتسهيل إجراءات تسجيل       

ماهر، ( .حدة منعا لالزدواج يف عمليات الرقابة عليهاهذه الشركات وحىت تتم مراقبة أعماهلا من قبل جهة خمتصة وا
  )202، صفحة 2008

III -2-3 - اإلطار املؤسسي و دمج السياحة يف السياسات الوطنية 
ت هذا القطاع ووضع أطر        يوجد قدر كبري من الرتابط يف قطاع السياحة، لذا تقتضي االستفادة القصوى من إمكا

وينبغي أن تكفل هذه األطر السياساتية دمج السياحة املستدامة يف جممل سياسات البلد  ، سياساتية متماسكة وشاملة
 . االقتصادية واالجتماعية والبيئية

ويقتضي دمج جماالٍت سياساتيةٍ وجهاٍت فاعلةٍ متعددةٍ على درجة عالية من القدرة املؤسسية، وهو يستدعي أيًضا       
وجود وكاالت سياحية قوية قادرة على التنسيق مع الوكاالت احلكومية واجلهات املعنية األخرى، كالسلطات احمللية 
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ألمر اهلّنيِ يف قطاع جمزأ يضم منشآت كثرية، سيما املنشآت والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية، وليس  هذا 
لغة الصغر   .الصغرية ومتوسطة احلجم و

III -2-4 - محاية الرتاث الثقايف واحملافظة عليه 
ا         ا جسيمً ميثل الرتاث الثقايف أحد احملركات الرئيسية للسياحة، بيد أن حشود السياح الضخمة ميكن أن تشكل خطرً

تمعات احمللية، حىت  على احملافظة على هذه املواقع، ويف سياق تطوير مواقع الرتاث الثقايف، البد من إقامة شراكات مع ا
لرتاث الطبيعي  تمعات، وميكن أن تساهم تنمية السياحة يف إذكاء الوعي  ر السياحة على تلك ا يتسىن تقييم وإدارة آ

رد حلماية هذا الرتاث واحملافظة عليه، بل ميكن أن تساهم يف استمرار التقاليد وإنعاشها والثقايف ويف ختصيص املزيد من املوا
ذا القطاع، ومن املهم، مع تقدم العمل يف املشاريع، النظر يف اختاذ  ا  ً تمعات احمللية قد تتأثر سلب وتعزيزها، غري أن ا

ر احلتمية وتداركها   .تدابري اقتصادية للتعويض عن اآل
III -2-5 - نشر الوعي البيئي:   

يستند جناح العملية السياحية يف أي بلد إىل وجود إسرتاتيجية بيئية تتضمن معرفة الرسالة واألهداف والبيئة         
مهية البيئة ودورها يف تنمية  تمع  الداخلية واخلارجية واملستقبلية ومعرفة عوامل اجلذب السياحي ونشر الوعي بني أفراد ا

د الوطين بشكل عام والتنمية الشاملة املستدامة بشكل خاص، وتعاين السياحة من عدة معوقات لعلها تتمحور يف االقتصا
املعوقات االقتصادية واالجتماعية واالستثمارية والتنظيمية وقلة العمالة املدربة، ويعود ذلك إىل قلة الثقافة السياحية 

تمع، ألنه كل ما وضعف الوعي السياحي، األمر الذي يستوجب االهت لثقافة السياحية بسن مبكرة بني أفراد ا مام 
  تقدم األفراد يف السن كلما قلت قابليته واستجابته للتثقيف الكتمال شخصيته وصعوبة تغيري ما تعود عليه، 

ثري البصمة البيئة من خال                  ل احلد من تدهور وبناءا على ما سبق يساهم االقتصاد الدائري يف احلد من 
ت الناجتة عن األنشطة  البيئة، واحلفاظ على موارد الطبيعية، ومصادر الطاقة غري املتجددة والتقليل من حجم النفا
السياحية والبشرية بشكل كبري، وتقليل نسبة تلوث اهلواء، ووضع حلول ملواجهة خماطر تغريات املناخ، وتقليل حجم الطاقة 

شطة السياحية، واحلفاظ على التنوع البيولوجي، وبذلك يعد االقتصاد الدائري أحد اآلليات املستخدمة يف كافة األن
ا لضمان حتقيق التنمية السياحية املستدامة، واحلفاظ على  واإلسرتاتيجيات اليت جيب على القطاع السياحي االهتمام 

، 2018مسري، ( توفر لدى الكثري من الدول السياحيةالبيئة ومواردها الطبيعية النادرة اليت متثل عنصر جذب سياحي قد ال ي
  .  )352صفحة 

ائية إال بكميات قليلة جدا : خامتة ت  من خالل ما سبق ميكن القول ان الدائري هو االقتصاد الذي ال ينتج عنه  نفا
ر سلبية على  ت واملنتجات، وإعادة االستخدام ويف أضيق احلدود، وال يرتتب عليه أي أ البيئة ويقوم على تدوير املكو

وتدوير جبودة عالية، كما أن السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجديد من بداية تصميمها مبا يضمن االستفادة 
لتايل ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة، ومبا حيقق التنمية ذا فقد مت . املستدامة منها مرات عديدة و و

  :التوصل اىل النتائج التالية
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ت ميكن إعادة استخدامه كمورد ؛ - ن ما يعترب نفا  يرتكز االقتصاد الدائري على فكرة مفادها الوعي 
يساهم االقتصاد الدائري يف توفري التكاليف، وجذب مصادر جديدة للدخل، وتعزيز العالقات مع أصحاب  -

ر األزمات حال حدوثها؛املصاحل، والتقليل م  ن آ
عامل مهم يف اجلذب السياحي ، حبيث  األخرىعلى البيئة واليت تعترب هي  احملافظةيساهم االقتصاد الدائري يف  -

لتايل لفت انتباه السياح  األفرادتعطي البيئة النظيفة والطبيعة اخلالبة انطباعا جيدا لوعي  واهتمام احلكومات، و
  .وحميب الطبيعة 
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إعادة تدویر النفایات الصلبة البلدیة في حمایة البیئة أھمیة   
  -دراسة حالة دولة قطر -

the importance of recycling municipal solid waste in 
preserving the environment, through the study of Qatar’s 

experience 
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  ملخص
ت الصلبة البلدية يف املسامهة يف      احملافظة على البيئة، من خالل دراسة جتربة دولة قطر منوذج لدولة دف الدراسة إىل إبراز أمهية إعادة تدوير النفا

ت ضمن اسرتاتيجيتها التنموية   .عربية أدرجت عملية إعادة تدوير النفا
ت الصلبة البلدية يف قطر يوفر منافع بيئية واقتصادية : وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها     ختفيض : منهاأن االهتمام بعملية تدوير النفا

 .فرص جديدة للعملانبعاث الغازات الكربونية امللوثة، تقليل استخدام املوارد الطبيعية الناضبة، وختفيض تكلفة إجناز املشاريع املختلفة إضافة إىل خلق 
ت    :الكلمات املفاتيح ت الصلبة البلدية، البيئة، إعادة تدوير النفا   .النفا

  
Abstract  
The study aims to highlight the importance of recycling municipal solid waste in preserving the 
environment, through the study of Qatar’s experience as a model for an Arabic state incorporated into 
the recycling process within its development strategy. 
The study reached several results such as: recycling municipal solid waste in Qatar provides 
environmental and economic benefits like:reducing the emission of polluting carbon gases, reducing the 
use of depleted natural resources, reducing the cost of various projects and creating new jobs. 
Key words: Municipal solid waste, environment, recycling waste 

 : مقّدمة -
ر سلبية  أدت االختالالت يف النظم االيكولوجية اليت شهدها العامل يف السنوات القليلة املاضية وما نتج عنها من آ

تمع الدويل  لقضا البيئية والتسيري املستدام للموارد على اجلانبني االقتصادي واالجتماعي، إىل دفع ا دة االهتمام  حنو ز
لشكل الذي يتوافق مع التوجه العاملي حنو حتقيق  الطبيعية، وذلك من خالل إعادة النظر يف السياسات املنتهجة 
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دد استمرا حياة كافة ويف ظل تنامي الوعي الدويل بضرورة االهتمام مبعاجلة املشاكل البيئي عتبارها أصبحت  ة 
ت وكيفية إعادة تدويرها بغية االستفادة منها يف تقليل احلاجة إىل  دة النفا الكائنات احلية، فقد مت االهتمام مبشكلة ز

ت الكربونية وحتقيق أهداف احملافظة على البيئة لتايل احلد من معدل االنبعا   .استخراج مواد جديدة و
ت الصلبة املرتاكمة نتيجة لعدة أسباب منها مث إن دة النفا دة : معظم دول العاملالسيما النامية منها تعاين من ز الز

ت   دة استهالكهم ملختلف السلع، واعتماد طرق غري سليمة يف التخلص من النفا املستمرة يف عدد السكان ومن مث ز
تمعي مبشكلة  عادة تدوير كاحلرق، إضافة إىل قلة الوعي ا رها اجلسيمة على البيئة، رغم أن االهتمام  ت وآ تراكم النفا

ت خاصة الصلبة ميثل فرصة للتنويع االقتصادي واحملافظة مع البيئة وكذا ختفيض معدالت البطالة ومن هذا املنطلق . النفا
ت الصلبة يف دولة قطر  عتبارها من التجارب الناجحة يف هذا دف هذه املداخلة إىل دراسة واقع إعادة تدوير النفا

ال   .ا
لصلبة يف دولة قطر؟: وتتمثل إشكالية الدراسة يف السؤال اجلوهري اآليت    ماهو واقعإعادة تدوير النفا

ت الصلبة من خالل تقدمي كافة : وقد متت صياغة الفرضية اآلتية للدراسة وهي عادة تدوير النفا تم دولة قطر 
ال، من أجل االستفادة من مسامهتها يف حتقيق التنويع االقتصادي واحملافظة التسهيالت  للمؤسسات الناشطة يف هذا ا

  .على البيئة
ت الصلبة، أنواعها وكيفية     لنفا كما مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي يف بغية التطرق ملختلف املفاهيم املتعلقة 

ت الصلبة يف دولة قطرإعادة تدويرها، وكذا التعرف على واق   .ع إعادة تدوير النفا
I - اإلطار النظري للدراسة:  

ت الصلبة، مصادرها، أنواعها، وكذا طرق معاجلتها إضافة إىل أمهية تدويرها       لنفا   .ويتضمن خمتلف املفاهيم املرتبطة 
ت الصـلبة .1 دة املضـطردة يف حجــم :املفـاهيم األساســية للنفــا ت الصــلبة مـن أهــم املشـاكل البيئيــة الــيت تعتــرب الــز النفـا

تواجههــا خمتلــف دول العــامل بــدرجات متفاوتــة، لــذلك مت االهتمــام بدراســتها وتقــدمي خمتلــف املفــاهيم هلــا، والــيت ســوف 
  .حناول اجيازها يف العناصر املوالية

ت الصــلبة، مصــادرها وأنواعهــا 1.1 ــا:مفهـوم النفــا ت الصـلبة  خملفــات ليسـت ذات قيمــة تســتحق :" تعـرف النفــا
ا ولكن ميكن أن تكون هلا قيمة اقتصادية يف موقع آخر وظروف أخرى ا"االحتفاظ  مجيع املـواد :" ، كما تعرف أيضا 

الصـــلبة القابلـــة للنقـــل الـــيت يرغـــب مالكهـــا يف الـــتخلص منهـــا حبيـــث تكـــون عمليـــة مجعهـــا ونقلهـــا ومعاجلتهـــا مـــن مصـــلحة 
تمــع جتــة عــن خمتلــف . )255، 2017دمحم كــاظم وآخــرون ("ا ت الصــلبة هــي خملفــات صــلبة  وهنــا يتضــح لنــا أن النفــا

األنشطة البشرية واليت تكون غري ذات جدوى اقتصادية لصاحبها غري أنه ميكن االستفادة منها من طرف جهات أخرى، 
  .للمجتمع من خالل احملافظة على البيئة وكذا مصاحل أخرىوحتقق عملية معاجلتها مصلحة عامة 

ت الصــلبة غــري أنــه ميكــن تلخــيص أمههــا يف العناصــر اآلتيــة ، 2017دمحم كــاظم وآخـــرون (:وتتعــدد مصــادر النفــا
256-257(  
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ت الناجتة عن خليط من املو   -أ  ا النفا خملفات الطعام، الورق، الكرتون، قطع القماش، : اد منهااألنشطة املنزلية ويقصد 
ت املطروحة يف املناطق احلضرية؛  األلعاب البالستيكية واملعدنية، والزجاج وغريها، واليت متثل احلجم األكرب من النفا

ت خمتلفة ومن أمثلتها  -ب  دن والزئبـق وغريهـا، خملفـات املـواد الكيميائيـة وصـناعة املعـا: األنشطة الصناعية واليت تولد نفا
ت املنزليـة الحتوائهـا علـى مـواد خطـرة ومشـعة  وتعترب معظمها خملفات خطرة ال جيب الـتخلص منهـا يف مكبـات النفـا

ا بطرق خمتلفة عن سابقتها؛  وسامة، األمر الذي يستدعي إدار
طبية ومراكز اجـراء التجـارب األنشطة الطبية وتشمل أنشطة كل من املستشفيات، عيادات األطباق، خمابر التحاليل ال  -ج 

ت ملــا حتملــه مــن أمــراض وجـــراثيم، مث إن  علــى احليــوان وكــذا دوائــر الصــحة البيطريــة، والــيت تولــد أخطــر اشــكال النفــا
ت العاديـة يـؤدي إىل انتقـال العـدوى إىل السـكان، لـذا يتطلـب الـتخلص منهـا مجعهـا  الـتخلص منهـا يف مكبـات النفـا

ت خاصة؛ووضعها يف أكياس معقمة وال  تخلص منها يف حاو
نشـطة البنـاء،   - د  أنشطة اهلدم والبناء واليت ينتج عنها خملفات صيانة الطـرق والسـكك احلديديـة، حفـر األراضـي املرتبطـة 

 فضال عن األخشاب، الرمل، واخلرسانة وغريها؛
ت، بقا عب  -ه  ت واحليوا ا كل من خملفات النبا وات املبيدات الكيميائية، األمسدة األنشطة الزراعية، واليت تشمل خملفا

بيــب امليــاه إضــافة إىل بقــا األعــالف وخملفــات حصــاد احملاصــيل، وهــي يف جمملهــا غــري ضــارة حيــث تــتم معاجلتهــا  وأ
 الستفادة منها كأمسدة للرتبة؛

ت املتولـدة عــن أنشـطة الفنــادق، املطـاعم، املؤسســات وا -و  حملـالت التجاريــة  األنشـطة التجاريــة والـيت تشــمل خمتلـف النفــا
 كصناديق اخلشب والكرتون، مواد التعبئة والتغليف، بقا الطعام وغريها؛

ت وغريها  -ز   .أنشطة تنظيف الطرق وما ينتج عنها من خملفات متنوعة كاألوراق، العلب املعدنية، روث احليوا
ــا إىل صــنفني مهــا   ت الصــلبة تبعــا ملعيــار خطور ت الصــلبة : وتصــنف النفــا ت الصــلبة غــري النفــا اخلطــرة والنفــا

  )6-5، 2017دمحم الدغريي (:اخلطرة، وفيما يلي شرح خمتصر لكل منهما
ت الصـلبة اخلطـرة: الصنف األول ت األنشـطة املختلفـة احملتفظـة خبـواص املـواد اخلطـرة والـيت متثـل : النفا وتتمثـل يف نفـا

: االنسـان وبيئتــه الحتوائهـا علـى مــواد سـامة أو قابلــة لالشـتعال أو االنفجـار، وتتمثــل أهـم مصــادرها يفخطـرا علـى صــحة 
ت املستشفيات واملنشآت الصحية والدوائية ت الصناعية، ونفا   .النفا

ت الصلبة غري اخلطـرة: الصنف الثاين ـدد صـحة اال: النفا ت الـيت ال حتتـوي علـى مـواد خطـرة  نسـان وهـي تلـك النفـا
ت الناجتــة مــن فضــالت املنــازل، املنشــآت : والبيئــة الــيت يعــيش فيهــا، ومــن أمثلتهــا ت الصــلبة البلديــة املتضــمنة للنفــا النفــا

ت عملية اهلدم والبناء ت الزراعية، ونفا   .التجارية واملؤسسات اخلدمية، النفا
ت الصلبة 2.1 ت الصلبة من دولة إىل أخرى وفيما يلـي اجيـاز ختتلف الطرق املعتمدة ملعاجلة : طرق معاجلة النفا النفا

ال   :الهم الطرق املعتمدة يف هذا ا
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ت مــن املصــدر  -أ  ت الصــلبة هــو جتنــب انتاجهــا يف املقــام : تقليــل انتــاج النفــا تتمثـل أهــم طريقــة لتخفــيض كميــة النفــا
السلع وتعبئتها وتغليفها ومن أمثلة ذلك انتاج األول، وذلك من خالل تقليل املواد األولية املستخدمة يف عملية انتاج 

ت حتتوي على مواد خطرة أقل ت قابلة للشحن، وكذا انتاج بطار  .)18، 2017عبري عيسى (أنواع من البطار
اإعادة استعمالنفس األشياء مرة جديدة لتحقيق نفس الغرض أو أل :إعادة االستخدام  -ب  غـراض أخـرى مثـل ويقصد 

ــالت، واســتخدام األوعيــة الزجاجيــة حلفــظ أشــياء خمتلفــة كالتوابــل،  ت للكتــب وا حتويـل صــناديق الكرتــون علــى حــاو
غــري أن حتقيـق ذلـك يتطلــب انتشـار الــوعي . وكـذا أعـادة اســتخدام القـوارير الزجاجيـة القابلــة إلعـادة التعبئــة عـدة مـرات

تمع حول كيفية م الصلبة من خالل فرزها بوضع املخلفات الزجاجية لوحدها،  البيئي لدى أفراد ا التخلص من نفا
املخلفـــات البالســـتيكية علـــى حـــده، واملخلفـــات الورقيـــة عـــن طريـــق اســـتعمال صـــناديق قمامـــة ملونـــة تســـاعد يف عمليـــة 

 .)568، 2009أمحد السروي (الفرز
ت حبيث ميكن استخدامها كمواد أولية يف نفس العملية الـيت تتولـد عنهـا أو ويقصد : إعادة التدوير   -ج  ا معاجلة النفا

ت علــى اجلــدوى االقتصــادية هلــذه العمليــات وكــذا الطلــب علــى املنتجــات  يف عمليــات أخــرى، ويتوقــف تــدوير النفــا
إذ تكمـــن أمهيـــة تـــدوير . ســـتيكالـــورق والبال: املختلفـــة، ومـــن أهـــم الفضـــالت الصـــلبة اخلاضـــعة لعمليـــات التـــدوير هـــي

ت الستخدام اخلشب لصناعة لـب الـورق، إضـافة إىل تـوفري  ا تساهم يف خفض استنزاف الغا ت الورقية يف كو النفا
ت الورقيـة يـوفر    4100املياه والطاقة الالزمة لصناعة الورق من املواد اخلام على اعتبار أن تـدوير طـن واحـد مـن النفـا

ت املتحـدة األمريكيـة 3م 28س طاقة و/كيلوواط لـوال كمـا تظهـر أمهيـة . من املاء وفقا لتقديرات وكالة محاية البيئـة 
ا بطيئة التحلل، كما أن حرقهـا يولـد غـازات ملوثـة للبيئـة، يف حـني أن تـدويرها يـوفر  ت البالستيكية يف أ تدوير النفا

 .)99-98، 2011ندى عبد الظاهر (األولية من الطاقة الالزمة إلنتاج البالستيك من املواد% 85حوايل 
ت العضـوية الصـلبة إىل أمسـدة ): مساد(التحويل إىل استخدامات زراعية  - د  ـا حتويـل النفـا وهي عملية بيولوجيـة يقصـد 

ـا عضوية متثل مادة حمسـنة خلـواص الرتبـة الزراعيـة عـن طريـق التخمـر العضـوي أو التحلـل احل يـوي وإعـادة املـواد إىل دور
 . )7، 2017دمحم الدغريي (الطبيعية

حلرارة  -ه  ت الصـلبة عـن  :اسرتداد الطاقة  وتتمثل يف استخدام تكنولوجيا االسرتجاع احلراري للتخلص اآلمن من النفـا
ت ومـدى طريق حرقها حتت ظروف تشغيل معينة كدرجة احلرارة ومدة  االحرتاق، وذلك مـن اجـل الـتحكم يف االنبعـا

سرتجاع  ا تسمح  من املواد الصلبة وحتويلها إىل طاقة %90مطابقتها لقوانني البيئة، وتكمن أمهية هذه الطريقة يف كو
ء وغريها  .)98، 2011هر ندى عبد الظا(حرارية قابلة لالستغالل يف توليد البخار أو الكهر

ت الصـلبة -و  ت الصـلبة، حيـث :الردم أو الطمر الصـحي للنفـا يعـد مـن أشـهر الطـرق املعتمـدة يف الـتخلص مـن النفـا
ت الصــلبة الســتيعاب أكــرب كميــة  جيــب أن تتميــز مواقــع الــردم الصــحي مبواصــفات هندســية معينــة تســمح بــرص النفــا

ت بطبقــة طينيـ فــذة، كمـا جيـب اختيـار موقــع الـردم بعـد دراسـة جيولوجيــة وتقليـل النفاذيـة وتغطيـة النفـا ة عازلـة وغـري 
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ت للميــاه  لبيئــة عــن طريــق تســرب الســوائل الناجتــة مــن حتلــل النفــا لكــل املواقــع البديلــة حبيــث تضــمن عــدم االضــرار 
 .)7، 2017دمحم الدغريي (اجلوفية

ت الص .2   مفهومها، أنواعها وأمهيتها: لبةإعادة تدوير النفا
ت الصـلبة 1.2 ت الصـلبة الهتمـام عـدة مفكـرين : مفهوم إعـادة تـدوير النفـا توجـد تعـاريف كثـرية لعمليـة تـدوير النفـا

ـا  إعـادة كـل أو جـزء مـن املخلفـات الصـلبة الناجتـة عـن العمليـات االقتصـادية سـواء : " بدراستها، حيث يعرفها البعض 
االستهالكية لتستخدم مرة أخرى يف العمليات اإلنتاجية، حيث تتيح عملية التدوير إمكانية كبرية يف احلد من  اإلنتاجية أو

ا  من أهـم : " الضغوط الناجتة عن ندرة املوارد سواء عند التصنيع أو التخلص من املنتجات، كما يعرفها البعض اآلخر 
فادة الكاملة من املخلفات الصلبة وإقامة صناعات عديدة وتشغيل أيـدي تكنولوجيا اإلنتاج األنظف اليت تؤدي إىل االست

ت . )11، 2018دمحم مسلم وآخرون ("عاملة ت الصـلبة هـي اسـتغالل للنفـا ومن هنا يتضـح لنـا أن إعـادة تـدوير النفـا
ى مـواد أوليـة تـدخل يف انتـاج  املنتجـات اجلديـدة أو الصلبة بشكل كلي أو جزئي من خـالل إعـادة تصـنيعها للحصـول علـ

  .للحصول مباشرة على منتجات جديدة
ت الصلبة 2.2 نيهما إعادة تدوير املواد: وتتألف من نوعني:أنواع إعادة تدوير النفا دمحم (:أوهلما إعادة تدوير املنتوج و

  )12، 2018مسلم وآخرون 
ته وأجزائه، حيث : إعادة تدوير املنتوج  -أ  ومتثل حال بديال لإلنتاج اجلديد واليت تطبق على اإلنتاج الكامل أو مكو

عــادة تــدوير املنتــوج مــع احملافظــة علــى شــكله وبنيتــه وقيمتــه العاليــة بعــد صــيانته أو تطــويره ومــن مث إعــادة  تــتم إمــا 
عــادة  تــه وأجزائــه لعمليــة اســتخدامه لــنفس الوظــائف أو غريهــا، وإمــا  تــدوير املنتــوج بعــد تفكيكــه وإخضــاع مكو

 .اإلنتاج والتجميع، ويعد هذا النوع أقل قيمة من سابقه
وتتمثـل يف االسـتفادة مـن املـواد الداخلـة يف تكـوين منتـوج معـني مـن خـالل إعادةتصــنيعها يف : إعـادة تـدوير املـواد  -ب 

والشــكل املـــوايل . يف صــناعتها مــع مراعــاة شــروط محايــة البيئــةصــناعات مماثلــة أو خمتلفــة بعــد فصــل املــواد الداخلــة 
ت الصلبة   : يوضح أنواع إعادة تدوير النفا
ت الصلبة: 1الشكل   أنواع إعادة تدوير النفا

  
  )13، 2018دمحم مسلم وآخرون (: املصدر
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ت الصلبة3.2 ت الصلبة منافع اقتصادية وبيئية عديدة نوجزها توفر : أمهية إعادة تدوير النفا عملية إعادة تدوير النفا
  :)264-262، 2017دمحم كاظم وآخرون (يف النقاط اآلتية

املتــوفرة يف احلفــاظ علــى املــوارد الطبيعيــة علــى اعتبــار أن خمتلــف الصــناعات تقــوم علــى اســتخدام املــوارد الطبيعيــة   -أ 
ا، غــري أن عمليــة  دة الطلــب علــى هــذه املــواد إىل تناقصــها املســتمر ونضــو البيئــة، وعلــى هــذا األســاس يــؤدي ز
إعـادة التـدوير ـتوفر الكثــري مـن املـواد الــيت ميكـن اسـتخدامها عوضـا عــن املـوارد الناضـبة ومــن مث احملافظـة علـى حــق 

 قيق التنمية املستدامة؛األجيال احلالية واملستقبلية منها يف إطار حت
توفري الطاقة لكون عملية إعادة التدوير تسمح بتوفري الطاقة الالزمة لتوفري املواد األولية الالزمة لعملية اإلنتاج عن  -ب 

 طريق استعمال املواد املعاد تدويرها كبديل للمواد األولية؛
ت الصلبة يف حال تركها يف الطبيعة دون تدوير، محاية البيئة من خالل تقليل التأثريات السلبية اليت حتدثها النفا  -ج 

ت؛  وكذا التقليل من املشاكل الصحية والبيئية النامجة عن عمليات املعاجلة غري السليمة هلذه النفا
العائــد االقتصــادي واملــادي الــذي تــوفره عمليــة إعــادة التــدوير مــن خــالل تــوفري مناصــب عمــل إضــافية للســكان   - د 

ت الصلبة إىل املصـانع مـن أجـل احملليني عن طريق فتح من افذ لعمليات اجلمع والنقل واملعاجلة، وكذا حتويل النفا
إعــادة تــدويرها لتحويلهــا إىل مــواد أوليــة أو منتجــات صــناعية، أو عــن طريــق إنشــاء مؤسســات صــغرية تقــوم علــى 

ت صـلبة معـاد تـدويرها الخنفـاض سـ سـعار انتـاج منتجـات تعتمـد علـى املـواد األوليـة يف شـكل نفـا عرها مقارنـة 
املواد األولية األصلية، وهذا ما يساهم يف تقليل معدل البطالة وتوفري دخل ألسر كثرية يسمح بتحسني مستواهم 

 املعيشي؛
ختفــيض االعتمــاد علـــى اســترياد املــواد األوليـــة واالســتفادة مــن التكنولوجيـــا احلديثــة ممــا يســـاهم يف اســتيعاب هـــذه   -ه 

يناســب الظــروف احملليـة ومــا يرتتـب عليــه مــن ختفـيض لتكــاليف اإلنتـاج نتيجــة اخنفــاض التكنولوجيـا وتطويرهــا مبـا 
 الضرائب والرسوم وكذا مصاريف النقل للواردات؛

اكتسـاب االقتصـاد مرونـة أكـرب يف مواجهــة التغـريات اخلارجيـة حيـث كلمــا زادت طاقـة االقتصـاد الـوطين يف جمــال   -و 
ت الصلبة كلما زادت مر  رتفاع أسعار املواد األولية إعادة تدوير النفا ونته يف مواجهة التغريات اخلارجية املتعلقة 

ا  .أو ندر
II - اإلطار التطبيقي:  

ال   عتبارها من التجارب الناجحة يف هذا ا ت الصلبة البلدية يف دولة قطر    .خصص لدراسة عملية إعادة تدوير النفا
ت يف دولة قطر .1  : نظرة عامة حول قطاع إعادة تدوير النفا

ا يف دولة قطر 1.1 ت الصلبة البلدية ومكو   :حملة خمتصرة عن تطور النفا
قائمة على حتقيق التنمية املستدامة مع احملافظة على البيئة، ويف  2030لقد تبنت دولة قطر رؤية مستقبلية حبلول         

 2016-2011رتاتيجيات عديــدة لتحقيــق ذلــك مــن بينهــا اســرتاتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر هــذا اإلطــار تبنــت اســ
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عتبارها تقلل من احلاجة الستخراج مواد جديدة ومن مث احلد  ت  القائمة على  ضرورة االهتمام بعملية إعادة تدوير النفا
ت الكربونية وحتقيق أهداف احملافظـة علـى البيئـة، مـن تمـع القطـري مـع هـذه  من االنبعا خـالل تغـري طريقـة تعامـل أفـراد ا

ت من حيث فرزها، تصنيفها حسب أنواعهـا يف نقطـة املصـدر، مجعهـا وختزينهـا، وكـذا اصـدر اللـوائح املنظمـة لـذلك  النفا
ت الصـلبة والبا مـن % 38لغـة حىت تتمكن اجلهات املختصة من حتقيق القيم املستهدفة من املواد املعاد تدويرها من النفـا

ت العامــة للفــرتة  ت الصــلبة البلديــة يف دولــة قطــر . )19، 2017بنــك قطــر للتنميــة (2016و 2011النفـا وتتكـون النفــا
ت البناء واهلدم اليت احتلت حصة األسد سنة : أساسا من ، %86,9طن أي مـا يعـادل  8869972حبوايل  2016نفا

ت املعدنية حبوايل  ت الورقية ب %8طن وبنسبة  819456تليها يف املرتبة الثانية النفا  212816، مث املرتبة الثالثة للنفا

ت البالستيكية يف املرتبة الرابعة بنسبة %2,1طن وبنسبة  ت %1,6، والنفا ، أما املرتبة اخلامسة فكانت لكل من النفا
ت الزيوت بنسبة الزجاجي ت املطاطية حبصة قدرها % 0,4ة واإللكرتونية ونفا ،  %0,2لكل منها، واملرتبة األخرية للنفا

  : كما هو مبني يف الشكل املوايل
ت الصلبة البلدية يف دولة قطر لسنة : 2الشكل    2016تقسيم النفا

  
 )20، 2017بنك قطر للتنمية (: املصدر

ت الصلبة البلدية يف دولة قطر 2.1   :سلسلة القيمة إلعادة تدوير النفا
ت : وتتألف هذه السلسلة من مخسة مراحل نيها مرحلة فرز هذه النفا ت الصلبة البلدية،  أوهلا مرحلة مجع النفا

موعات الثمانية املذكورة سابقا، وقد تتم عملية الفرز يدو او آليا، تليها ت لتحويلها إىل منتج  إىل ا مرحلة معاجلة النفا
ت، أمـا املرحلـة اخلامسـة فتتضـمن الـتخلص مـن  نوية، ويف املرحلة الرابعة يتم إعادة تدوير هذه النفا وسيط أو مادة خام 

ت غري القابلة لالسرتجاع بطرق آمنة   .النفا
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ت اهلدم وال .2 ت البالستيكية، الورقية ونفا  : بناء يف دولة قطرإعادة تدوير النفا
ت الصــلبة البلديــة واملتمثلــة يف ت البالســتيكية، : مت ختصــيص هــذا العنصــر للدراســة املفصــلة جلــزء مــن النفــا النفــا
ت عتبار دولة قطر اهتمت بعملية إعادة تدويرهامقارنة ببقية النفا ت اهلدم والبناء    .الورقية ونفا

ت البالستيكية يف دولة قطر 1.2   : إعادة تدوير النفا
مــــرة منــــذ  20يعــــد البالســــتيك أحــــد أهــــم املــــواد املســــتعملة يف الوقــــت احلاضــــر حيــــث تضــــاعف اســــتخدامه عامليــــا 

طن يف حميطات العامل، وتقدر اخلسائر النامجة عن هذه املخلفات  268940اخلمسينات، كما تشري التقديرات إىل وجود 
نظمة البيئة البحرية، لذلك تعد أفضل طريقة هي إعادة تدوير  13حوايل سنو  مليار دوالر نتيجة لألضرار اليت تلحقها 

وتتضمن عملية إعادة تدوير البالسـتيك . (Europe Plastic 2015)الفضالت البالستيكية إلنتاج منتجات مفيدة
  :يف دولة قطر اخلطوات األتية

ت البالستيكية إلعادة تدويرها مـن مصـدرين، أوهلمـا البالسـتيك يف مرحلـة مـا بعـد االسـتهالك ضـمن   -أ  مجع النفا
نيهمـا البالسـتيك النـاتج عـن التصـنيع والـذي مت الـتخلص منـه  ت املنزلية واملكتبية عرب صناديق القمامـة، و النفا

لف أو ألسباب أخرى؛  لكونه 
ت البالستيكية -ب   وفقا لنوعية البوليمر املكونة هلا يدو أو آليا؛ فرز النفا
التقطيع مـن خـالل إرسـال كـل جمموعـة بالسـتيك مفـروزة بشـكل منفصـل إىل جهـاز التقطيـع لتصـبح علـى شـكل   -ج 

 شرائح ورقائق؛
درجة مئوية ملدة  90الغسيل وفيه يتم غسل الشرائح والرقائق إلزالة امللصقات والبقا السابقة حتت درجة حرارة   - د 

ســتثناء البالســتيك املصــنوع مــن البــويل ايثيلــني عــايل الكثافــة والــذي جيــب غســله ضــمن  12 دقيقــة علــى األقــل 
 درجة مئوية ملنع تغري لونه؛ 40درجة حرارة أقل من 

ت صغرية من خالل صهره ومتريره عرب شبكة دقيقة إلزالة أي جزيئات معدنية صلبة  -ه   .حتويل البالستيك إىل كر
  :ات البالستيك املعاد تدويره يف دولة قطر نذكر منهاوتتعدد استخدام

 استخدام البويل ايثيلني والبويل ايثيلني عايل الكثافة يف التعبئة والتغليف وصناعة الزجاجات والصواين؛  -أ 
بيـب التصـريف،  -ب  استخدام البالستيك املعاد تدويره يف منتجات البناء الرئيسـية مثـل أغلفـة الوقايـة مـن الرطوبـة، أ

 اح السقاالت والركائز وغريها؛وألو 
استخدام البالستيك املعاد تدويره لتنسيق احلـدائق واملنـاطق اخلارجيـة كإنشـاء املمـرات واألرصـفة واجلسـور العائمـة   -ج 

 والالفتات؛
  .استخدام البالستيك املعاد تدويره يف صناعة أكياس القمامة واألكياس البالستيكية املستخدمة يف الزراعة  - د 

ت البالســـتيكية املنتجــــة يف قطــــر واملدرجـــة يف الشــــكل  مث إن املتتبـــع يالحـــظ ارتفاعهــــا مــــن  3لتطــــور حجـــم النفــــا
علــى الرتتيــب ويرجــع ذلــك  2016و 2015طــن ســنيت  162749و 151613لتبلــغ  2010طــن ســنة  110062
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 أمنـاط االسـتهالك ، وكـذا تغـري%6,7أساسا إىل ارتفاع معدل النمو السكاين املركـب البـالغ متوسـطه لـنفس الفـرتة حـوايل  
  .ونقص الوعي البيئي

ت البالستيكية يف دولة قطر ما بني : 3الشكل    2016و 2010تطور حجم النفا

  
  )2016وزارة التخطيط التنموي واالحصاء (: املصدر

ت البالستيكية لتبلغ   2020طن سنيت  182352و 180529غري أنه من املتوقع أن ينخفض معدل منو النفا
، ويرجع ذلـك أساسـا إىل بـرامج التوعيـة املتبنـاة مـن طـرف احلكومـة لنشـر الـوعي 4كما هو موضح يف الشكل   2025و

تمع القطري ومن أمثلتها محلة قطر نظيفة، محلة لنجعل قطر خضراء، ومحلة لنقل ال لألكياس البالستيكية، : بني أفراد ا
  .ل نظيفة وصديقة للبيئة يف السوقإضافة على سهولة توفر بدائ

ت البالستيكية يف دولة قطر ما بني : 4الشكل    2025و 2017توقعات تطور حجم النفا

  
 )2016وزارة التخطيط التنموي واالحصاء (: املصدر

ت البالســــتيكية وتقليــــل معــــدالت الــــتخلص مــــن هــــذه  دة معــــدالت إعــــادة تــــدوير النفـــا ــــدف قطــــر إىل ز كمـــا 
ت  ت يف املكبات بسبب املخاوف البيئية، وذلك من خالل تسهيل إنشاء شركات إعـادة اسـرتجاع املـواد مـن النفـا النفا

  )78، 2017للتنمية بنك قطر (: واليت نذكر من أمهها
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  نتــاج األكيــاس البالســتيكية واألغلفــة البالســتيكية  2013ســيس مصــنع العاصــمة للبالســتيك ســنة الــذي يقــوم 
معـة وحتويلـه إىل   ت البالستيكية ا وكذا أكياس البويل ايثيلني والقمامة، انطالقا من اسرتجاع البالستيك من النفا

ت بالستيكية؛  كر
  الدوحة إلعادة تدوير البالستيك التابعـة لشـركة الدوحـة للبالسـتيك الـيت تقـوم بتصـنيع عـدة منتجـات سيس شركة

بيـب البـويل إيثيلـني مـنخفض الكثافـة، ومسـتلزمات أنظمـة : بالستيكية مثـل بيـب البـويل إيثيلـني عـايل الكثافـة، أ أ
ت البالستيكية عن طريق التعاقـد مـع شـركات مثـل طـريان القطريـة وشـركة قطـر للبـرتول  الري، من خالل مجع النفا

ت البالستيك املسرتجعة من  ت مثل شركة سي شور، حيث يتم استخدام كر وكذا عن طريق شركات غدارة النفا
معة يف عمليات اإلنتاج أو يتم بيعها يف السوقني احمللي والدويل؛ ت البالستيكية ا  النفا

  4800بطاقـة إنتاجيـة قـدرها  2014لتدخل حيـز التنفيـذ سـنة  2012سيس شركة طويلة إلعادة التدوير سنة 
معـة وحتويلهـا علـى % 95إىل  92طن حيث يتم اسرتجاع ما يعادل  ت البالسـتيكية ا من البالسـتيك مـن النفـا

 .الت مضغوطة تبيعها يف السوق احمللي والدويل
ت ممــــا تقــــدم خنلـــــص إىل أن احلكومــــة القطريــــة اختـــــذت إجــــراءات كفيلــــة  بنشـــــر الــــوعي حــــول أمهيـــــة تقليــــل النفـــــا

البالستيكية واستعمال البدائل الصديقة للبيئة كاألكياس املصنوعة من القماش، وكذا املسامهة يف مجعهـا وفرزهـا مـن طـرف 
ت البالسـتيكية وإعـادة تـدويرها وتسـويقها يف  سيس عدة شركات مهمتهـا مجـع النفـا تمع من جهة، إضافة على  افراد ا

 .سواق احمللية والدوليةاأل
ت الورقية يف دولة قطر 2.2   : إعادة تدوير النفا

ـالت والكتيبـات، إضـافة إىل الـورق املسـتخدم يف  يستخدم الورق يف ميادين متعـددة منهـا صـناعة أوراق اجلرائـد وا
عادة تدويره من أهم املطالب احلالية على اعتبار أن عمليـة اسـرتجاعه تـوفر  التعبئة والتغليف وغريها، لذلك يعد االهتمام 

  )85، 2017بنك قطر للتنمية (:مزا اقتصادية وبيئية عديدة منها
  ء،   4000شـجرة،  31إن إعادة تـدوير واحـد طـن مـن الـورق يسـمح بتـوفري برميـل مـن  1,7كيلـوواط مـن الكهـر

ت؛ 2م 3,5ل من املاء و 26000مليون وحدة طاقة حرارية،  10,2النفط،   من املساحة يف مكبات النفا
  مــن الطاقــة الالزمــة إلنتـاج الــورق اجلديــد، وخيفــض معــدل تلــوث % 65كمـا أن تــدوير واحــد طــن مــن الـورق يــوفر

 ؛%74وكذا نسبة تلوث اهلواء بنسبة % 35املياه بنسبة 
  الطاقة الالزمة إلنتاج ورق مقوى جديدفقط من % 75مث عن عملية إعادة تدوير الورق املقوى تتطلب. 

  :وتتضمن عملية إعادة تدوير البالستيك يف دولة قطر اخلطوات األتية
ت ما قبل االستهالك كقصاصات الورق املنتجة   -أ  ت الورقية إلعادة تدويرها من مصدرين، أوهلما النفا مجع النفا

ت الورقية ما ب نيهما النفا عـد االسـتهالك وتشـمل الـورق الـذي اسـتخدم مـن قبـل خالل عملية تصنيع الورق، و
 املستخدمني النهائيني؛
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ت اعتمادا على أجهزة االستشـعار، حيـث يـتم فرزهـا ميكانيكيـا لفصـل هـذه  -ب  ت الورقية عن بقية النفا فرز النفا
ا املختلفــة فمــثال يــتم وضــع املــواد الورقيــة الرقيقــة واخلفيفــة الــوزن كــورق ت وفقــا لتصــنيفا الصــحف مبكــان  النفــا

منفصل عن الورق السميك كالورق املقوى، ليتم بعد ذلك فـرزه يـدو  مـن أجـل إزالـة املـواد املتبقيـة غـري املرغـوب 
 فيها؛

ســتخدام آالت هيدروليكيــة لتشــكيل كتــل ورقيــة كبــرية مكبوســة يــتم ختزينهــا ليــتم بيعهــا   -ج  ت الورقيــة  كــبس النفــا
ســت عمال هــذه الكتــل الورقيــة إلنتــاج بكــرات مــن الــورق وبيعهــا للمســتهلكني لشــركات إعــادة التــدوير الــيت تقــوم 

 .النهائيني
  :وتتعدد استخدامات البالستيك املعاد تدويره يف دولة قطر نذكر منها

ت الورقية يف انتاج منتجات جديدة كمنتجات التعبئة والتغليف مثـل  -أ  علـب : استخدام الورق املسرتجع من النفا
 يض، علب األحذية وأكياس البقالة؛الكرتون، كراتني الب

ــالت األســبوعية، ورق آالت التصــوير، ورق  -ب  اســتخدام الــورق املعــاد تــدويره كــورق للطباعــة والكتابــة يف صــناعة ا
 الصحف حيث تتطلب هذه املنتجات ورق منخفض اجلودة؛

املســـتخدمة يف دورات امليـــاهن  احملـــارم الورقيـــة: اســتخدام الـــورق املعـــاد تـــدويره يف صـــناعة بعـــض املـــواد املنزليـــة مثـــل  -ج 
  .مناديل الوجه، املناشف الورقية ومناديل التجفيف

ت الورقيــة املنتجــة يف قطـر واملدرجــة يف الشــكل   143,9يالحـظ ارتفاعهــا مــن  5مث إن املتتبـع لتطــور حجــم النفـا
ارتفــاع  علــى الرتتيــب ويرجــع ذلــك أساســا إىل 2015و 2012طــن ســنيت  198,3و 148,2لتبلــغ  2010طــن ســنة 

  %.6,7معدل النمو السكاين املركب البالغ متوسطه لنفس الفرتة حوايل  
ت البالستيكية يف دولة قطر ما بني : 5الشكل    2016و 2010تطور حجم النفا

  
  )2016وزارة التخطيط التنموي واالحصاء (: املصدر
ت  كمـا هـو موضـح يف   2025و 2020طـن سـنيت  238,5و 236,1الورقيـةغري أنه من املتوقـع أن تبلـغ النفـا

  .2025و 2017ما بني % 0,76، أي مبعدل منو سنوي مركب قدره 6الشكل 
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ت البالستيكية يف دولة قطر ما بني : 6الشكل    2025و 2017توقعات تطور حجم النفا

  
  )2016وزارة التخطيط التنموي واالحصاء (: املصدر

ت الورقية يف قطر يف الوقت احلايل هو عبارة عن خملفات ورق علب  %  95مث إن  من الورق املسرتجع من النفا
طن، بينما تتكون الكمية املتبقية من خليط من أنواع أخرى  81000حوايل  2016كرتون قدمية البالغ حجمها سنة 

ت الورقية امللوثة ببقا الطعام  وجتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن. من املخلفات الورقية األخرى اسرتجاع الورق من النفا
وتوجد . 2016طن سنة  47000واحملارم الورقية واملناديل واليت يتم التخلص منها يف املكبات واليت بلغ حجمها 

ت الورقية مصنع السويدي وشركة النخبة، واللتني تعتمدان على مجع النفا: شركتني فقط إلعادة تدوير الورق يف قطر مها
ت  من علب الكرتون القدمية مباشرة من حمالت البقالة، الفنادق، املكاتب، والشركات الصغرية لتجنب تعرض هذه النفا

 . للتلوث
ت اهلدم والبناء يف دولة قطر 3.2   : إعادة تدوير نفا

ت اخلرسانية أكرب حصة من النفيات  ت اهلدم والبناء أو كما تسمى النفا الصلبة البلدية يف دولة قطر تشكل نفا
التقليل مـن اسـتخدام املـوارد الطبيعيـة وكـذا التقليـل : لذلك مت االهتمام بعملية إعادة تدويرها اليت توفر عدة مزا بيئية منها

  .من انبعاث الغازات الدفيئة امللوثة للبيئة
ت اخلرســانية يف دولــة قطــر،  ت إىل وتوجــد طــريقتني معتمــدتني إلعــادة تــدوير النفــا أوهلمــا طريقــة نقــل هــذه النفــا

نيهمـا طريقـة فحـص وســحق هـذه الفضـالت مباشـرة يف موقـع اهلــدم  مصـانع إعـادة التـدوير الدائمـة لســحقها وفحصـها، و
  )182، 2017بنك قطر للتنمية (:ليتم استخدامها جمددا يف أعمال البناء، وفيما يلي أهم اخلطوات املعتمدة يف ذلك

ت اخلرســانية إلعــادة تــدويرها مــن مصــدرين، أوهلمــا املخلفــات مــا قبــل االســتهالك واملتمثلــة يف املــواد   -أ  مجــع النفــا
اخلرسانية غري املستخدمة واليت يتم إعادة تدويرها مباشرة من خالل غسلها ودجمها مع مواد خرسانية جديدة، إال 

نيهمـا املخلفـات اخلرسـانية مـا بعـد االسـتهالك واملوجـودة يف  إذا كانت صلبة فإنـه يـتم سـحقها يف هـذه احلالـة، و
ستعمال مقطورات كبرية وشاحنات؛  مواقع اهلدم واليت يتم مجعها 

ت اخلرسانية بطريقتني، أوهلما الفصل من املصدر من خالل فصل هـذه املخلفـات يف موقعهـا وارسـاهلا  -ب  فرز النفا
ت؛إىل املصانع إلعادة تدويرها   اعتمادا على شركات إدارة النفا

ت اخلرسانية إىل قطع صغرية لتسهيل مهمة الكسارات األولية والثانوية؛  -ج   تكسري النفا
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سحق القطع اخلرسانية املكسرة وفحصـها ليـتم فصـل القطـع الكبـرية الـيت حتتـاج سـحق مـن جديـد عـن تلـك ذات   - د 
سـتخدام جهـاز األحجام الصغرية، كما يتم يف هذه املرحلـة فصـل املـواد  املعدنيـة عـن اخلرسـانة يف حالـة وجودهـا 

 فصل مغناطيسي؛
 إزالة األتربة من خالل مترير املواد اخلرسانية يف جهاز إلزالة األتربة واملواد غري املرغوب فيها؛  -ه 
ستخدام جهاز االهتزاز إىل نوعني، أوهلما الركام اخلرساين اخلشن ايل يرتاوح حجم   -و  حبيباته فصل الركام اخلرساين 

نيهما الركام اخلرساين الناعم الذي يكون حجم حبيباته أقل من  19و 4,75ما بني   .مم 4,75مم، و
  :وتتعدد استخدامات الركام اخلرساين املعاد تدويره يف دولة قطر نذكر منها

 استخدام الركام اخلرساين كمواد قاعدة خرسانية عند إنشاء الطرق؛  -أ 
ا علـى حتمـل استخدام الركام اخلرساين لتث -ب  بيت الرتبة من خالل مزجه مع املواد املوجودة حتت الرتبة لتحسني قـدر

 األوزان فوقها؛
اســتخدام الركــام اخلرســاين يف أعمــال إعــداد وتنســيق احلــدائق مثــل اجلــدران الصــخرية الصــلبة، هياكــل الــدعامات   -ج 

سمات املائية؛  السفلية، هياكل احلماية من التآكل وا
اخلرساين كمواد تسـقيف متـنح السـطح ميـزة مقاومـة املـاء وكـذا املتانـة إضـافة إىل اخنفـاض تكلفتهـا استخدام الركام   - د 

  .االقتصادية
ت اخلرسـانية املنتجـة يف قطـر واملدرجـة يف الشـكل   7,82يالحـظ ارتفاعهـا مـن  7مث إن املتتبع لتطور حجـم النفـا

ك أساسا إىل انتعاش قطاع البنـاء والتعمـري بفعـل ويرجع ذل 2015مليون طن سنة  8,52لتبلغ  2010مليون طن سنة 
  .ارتفاع معدالت النمو السكاين

ت اخلرسانية يف دولة قطر ما بني : 7الشكل    ملليون طن 2016و 2010تطور حجم النفا

  
  )2016وزارة التخطيط التنموي واالحصاء (: املصدر

ت اخلرســانيةلتبلغكمــا أنــه مــن املتوقــع أن يرتفــع   2020مليــون طــن ســنيت  11,17و  10,10معــدل منــو النفــا
  .8كما هو موضح يف الشكل   2025و
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ة عین الدفلى بجامعة 284 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم س ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انة  خم  الجزائر-مل

 

ت اخلرسانية يف دولة قطر ما بني : 8الشكل    ملليون طن 2025و 2017توقعات تطور حجم النفا

  
 )2016وزارة التخطيط التنموي واالحصاء (: املصدر

  :اخلامتة
ت الصلبة البلدية يعد مطلبا رئيسيا يف خمتلف دول العامل عامة والدول العربية         إن االهتمام بعملية إعادة تدوير النفا

خاصـة، ملــا تـوفره هــذه العمليــة مـن منــافع بيئيــة ويف مقـدمتها تقليــل اســتخدام املـوارد الطبيعيــة الناضــبة حفاظـا حلــى حقــوق 
نيـة، إضـافة إىل املنـافع  األجيال املستقبلية منهـا مـن جهـة، وكـذا ختفـض انبعـاث الغـازات الكربونيـة امللوثـة للبيئـة مـن جهـة 

ملــواد األوليــة ممــا يســاهم يف : االقتصــادية لعمليــة التــدوير والــيت نــذكر منهــا  تــوفري مــواد معــاد تــدويرها بتكلفــة أقــل مقارنــة 
سـيس شـركات متخصصـة يف جمـال مجـع، فـرز، وإعـادة تـدوير هـذا تقليص تكاليف تنفيذ خمتلف املشـاريع التنمويـة، و  كـذا 

ت وما يرافقها من خلق فرص عمل دائمة ومن مث املسامهة يف حتسني املستوى املعيشي يف هذه الدول   .النوع من النفا
ت الصلبة           البلدية فيهـا مـن خـالل وتعد قطر منوذجا لدولة عربية نفطية بدأت االهتمام بعملية إعادة تدوير النفا

مهيـة ذلـك يف احملافظـة علـى البيئـة وكـذا حتقيـق التنويـع االقتصـادي  إدراجها ضمن اسرتاتيجيتها التنمية املعتمدة وعيـا منهـا 
  .بدال من االعتماد على اإليرادات النفطية

  :قائمة املراجع
 Europe Plastic .Plastics: the facts 2015 An analysis of European plastics production demand and waste 

data . 5 12 ,2015 . http://www.corpela.it/documenti/5f2fa32a. 

 2009الدار العاملية للنشر والتوزيع، : مصر .تلوث األراضي. أمحد السروي.  
 2017قطر، ." إدارة وتدوير املخلفات. "بنك قطر للتنمية.  
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 ت الصلبة. دمحم الدغريي   .9-1، 2017جامعة امللك سعود، : السعودية .تعريفها، أنواعها وطرق معاجلتها: النفا
 ت الصلبية يف حمافظة كربالءاستخدام أسلوب الربجمة اخلطية يف تعظيم املنافع من إعادة تدوير ا. "دمحم كاظم وآخرون ، رقم 6 جملة االدارة واالقتصاد." لنفا

24 )2017.(  
 ت يف حتقيق التنمية املستدامة. "دمحم مسلم وآخرون امللتقى الدويل اخلامس حول اسرتاتيجيات الطاقة املتجددة ودورها يف حتقيق ." اسهامات رسكلة النفا

  .19-1. 2018، 2دةجامعة البلي: اجلزائر .التنمية املستدامة
 ت الصلبة. "ندى عبد الظاهر   .102-91): 2011( 35، رقم جملة أسيوط للدراسات البيئية." االقتصاد والبيئة: النفا
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كتوجھ حدیث لتحقیق التنمیة  ني المؤسسات االقتصادیة لالقتصاد الدائريبتمدى 
  - عرض تجارب دولیة رائدة - المستدامة

The extent to which economic institutions adopt the circular 
economy as a modern approach to achieving sustainable 

development - Presentation of leading international 
experiences - 

  
 .املركز اجلامعي البيض ،أ -أستاذ حماضر  :1أيوب صكري -
 .املركز اجلامعي البيض ،أ -أستاذ حماضر  :2 عز الدين نشاد -
 .ميلة –املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف  ،أ -أستاذ حماضر  :3 قرين ربيع -
   
 

  ملخص
معاجلة أحد النماذج االقتصادية اجلديدة، وهو االقتصاد الدائري، الذي يقوم على مبدأ املشاركة والدائرية يف التصنيع هدفت هذه الدراسة إىل 

واجلودة احلياة، كما واالستهالك، واالستغناء عن منوذج االقتصاد اخلطي الذي تنجم عنه الكثري من األمور السلبية على غرار إهدار املوارد، الطاقة، البيئة 
ر اه لسلبية الوخيمة اليت دفت الدراسة إىل أمهية مواكبة البلدان النامية املؤسسات الناشطة فيها هذا التطور العاملي يف ظل حمدودية املوارد من جهة، واآل

  .خيلفها االقتصاد اخلطي من جهة أخرى
وكذا خمتلف املؤسسات الناشطة فيها هلذا النهج االقتصادي اجلديد، وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها ضرورة مواكبة الدول النامية 

ا   .الذي حقق عديد املزا واإلجيابيات يف الدول واملؤسسات اليت تبنته ضمن اسرتاتيجيا
 .، املؤسسات االقتصاديةالتنمية املستدامةالتنمية، االقتصاد الدائري،  :الكلمات املفاتيح

      .JEL:O01، XN2 صنيفالت
Abstract   
This study aimed to address one of the new economic models, the circular economy, which is based on 
the principle of participation and circular in manufacturing and consumption, and to eliminate the 
linear economic model that results in many negative things such as waste of resources, energy, 
environment and quality. The study also aimed at the importance of keeping up with the institutions in 
which developing countries are active in this global development in the light of limited resources on 
the one hand and the severe negative effects of the linear economy on the other. 
The study has reached a set of results, the most important of which is the need to keep up with 
developing countries as well as the various institutions active in them for this new economic approach, 
which has achieved many advantages and advantages in the countries and institutions that adopted it 
within their strategies. 
Key words: Circular economy, development, sustainable development, economic institutions.  
Jel Codes Classification: O01, XN2.  
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ة عین الدفلى بجامعة 286 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

  :مقدمة-
لنظر إىل حمدودية املوارد الطبيعية يف هذا العام، تربز احلاجة املاسة إىل تبين وتطوير مناذج اقتصادية جديدة، 

دف إىل االستفادة القصوى من املنتجات عن طريق تدوريها، فالنمو  ذج االقتصادي تقتضي التحول إىل طرق أخرى 
غري مستدام، وتنجم عنه الكثري من األمور السلبية سواء على املوارد الطبيعية، الطاقة، البيئة وجودة  منوذجااخلطي يعترب 

  .احلياة
لتحقيق التنمية املستدامة للدول، وهذا عن طريق تلبية احتياجات  هلذا يعد االقتصاد الدائري مدخال مهما
تمعات احلالية، دون املساس مبصاحل وحق ً يتم من األفراد وا وق األجيال املستقبلية، فاالقتصاد الدائري يعد اقتصاداً حيو

خالله االعتماد على التكنولوجيا يف الصناعة واالستهالك، وهذا ما انتهجته عديد الدول والشركات يف مسارها هادفة إىل 
   .حتقيق االستدامة العاملية

  : مشكلة البحث
يف املؤسسات  ر االقتصاد الدائري يف حتقيق التنمية املستدامةنسعى من خالل هذه الدراسة إىل تبيان دو 

االقتصادية، وهذا من خالل عرض وحتليل لتجارب دولية ملؤسسات اقتصادية عاملية، حماولني اإلجابة على اإلشكالية 
  :التالية

   االقتصادية؟إىل أي مدى ميكن أن يساهم االقتصاد الدائري يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات 
  : أمهية الدراسة

انطالقا من مشكلة البحث ميكن إبراز أمهيته من خالل الدور الكبري الذي يلعبه االقتصاد الدائري يف احلفاظ على 
من خالل حتقيقه ألبعاد التنمية املستدامة، عن طريق استنزاف املوارد الطبيعية وعلى البيئة وجودة احلياة، كما تربز أمهيته 

تمعات احلالية، دون املساس مبصاحل وحقوق األجيال املستقبليةتلبية ا   .حتياجات األفراد وا
  : هدف الدراسة

دف من خالل حبثنا بشكل رئيسي إىل دراسة  مدى مسامهة االقتصاد الدائري على ضوء اإلشكالية املطروحة، 
اليف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية، مع اإلشارة إىل  ، كما نسعى جتارب دولية رائدة يف هذا ا

  :لتحقيق مجلة من األهداف كما يلي
 صيل نظري خمتصر ملوضوعي االقتصاد الدائري؛  تقدمي 
 تقدمي مفاهيم نظرية حول موضوع التنمية املستدامة؛ 
 عرض وحتليل لتجارب دولية رائدة يف جمال التحول حنو االقتصاد الدائري. 
  : منهجية الدراسة

 احملاور تغطية خالل من املوضوع هذا إشكالية معاجلة يف التحليلي الوصفي املنهج الدراسة على اعتمدت لقد
  :التالية
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  اإلطار النظري لالقتصاد الدائري؛: احملور األول
  اإلطار النظري للتنمية املستدامة؛: احملور الثاين

  االقتصاد الدائري؛عرض جتارب رائدة يف جمال التحول حنو : احملور الثالث
I - اإلطار النظري لالقتصاد الدائري:  
I -1- ونورد فيما يلي جمموعة من دائري من املفاهيم احلديثة نسبيايعد مفهوم االقتصاد ال: مفهوم االقتصاد الدائري ،

  :التعاريف اليت تناولت هذا املصطلح
ت عنه ينتج ال الذي االقتصاد هو :الدائري االقتصاد وال  احلدود، أضيق ويف جداً  قليلة بكميات إال ائية نفا

ر أي عليه يرتتب ت تدوير علي ويقوم البيئة، علي سلبية آ جبودة  والتدوير االستخدام وٕاعادة واملنتجات، املكو
منها  االستفادة يضمن مبا تصميمها بداية من والتجديد لإلصالح قابلة واملنتجات تكون السلع أن كما عالية،
لتايل عديدة، مرات الرميدي، ( .املستدامة التنمية حيقق ومبا املتاحة، للموارد لوالفعا األمثل االستخدام ضمان و

  )343، صفحة 2019
األوىل  :بسيطتني فكرتني على يعتمد الدائري االقتصاد مفهوم أن إىل "ارثر ماك الني"مؤسسة  تقرير شريكما ي

ت يعترب ما ن الوعي مفادها  فصل النمو إىل احلاجة يف فتتمثل الثانية أما كمورد، استخدامه إعادة ميكن نفا
 (Institute Montaigne, 2016, p. 09) .الطبيعية املوارد استخدام عن االقتصادي

 ااستناد املوارد الستهالك اخلطي النموذج يعارض اجديد اصناعي امنوذج الدائري يف حني يعترب البعض أن االقتصاد
ت على القضاء اىل يهدف ،)والتخلص صنع، أخد،: (الثالثية التالية إىل  على يشجع وهو لبيئة، الضارة النفا

ت استخدام ت( تسمى طبيعية السلع مبكو  ضرر، دون احليوي احمليط يف امتصاصها إعادة ميكن واليت )املغذ
ت )التدوير وإعادة وإصالح استخدام إعادة( االستخدام إعادة أجل من وكذلك تكييف  غري التقنية للمكو

 خدمة اقتصاد( فكرة إىل يستند الدائري االقتصاد يف السلع استهالك أن كما للمحيط احليوي، املناسبة
ت سيولد والذي بيعها من بدال جري السلع ، أي)وظيفي   (Delphine & Blandine, 2016, p. 03) .نفا

I -2- أصول مفهوم االقتصاد الدائري:  
ريخ واحد أو مؤلف واحد، بدال من ذلك إىل مدارس الفكر  االقتصاد الدائريإن مفهوم  ال ميكن إرجاعه إىل 

املختلفة، واعترب العديد من العلماء أن النظام االقتصادي الدائري كان قدم يف املقام األول من قبل االقتصاديني البيئيني 
، الذين أعدوا على إثرهم اإلطار النظري على الدراسات السابقة لالقتصاد البيئي كينيث بولدينغ، ومع "نرتري "و" بريس"

ذلك، ال يعترب االقتصاديون البيئيون واإليكولوجيون هم املؤسسون هلذا املفهوم، وبناء على ذلك، أشار استعراض 
 ,Thibaut) .قتصاد متجذرة أساسا يف االقتصاد البيئيمستفيض ألدبيات العقدين املاضيني إىل أن التعميم أصول اال

2018, p. 02) 
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I -3- متطلبات التحول حنو االقتصاد الدائري:  
I -3-1- ت إىل املوارد   :النقلة النوعية من النفا

ت أن الواضح من أنه املستدامة البيئية لإلدارة األوروبية املمارسات من يبدو  أعباء، مبثابة تعترب تعد مل النفا
 االقتصاد منوذج مثل - املستدامة املوارد إدارة مناذج بنشاط تدعم اليت النافذة التمكني والقوانني سياسات بفضل وذلك

ت حتويل وتقنيات ،الدائري  "املستدام غري اخلطي االقتصادي النموذج" من اخلروج أن إىل موارد، حيث بيئياً  املفيدة النفا
 استخراج" منهجية على والقائم حمدودية املوارد، عدم يف تتمثل هشة فرضية إىل يستند والذي احلايل، الوقت يف القائم

 آلية إن مغلقة متكررة، دائرة يف "كمخلفات منها التخلص مث استهالكها، مث التصنيع، عمليات يف إدخاهلا مث املوارد،
ا حبد تعترب اخلطي االقتصادي النموذج هذا من اخلروج  الربملان أحباث دائرة هائلة، كما الحظت نوعية نقلة مبثابة ذا

 خالل االستخدام من ،"ممكنة فرتة ألطول ممكن مستوى على ا االحتفاظ يتم واملنتجات املواد قيمة " أن األورويب
 ممكن حد أدىن إىل التقليل على يساعد "الدائري االقتصادي منوذج" أن إىل أيضاً  تشري كما .االقتصاد يف للمواد الدوري

 من بداية املنتجات، حياة بدورة املرتبط البيئي الضغط من يقلل مما والطاقة، املواد من جديدة مدخالت احلاجة إىل من
  )07، صفحة 2018بيرت و وآخرون، ( .احلياة دورة اية إىل اإلنتاج واالستهالك خالل من املوارد، استخراج

ئب رئيس  ت البالستيكية اليت ينتجها العامل سنو تصل إىل ) إكسون موبيل(كما أكد  دوف أندرو أن النفا
ت أو يرمى يف املياه واحمليطات، حيث تقدر قيمة فيها ما بني  400 مليون طن، يذهب نصفها إىل مكبات ومدافن النفا
  )2019بن ربيعان، (.مليار دوالر سنو 300-400

لس النمساوية) جريج هاجلرين(فيما أوضح  مليون طن  12، أن )Borealis( مدير استدامة األعمال يف شركة بور
ت البالستيك فقط يتم  ومعظم هذه األرقام يف قارة آسيا، وهذا ما يفرض على  ،رميها يف املياه واحمليطات سنومن نفا

 From Linear Economy to Circular( من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائريهذه اإلقتصادات التحول 

Economy( ومفهوم التحول حنو االقتصاد الدائري يقوم على ،)R3( وهي احلروف األوىل لكلمات ،Reduce, 

Reuse, Recycle البيئة البحرية والربية، ، فاهلدر والثلويث وعدم إعادة التدوير تفقد العامل موارد كثرية وتتسبب يف تلوث
رها الضارة يف حدودها الدنيا ا وتفرض القوانني اليت حتصر آ  .وهلذا تنبهت الدول املتقدمة هلذه املشكالت وبدأت حتار

  )2019بن ربيعان، (
I -3-2- التحول حنو االقتصاد الدائري:  

 توفري يف الرقمي التحول يساعد حيث املستدام، الدائري االقتصاد حنو التحول سرعة علي الرقمي التحول يساعد
 املؤسسات، وتقليل داخل كفاءة أكثر العمليات وجعل وحالتها، وموقعها واملنتجات املواد توفر مدى عن دقيقة معلومات

دة التكاليف، وتقليل للمنتجات، األطول العمر وتعزيز الفاقد،  الدائري االقتصاد ويتطلباملوارد،  استخدام كفاءة وز
ت، واالستخدام، واالستهالك، واإلنتاج، التصميم، يف جوهرية حتوالت  املنتجات استخدام إعادة وممارسات والنفا

 وتعديل االجتاهات بيئي، ووعي إيكولوجية، ثقافة يتطلب الدائري االقتصاد إيل واملوارد، إضافة إىل أن التحول
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 مستقبلية خطط اليت قامت بوضع وفنلندا وهولندا أملانيا مثل دول السلوك، هذا ما طبقته أمناط وتغيري والسلوكيات،
 االقتصادي داخل االقتصاد الدائري مبادئ تطبيق علي العمل يف البولندية احلكومة بدأت وكذلك الدائري، لالقتصاد

  )345 -344الصفحات  ،2019الرميدي، ( .2016سنة  القومي
الرميدي، ( :يلي فيما للتجديد القابلة وغري احملدودة املوارد يف الدائري لالقتصاد إسرتاتيجيات األعمال وتتمثل

 )345 -344، الصفحات 2019
 ؛املنتجات صيانة 
 ؛املنتجات توزيع وٕاعادة استخدام إعادة 
 ؛املنتجات تصنيع وٕاعادة جتديد 
 ت تدوير إعادة   .املنتجات من واملواد املكو

I -4- نفاح و بطيب، ( :يقوم االقتصاد الدائري على مخسة مبادئ نوردها فيما يلي: مبادئ االقتصاد الدائري
  )09 -06، الصفحات 2018

I -4-1- دورات عكسية تنظيم )Orgnise reverse cycles(:  
ً  أمراً  يعد مغلقة حلقة ضمن املوارد استغالل آخر مبعىن أو دائرية تدفقات يف املوارد استخدام إن  يف ضرور

ا ميثل ما وهذا الدائري، االقتصاد  الدائرية، حتقيق صفة أجل املعاصر، ومن االقتصادي النظام مع ملقارنة واضًحا تباينً
 إىل املوارد عادة تسمح يتضمن عمليات ما وهذا نظام، خالل من املنتجات عمر اية يف القيمة وتعاجل جتمع أن جيب

ت تعترب حيث التدوير، وإعادة التجديد مثل القيمة سلسلة ت، النفا ت، مفهوم أين يلغى مغذ ت النفا  فاملكو
ت(خمرجات  مبعىن تصبح املواد، دورة ضمن تدخل كي قصد عن تصميمها مت والتقنية البيولوجية  مبثابة ما عملية )نفا

ت، وأخرياً  ائيا يزيل مما أخرى لعملية لنسبة )غذاء(مدخالت   املقام يف العكسية الدورات تطوير يرتبط مفهوم النفا
 املنتجات تطوير اسرتاتيجيات خالل من كبري بشكل دعمه ولكن ميكن االبتكار، وعمليات اللوجسيت إلمداد األول
  .املوارد استعادة على تشجع اليت
I -4-2- املوارد حيث من الفعالية )Be resource effective(: 

دة إىل الدائري االقتصاد يهدف ا  املوارد استخدام يعين مما االقتصاد، يف املوارد استخدام فاعلية ز إلمكا
 تنقسم إىل الدائرية، االقتصادية األنشطة فإن "املهد إىل املهد من" لقاعدة ووفقا اجيايب، أثر خلق أجل من الكاملة

  :جمموعتني
 جتاوزت واجلسور اليت واألبنية واملكائن لآلالت االستخدام إعادة إمكانية تعزز اليت الوقائية واملمارسات األعمال تلك - أ

 ملبادئ االقتصاد وفقا اخلدمة من إخراجها من بدال أخرى آجال إىل خدمتها فرتة ومتديد اإلنتاجي، عمرها
 .التقنية والتحسينات والرتقيات التصنيع وإعادة واإلصالح الصيانة خالل من وذلك ،)التقليدي(اخلطي
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 يف املواد لالستخدام تدوير إعادة طريق عن جديدة موارد إىل القدمية البضائع حتول اليت األنشطة جمموعة فهي -ب
ا مجيع استخدمت قد املوارد أن والعتبار جديدة، نشاطات  :جيب إمكا

  ؛يف الوجود احلق إلعطائه مالئمة اجتماعية حاجة معاجلة إىل اخلدمة أو املنتج يوجه أن جيب -
ت واملواد الطاقة الستخدام املنتج بناء جيب -   ؛هدر وبدون فقط، والضرورية املناسبة واملكو
 حيث تعترب املنتج، املستهلك ا يستخدم اليت الكثافة هو املنتج، واملقصود استخدام كثافة بعني األخذ جيب -

ت االستخدام خارج الوقت معظم تقضي اليت املنتجات  .كنفا
I -4-3- املنظومي التفكري )Think in systems(: 

حيث  ككل، لنظام ارتباطها وكيفية النظام أجزاء تفاعل طريقة فهم على تساعد طريقة هو املنظومي التفكري
ا على لألشياء ينظر  البنية إطار سياقات يف مناسبة العناصر واعتبار متكامل، كل إطار يف البعض بعضها يف تؤثر أ

تمع، والبيئة، التحتية،  الداخلية البيئة من متغريات كل بني التفاعل على تؤثر اليت املعقدة العالقات على وبناء وا
 .اإلجراءات بنتائج بؤالتن الصعب من سيكون األعمال، لبيئة واخلارجية

إدراك وجود  خالل من واحد عنصر من بدالً  لكامل النظام أداء حتسني إىل الدائري االقتصاد يهدف كما
  .الشركة نشاط ثري وحتسني لتقييم شامل منظور واعتماد معقدة تبعيات

I -4-4- املستقبل يف التفكري "للمستقبل األولوية إعطاء" )Prioritise the future(: 
ا أنواعها ختالف املؤسسات كل تعمل  وحتقيق اإلمكان قدر احلياة قيد على البقاء على االقتصاد يف وتوجها

 مث البيئة، تصنع متغريات من هي مؤسسات هناك بل البيئة متغريات مع تتكيف أن جيب اهلدف هذا ولتحقيق النمو،
 االقتصاد حلول إىل اخلطي مشكالت االقتصاد من للتغيري امناسب احمرك تعترب واليت ا والتنبؤ املخاطر تقييم عليهم يتوجب
 .والصناعة االقتصاد يف الراهن املعاصر الوضع عن جوهر ااختالف خمتلفة مقاربة يقدم الذي الدائري

دة  أجل من منتج تصميم على الدائري االقتصاد يعمل لذلك لتؤيت مثارها، وقت إىل حتتاج التغيريات هذه ز
 من وعواقب اإلجراءات الفرص إىل النظر ينبغي الدائري، االقتصاد من االستفادة حتقيق أجل ومن عمره، اية يف قيمته

  .األجل طويل منظور
املواد  استخدام إعادة فيها يتم وأنظمة منتجات خلق لدعم التكنولوجيا استخدام على يشجع الدائري االقتصاد

مللكية مثال الشركات ستقوم أي(االمتالك من بدال التشارك حنو والتوجه تصنيعها إعادة أو تدويرها وإعادة  الحتفاظ 
  .)من املنتج بدال املنتج فائدة بيع أي االستخدام خدمة للمستهلكني وتبيع املالبس غسالة أو كالسيارة للمنتج

I -4-5- املتبادلة املنفعة خلق )Create mutual benefit(: 

تمع احتياجات تلبية يف يتمثل والذي اخلطي، االقتصاد هدف نفس الدائري االقتصاد ميتلك  السلع من ا
 تنظيم من الضروري األساليب، هذه تغيري عند لذا ختتلف، املنافع حتقيق وطرق املوارد استخدام طرق لكن التنمية، وحتقيق

 إىل االنتقال من الشركة لالستفادة عمليات مجيع تنظيم خالل من املصاحل أصحاب بني متبادلة منفعة خللق نشاط كل
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 و الدائري االقتصاد مبادئ مع اليت تتوافق اإليرادات ومناذج جديدة قيمة عروض تقدمي إىل إلضافة الدائري، االقتصاد
دة ألن سلسلة التوريد، مستوى إىل أيضا ميتد هذا للربح، املوجهة املنظمة اسرتاتيجيات  إطالة خالل من املوارد فعالية ز

ح من يقلل قد املنتج عمر دة ولكن مؤسسة، هدف كل و مقصد تعترب اليت األر  من املزيد بيع طريق اإليرادات عن ز
ت( صراع حدوث إىل يؤدي قد املنتجات   .)أعلى أكرب واستنزاف نفا

II - اإلطار النظري للتنمية املستدامة:  
تت  منذ بداية مثانينات القرن املاضي بدأ العامل يصحو على ضجيج العديد من املشكالت البيئية اخلطرية اليت 

، وكان هذا طبيعيًا يف ظل إمهال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود املاضية، األرضدد أشكال احلياة فوق كوكب 
على هذه املشكالت، ومتخضت اجلهود الدولية عن مفهوم  التغلب فكان ال بد من إجياد فلسفة تنموية جديدة تساعد يف

سم التنمية املستدمية، وكان هذا املفهوم قد تبلور ألول مرة يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية  جديد للتنمية عرف 
أبو زنط و غنيم، ( .م1987ونشر ألول مرة عام ) Our Common Future( الذي حيمل عنوان مستقبلنا املشرتك

 )151، صفحة 2006
II -1- وضعت العديد من التعريفات للتنمية املستدامة وبطرق خمتلفة، وسنورد فيما يلي : تعريف التنمية املستدامة

  :جمموعة من هذه التعاريف
  الذي نشر أثناء عقد جلنة " مستقبلنا املشرتك"يستند التعريف الشائع املستخدم على نطاق واسع إىل تقرير

التنمية اليت تليب احتياجات : "، والذي نص بشكل أساسي على أن التنمية املستدامة هي1987برونتالند يف عام 
ا اخلاصة   )13، صفحة 2016مبارك، ( ".احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجا

 اوت  من واحلد آمنة ومستدمية حياة تقدمي خالل العامل فقراء على الفقر وطأة من التخفيف: "عرف أيضا على أ
ه،  1427مركز اإلنتاج اإلعالمي، ( ".واخللل الثقايف واالستقرار االجتماعي البيئة وتدهور الطبيعية املوارد تالشي

  )40صفحة 
II -2- مركز اإلنتاج اإلعالمي، ( :ميكن حصر متطلبات التنمية املستدامة يف النقاط التالية: متطلبات التنمية املستدامة

 )41 -40ه، الصفحات  1427
 وتقدير احلاضر الوقت يف املتاحة واملواردالطبيعية  الثروة حصر :الطبيعية واملوارد الثروات استهالك يف القصد 
 ؛مستقبلية موارد من جيد قد ما
 يف واملستقبلية القائمة التعرف على االحتياجات البشرية :ترشيد االستهالك البشرية مع سد االحتياجات 

ا املنطقة  ؛وأوليا
 تمع يف البشرية لتنمية العناية  وتوفري البشرية، التنمية ذلك يف مبا املعرفةعلى  قائم جمتمع بناء على العمل :ا

 ؛احمللية وتوظيف امللكات االبتكار وتشجيع التعلم، املعلومات وسبل ومصادر املعرفة
 ؛املعرفة على مبنية اقتصادية برامج تبين :الرشيدة االقتصادية التنمية  
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 على احلفاظ عليها متطلبات تلبية علىلعمل  وصيانتها والعامة اخلاصة لبيئة االهتمام :البيئة على احلفاظ 
 ؛اخلاصة البيئة على يؤثر العامة البيئة ن صالح الدراية مع املعرفة، أساس من

 املنطقة داخل املعلومات يف التعاون والشراكة عالقات توطيد :والداخلية اخلارجية العالقات يف الشراكة 
ملناطق اخلارج مع املعريف والتبادل ة الطبيعة ذات بداية   .املشا
 للمنطقة احلضارية املنظومة وفق ويلزم تفسريها املستدامة، التنمية لعملية العام اإلطار متثل العامة املتطلبات تلك

  .والفكرية والثقافية احلضارية املنطقة بطبيعة املتطلبات تلك تتأثر التنمية، حيث جهود فيها جتري اليت
II -3- أيضاً  تشمل بل فقط، البيئي اجلانب على تركز ال تنمية هي إن التنمية املستدامة: أبعاد التنمية املستدامة 

ا أي االقتصادية واالجتماعية، اجلوانب من  يتكون منها بعد وكل بينها، فيما ومتداخلة مرتابطة ثالثة، بعاد تنمية أ
مطانيوس و غامن، نظم اإلدارة البيئية ودورها يف التنمية املستدامة، ( :املوايل (01) رقم الشكل يف كما عناصر، جمموعة
  )39، صفحة 2009

  .أبعاد التنمية املستدامة وعناصرها: )01(الشكل رقم 
  

 
  
  
  
  
  
  

  
  )39، صفحة 2009مطانيوس و غامن، (: املصدر

وميكن اإلشارة إىل أن أبعاد التنمية املستدامة، هي أبعاد مرتابطة ومتداخلة ومتكاملة، وميكن التعامل معها على 
ا منظومات فرعية ملنظومة التنمية املستدامة، ويتمثل هذا الرتابط فيما : يلي ما يف املختصني الباحثني أحد وفق بينها أ

 )26 -25، الصفحات 2011العايب، (
 مستمر وأن بشكل واخلدمات السلع إنتاج من يتمكن الذي النظام هو اقتصاد املستدام النظام: اقتصاد 

 حدوث وان مينع العام، والدين العام الناتج بني ما االقتصادي التوازن من لإلدارة قابل معني مستوى على حيافظ
  ؛االقتصادية السياسات عن جتة اجتماعية اختالالت

 أبعاد التنمية املستدامة

 البعد البيئي البعد االجتماعي البعد االقتصادي

 .املستدمي االقتصادي النمو
 .املال رأس كفاءة

 .األساسية احلاجات إشباع
 .االجتماعية العدالة

 .اإليكولوجية النظم
 .البيولوجي التنوع

 .البيولوجية اإلنتاجية
 .التكيف على القدرة

 .التوزيع يف العدالة
 .االجتماعي احلراك

 .الثقايف والتنويع الشعبية املشاركة
 .املؤسسات استدامة
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 الزائد للموارد االستنزاف جتنب الطبيعية، املوارد من بتة قاعدة على حيافظ أن جيب بيئيا املستدام النظام :بيئيا 
 الطبيعية البيئية الرتبة واألنظمة وإنتاجية اجلوي واالتزان احليوي التنوع محاية ذلك ويتضمن املتجددة، وغري املتجددة
  ؛اقتصادية كموارد عادة تصنف ال اليت األخرى
 االجتماعية كالصحة اخلدمات وإيصال التوزيع، يف العدالة حتقيق يف اجتماعيا مستداما النظام يكون :اجتماعيا 

   .الشعبية واملشاركة السياسية واحملاسبة االجتماعي النوع يف واملساواة حمتاجيها إىل والتعليم
III - عرض جتارب رائدة يف التحول حنو االقتصاد الدائري  

جتاه هذا التحول حنو االقتصاد الدائري،   هذه املبادرات عادة ما  إال على الرغم من أن عديد دول العامل تسري 
  .تكون أقل محاسًا من الشركات اخلاصة

III -1-  بريكنفيلد  البيئية اجلامعة مقر(األملانية التجربة)ECB(:  
ت إلدارة العملي التطبيق ولتوضيح  يف األول اجلامعي احلرم من مثاال هنا قدمن الدائري، االقتصاد يف املستدامة النفا

ت، من متاما اخلايل أورو  - 08، الصفحات 2018وآخرون، بيرت ( ):ECB(بريكنفيلد  البيئية اجلامعة مقر وهو االنبعا
09( 

 التطبيقية، للعلوم ترير جلامعة بع فرعيّ  جامعي مقر ، مثابة)1996عام  يف أنشئ( بريكنفيلد البيئية اجلامعة مقر يعترب
 مت حيث األمريكية، االحتياطية العسكرية للقوات مستخدم غري مستشفى مبثابة قدمياً  كان مبىن جمدد، عن عبارة وهو

ت البيئة وتقنيات صديقة احلديثة البناء أساليب استخدام  من متاما خايل جامعي مقر أول املبىن ليصبح الصفرية، االنبعا
ت ، يف االنبعا ت من واسعة جمموعة ضمن ومن أورو  البيئية اجلامعة مقر حيافظ املتطورة، الصفرية تقنيات االنبعا
 خالل من وذلك واخلضراء، الصفرية املتجددة، الطاقة استخدام خالل من اآلن، حىت الطاقة من استقالليته على بريكنفيلد
ء احلرارة - الطاقة توفري يتم املنطقة، يف املتاحة احليوية الكتلة استخدام  وهي احليوية للكتلة حمطة جماورة بواسطة - والكهر

ت تستخدم واليت والطاقة، للحرارة متكاملة حمطة ت املنطقة يف املتاحة اخلشبية النفا  .البلدية الصلبة العضوية والنفا
اور، البيئة صديق الصناعي مع بريكنفيلد البيئية اجلامعة مقر يرتبط) IS(الصناعي  التكامل مبادئ إىل واستنادا  ا

ء نقل وشبكة املركزي التدفئة نظام طريق عن ئية الطاقة لتدفقات(املنخفض اجلهد ذات الكهر  تبادل يتم وحىت ،)الكهر
اورة الطاقة حمطة إىل اجلامعي يف احلرم احليوية الكتلة تزويد يتم التدفقات،  .احليوية الكتلة على القائمة ا

 ميجا 28 بسعة مثبتة حرارية قدرة ، ولديها 1997عام يف اخلشب شرائح على القائمة الطاقة حمطة وقد أنشئت
 احمللية األعمال عن الناجتة ،سنو التلوث ومرتفعة منخفضة األخشاب من طن 65,000حوايل  تستخدم حيث وات،
ت إلدارة  طن 37.5 وإنتاج وات ميجا 8 بسعة احلرارة إلنتاج وذلك الطبيعية والصناعة، والبستنة الزراعة وأعمال الغا
ء من وات ميجا 8.3 إىل يصل وما البخار من ساعة لكل اورة، الصناعية واملرافق بريكنفيلد البيئية ملقر اجلامعة الكهر  ا

ء وشبكة   .الوطنية الكهر
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إلضافة  الالهوائية املعاجلة جهاز من احليوي الغاز إنتاج تستخدم للطاقة املشرتك التوليد وحدة فإن ذلك، إىل و
ت من طن 40,000حوايل  يعاجل الذي القريب ت من مجعها يتم اليت ،سنو البيولوجية النفا  ذلك يف مبا( بريكنفيلد بلد

ت الغذائية املواد د )بريكنفيلد البيئية اجلامعة األخرى ملقر العضوية والنفا ش، و  من الثانوية املنتجات توفري يتم كريوز
ت الالهوائية املعاجلة  كسماد الستخدامها وذلك صلبة، أو سائلة سواء كمخلفات احملليني للمزارعني احليوية للنفا

لتايل الزراعية، األراضي يف للرتبة وحمسنات ت دورة إغالق يتم و  من يقلل الذي األمر بشكل مستدام، اإلقليمية املغذ
ت من التخلص بسبب واهلواء واملياه الرتبة تلوث ت مكبات يف احليوية النفا  اإلجراء يعزز هذا أن كما التقليدية، النفا

 إلنتاج الصناعية األمسدة شراء إىل احلاجة تقليص خالل من وذلك النقدّي، اهلدر من احلد طريق عن اإلقليمي االقتصاد
 .احملاصيل

III -2-  جتربة شركة"DELL:"  أصبحت شركة  2014يف سنة"DELL " ت تستخدم أول شركة مصنعة لاللكرتو
ا، ومن خالل " UL"املواد البالستيكية املعاد تدويرها واملغلقة من قبل  إعادة استخدام يف أجهزة الكمبيوتر اخلاصة 

لفعل، تعمل شركة  ت " DELL"البالستيك املتداول  ت اإللكرتونية، وتوفري املوارد، واحلد من انبعا على تقليل النفا
إلضافة إىل توفري املال من خالل هذه العمليات%11الكربون بنسبة  لبالستيك اخلام،  ، 2018اجلزار، ( .، مقارنة 

  )21صفحة 
III -3-  وشركة األملنيوم " فورد"جتربة شركة"Novelis:"  ا قامت ببناء بنية حتتية  2015أعلنت الشركتان يف ماي أ

، ومن فوائد ذلك أن "F-150"تضمن وجود حلقة مغلقة فعالً لألملنيوم السيارات لشاحنة فورد اجلديدة من طراز 
ت الغازية املسببة لالحتباس  95األملنيوم املعاد تدويره يتطلب طاقة أقل بنسبة  ملائة إلنتاج وتوليد نسبة أقل من االنبعا

من األمان لسلسلة التوريد من خالل توريد منتظم لذلك  مزيدا "Novelis"ملائة، كما توفر شركة  95احلراري بنسبة 
  )22، صفحة 2018اجلزار، ( .حنات لإلعادة تدويرها مرة أخرى يف السوقالنوع من الشا

III -4-  جتربة شركة"DSM "جماالت يف تنشط العلمية، التقنيات على قائمة هولندية عاملية شركة وهي: اهلولندية 
 حتقيق على الشركة تعمل حيث املواد، بعلوم احلياة علوم يف الفريدة إمكانيتها ربط من خالل واملواد، والتغذية الصحة

 يف وقت املصلحة أصحاب جلميع مستدامة قيمة خلق أجل من االجتماعي والتقدم البيئي االزدهار االقتصادي والتقدم
والعناية  الغذائية األغذية واملكمالت مثل العاملية األسواق يف األداء وحتسن وحتمي تغذي مبتكرة وتقدم حلوال واحد،

ت والسيارات الطبية واألجهزة واألعالف الشخصية ء واإللكرتونيات والدها  البديلة واملواد والطاقة احلياة ومحاية والكهر
  )14 -13 ، الصفحات2018نفاح و بطيب، (. احليوية

دف  يف أكرب تقدمي مسامهة االستمرار يف مع أقل موارد استخدام يف االستمرار إىل" DSM" شركة كما 
تمع،  حالة املواد ففي املستخدمة، قيمة للموارد وخلق املستقبل، يف الطبيعية املوارد توفري ضمان إىل إضافة االقتصاد وا

ال اإلنتاج يعين الغذائية، ّ ت حدوث منع الفع  بتمديد تسمح تطوير حلول خالل من الغذائية الطعام واملواد عن جتة نفا
 بسهولة اسرتدادها سامة ميكن غري مواد بتطوير" DSM" فتقوم شركة املواد، حالة يف أما املنتجات، صالحية فرتة
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من أجل بناء مناذج األعمال الدائرية على أربعة جماالت  "DSM"مان، وتركز شركة  استخدامها وإعادة واستخدامها
دة عمر املنتجات، التمكني من اسرتداد : رئيسية هي استبدال املوارد احملدودة وامللوثة بواسطة املوارد اآلمنة واملتجددة، ز

ت   )15 -14، الصفحات 2018يب، نفاح و بط( .املواد القيمة، تثمني مسارات النفا
تطرقنا من خالل هذه الورقة البحثية إىل مدى تبين املؤسسات اإلقتصادية لالقتصاد الدائري، فهو عبارة عن اقتصاد :خامتة

ا من خالل االستفادة القصوى من السلع واملنتجات عن طريق تدويرها، وقد  يهدف التحول من الطريقة اليت نعيش 
خالل حماور هذه الورقة البحثية إىل أن االقتصاد الدائري ميثل البديل األفضل لالقتصاد اخلطي، الذي ينتج عنه توصلنا من 

يعد االقتصاد على البيئة وجودة احلياة، كما  بصفة عامة، كما يؤثر سلبا استنزاف للموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة
دول، وهذا بتلبية احتياجات األجيال احلاضرة، واحملافظة على حقوق لتحقيق التنمية املستدامة لل الدائري مدخال مهما

موعة من التجارب العاملية الناجحة  األجيال املستقبلية من املوارد الطبيعية، كما مت التطرق يف آخر حمور هلذا البحث 
ت هذا املفهوم وحققت تقدما ملحوظاملؤسسات اقتصادية تبنت  ، ووجب على املؤسسات يف مسارها على مجيع املستو

  .اإلقتصادية اجلزائرية اإلقتداء مبثل هذه التجارب الناجحة
للغة العربية   قائمة املراجع 

ت . وحتليليةدراسة نظرية : االقتصاد الدائري كمدخل إبداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامة). 2019. (بسام مسري الرميدي .1 جملة اقتصاد
 .343: ، صفحة ص)8العدد (املال واألعمال 
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  .الغرف العربية

ت التنمية املستدامةالتحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصا). 2011. (عبد الرمحن العايب .4 . 26-25: أطروحة دكتوراه ، ص ص. دية يف اجلزائر يف ظل حتد
  .سطيف، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر

: ريةمت االسرتداد من املنظمة العربية للتنمية اإلدا) جامعة الدول العربية. (من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري). 2019, 08 15. (عبد هللا بن ربيعان .5
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 األخضر قیفلسفة التسو زیاألبعاد االستراتیجیة لالقتصاد الدائري في تعز
The strategic dimensions of the circular economy in promoting 

the green marketing philosophy  
  

 - مخيس مليانة–جامعة اجلياليل بونعامة  ،-أ–أستاذ حماضر :1إبراهيم شيخ التهامي -
   

  ملخص
ومواردها، عمل املسئولون واملتخصصون يف البحث عن آليات واسرتاتيجيات  ئةييف كافة القطاعات على الب ةيلوجود الكثري من املمارسات السلبنتيجة 

ونة األخرية اآل يفهذه اآلليات االقتصاد الدائري والذي حظي  نيواستنزاف املوارد، ومن ب  ئي،يواحلد من التدهور الب ة،يملواجهة تلك املمارسات السلب
ومردُّ . همري وغ... من الدول لتعزيز دوره يف دعم فلسفة التسويق األخضر على غرار الصني، كندا، هولندا، وفنلندا  ريمن حكومات عدد كب ريهتمام كب

املتجددة،  رياستهالك مصادر الطاقة غ شيدوتر  ة،يعيحلفاظ على املوارد الطب تعلقي مايتطبيق االقتصاد الدائري خاصة ف ققهاحيذلك إىل الفوائد اليت 
أضف إىل ذلك ما ميكن حتقيقه من تقدم مستدام والتوجه حنو اقتصاد  ئة،يوتقليل التأثريات السلبية لألنشطة الصناعية علي الب ئة،يواحلفاظ على الب

حنو القطاعات اخلضراء يف االقتصاد وإجياد وظائف  صةخلاالكفاءة، والقيام بذلك من املمكن أن يؤدي ختفيف حدة الفقر ونقل االستثمارات العامة وا
  .الئقة ومستدامة

 .االقتصاد الدائري، التسويق األخضر، البيئة، التلوث    :الكلمات املفاتيح
       JEL : Q24 ،Q32 ،Q42صنيفالت

Abstract 
As a result of the existence of many negative practices in all sectors on the environment and its resources, 
officials and specialists have worked to search for mechanisms and strategies to address these negative 
practices, reduce environmental degradation, and depletion of resources, among them the circular 
economy, which has recently received great attention A large number of countries to strengthen its role 
in supporting the green marketing philosophy such as China, Canada, the Netherlands, Finland ... and 
others. This is due to the benefits of the application of the circular economy, especially with regard to 
the conservation of natural resources, the rationalization of the consumption of non-renewable energy 
sources, the preservation of the environment and the minimization of the negative impacts of industrial 
activities on the environment, in addition to the sustainable progress that can be achieved towards the 
economy of efficiency. Doing so could lead to poverty alleviation, the transfer of public and private 
investments to the green sectors of the economy and the creation of decent and sustainable jobs. 
Key words: circular economy, green marketing, environment, pollution. 
Jel Codes Classification :Q24, Q32, Q42.  

 : مقّدمة -
عد النظام االقتصادي ألي دولة مبثابة اإلطار العام الذي حيدد كيفية وطريقة التعامل بني االحتياجات البشرية  ُ واملوارد ي

تمع من خالل إجياد مزيج من العالقات االقتصادية والقانونية واالجتماعية  ت التقنية واملعرفية داخل ا الطبيعية واالمكا
تمع   .اليت حتكم وتسري ا
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املوجه  ويف ظل التوجه العاملي العتماد مفاهيم االستدامة مبفهومها الشامل، أولت العديد من األنظمة االقتصادية االهتمام
لبيئة واملوارد  ملوارد وكيفية احلفاظ عليها وتطبيق أسس االستدامة، حيث مت طرح عديد املبادرات من أجل االهتمام 
ت اليت يشهدها العامل، ومن أهم النظم االقتصادية اليت ظهرت  ة التحد ا والتحول لنماذج اقتصادية جديد كحل 

النظام االقتصادي الدائري والتسويق األخضر واللذان يعمالن على حتسني حالة  مؤخرا لتتوافق مع تلك التوجهات جند
الرفاهية البشرية والقضاء على كل أوجه البؤس واحلرمان، ويف نفس الوقت يعمالن على احلد من املخاطر البيئية وحتقيق 

  .التنمية املستدامة
  إشكالية الدراسة

ت مع التعامل يف التقليدي املفهوم تغري لقد  إجياد يف التفكري استدعى األخضر مما التسويق ضمن الصناعة وبقا النفا
 االستخدام علي يرتكز الذي اخلطي االقتصاد ضمن العمل أن املشاكل، كما هذه تفاقم دون ولحت اليت املناسبة احللول

 العديد يف تسبب مما املتجددة، غري الطاقة مصادر وعلى البيئة علي عنه ضغط كبري نتج والطاقة، الطبيعية للموارد الكثيف
 اآلليات تلك بني ومن املشاكل، تلك ملواجهة واسرتاتيجيات آليات عن البحث إىل نيملتخصصدفعت  اليت املشاكل من
ا، من استنزاف واحلد البيئة، علي احلفاظ يف كبري بشكل يساهم الذي االقتصاد الدائري جند وتعزيز فلسفة التسويق  ثروا

 :التايل التساؤل ىعل اإلجابة يف مشكلة الدراسة تتلخص ذلك ىعل وبناء، األخضر
  فلسلفة السويق األخضر؟ يف تعزيز يساهم الدائري أن كيف ميكن لالقتصاد -

  :تتمثل األهداف املرجوة من البحث يف: أمهية البحث
ومكانتهما األساسية يف إجياد حياة أفضل تواءم حتديد مفهوم االقتصاد الدائري وكذا التسويق األخضر وإبراز دورمها  -

  االستدامة البيئية؛
  حتفيز احلكومات واملنظمات لتبين فلسفة التسويق األخضر يف إطار االقتصاد الدائري؛ -
  التأكيد على أمهية الوعي البيئي؛ -
I - اإلطار النظري ملفهوم االقتصاد الدائري: 
I -1- مفهوم االقتصاد الدائري:  

على الرغم من التقدم املستمر يف آليات التصنيع واالنتاج، ظل النموذج الرئيسي للتصنيع دون تغيري إىل حد كبري،      
الستهالك اخلطي، ويف ظل هذا برزت احلاجة إىل تطوير مناذج اقتصادية جديدة العتماد  حيث كان وال يزال يتميز 

مع ظهور كتاب  1989قتصاد الدائري الذي ظهر كمصطلح سنة مفاهيم االستدامة مبفهومها الشامل، ومنها مفهوم اال
ت املوارد الطبيعية والبيئة"بعنوان  ملؤلفيه ديفيد بريس وآر كريي تريمز، حيث بينا من خالل هذا الكتاب العالقة "  اقتصاد

م ظواهر االحنراف يف النظام البيئي بني االقتصاد واملوارد الطبيعية والبيئة، وطبيعة التكامل بني النظام البيئي واالقتصادي وأه
رها االقتصادية ومييز املؤلفان فيه بني ما يسمى االقتصاد اخلطي، حيث يكون استهالك املوارد مفتوحا، واالقتصاد . وأ

، اجتماعيا أو طبيعيا، وحتسني عوائد املوار  د الدائري، حيث يسعى إلعادة بناء رأس املال، سواء كان ماليا، تصنيعيا، بشر
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ت واخلامات املستخدمة يف مجيع األوقات مبا يضمن تعزيز التدفق املستمر للمواد  من خالل تدوير املنتجات واملكو
  .)271، صفحة 2016العناين، ( والبيولوجيةالتقنية 

القتصاد الدائري االقتصاد الذي ال   رتتبياحلدود، وال  قيجداً ويف أض لةيقل اتيإال بكم ةيائ تعنه نفا نتجيويقصد 
ر سلب هيعل ت واملنتجات، ٕواعادة االستخدام والتدو  ريعلي تدو  قوميو  ئة،يعلي الب ةيأي آ كما أن . ةيجبودة عال رياملكو

لتايل  دة،ياالستفادة منها مرات عد ضمنيمبا  مهايتصم ةيمن بدا ديوالتجد صالحالسلع واملنتجات تكون قابلة لإل و
  )343، صفحة 2018الرميدي، ( .التنمية املستدامة ققحيضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة، ومبا 

ن االقتصاد الدائري هو نظام صناعي أو نظام متجدد قائم على إعادة التصميم والتحول حنو استخدام  وهناك من يرى 
دف القضاء على النفا للمواد واملنتجات  زياملتم ميمن خالل التصم تالطاقة املتجددة، وجتنب استخدام املواد الضارة، 

  .ومناذج األعمال
دة  وعليه ت عن طريق تقليل االعتماد الشديد على واردات املواد اخلام وز فاالقتصاد الدائري يشمل التقليل من النفا

   .إنتاجية املوارد وإجياد اقتصاد أكثر تنافسية واالستدامة يف استخدام املوارد وتقليل التأثريات البيئية
I -2- متطلبات االنتقال إىل االقتصاد الدائري:  

يؤدي إىل استنزاف املوارد الطبيعية ولذلك حنتاج إىل التحول (  إنتاج، استهالك، رمي)النموذج اخلطي لالقتصاد  إن 
ت  حنو اقتصاد خمتلف، حيث نستهلك بطريقة رشيدة، أين املنتجات تتمتع بفرتة صالحية أطول، وأين يتم حتويل النفا

  .إىل موارد جديدة
بتكار طرق جديدة لإلنتاج واالستهالك واستغالل هذا االقتصاد يهدف إىل تغيري مم ارسات وأسلوب حياتنا 

ت وهناك حاجة ملحة إىل البحث واالبتكار على كافة األصعدة، سواء االقتصادية، االجتماعية، التكنولوجية . النفا
ر البيئية، وتكاليف وفوائد امل نتجات، وال بد من أن يصبح مفهوم والتجارية، وحيتاج علماء االقتصاد والبيئية إىل تقييم اآل

ت القياسية، حيث  تصميم املنتجات إلعادة استخدامها جمددا قاعدة متكننا من االستفادة من نظم الوحدات واملكو
ذا النظام اجلديد قندوز و ( .يتمثل التحدي الرئيسي يف إعالم وحتسيس املواطنني، اإلدارات، الشركات واجلهات الفاعلة 

  )8، صفحة 2018الزعيب، 
ت  يشمل  ولكي يتحول اقتصاد الدولة من اقتصاد خطي تقليدي أو راكد إىل اقتصاد دائري مزدهر قليل االنبعا
كيان الدولة ككل وجيعلها متقدمة وحيافظ على البيئة ويتم االستفادة من الفوائد اليت تتحقق من ختضري االقتصاد فعليها 

  )08، صفحة 2018ساندي و وآخرون، ( :ا يليمب
ت واستخدامها كموارد هامة يف  - لزراعة واحملافظة علي الغا أن تقوم الدولة بتنمية الريف عن طريق االهتمام 

  الدولة وحتسني مستوي املعيشة لدي سكان الريف؛
ملوارد املائية  - ومعاجلة املياه غري النظيفة وترشيد االستهالك والعمل على احلفاظ على املوارد املائية االهتمام 

  ومنعها من التلوث؛
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مراجعة السياسات احلكومية وجعلها سياسات خاضعة لنظام االقتصاد األخضر فإذا كانت سياسة ديكتاتورية   -
  االنتاج؛ جيب تغريها إىل سياسة دميقراطية والعمل يف سياسة السوق لتشجيع

اتباع الطريقة املثلى لإلنتاج من خالل دمج املواد اجلديدة الناجتة من إعادة التدوير يف عملية اإلنتاج مع ضمان  -
لبيئة ببدائل أقل خطورة كلما أمكن؛   جودة السلع وسالمة املواطن، وكذا استبدال املواد اخلطرة والضارة 

لسياس  - ا وأن جيعل االنتاج على االقتصاد الدائري أن يعرتف  ة الوطنية على املوارد الطبيعية وأن يركز على كفاء
  انتاج دائم ومستدام ؛

عدم فرض قيود على التجارة الدولية وعلى االقتصاد الدائري معاجلة التشوهات التجارية كالضرائب املفروضة   -
  علي الصادرات والواردات؛

تعزيز حماربة التبذير الغذائي وتطوير برامج تعليمية متعلقة مبحاربة اتباع الطريقة املثلى لالستهالك من خالل  -
التبذير وحماربة اإلشهار الذي حيث على االستهالك املفرط للسلع والتخلص املبكر منها، دون إغفال أمهية تشجيع 

را حامسا يف التأثري على  وتفضيل اقتناء منتجات صديقة للبيئة مع االستعمال األمثل هلا، حيث أن عملية االنتقاء تلعب دو 
ت ونوعها؛    كمية النفا

ت والعمل على معاجلتها وإعادة تصنيعها مرة أخرى وجعلها مورد بدل  - لتصدي ملشكلة النفا أن تقوم الدولة 
ا سببا لتلوث للبيئة؛   من كو

  وضع خطة للعمل على تطوير الكربون واستخدام تكنولوجيا ذات كفاءة مرتفعة؛  -
  التعليم وتشجيع االبتكار؛ حتسني  -
  . مشاركة القطاع اخلاص للقطاع العام  -

ت بشكل صحيح وإعادة تدويرها إلعادة دجمها يف منتجات  ولن تكتمل حلقة االقتصاد الدائري إال إذا مت فرز النفا
  .جديدة مع ضمان أدائها وسالمتها

I -3- أمهية االقتصاد الدائري:  
. اقتصادي جديد يهتم بتغيري كل أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك غري املستدامة يقدم االقتصاد الدائري كنموذج

ت  حبيث يهدف حلفظ قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل النفا
ين أكسيد ويساهم االقتصاد الدائري يف تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة . بشكل كبري ت غاز  ئية وانبعا الكهر

وعلى النقيض، االقتصاد اخلطي يتعامل مع . الكربون، إضافة إىل حتديث النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة
ت مهملة  لتخلص منها كنفا ). صناعة، استخدام، ختلص(املواد اخلام ومن مث تصنيعها كمنتج وتنتهي دورة االستخدام 

من التصميم واإلنتاج » من املهد إىل اللحد«اد الدائري الذي يعىن بتناول حياة املنتج كما يعرف مبصطلح بعكس االقتص
ت   )05، صفحة 2017أمان، ( .واالستهالك ومن مث إدارة النفا
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يفصل النمو االقتصادي والتنمية عن  وحبسب مؤسسة آلني ماك آرثر فإن االقتصاد الدائري هو منوذج اقتصادي عاملي
ت واملواد يف أعلى قيمة وفائدة يف مجيع األوقات دف إىل إبقاء املنتجات واملكو االقتصاد . استهالك املوارد احملدودة، و

عىن بتغيري وإعادة تنظيم اإلنتاج واالستهالك حول أربعة عناصر رئيسية وهي ُ  إعادة تصميم سالسل التوريد،: الدائري ي
  )05، صفحة 2017أمان، (  .واالبتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيري يف سلوك املستهلكني والسياسات والتنظيمات

I -4- االقتصاد الدائري مبادئ:  
على فائدة وق هدفي ت واملواد  األوقات، وذلك بناء  عيويف مج مةياالقتصاد الدائري إىل احلفاظ على املنتجات واملكو

  :تتمثل يف ةيعلى ثالث مبادئ أساس
ت احملدودة، وموازنة تدفقات املوارد املتجددة؛ قيعن طر  زهيوتعز  عيياحملافظة على رأس املال الطب -   التحكم يف املخزو
علي فائدة؛ ريتدو  قيعائد املوارد عن طر  نيحتس- ت واملواد    املنتجات واملكو
  .ةيالسلب ةيالنظم من خالل الكشف عن العوامل اخلارج ةيفعال-

I -5- االقتصاد الدائري قيمعوقات تطب:  
  .اوالتكنولوجي  ةيقيالتسو  ة،يعيالتشر  ة،يالثقاف: هناك عدد من املعوقات اليت تواجه التحول حنو االقتصاد الدائري منها

  ياالقتصاد الدائر  قيمعوقات تطب) : 01(جدول رقم 
 املعوقات املؤشرات

  القصور يف وعي واهتمام العمالء؛ -
  ؛)الثقافة املرتددة(االقتصاد الدائري  قيتردد املؤسسات يف تطب -
سلوب النظام اخلطي؛ -   العمل 
 .أو االقتصاد الدائري مةياستعداد حمدود للمشاركة يف سلسلة الق -

ةياملعوقات الثقاف  

  واللوائح؛ نيعرقلة القوان -
  .االقتصاد الدائر؛ قيتطب ةيوجود إمجاع عاملي حول حتمالقصور يف  -
 .احملدودة ةيواإلجراءات الدائر  ريالتداب -

ةيعياملعوقات التشر   

  مقدما؛ ةيعال ةياستثمار  فيتكال  -اخنفاض أسعار املواد اخلام؛ -
  ة؛يحمدود لنماذج األعمال الدائر  ليمتو  -
  ق؛يحمددة للتطب يريعدم وجود معا -
 .ةيلنماذج األعمال الدائر  ةياجلدوي االقتصاداخنفاض  -

ةيقياملعوقات التسو   

ت؛ينقص وقصور يف الب -   ا
  الدائري احملدود؛ ميالتصم -
 .عهاياجلودة معاد تصن ةيمنتجات عال ميضعف القدرة علي تقد -

ةياملعوقات التكنولوج  

 ةيدررسة نظر : املستدامة ةياحيالس ةيالتنم قيوحتق ةيئياالقتصاد الدائري كمدخل إبداعي للحد من البصمة الب دي،يالرم ريبسام مس: صدرامل
  .346: ، صمرجع سبق ذكره ة،يليوحتل
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II - فلسفة التسويق األخضر:  
القرن املاضي، برز مفهوم التسويق األخضر كأحد معطيات مرحلة التوجه االجتماعي للتسويق خالل عقد السبعينات من 

وال شك أن هذه الرؤية اجلديدة لتوجهات التسويق األخضر تتجلى أبعادها ومضامينها يف ضرورات ومتطلبات محاية البيئة 
تعديل : الطبيعية واحملافظة عليها من مجيع أشكال التلوث البيئي، وتتسع تطبيقاته لتشمل مدى واسعا من األنشطة مثل

االنتاجية، إعادة تصميم وسائل التعبئة والتغليف وكذا عمليات الرتويج واإلعالن ويف جماالت تصميم املنتج، تغيري العملة 
  .)135ارشد عبد األمري ، بدون سنة نشر، صفحة ( .متعددة مثل السلع االستهالكية والصناعية واخلدمات

II -1- مفهوم التسويق األخضر:  
نه عملية دراسة النواحي اإلجيابية والسلبية لألنشطة التسويقية وأثرها يف تلوث البيئة : تعرفه مجعية التسويق األمريكية 

  ،  (Henion & Kinnear, 1976, p. 01) الطاقةواستنفاذ 
دف إىل : "كما يعرف أيضا على أنه ئن بصورة تدفعهم حنو التوجه عملية تنظيمية متكاملة  التأثري يف تفضيالت الز

م االستهالكية مبا ينسجم مع ذلك والعمل على تقدمي مزيج للتسويق  لبيئة وتعديل عادا إىل طلب منتجات غري ضارة 
  .)06، صفحة 2003 النوري،( .حبيث تكون احملصلة النهائية احلفاظ على البيئة ومحاية املستهلك

لنظر إىل التعريفني السابقني    :لييمالحظة ما  كنناميو
ث ةيقيعلى األنشطة التسو  زيلرتك هتمياألخضر  قيالتسو  -    ة؛يعيخاصة التلوث واستنزاف املوارد الطب ئةيعلى الب هاري و
   للمنظمة؛ ةيمع االسرتاتيجية الكل ئييتنادي بضرورة إدراج وتكامل البعد الب ةيقياألخضر هو فلسفة تسو  قيالتسو  -
   ئة؛ييف ظل احلفاظ على الب نيأهداف املنظمة وأهداف املستهلك قيبتحق هتمياألخضر  قيالتسو -
   اليت تؤثر على تصميم عناصر املزيج التسويقي؛ اتري أحد املتغ ئييالبعد الب عتربي-
 ئي،يويستخدم آخرون مصطلح التسويق الب ،نياألخضر من طرف بعض املؤلف قيالتسو يتم استخدام مصطلح -

  .الكوين قيوآخرون استخدموا مصطلح التسو 
II -2- أمهية التسويق األخضر:  

  :يكتسي التسويق األخضر أمهية كربى تتمثل يف
ملزيج التسويقي حسب حاجات ورغبات املستهلكني واملؤسسة -    على قدم املساواة؛ وضع اسرتاتيجيات خاصة 
  حتقيق اإلشباع حلاجات ورغبات املستهلكني؛ - 

، 2010نعيم العبد و رشيد منر، ( تدفق املعلومات من البيئة اخلارجية إىل البيئة التسويقية لتستفيد منها املؤسسة؛ -
  )13صفحة 

   دخل املستهلكني؛غطية اجلزء األكرب لتكاليف التسويق من ت -
  .احلث على االبتكار والتسديد املستمر -
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II -3- فوائد التسويق األخضر على املستوى االسرتاتيجي:  
م  اتحيضمن تصر  ئيياملؤسسات إجيابيات تبين التوجه الب وري املديرون االسرتاتيجيون ومس دركي مهام مؤسسا

ا،يجيواسرتات ا اجتاه كل من املستهلك، العاملني، املستثمرين، شركات التأمني وعامة اجلمهور ثيح ا إذ . تعظم صور
ث وللتسويق .اإلنتاجية وسلسلة التوريد والعمليةإبراز عدة فوائد على مستوى املستهلك واملوظفني  كنمي  ضايأ رياألخضر 

ا  تدافعيهنا . ارتفاع يف ةيسعر الطاقة واالنبعاث الغاز  ثيح ةيعلى األسواق املال مكا املستثمرون على املؤسسات اليت 
لصناديق اخلضراء املتخصصة واليت تظم حمفظة أسهم املؤسسات  نجذبونيفاملستثمرون . حل مثل هذه االنشغاالت

حية أخرى، تستثمر بعض اجلهات الفاعلة يف السوق يف املؤسسات العاملة يف تطو . يئةاحملافظة على الب ير أشكال ومن 
  .جييواالسرتات ليوعلى املدى الطو  ئييللمؤسسات ذات التوجه الب ليمتو  وفريكل هذا . للطاقة لةيبد
II -4- منوذج بناء اسرتاتيجية  التسويق األخضر:  

  منوذج بناء اسرتاتيجية  التسويق األخضر) : 02(جدول رقم 
 الرقم الفقرات  اسرتاتيجية التسويق األخضر

 1 اهلدف متطلبات البيئة واملسؤولية االجتماعية عند تطوير مفهوم التسويق ومزجيهاالستجابة إىل 
ا   2 املوارد .ترشيد استخدام املوارد الطبيعية واالحتفاظ 

 3 املزيج التسويقي تضمني عناصر املزيج التسويقي مبا ينسجم مع متطلبات البيئة واملسؤولية االجتماعية
لزبون  ضمان االستجابة للمتطلبات  4 االستجابة للزبون .االجتماعية والبيئية املتعلقة 

 5  قنوات التوزيع  .من الزبون وإىل الزبون 
لد السابع، العدد: املصدر : عروبة رشيد  علي، التسويق األخضر وأثره يف األداء التسويقي، دراسة ميدانية، جملة العلوم االقتصادية، ا

  .94: ، ص2011، اجلزائر، 28

II -5- االختالفات اجلوهرية بني املزيج التسويقي التقليدي واملزيج التسويقي األخضر:  
  :ميكن توضيح االختالفات اجلوهرية بني املزيج التسويقي التقليدي واملزيج التسويقي األخضر يف اجلدول املوايل

  التسويقي األخضراالختالفات اجلوهرية بني املزيج التسويقي التقليدي واملزيج ) : 03(جدول رقم 
 جوهر االختالف املزيج التسويقي التقليدي  املزيج التسويقي األخضر

تمع على قدم املساواة مع  مراعاة متطلبات البيئة وا
 هدف النمو

دة املبيعات  اهلدف منو وز

 املوارد املتاحة تسخريها لصاحل هدف املبيعات احلفاظ عليها وترشيد استخدامها
تمعتكييفها مبا   أدوات املزيج تسخريها يف خدمة هدف الربح .ينسجم مع محاية البيئة وا

توجيه املستهل ومحايته من العادات االستهالكية 
تمع ر السلبية على البيئة وا  .اخلاطئة ذات اآل

م دون األخذ  ئن ورغبا االستجابة جلميع حاجات الز
تمعبعني االعتبار متطلبات وحاجات البيئة   وا

العالقة مع 
 املستهلك

 قنوات التوزيع  جتاه واحد  جتاهني
 االسرتاتيجيات  تنصب حنو املنافسة الرحبية  .تنصب على التعاون والتعاضد مع األطراف األخرى
 السوق  يف الغالب سوق شامل متسع جغرافيا  .سوق مستهدف وحمدد بدقة وأبعاده اجلغرافية ضيقة

  89، ص 2010فلسفة التسويق األخضر، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،: طالب واخرونعالء فرحان : املصدر
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II -6- أبعاد التسويقي األخضر:  
، 2015فهد احلوال و إبراهيم عنيم، ( :يستند تطبيق وإرساء مفهوم التسويق األخضر على أربعة أبعاد رئيسية تشمل

  )69،70صفحة 
ت أو على األقل التقليل منها؛-   إلغاء مفهوم النفا
  إعادة تشكيل مفهوم املنتج؛-
  وضوح العالقة بني السعر والتكلفة؛-
  .جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا-

III -  األخضر قيفلسفة التسو  زيمسامهة األبعاد االسرتاتيجية لالقتصاد الدائري يف تعز:  
ألبعاد االسرتاتيجية  االجيايب الذي ميكن أن ُحيدثه تبين مفهوم االقتصاد األخضر يف تعزيز  التأثري حجم هنا هويقصد 

اليت. فلسفة التسويق األخضر   :وميكن توضيح األبعاد االسرتاتيجية الرئيسة املتحققة من االقتصاد الدائري  
III -1- يف الطاقة ريالتوف:  

 يف مشاريع االقتصاد الدائري يعين حبقيقته استثمار يف الطاقة لكونه يعمل على توفري الوقت والكلفة إن استثمار الشركات
يت املواد املعاد تدويرها كبديل عن املواد اخلام . واجلهد يف إعداد املواد الالزمة لعملية االنتاج اخلام ولكن عندما 
ملنتج اجلديد، ف ختالف نسبتها اىل كمية املواد  ا تعين ختفيض وتوفري الطاقة، و الطاقة  توفري يف جانب من اهذأ

للمصنع وما يرتتب عليها من ختفيض يف تكاليف  ستهالك الطاقة،  ولكن يف اجلانب اآلخر فإن التخفيض يف الطاقة 
لألوكسجني  فضال عن االستهالك املفرط. سينعكس إجيابيًا على تقليص حجم التلوث البيئي النامجة عن عمليات التصنيع

ت  النقي يف اجلو ومبا يؤثر على سالمة البيئة الطبيعية وتلوث اهلواء، على الرغم من وجود التوازن البيئي الطبيعي يف مكو
  .تركيبة اهلواء ويف إعادة االوكسجني املستهلك من جراء ذلك

III -2- منع التلوث أو السيطرة عليه:  
ت أو احلد منها عرب برامج التسويق األخضر املتمثلة أساسا يف إعادة التدوير هلا،  وذلك من خالل التخلص من النفا

كما أن االقتصاد الدائري . فضال عن عمليات التعقيم والتنظيف لكي ال حتدث أي أضرار حاضرة أو مستقبلية يف البيئة
ت الغازات الدف ريث ليوتقل ة،الكفاءة اإليكولوجي نييف حتس ريبشكل كب ساهمي ويف  ة،يئياالستدامة الب قيوحتق ئة،يانبعا

  .ةينفس الوقت احلفاظ على إنتاجية وصحة الرتبة، واخنفاض حجم القمامة، مبا يف ذلك القمامة البحر 
III -3-  تربية جيل حيمل مواصفات املستهلك األخضر(تغيري سلوك املستهلك(:  

 وليسي، الشخص االستخدام أو االستهالك لغرض يشرتى الذي الشخص فقط ليس األخضر كملستهلحيث يقصد 
 ما كل القتناء ويسارع لبيئة اإلضرار دون رغباته وإشباع تلبية يف يرغب الذي الشخص كذل هو إمنا فيه؛ اراالجت لغرض

  .طبيعي هو
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 اخلصائص ذو املنتج تفضيل حنو الفرد تدفع اليت التصرفات من موعةجم هو :األخضر كاملستهل سلوك تعريف ميكنو 
 حنو تدفعهم واليت أولئك األفراد حيملها اليت واآلراء األفكار مقدمتها ويف املتغريات من موعةجم من والنابعة غريه، عن البيئية

  )103، صفحة 2007البكري و النبوي، ( .السلوك كذل
III -4-  على املوارد الطبيعيةاحلفاظ:  
 ذهه ن يعين ذاوه البيئة، يف الطبيعية املتاحة املوارد على أساس تقوم املختلفة الصناعات من الكثري ن متاماً  الواضح من

 عن يفيض قد الذي االنتاج وحجم الصناعة يف الكبري االتساع من جراء قادم، زمن يف النضوب اىل تتعرض سوف املوارد
  .للسكان الفعلية احلاجة
ت من الكبرية الكميات استغالل يف يساهم الدائري االقتصاد إىل التحول فإن ذلك، على عالوة  مجيع توجد يف اليت النفا

تمعات، ح وحتقيق مضافة، قيمة ذات صناعة إيل وحتويلها ا  غري املوارد استدامة احلفاظ علي يف يساهم كما عالية، أر
  .مجيع مراحل التصنيع يف منها وتقليل الفاقد واملنتجات، املوارد استخدام إعادة جمال يف ابتكاري حل ميثل فهو املتجددة،

III -5- والرتبوي البعد االجتماعي:  
ت متثل إسهامات متقدمة يف إجناح  ت النفا ا املخصصة وحبسب خصوصية حاو ت يف إمكا إن عملية جتميع النفا

ا تساعد على تسهيل عمليات الفرز والتفكيك ومن مث إعادة التدوير، وهو ما يعين الشعور  عملية التدوير برمتها، لكو
 املسؤول للمواطن يف تسهيل عمل الشركات واملؤسسات املسؤولة عن محاية البيئة واحلفاظ عليها من التلوث فضال عن

لنفع املباشر أو غري املباشر على املواطن الذي حتسس  وهذا املوقف ميكن أن .مسؤولية املواطنة،كون ذلك العمل سيعود 
لسلوك على اآلخرين ليقتدوا بعمل إجيايب وللمسا دة التدوير وما ميكن إعا عمليات إجناح يف مباشر غري بشكل مهةيعمم 

أن حتققه يف النهاية من نتائج إجيابية على نظافة املدينة ومنظرها اجلمايل،  وانعكاس ذلك أيضا على الوضع الصحي 
البكري، ( .للمواطن على اعتبار أن نظافة املدينة ومجاليتها سوف حتد من مواقع انتشار االمراض وانتقاهلا يف البيئة النظيفة

استعراض لتجارب منتقاة من شركات ودول -األبعاد االسرتاتيجية إلعادة التدوير يف تعزيز فلسفة التسويق األخضر 
  )24، صفحة 2011 ،-خمتلفة
  : خامتة

لقد أضحى االقتصاد الدائري أكثر جدوى من الناحية االقتصادية وأكثر استدامة من الناحية البيئية يف ظل االستنزاف 
دة تكلفة استخراجها، ولعل استبدال مفهوم وتطبيقات  غري العقالين ملوارد الطاقة التقليدية وصعوبة احلصول عليها وز

اخلطي مبفهوم وتطبيقات االقتصاد الدائري يعترب احلل األمثل لتجاوز املعضالت البيئية القائمة والعمل على تعزيز االقتصاد 
  .فلسفة التسويق األخضر وحتقيق تنمية بيئية مستدامة
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  :نتائج الدراسة
ت عمليات التثمني بدال من  -  التخلص النهائي، حيث ازداد تفضل عديد الدول املتقدمة يف عملية إعادة تدوير النفا

ا خالل السنوات املاضية، مع إعطاء األولوية للرمي يف خمتلف املكبات بدال من عملية احلرق أو الطمر، بينما  االهتمام 
  تلجأ إىل عملية الرسكلة وإعادة االستخدام بصفة كبرية جدا يف عمليات التثمني؛

وم العمل على التحسني املستمر يف أدائها التسويقي وذلك من لقد أصبح من الضروري على منظمات األعمال الي -
م، يف ظل بيئة  ئن وأذواقهم املتغرية لتغري الظروف البيئية احمليطة  خالل تقدمي سلع وخدمات تليب احتياجات الز

  ويق األخضر؛ديناميكية حركية سريعة التغري وهو ما ميكن حتقيقه عن طريق تبين فكريت االقتصاد الدائري وكذا التس
يقدم االقتصاد الدائري حلوال توازن بني احلاجات االنسانية والضرورة الصناعية يف إطار حيافظ على ما تبقى من بيئة  -

  سليمة، حبيث يكون الرابح مها االقتصاد والبيئة؛
ب كبرية، وميكن أن إن تبين فلسفة التسويق األخضر يف إطار االقتصاد الدائري حيقق ملنظمات األعمال فوائد ومكاس - 

، فضال )األخضر(يضع املؤسسة يف قمة اهلرم التنافسي، حبيث جيل املؤسسة قريبة من املستهلك وخباصة املستهلك البيئي 
  .    على احملافظة على البيئة وترشيد استخدام املوارد الطبيعية

  :التوصيات
وحتفيزه على االنتاج واالستثمار، وتنفيذ املشاريع وفق أطر وضع لوائح وسن قوانني وتشريعات لدعم االقتصاد الدائري  -

ال، إضافة إىل توجيه منط االستهالك إىل املنتجات املعاد تدويرها؛   مناسبة، وتطوير مهارات األيدي العاملة يف هذا ا
للمواطن وعرب كل القنوات  ةيوميال اةياألخضر يف احل قيمبعىن وأمهية االقتصاد الدائري وكذا التسو  ةيالقيام حبمالت التوع -

واملواقع األكادميية ، احلكومية ، والتأكيد على كونه ثقافة اجتماعية وتوجه فلسفي جديد لتعامل الشركات اإلنتاجية وأفراد 
تمع مع املنتجات سواء   مع احلفاظ  اةياستهالكية أو صناعية، وذلك مبا تتوافق مع التوجهات املعاصرة ألمناط احل كانتا

  ومحايتها؛ ئةيى البعل
املتجددة واعتماد تقنيات إعادة استخدام املوارد يف اإلنتاج أكثر من مرة، مع  رياحلد من استخدام مصادر الطاقة غ -

  ئة؛يمراعاة التقليل يف تكاليف احلفاظ علي الب
األخضر، مع وضع لوائح توفري بيئة مشجعة للشركات ومنظمات األعمال اليت تنتهج نظام االقتصاد الدائري والتسويق  -

  .    مرنة ميكن من خالهلا استيعاب التغري التكنولوجي، دون إغفال ضمان االستدامة املالية
للغة العربية   قائمة املراجع 
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 أھمیة الثقافة البیئیة في تعزیز تكامل االقتصاد الدائري 
The importance of environmental culture in promoting the 

integration of the circular economy  
                            جياليل بونعامة مخيس مليانة جامعة ،طالب دكتوراه: 1بالل مسعداوي -
                            جياليل بونعامة مخيس مليانة جامعة ،)أ( أستاذة حماضرة  : 2منية خليفة -
  

 ملخص
ا، و قتصاد مستدام حيافظ على املوارداليقدم مفهوم االقتصاد الدائري رؤية متكاملة  يسعى كل األطراف ذات  الطبيعية اليت تتميز بندر

ت  احلفاظحاضنة لالبتكارات يف جمال   اقتصاديةسيس بيئة  إىل النموذجالصلة من خالل تبين هذا  من خالل تصميم  ،على البيئة واحلد من النفا
ال  العتماد علىسلع قابلة للتدوير  مبا يضمن االستفادة منها  بعد انتهاء عمرها االفرتاضي  مما يزيد من كفاءة   ،التكنلوجيات احلديثة يف هذا ا

دف هذه الدراسة إىل و سيد هذه املساعي على ارض الواقع ،جت، إال أن الثقافة البيئية تلعب دورا حامسا  يف استدامتها و  لطبيعيةاستغالل املوارد ا
ج منوذج االقتصاد الدائري   .إبراز الدور الذي تلعبه الثقافة البيئية يف دعم 

  .التنمية املستدامة ، الثقافة البيئية ، االقتصاد الدائري :  الكلمات املفاتيح
    JEL :  ,Q53,Q32,Q20 Q57,Q56 صنيفالت

 
The concept of the circular economy presents an integrated vision of a sustainable economy 

that preserves natural resources that are characterized by its scarcity, and one of its most important 
endeavors is to create an economic environment that embraces innovations in the field of 
environmental preservation, by designing recyclable goods by exploiting modern technologies in this 
field, which increases the efficiency of Exploiting natural resources and achieving their sustainability, 
but environmental culture plays a crucial role in embodying these endeavors on the ground, and this 
study aims to highlight the role it plays through environmental culture in supporting the circular 
economy model approach ..   
Key words: sustainable development, environmental culture, circular economy. 
Jel Codes Classification : Q20, Q32, Q 53, Q56, Q57.   

 
 
 : مقّدمة- 

، االستهالك االستخالص، اإلنتاج'' علىتمد على النظام اخلطي القائم الذي يعالتنمية االقتصادية أصبح منوذج 
ت  ت فعالة ومستدامة  ملتطلبات منوا االستهالك العاملي و احلفاظ على ''و التخلص من النفا عاجز على توفري استجا

حيث  تتوقع األمم املتحدة أن يصل عدد سكان العامل يف غضون  ،األنظمة البيئية، خاصة مع  تزايد منو عدد السكان
ا على  (United Nations, 2019 ) مليار 8.5إىل ما يقارب  2030سنة  نسمة حسب الدراسة اليت نشر

دة استنزاف املوارد الطبيعية بغية توفري  إىل ، مما سيؤدي حتماً الرمسي لالنرتانت موقعها لتايل  ز تسريع عجلة التصنيع  و
دة ، إضافةلب االستهالكيمستلزمات العملية اإلنتاجية ملواكبة منوا الط ديد األنظمة البيئية و ز انبعاث الغازات  إىل 
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لبحث عن مناذج اقتصادية بديلة القتصاديني و املفكرين ا ملهتمنيعن تغري املناخ، األمر الذي دفع  املسئولةالدفيئة 
صديقة للبيئة و أكثر متاشيا مع مبادئ علم االقتصاد يف سعيها للوصول إىل االستغالل األمثل للموارد االقتصادية املتاحة 

  .من أجل تلبية احلاجات اإلنسانية غري احملدودة 
ال من خالل إسرتاتيجية مبنية على االستغالل األمثل  يقدم منوذج االقتصاد الدائري حلول جد فعالة يف هذا ا

ت و إعادة إدخاهلا يف العملية اإلنت ، مما يساهم يف احلفاظ على اجية بدل التخلص منهاللموارد الطبيعية وتثمني النفا
تالبيئة اليت كانت  محاية املوارد الطبيعية و الثقافة  السياق تعترب  ، و يف هذاتعترب يف االقتصاد اخلطي مبثابة مستودع للنفا

تمعات  عامال حامسا يف تعزيز اجلوانب املتعلقة حبماية التنمية املستدامة من خالل تبين منوذج االقتصاد البيئية لدى ا
  .الدائري 

ينا املوضوع، جبوانب املاما و الطرح هذا على اعتمادا و: اإلشكالية ما هي أمهية   :يلي كما حبثنا إشكالية صياغة ار
المنوذج االقتصاد الدائري يف احلفاظ على املوارد الطبيعية و البيئية و ما الدور الذي تلعبه الثقافة البيئية يف    ؟ هذا ا

لنم:أمهية الدراسة  للطلب  املتسارع وتستمد هذه الدراسة أمهيتها على خلفية األوضاع االقتصادية الراهنة اليت تتميز 
لدول إىل رفع الطاقات اإلنتاجية لد يها حفاظا على األمن االجتماعي العامل على خمتلف أنواع السلع مما دفع 

ه العاملي اليوم حنو مناذج اقتصادية اجتالذي جعل اال األمراستنزاف الثروات الطبيعية ، وتسبب كذلك يفاالقتصادي  و 
اليت تستند ، ويعد االقتصاد الدائري احد أهم احللول الذكية ايري االستدامةيف ظل معاملتزايد العاملي  تستجيب للطلب 

تمع يف جمال التدوير احلديثة تالتكنولوجيا ركيزتني مها  ىعل   . إضافة إىل وعي و الثقافة البيئية يف أوساط ا
I - أمهية االقتصاد الدائري كبديل حيوي للحفاظ على املوارد:  

ا مما نتج عنه حتقيق مكاسب  دة كفاء سامهة الثورة الصناعية يف حتديث وسائل و أساليب اإلنتاج و ز
ت املعيشة، غري أن منوذج اإلنتاج  خطي الذي مت اعتماده   آنذاك و الذي يعتمد علىاقتصادية و حتسني مستو

، شكل ضغطا  كها يتم التخلص منها يف الطبيعةستهال استخالص املوارد الطبيعية و إدخاهلا يف العملية اإلنتاجية و بعد ا
تبين إىل  الدول الصناعية  مناألمر الذي دفع العديد  ،)2، صفحة 2018اجلزار، ( كبريا على املوارد الطبيعية و البيئية

ت يف جمال اخطوات متقدمة  حتقيقحيث مت االقتصاد الدائري  منوذج إعادة إدخال يف العملية  والستفادة من النفا
 .اإلنتاجية

I -1- سلبياتهاخلطي و  منوذج االقتصاد:  
ت تصبح اليت و السلع إلنتاج واحد اجتاه إتباع يعتمد االقتصاد اخلطي على  حيث متر  استهالكها بعد نفا

ربعة م حياة دورة  من املواد األولية  استخالص، ابتدأ من السلبيات راحل تعرتيها العديد مناملنتج  وفق هذا النموذج  
ت  ،الكها من طرف األفراد و املؤسساتليتم استه اإلنتاج، مرحلة يف حتويلها يتم مث  الطبيعة ويف األخري  يتم اعتبارها نفا
  . التخلص منهاجيب 
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I -1-1-  الطبيعية املوارد استخالصمرحلة:  
 النمو، من مسبوق غري مستوىاخلطي الذي مت انتهاجه منذ الثورة الصناعية على حتقيق  االقتصاد منوذجساهم   

االستغالل املفرط و الغري  على يرتكزوفق هذا النموذج  الذي  لالستدامة قابل غريال املوارد على تزايدامل الطلبإال أن 
ت واستغالهلاعدون األخذ بعني االعتبار أمهية  إ والطاقة الطبيعية لمواردحمدود  ل  عمل على استنزاف ،ادة تدوير النفا

 ثاتنبعاإل خالل من واألرض واهلواء املياه مثل الطبيعية البيئية األنظمة تدهور سرعة زاد من  و بسرعة الطبيعية املوارد
  .حملارق املعدة للتخلص من الفضالتهيك عن املصانع استخراج املواد األولية و الطاقة  امللوثة

دد و أحسن ، إذ ال توجد النظام البيئي برمته يف اجلزائر مثال على ذلك األكياس البالستيكية اليت أصبحت 
دة  والتخلص ، ويف أحسن احلاالت  يتم استهالكها خالل مرة واحادة تدويرها و استغالهلا من جديدسياسة واضح إلع

 الرغم علىو اليت  املعادن الستغالل لنسبة كذلك،وملوثة للج تها مما يسبب انبعامن خالل حرقمنها يف الطبيعة أو 
ال تتجاوز نسبة  بعضها اليت ستثناء  ،واحدة مرةها ماستخدأغلبها يتم ا فإن ،و تصنيعهاستخراجها  تكلفة ارتفاع من

 تتعدى نسبةال  االنديومفيق و الليثيوم أما معادن مثل  االبرديوم  و الزئبق من الكمية املستهلكة مثل %  50تدويرها  
اومبا  % ، 1تدويره عن  وفق هذا  فقط القصري املدى يف حاجياتنا ستغطي املعادن موارد غري قابلة للتجدد فإن أغلب أ

  .)28، صفحة 2018قندوز و الزغيب، ( النموذج االقتصادي
I -1-2- مرحلة اإلنتاج:  

مما يدفع   نتجاملمن خالل تقليص عمر  ربمجامل التقادم أسلوب على اخلطي جالنموذ  يف تعتمد عملية اإلنتاج
دة دف املنتجات املستعملة و هذا  للتخلي مبكرا عن  املستهلكني ح حتقيق و اإلنتاج حجم ز  من مما يزيد أكرب،  أر

ت حلجم  كبري ارتفاع و األولية أكرب للمواد استهالك    . أخرى جهة التصنيع من و اإلنتاج عملية عن الناجتة النفا
I -1-3- مرحلة االستهالك:  

ا مقارنة مع مدة حياة املنتجاختيار املنتجات اليت يرغ يفيعترب السعر هو املعيار الرئيسي عند اغلب العمالء  ، بو
 تتبع سياسة تسويقية تستهدف ختفيض تكلفة اإلنتاج على حساب اإلنتاجية على أن املؤسسات األمر الذي دفع

 أسلوب التقادم مثل :االستهالك دف حتفيز التقادم املربمج أساليب علىوفق هذا النموذج  املنتجون يعتمد و ،استدامته
مسرار للمنتجات خالل من التكنولوجي  يوم كلمثال   أمريكاففي  واحلاسوب، النقالة كاهلواتف اجلديدة إدخال تعديالت 

 ، أو التقادم  النفسي )2018قندوز و الزغيب، ( هاتف نقال 777 410 من و حاسوب 777 142 من التخلص يتم
املثال  سبيل فعلى املوضة، من خالل التغري السريع  ستمرار املالبس اجلديدة شراء على عمالئها تشجيع خالل من

 من %07  أن العلم مع ،منها كيلوغرام 12 من و يتخلصون املالبس من كيلوغرام 27 سنة كل الفرنسيون يشرتي
ت هاته   .(Valérie, 2018, p. 23) أصال ال تستعمل املشرت
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I -1-4- ت   :النفا
ت كمنتجات غري صاحلة وجيب  التخلص منها سواء حبرقها أو ردمها  مما جيعلها يف االقتصاد اخلطي  تعترب النفا

ت كل املخلفات الناجتة عن ال و تدخل ضمن مفهوم، قتصاد من خالل تكلفة التخلص منهاتشكل عبئ على اال  نفا
 املنتجات استهالك بعد وكذلك ،ت األوليةواخلاما املواد ومعاجلة تصنيع مراحل أو خالل اخلامات، استخراج عمليات
ت  النهائية، زل بشأن التحكم يف نقل  النفا ، على تزايد توليد اخلطرة و التخلص منها عرب احلدودو تؤكد اتفاقية 

ت األخرى مما  ت اخلطرة والنفا ديد حقيقي  للصحة البشريةالنفا ،  و حسب نفس املرجع فإن أكثر الطرق يشكل 
ت هو تقليل من توليدها إىل أدىن حد من حيث  فعالية حلامية الصحة البشرية والبيئة من املخاط ر اليت تشكلها هذه النفا

مج االمم املتحدة للبيئة (. كميتها و اخلطر الذي تنطوي عليه   )5، صفحة unep ،1989بر
تحجم ا صلسي 2025ه حبلول عام يتوقع أن، الدويل ووفق تقرير أعده البنك  2.2  )البلدية (الصلبة لنفا

ً، طن بليون   . )2018بيرت و مايكل، ( 2002سنة  السائد التوليد  املعدل ضعف مما يوازي  سنو
ت البلدية الصلبة املستخدمةويتم  التخلص من  ال من خالل مدافن القمامة والدفن اخلطي   نموذجالوفق  نفا

ر السلبية املرتتبة  ات املعدة حولدراس من ، وعلى الرغماملائية و احلرقيف املسطحات  توثيقها  عن هذه األساليب واآل
ر تلوث اهلواء بسبب الغازات، يف معظم أحناء العامل، وتشمل بعض تلك  علميًا ال تزال متارس  تدهور الصحة العامةاآل

ت،  ، واخنفاض معدالت جودة)2018بيرت و مايكل، ( احلياة السليمة، إضافة إىل تزايد األعباء االقتصادية على البلد
ا   .وفقدان املوارد واإليرادات املرتبطة 

I -2- االستدامة ريمعاي حتقيقيف االقتصاد الدائري  آليات:    
 و يعترب منوذج االقتصاد املنتجات،امة يف إنتاج و استخدام تتطلب ندرة املوارد منوذجا أكثر كفاءة و استد

ال  ت الناجتة بعد عملية اإلنتاج أو الدائري جد فعال يف هذا ا دة عمر املنتجات و إعادة تثمني النفا ، حيث صمم لز
، حيث يتم تصميم املنتج أو اخلدمة أو ترب  النموذج الدائري إطار شاملاالستهالك للحفاظ على املوارد و البيئة  و يع

لية اإلنتاج و كل جانب من جوانب أنشطة الشركة حول استخدام احلد األدىن من املوارد اجلديدة و إعادة استخدام عم
ا على احلفاظ علىاملوارد املتوفرة من خالل حماكاة سلوك الطبيعة يف   ا و قدر قلمها  مع  ستدامة مواردها ا كفاء و

  .)2019أبو العامر، اسبوسيتو، و صوفاين، ( البيئية البصمة من احلد مع الظروف البيئية اجلديدة ،
I -2-1- أسلوب اإلنتاج يف االقتصاد الدائري:  

املخلفات  التدوير إعادة من الناجتة اجلديدة املواد دمجمصمم إلعادة   الدائري االقتصاد يف اإلنتاج أسلوب إن
، وال يتأتى هذا إال من خالل توفر إطار قانوين مشجع املستهلك سالمة و السلع جودة ضمان مع اإلنتاج عملية يف

ثقافة ووعي  بيئي  لدى  كل من املستهلكني و اليد العاملة  و إضافة إىل ، ني املخلفات و احلفاظ على البيئةلتثم
ت  أو  ر السلبية حلرق النفا مهية  عملية التدوير يف  احلد من اآل   .  دفنها،  و  احلفاظ على املوارد الطبيعية املستثمرين  

  



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 311 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                ةدور االقتصاد الدائري يف احلفاظ على البيئة و املوارد الطبيعي) : 01(شكل رقم 

 
  

  .8،ص  موارد إىل األعباء حتويل كيفية  :الدائري هيك، االقتصادبيرت  :املصدر

  
إىل املوارد الطبيعية إضافة  ءاالقتصاد الدائري يف القليل من اللجو يوضح الشكل السابق الدور الذي يلعبه منوذج 

ت و هذا من خالل كل حلقات هذا النموذج  ر السلبية للتخلص من النفا تثمني املوارد ابتداء من  إىل احلد من اآل
  .هلا يف دورة اإلنتاج إلعادة إدخا الطبيعة القابلة للتدوير وصوال إىل تصميم منتجات قابلة للتدوير بعد االستهالك

I -2-2-  الدائريمقومات االقتصاد:  
  : إن إنتاج السلع واخلدمات املستدامة يستلزم خطة شاملة تلمس عدة جماالت  اقتصادية أمهها 

  التموين املستدامApprovisionnement durable  : يعتمد التمويل املستدام على استخراج و
ت على البيئةاستغالل املوارد بكفاءة مما يسمح   إعطاء األولويةطار يتم ، و وفق هذا اإلحلد من التأثري السليب للنفا

، وهذا من اجل احلفاظ على املوارد الطبيعة اليت مع احرتام شروط التجدد الطبيعية أي القابلة للتجدد  لموارد املستدامةل
لندرة الكمية ، أو النوعية   ) . مثل تدهور نوعية املياه( تتميز 

  التصميم البيئي  للمنتج )l'éco-conception:(اء عملية تكامل النظام البيئي أثناألخذ بعني االعتبار  أي
ر السلبية على البيئة طوال دورة حيات املنتج ، وهذا دون ايساعد على مبا  تصميم املنتج أو اخلدمة، لتفريط احلد من اآل

إىل تصميم املنتج أو تطويره مبا يستجيب للمتطلبات البيئية ، حيث يهدف هذا النهج يف جودة املنتج أو اخلدمة
  .(AFNOR EDITIONS, 2014)واالجتماعية والتقنية واالقتصادية 
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 وارد و ، و هو نظام اقتصادي اجتماعي يقوم على مشاركة املوتسمى أيًضا التعايش الصناعي: اقتصاد املشاركة
دف خفض املبالغ الالزمة لالستثمار و ترشيد فراد و املؤسسات اخلاصة و العامةبني األ و املاديةاألصول البشرية   ،

اجلزار، ( ألصول الغري مستغلةانقص املوارد البشرية و استغالل  املوارد و احلد من التلوث و معاجلة مشكل استغالل
لنسبة ملنطقة ، ومت )4، صفحة 2018 اعتماد هذا النهج يف العديد من املناطق الصناعية اجلديدة  كما هو احلال 

  . (GELDRON, 2013, p. 5) شنغهاي الصينية
  اقتصاد اخلدمة أو الوظيفةEconomie de la fonctionnalité: هذا  النهج على أن املنتجني  يعتمد

يقومون ببيع حجم اخلدمة أو املنفعة اليت يقدمها منتجهم  للمستهلك وال يعترب املنتج يف حد ذاته إال وسيلة لالستفادة 
دة مدة حياة املنتج األمر الذي يؤدي إىل احلفا ظ من املنفعة املتوقعة، وعليه فإن املنافسة تدفع املنتجني إىل الرتكيز على ز

تم أكثر    Xeroxو أحسن مثال على ذالك ما تقوم به شركة  ،على املوارد الطبيعية و  النظم البيئية  للطابعات اليت 
لنسبة الطابعة عدد األوراق اليت ميكن طبعها خالل مدة حياة الاملنتج  وليس املنتج يف حد ذاته، مث ببيع خدمة ، كذلك 

  .لومرتات اليت ميكن قطعها من خالل العجالت اليت تصنعها اليت تبيع عدد الكي  Michelinلشركة 
  ت تثمني  أي ،املنزلية القمامة من طن ماليني أربعةيف العامل  ما يعادل  إنتاج يتم يوم كل: التدوير إعادةو النفا
ت و  (CAZENAVE, 2018) لإيف برجمرة حجم  400  يعادل ما يهدف تدوير أمام هذا احلجم اهلائل للنفا

ت إىل إعادة استخالص املواد األولية أو  ت من اخلام املوادالنفا  من اجل استخدمها يف عملية إنتاج نفس النفا
، من خالل )احللقة املفتوحة ( خرىأ إنتاج سلع  يف أو الستخدامها  املفتوحة احللقة أو )احللقة املغلقة (املنتجات

ت و إعادة إدخاهلا يف دورة اإلنتاجاال  .عتماد على  خمتلف تقنيات معاجلة و اسرتجاع النفا
II - الدائريمنوذج االقتصاد  يف تفعيلالثقافة البيئية  دور:  

 ، ودائم اجيايب بيئي سلوك بلورة بغية األساسية البيئية املعرفة وخلق البيئي الوعي تطوير إىل البيئية الثقافة دف
لتايل البيئة محاية يف فعال بشكل دوره يؤدي أن شخص كل يستطيع كي األساسي مبثابة الشرط هو الذي  يف املسامهة و

 و التطويره الدؤوب والسعي البيئية الثقافة أمهية تكمن وهنا )2019عزاوي و لعمى، ( ،الصحة العامة على احلفاظ
  .  البيئة قضا مع املسؤولية وبكامل خبربة للتعامل واستعداد عالية كفاءة ذا دف بناء جيل نشرها

و تعترب الثقافة البيئية عند املستهلكني و املستثمرين عامال حامسا لنجاح وتكامل خمتلف جماالت االقتصاد 
  .  ميكن إبرازها من خالل النقاط املوالية و  الدائري

II -1- االجتماعية يف قطاع األعمال ةالبعد البيئي للمسؤولي: 
 ،حيثصناعاتالنشاطات ال يف العديد من غري مسئولةالاألنشطة  املسؤولية االجتماعية إىل ظهور مفهوم  يرجع 

تمعمسؤولياته عن تبعات أنشطته و هذا القطاع  تحمليدراً ما  رها السلبية على ا قانون  يتم إلزامه بواسطة إال عندما  أ
اجلهود سعت   ، لذلك)2009شاهني، ( ، وحىت يف هذه احلالة، فإن االستجابة تكون بسيطة وهامشيةأو تشريع معني

عتبارها  املسؤوليةإىل تكريس مفهوم  الدولية ً االجتماعية عند قطاع األعمال    و  رعاية تنمية مستدامةلعنصراً حيو
  . صديقة للبيئة
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دف إىل احلفاظ على  بطرق على العمل هاالتزام ملسؤوليتها االجتماعية  يعين  االقتصادية اتاملنظمإن احرتام 
، ابتداء من عملية استخالص املواد األولية من  الطبيعية  مرورا بعملية التصنيع وال تنتهي مسؤوليتها مبجرد النظام البيئي

عادة تدويره حفاظا على البيئة  بيع املنتج بل متتد طوال   .فرتات حياته  وتكون مسئولة أيضا على تصميمه الذي يسمح 
II -2-  الدائريمنوذج االقتصاد  املستهلكني لتجسيدأمهية الوعي البيئي لدى:  

و املسامهة يف عملية  يدعم الوعي البيئي لدى املستهلكني االقتصاد الدائري  من خالل االستهالك املسؤول
ت   .تدوير النفا

II -2-1  االستهالك املسؤول:   
 فاعًال  كان سواء حيث يقود هذا املفهوم املشرتي  ،عن الوعي البيئي لدى املستهلكني املسؤول االستهالك يعرب

ا وأ خاًصا( اقتصاًد  ر مراعاة مع الشراء  قرار الختاذ، استهالك فردي أو) عامً  دورة مراحل مجيع يف للمنتج  البيئية اآل
  (GELDRON, 2013, p. 7) تهحيا

بعملية شراء  عند قيامه أساسي بشكلواعيا مبسؤوليته البيئية  املستهلك يكون أن املسؤول االستهالك يتطلب
املنتجات وهذا من خالل  معيارين األول هو تفضيل املنتجات املستدامة أي قابلة للتدوير أو األكثر تعمريا وهذا يف إطار 

صديقة للبيئة  يعين  انه مت مراعاة   عيار الثاين هو أن تكون املنتجاتاحلفاظ على  الثروات  الطبيعية  من االستنزاف  أما امل
 ألتشاركي  االستهالك، و يعترب حيات املنتج و بعد استهالكه أيضاعلى النظام البيئي خالل مراحل  كل شرط احلفاظ

و  الفردي الستهالك هالك املسؤول و العقالين  مقارنةاحد اخليارات  االست ) اجلماعي شراء ، قرض ، اإلجيار(
  .العشوائي 

 خالل من املثال، سبيل على الالزمة، املعلومات على املشرتي حيصل أناملسؤول   االختيارقرار  و يستدعي
ال نشرت املفوضية األوروبية للمنتج،  البيئي العرض بيئي للمنتج و هذا  سفر جواز أحباث حتث على إنشاء ويف هذا ا

تمعات   .لتكريس فكرة املسؤولية البيئية عند ا
مبا يسمح  من إطالة مدة  املستهلك لتشمل احرتامه لشروط استخدام املنتج ةذلك، تتسع مسؤولي إىل إلضافة

ميكن تطويرها  مثل و  ، إلصالح يف حالة تعرضها لعطب معني، إضافة إىل ذالك اختيار املنتجات القابلة لصالحيته
دة سرعة املعاجل و ذاكرة اجلهاز   .أجهزة اإلعالم اآليل اليت تسمح بز

II -2-2  تأمهية الفرز   :االنتقائي للقيام بعملية تدوير النفا
ت تكاليف  تولد ت مدافن و التخلص منها يف  ونقلها مجعهاتتمثل يف   اجتماعية  النفا  إىل ؤديمما ي النفا

ن اجلوفية واملياه الرتبة اليت تؤثر  عادة على التلوث، من خمتلفة أنواعبروز  و الطبيعية املناظر تدهور  السطحي، واجلر
، لذا يقتضي ب صحية و مادية وخيمة على السكانمما يشكل عواق اجلوي الغالف يف املنبعثة السامة الغازات عن هيك

تمع أن تتكاتف اجلهود للحفاظ على الثروات البيئية و الطبيعية    .الوعي و الثقافة البيئية لدى ا



 

ـــــ  أمهية الثقافة البيئية يف تعزيز تكامل االقتصاد الدائري: عنوان املقال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ  .منية خليفة.د، بالل مسعداوي ـــــ
 

 
ة عین الدفلى 314 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-بجامعة خم

 

ت احلل األجنع و الفعال لتخطي املشاكل البيئية و  من ممكن قدر أكرب تدوير إعادةو تعترب عملية   النفا
ت  تمع ، وهذا من خالل مشاركتهم يف فرز النفا الطبيعية،  وجيمع الباحثون أن إعادة التدوير تستلزم وعي لدي أفراد ا

ت املخصصة هلا و عدم رميها بشكل عشوائي يصعب   مثال  فإن  ،يرهان تكلفة  إعادة فرزها  و تدو يزيد م أويف احلاو
معة و يعيق عمليه تدويرها،داخل حاوية غري خمصصة هلا يتسبب يف تلويث كل النفا إلقاء بطرية ت  ت ا و تعترب النفا

 .، حيث مت إنشاء أسواق هلا ويتم تصديرها أيضايف دول مثل فرنسا و أملانيا ثروة
  : خامتة

  :نتائج الّدراسة 
 واالقتصادية البيئية للقضا يستجيبالذي  األخضر االقتصاد منظور من جزء الدائري االقتصاد يعترب 

 يف استنزاف  املتمثل ةاجلديد تالتحد ملواجهة  الطبيعيةو  اإليكولوجية النظم أداء من استلهامه حيث مت  واالجتماعية
دة املستمرة لعدد السكا، تزايد الطلب االستهالكي الناتج  مع والبيئية  الطبيعية املوارد  الدائري االقتصاد وميثل عن الز

 غريال الطاقة مصادر استنزاف من واحلد البيئة محاية يف كبري بشكل يساهم كما املستدامة التنمية لتحقيق هاماً  مدخال
ت وخفض التلوث، علي والقضاء املتجددة،   .حجم النفا

ا  اليت  دراسةاليف خلق فرص  اقتصادية ، حيث تشري أيضا  و يساهم االقتصاد الدائري   Franceأجر
Stratégie   منصب عمل إذا مت  تبين هذا النهج بطريقة أكثر فعالة  800.000أنه ميكن توليد

)CAZENAVE ،2018(.  
جع يستلزم  توفر ثقافة بيئية لدي أفراد تمع ابتداء من ن  إال أن تطبيق اقتصاد دائري  شاط األعمال وصوال ا

ت فرز مت إذا إال الدائري االقتصاد حلقة تكتمل ، حيث لن إىل  املستهلك  إلعادة وإعادة تدويرها صحيح بشكل النفا
بيئي، مبا  ووعي اإليكولوجية، وسالمتها، مما يتطلب مستوى معني من الثقافة أدائها ضمان مع جديدة منتجات يف دجمها
   . السلوك لدى األطراف ذات الصلة أمناط تغيري ح  يسم

  :التوصيات
لثقافة البيئية لدى امن خالل الدراسة  دة الوعي  ا استخلصنا عدة توصيات ميكن أن تساهم يف ز ليت قمنا 

تمع مبا يدعم التوجه حنو االقتصاد الدائري    .ا
ل أو ما يعرف االستعما بعد معاجلته مسؤولية مبعىن األخري هذا حياة طوال منتوجه مسؤولية منتج كلجيب حتميل    - 1

 املسؤولية  OCDEمنظمة  عرفت حيث ،بتدويره اخلاصة التكاليف االعتبار بعني األخذ منه و  ،ملسؤولية املوسعة
ا على للمنتجني املوسعة اية  حىت املنتج اجتاه للمنتجني واملالية املادية متدد االلتزامات و توسع البيئية للسياسة أداة " أ

  .حياته دورة
متجددة  لتحفيز املستهلكني على  التوجه إىل املنتجات  الغري املوارد استهالك على املفروضة من نسبة الضرائب  رفع - 2

  .الصديقة للبيئة
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انة  مخبر 315 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م ا - 3 خلطورة اليت تشكلها املنتجات الغري قابلة للتدوير يف استنزاف ثروا تمع  لطبيعة و التلوث نشر الوعي لدي ا
  .البيئي الذي يهدد صحتهم و مستقبل األجيال القادمة

ال، مثل مسابقة أنظف مدينة، أو  - 4 تمع، و إقامة مسابقات يف هذا ا تثمني السلوك البيئي احلضاري لدي أفراد ا
  .أنظف حي

  .املوارد هذه اقتصاد يف تساهم اليت تلك إىل الطبيعية للموارد املستهلكة النشاطات من حتويلها و العاملة اليد تكوين - 5
 املواد قتصاد تسمح تقنيات على اليت تعتمد  االقتصادية و النظيفة اإلبداع و البحث يف التكنولوجيا نشاط  ترقية  - 6
  .الوسائل و
مهية الضريبة البيئة و دورها يف دعم نشاطات البحث يف جمال احلفاظ  - 7 على البيئة و توعية املنتجني و املستهلكني 
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  دور استخدام النفایات إلنتاج الطاقة في تحقیق أبعاد التنمیة المستدامة  
The role of using waste to produce energy in achieving the 

dimensions of sustainable development 
  

 جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس مليانة  ،أستاذة التعليم العايل : 1فريدة زنيين -
 جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس مليانة ،طالب دكتوراه : 2الرؤوف محالويعبد  -
  
 

 :ملخص
الطاقـة املسـتخرجة  جنـد األنـواع هاتـه ومـن بـني للبرتول، النهائي النفاذ كارثة تفادي اجل من الدول إليها جلأت اليت املتجددة الطاقة أنواع تعددت         

ت، حيث أدى ت مع التعامل يف والتقين العلمي التطور من النفا ت أطنـان يف النظـر إعادة إىل النفا  ويقـوم .للطاقـة بديلـة كمصـادر والنظـر إليهـا النفـا
ت من الطاقة توليد مفهوم ئيـة طاقـة إلنتاج كيميائيا معاجلتها على النفا ت احـد أهـم مصـادر الطاقـة  .أو حراريـة كهر تعتـرب الطاقـة املسـتخرجة مـن النفـا

لتعــرض إىل . املتجــددة ت يف حتقيــق ابعــد التنميــة املســتدامة،  ومــن خــالل هــذه الورقــة البحثيــة ســنحاول تســليط الضــوء علــى دور توليــد الطاقــة مــن النفــا
إلضافة إىل مفهوم التنمية املستدامة ت وكيفية استخراج الطاقة منها،   .ماهية النفا

ت، الطاقة، الطاقة  :الكلمات املفاتيح  .املتجددة، التنمية املستدامةالنفا
 JEL :Q01 ،Q4  ،Q42 ، Q53التصنيف

Abstract:   
The number of renewable energy types used by countries to avoid the ultimate oil penetration 

disaster, among which are species, find energy from waste, as scientific and technical development in 
waste handling has led to the reconsideration of waste tones and their consideration as alternative 
sources of energy. The concept of energy generation from waste is based on chemical treatment to 
produce electric or thermal energy. Waste energy is one of the most important renewable sources of 
energy. Through this research paper, we will try to highlight the role of waste generation in achieving 
the farthest sustainable development, by exposing what waste is and how energy is extracted, as well 
as the concept of sustainable development. 
Key words: Waste, energy, renewable energy, sustainable development 
Jel Codes Classification : Q01, Q4, Q42, Q53.  

 : مقّدمة -
يواجــه العــامل حتــد يف خلــق تــوازن بــني التنميــة االقتصــادية وبــني احلفــاظ علــى البيئــة، ونظــرا ملــا للطاقــة التقليديــة مــن 
لبيئـــة وصـــحة اإلنســـان، إضـــافة إىل مـــا مييـــز  ت ضـــارة  حيـــة اســـتنزافها أو مـــا ينـــتج عنهـــا مـــن ملـــو تـــداعيات ســـواء مـــن 

وقعهــا يف منــاطق صــعبة وأكثــر عمقــا، فــان كــل ذلــك يــدعم التوجــه حنــو االكتشــافات احلاليــة للــنفط مــن تكــاليف عاليــة لتم
ـا ال تتعــرض إىل احتمـال النضـوب وال تطــرح فكـرة التلــوث البيئـي  املميـزة األمـور ومـن. الطاقـات املتجـددة والبديلــة كو

ا األخرى الطاقات خالف على املتجددة للطاقات ا كما حمليا، مصدرا كو  والتجمعـات نائيـةال لألماكن مناسبة جدا أ
ئية الشبكات عن البعيدة السكانية ا إىل إلضافة الكهر  تشـكل ضـخمة هاومصـادر  جـح اقتصـادية واسـتثمار عملية أ

                                         
1 Zenini farida, Khemis Miliana University, zeninifarida@yahoo.fr 
2 Hamlaoui abderraouf, Khemis Miliana University, abderraouf.hamlaoui@univ-dbkm.dz 
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ت مـن بـني مصـادر الطاقـة البديلـة الـيت مت اللجـوء إليهـا  . اسـتغالهلا أحسنا إذا للبشرية األمان يعتـرب إنتـاج الطاقـة مـن النفـا
ت الدول تستغل من كثري حيث أخذت. التقليديةكبديل للطاقة   مشكلة من ختلصت بذلك إلنتاج الطاقة، وهي النفا

ت وحصـلت ت مـن منتجـة طاقـة علـى النفـا ت إقامـة تـوازن بيئـي . أيضـا النفـا وبـذلك يعـزز إنتـاج الطاقـة مـن النفـا
  . اقتصادي

ت يف حتقيق  :التالية اإلشكالية عن اإلجابة هذه الورقة البحثية  يف حناول ما مدى مسامهة توليد الطاقة من النفا
  ؟أبعاد التنمية املستدامة 

  :يتفرع عن هذا التساؤل إىل األسئلة الفرعية التالية
ت - لنفا   ؟ ما املقصود 
لتنمية املستدامة  -    ؟ ما املقصود 
ت  -   ؟كيف يتم إنتاج الطاقة من النفا

ت،  : أمهية البحث يت أمهية البحث من مكانة الطاقة اليت متثل عصب احلياة، إضافة إىل أمهية الطاقة املنتجة من النفا
ن هناك حتوالت عاملية كبرية قادمة سوف تطال  ا احد مصادر الطاقة البديلة  والواعدة بيئيا واقتصاد واليت تنبئ  كو

  . مستقبل الطاقة العاملي
ت واليت تضيع : البحث إىل يهدف هذا :أهداف البحث تسليط الضوء على أحد مصادر الطاقة البديلة الناجتة عن النفا

لطريقة الصحيحة إضافة إىل التحسيس بضرورة محاية البيئة من التلوث عن طريق إعادة استخدام . دون االستفادة منها 
ت بطريقة اقتصادية وآمنة صحيا إلنتاج طاقة جديدة ومتجددة كبد  .يل للطاقة التقليديةالنفا

 عرض من للتمكن التحليلي الوصفي املنهج  على اعتمد بشكل أساسي لتحقيق أهداف البحث: البحث منهجية
ت يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة ماهية ت ومفهوم التنمية املستدامة وكيفية تساهم الطاقة املستخرجة من النفا  .النفا

بغية معاجلة إشكالية البحث قمنا بتقسيم دراستنا هذه إىل ثالث مباحث يتناول املبحث األول إنتاج  :هيكل البحث
ت، أما املبحث الثاين خصص للتنمية املستدامة، بينما املبحث األخري فقد مت التطرق فيه إىل دور إنتاج  الطاقة من النفا

ت يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة   .الطاقة من النفا
I - ت  :إنتاج الطاقة من النفا

ئية و احلرارية الطاقة توليد إلمكان أصبح لقد ت من الكهر  بصـرف نقـوم أن مـن بدال و ذلك العضوية النفا
ت جيب أوال تعريف إنتاج الطاقة من إىل التطرق و قبل .تصريفها أجل من األموال ت النفا أنواعها وأسباب  ومعرفة النفا

 .انتشارها
I -1- ت    :ماهية النفا

ت، مفهومها، أنواعها وأسباب انتشارها     لنفا جياز جمموعة من العناصر تتعلق   . يتناول هذا املطلب 
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I -1-1- ت   :مفهوم النفا
عتبارها  ت  زل، يتم تعريف النفا املواد أو العناصر اليت يتم التخلص منها أو اليت من املفرتض "وفقا ملعاهدة 

، 2018بيرت و مايكل، ( ."يتم التخلص منها، أو تلك اليت ينبغي التخلص منها مبوجب القوانني احمللية املطبقةأن 
  )4صفحة 

ا اجلزائري املشرع عرف ولقد ت على أ  أو التحويل أو اإلنتاج عمليات عن الناجتة البقا كل" :النفا
 يلزم أو منه، التخلص قصد أو منه لتخلص احلائز أو املالك يقوم منقول وكل منتوج أو مادة أعم كل وبصفة االستعمال
 )2، صفحة 2017تيطراوي، ( ."زالته أو منه لتخلص

I-1-2- ت أنواع  :النفا
ا أو نوعيتها،   ت إىل عدة أنواع من حيث خطور ، صفحة 2018أمحد و عبد العال، ( ومنهاتنقسم النفا

2018(  

I -1-2 -1 - ا ا إىل قسمني: حسب درجة خطور ت من حيث درجة خطور ت : تصنف النفا ت خطرة ونفا نفا
 .محيدة

ت احلميدة - ويسهل التخلص منها هي جمموع املواد اليت ال يشكل وجودها مشكالت بيئية خطرية، : النفا
  .بطريقة أمنة بيئيا

ت اخلطرة - ا على مركبات معدنية أو إشعاعية تؤدي إىل مشاكل بيئية  :النفا ت اليت تشتمل مكو هي النفا
ت اخلطرة من املواد واملخلفات الصناعية والكيماوية، واملخلفات الزراعية . خطرية املواد (وتتولد هذه النفا

  ).خدم يف الزراعةالكيماوية اليت تست
I -1-2 -2 -ت صلبة، سائلة وغازية: حسب احلالة اليت تكون عليها ت حسب حالتها إىل نفا   .تصنف النفا

ت الصلبة - ت املنزلية والصناعية  :النفا ت املكونة من مواد معدنية أو زجاجية، تنتج عن النفا هي النفا
  .كل تواجدها خطرا بيئياوالزراعية، وهي حباجة إىل مئات السنني للتحلل، ويش

ت السائلة - هي مـواد سـائلة تتكـون مـن خـالل اسـتخدام امليـاه يف العمليـات الصـناعية والزراعيـة املختلفـة،  :النفا
ار أو البحار الزيوت، ومياه الصرف الصحي، وهي تلقي يف: ومنها   .املصبات املائية مثل األ

ت الغازية - هي عبارة عن الغازات أو األخبرة الناجتة عن حلقات التصنيع، واليت تتصاعد يف اهلواء من  :النفا
ملصانع ين أكسيد الكربيت، واجلسيمات . خالل املداخن اخلاصة  ومن تلك الغازات، أول أكسيد الكربون، 

   .الصلبة العالقة يف اهلواء کاألتربة وبعض ذرات املعادن املختلفة
I -1-2 -3 -  ت حسب مصدرها إىل: مصدرهاحسب ت منزلية، صناعية، جتارية، طبية، زراعية، : تصنف النفا نفا

ت الكرتونية ت إشعاعية، نفا جتة عن معاجلة مياه الصرف الصحي، نفا ت  ت املناجم، نفا ت البناء، نفا دمحم (. نفا
  )03، صفحة 2018و عبد القادر، 
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I-1-3- ت  :أسباب انتشار النفا
ت نذكر منها ما يلي    )7، صفحة 2018أمحد و عبد العال، ( :تتعدد األسباب اليت تؤدي إىل انتشار النفا

  .سرعة التقدم الصناعي وارتفاع كمية املخلفات الصناعية، وعدم التمكن من التخلص منها بنفس السرعة -
ت يف مكب واحد -   .عدم إمكانية استيعاب الكم اهلائل من النفا
ت مثل  - ت (اعتماد طرق غري سليمة يف التخلص من النفا ار، رمي النفا ت يف البحار واأل احلرق، رمي النفا

ت، بعدم إجياد حلول جذرية هلذه املشكلة البيئية اخلط ملسؤولية عند البلد   ).ريةيف املكبات، وغياب الشعور 
ت وتعاقب املخالفني بدفع الغرامات أو احلبس -   . عدم تطبيق أو غياب القوانني الصارمة اليت متنع رمي النفا
ت إال مرة يف األسبوع  - ت لعدم وجود إجراءات فعالة كافية، مثل عدم مجع النفا   .البطء يف التخلص من النفا
قائمة على نشاطات واجتهادات فردية على  عدم وجود حترك فعال للحد من هذه املشكلة، فالتحركات -

ت ضئيلة ومناطق حمددة   .مستو
I -2- ت  :إنتاج الطاقة من النفا

ت حتويـل يعـين الطاقـة اسـرتداد ت هـي مـواد  %70حـوايل للطاقـة، و مبـا أن  مصـدر إىل النفـا مـن مـواد النفـا
ء والنقــل إمكانيــة كبــريةعضــوية، فــإن إمكانيــة إنتــاج الطاقــة منهــا إلغــراض التدفئــة، التســخني  حيــث . وتوليــد الكهــر

ت اهلرمـي يفضـل التسلسـل ت الطاقـة مـن اسـرتداد إلدارة النفـا معامـل  تسـتطيع بـذلك .الصـّحي الطمـر عـن النفـا
تمع الطاقة اسرتداد ء مني خالل من أن تفيد ا  اسرتداد معامل مجيع أن إىل اإلشارة للسكان جتدر والتدفئة الكهر
ت، وتتبع كبرية كميات وجود عند تُستخدم الطاقة مركـز محايـة الطبيعـة ( :التاليـة األساسية اخلطوات نفس من النفا

 )18، صفحة 2016يف اجلامعة األمريكية ، 
ت استقبال -  .للمعاجلة وإعدادها خمصص مكان يف النفا
ت من الطاقة حترر اليت احلرارية، البيولوجية املعاجلة -  .النفا
ء،(نقلها  من للتمّكن الطاقة هذه وإعداد حتويل -  .).اخل....وقود،  حرارة، كهر
ت معاجلة -  .منها والصحي السليم التخلص لضمان والرواسب اإلنبعا

ت الوقود احليوي وهو  الكائنـات مـن املسـتمدة الطاقة ومن بني املنتجات الطاقوية اليت نتحصل عليها من النفا
 مثـل الطبيعيـة املـوارد مـن خـالف غريهـا علـى املتجددة، الطاقة مصادر أهم أحد وهو .منها احليوانية أو النباتية سواء احلية

 حتويل إنتاجه على يعتمد للطاقة نظيف مصدر وهو. النووي االحفوري والوقود الوقود أنواع وكافة احلجري والفحم النفط
وحيتـل الوقـود احليـوي  . حيـوي غـاز أو أو ديـزل إيثـانول إىل )واملنزليـة  ة، النباتيـة، الصـناعيةاحليوانيـ(العضـوية  املخلفـات

لنسـبة إىل مجلـة االسـتثمارات الدوليـة  كمصدر للطاقة املتجددة، مرتبة متقدمة من حيث حجـم االسـتثمارات املوجهـة لـه 
ح % 26املوجهة للطاقة املتجددة وبنسبة تصل إىل  م،  2006عـام %)  38(ليحتل بذلك املرتبة الثانيـة بعـد طاقـة الـر
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لطاقة املتجددة بنسبة وهو العام الذي شهد منوا  . 2005عما كانت عليه يف العام % 43يف تلك االستثمارات الكلية 
م طفـــرة ملحوظـــة يف اإلنتــاج العـــاملي للوقـــود احليــوي، يتوقـــع هلـــا  2010م وحـــىت عــام  2005وقــد شـــهدت فـــرتة مــا بعـــد 

وفيمـا يلـي إجيـاز ألهـم  )371، صـفحة 2019الـزعيب، ( .م  2030االستمرار علـى املـدى املتوسـط والطويـل وحـىت عـام 
  )371، صفحة 2019الزعيب، ( :أنواع الوقود احليوي

ت ختمري من ينتج "حيوي ايثانول"يكون إما على شكل كحول : الوقود احليوي السائل -   اجلهاز بفضل السكر
الدقيقة مثل اخلمرية يستخدم كمصدر للطاقة بديال عن البنزين، وقد يكون على شكل زيت  األحياء متلكه اليت اإلنزميي

لكحول، أو من الزيت النبايت املستخرج من احملاصيل " ديزل حيوي" ينتج إما مبزج الزيت النبايت أو الدهون احليوانية 
 ).عباد الشمسمثل زيت فول الصو و (الزيتية أو زيوت الطهي املستعملة 

حلرق املباشر أو غري املباشر للكتلة احليوية يف شكل خشب أو بقا : الوقود احليوي الصلب -  والذي يتحصل عليه 
ت أو خملفات الصناعات الزراعية والغذائية، ويستعمل يف الطهي والتسخني والتدفئة وتوليد  ت أو روث احليوا النبا

ئيةالبخار وتوليد الطاقة    .الكهر
وهو الغاز الناتج عن حتلل املواد العضوية بطريقة التخمر الالهوائي ضمن هواضم خمصصه  :الوقود احليوي الغازي - 

هلواء كون وزنه أخف من اهلواء  CH4يشكل غاز امليثان . لذلك معظمه وهو عدمي اللون والرائحة وغري ضار يتطاير 
ت واالستفادة منه كطاقة بديلة، حبيث ميكن جتميعه ) نصف كثافة اهلواء( هذا الغاز ميكن إنتاجه بسهولة من النفا

ت مصانع الورق والسكر ومن املياه الثقيلة  ت، ويتم إنتاجه اآلن ) مياه الصرف الصحي(والسيما نفا وروث احليوا
لبة يستفاد منها  بتحويل حمطات معاجلة الصرف الصحي إىل مصانع بيوغاز حيث يستخلص امليثان وتبقى خملفات ص

 )223، صفحة 2016بوكرة و مشام، ( .كسماد عضوي ال يضر الرتبة وال البيئة
I -3 - ت  :التقنيات املستخدمة إلنتاج الطاقة من النفا

ت من الطاقة إنتاج يعد ت، لنظام إدارة نوي منتج النفا ت استخدام أن حيث النفا  كمصدر للطاقة النفا
ت، من للتخلص إضافية ميزة يعد ت يف  .الطاقة لتوليد بديال بذاته وال ميثل النفا ويتلخص مفهوم إنتاج الطاقة من النفا

ئية والطاقة احلرارية أو إنتاج مواد  ت وحتويلها إىل مصادر للطاقة القابلة لالستخدام، مثل الطاقة الكهر معاجلة النفا
ت إلنتاج الطاقة من أشهر . كمصادر للطاقة مثل الوقود السائل والغاز احليويتستخدم   وفيما تعد تقنية حرق النفا

ت كما يلي. التقنيات وأكثرها شيوعا هيئة البيئة أبو (: وميكن إجياز أهم التقنيات املستخدمة يف إنتاج الطاقة من النفا
  )7 ، صفحة2015ظيب، 

I -3 --1 ت  :إنتاج الطاقة عن طريق تقنية حرق النفا
ت يف درجات حرارة عالية ترتاوح بني  درجة مئوية مث استخدام  1200 -850يتم يف هذه التقنية حرق النفا

ئية ينتج عن عملية . احلرارة الناجتة يف تسخني املياه إلنتاج خبار املاء، الذي يستخدم لتدوير املولدات وإنتاج الطاقة الكهر
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ت  ت مثل بعض االنبعا لبيئة، حيث يلزم وضع اإلجراءات للحد من تلك االحرتاق بعض امللو الغازية الضارة 
لطرق املالئمة بيئيا ائية حلرق املخلفات وجيب التخلص منه يف املطامر الصحية أو  ت كما ينتج الرماد كنتيجة   .االنبعا

I -3 --2 وإنتاج الغازات احلراري االحنالل تقنية ستخدام الطاقة إنتاج: 
 بكميات حمدودة، العملية خالل وجوده أو األكسجني يف غياب العضوية املواد لتحليل التقنية هذه تستخدم

ت، واهليدروجني، امليثان، غاز مثل لالحرتاق الغازات القابلة من خليط ذلك عن ينتج حيث  أكسيد وأول واهليدروكربو
 الديزل إنتاج التقنية خال هذه من وميكن .الصلبة والنواتج ،)الوقود السائل(السوائل  كذلك بعض تنتج كما الكربون،
يف  استخدامه ميكن الذي العضوي من الفحم التقنية نوع هلذه الثانوية املنتجات ومن .املواد البالستيكية من الصناعي

  .الرتبة خصائص حتسني
I -3 --3 ت  :تقنية إنتاج الوقود الصلب من النفا

ت  ت البلدية الصلبة واحلمأة الصلبة(الصلبة إىل أجزاء صغرية يتم يف هذه التقنية تقطيع النفا أو ) كالنفا
ت العضوية الصلبة   لبخار املضغوط فيما يعرف بوحدات التعقيم يتشكل هذا النوع من الوقود من النفا ت  معاجلة النفا

ت العضوية القابلة للتحلل تبدأ عملي ة املعاجلة مبرحلة أولية يتم فيما کالبالستيك واخلشب والكرتون وغريها من النفا
عادة التدوير يتم نقل املتبقي إىل . فصل املواد غري القابلة لالشتعال مثل الزجاج واملعادن، حيث ميكن االستفادة منها 
حلة ينتج عن هذه املر . مرحلة التعقيم للتخلص من اجلراثيم كما يتم فيها تليني املواد البالستيكية وتفكيك الورق والكرتون

ت بنسبة تصل إىل   .وبيعها كوقود املواد الناجتة على شكل حبيبات  وميكن بعد ذلك ضغط. 60تقليل حجم النفا
I -3 --4 إنتاج الطاقة من خالل حمطات إنتاج الغاز العضوي وتقنية اهلضم الالهوائي: 

ت الطبيعيــة       ت حتتـوي علــى أنــواع مـن البكتــري وامليكـرو ممــا . يـتم يف هــذه التقنيـة وضــع املخلفــات العضـوية يف حــاو
ين أكســـيد الكربـــون وتعـــد . يســـمح للبكتـــري التغـــذي علـــي املخلفـــات العضـــوية وحتويلهـــا إىل خلـــيط مـــن غـــازي امليثـــان و

ة مثل فضالت الطعام واحلمأة الناجتة من خملفات الصرف الصحي واملخلفات املخلفات العضوية الرطبة مناسبة هلذه التقني
ت معاجلة يف استدامة األكثر الطريقةتعترب و . احليوانية والزراعية  ثالثـة يولـد الذي اهلضم البيولوجي عملية هي الطعام نفا

ين احليوي واألمسدة الغاز :خمتلفة منتجات  .الكربون أكسيد و
II -  املستدامةالتنمية:  

إن التنمية املستدامة عملية جمتمعية جيب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات واجلماعـات بشـكل متناسـق،ال 
اللتــزام . جيــوز اعتمادهــا علــى فئــة قليلــة ومــورد واحــد ت األساســية ال ميكــن تصــور قبــول الشــعوب  فبــدون املشــاركة واحلــر

عبائها هداف التنمية و  )36، صفحة 2009صاحل، (. والتضحيات املطلوبة  يف سبيلها الوايف واخلالق 
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II-1- مفهوم التنمية املستدامة، أهدافها وخصائصها:  
II-1-1- مفهوم التنمية املستدامة:   

رغــم االنتشــار الكبــري  ملفهــوم التنميــة املســتدامة بــني النخــب األكادمييــة واملفكــرين إال انــه ال يوجــد تعريــف متفــق 
  : عليه، وفيما يلي عرض ألهم التعاريف املتداولة

ا(OCDE)تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ح األهداف االقتصادية  : "،  التنمية اليت تتضمن أر
واالجتماعيـة والبيئيــة للمجتمــع مـن أجــل تعظــيم رفاهيــة اإلنسـان يف الوقــت احلاضــر دون املسـاس بقــدرة األجيــال املقبلــة يف 

ا   )11، صفحة 2018، .دمحم ن( .تلبية احتياجا

 التنمية مواصلة و ضمان الطبيعية، املوارد على احلفاظ مع االقتصادية التنمية تعزيز " ا املتحدة األمم عرفتها كما      
 )3، صفحة 2016بدراين و سعداوي، ( .أساس املساواة على واملؤسسية واالقتصادية السياسيةو  والبيئية االجتماعية

ا  وعرفها امليثاق الوطين للبيئة  والتنمية املستدامة ا تـزدادالتنمية "على أ خطـورة التـدهور البيئـي واخـتال  اليت بدو
ت كمـا . الطبيعية وتراجع املوارد الطبيعية وتفاقم مشكل الصـحة وتزايـد حـدة الفقـر وتراجـع مسـتوى نوعيـة احليـاة ل التواز

ا ال تلغي حاجات التنمية االقتصادية، لكنها تتطلب حتسني ظروف املعيشة جلميع الناس يف إطار  من املسا واة والعدالة أ
االجتماعية دون اإلفراط يف استغالل املـوارد الطبيعيـة إىل مـا يتجـاوز قـدرة كوكـب األرض علـى التحمـل، وذلـك مـن خـالل 

  )72، صفحة 2019بوساحة و حبوص، ( .التشجيع على إتباع أمناط متوازنة لإلنتاج واالستهالك

ا تلك التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة يف تلبية :" كما تعرف 
م، فهي جمموعة من السياسات واألنشطة املوجهة حنو املستقبل    )309، صفحة 2018فوزية و بوحلية، ( ".حاجا

II-1-2- ــا وحمتواهــا، علــى حتقيــق العديــد مــن  :أهــداف التنميــة املســتدامة تســعى التنميــة املســتدامة مــن خــالل آليا
  )4، صفحة 2018حنيش و بوضياف، ( :األهداف منها

 .للسكان أفضل حياة نوعية حتقيق -
 .البيئية ملشكالت السكان وعي تعزيز -
 .تقين اقتصادي منو حتقيق لتوازي مع. للموارد عقالين واستغالل استخدام حتقيق -

II-1-3- خصائص التنمية املستدامة:  
  )90، صفحة 2012/2013سايح، ( :للتنمية املستدامة عدة خصائص منها 

ـتم بتجـاوز الفـرق بـني الشـمال واجلنـوب وتبحـث يف كيفيـة خلـق التـوازن بـني  - التنمية املستدامة هي مدخل عاملي 
  . النمو الدميوغرايف العاملي والتنمية االقتصادية

ا حاليا ومستقبال -  .عملية تسيري بيئي للمحافظة على رأس املال الطبيعي و األنظمة البيئية واالنتفاع 
ـتم  مبصـري ومسـتقبل تنمية طويلة  - ـا إذ  تتخـذ البعـد الـزمين  أساسـا  هلـا  فهـي  تنميـة   املدى وهذا من أهـم مميزا

 .        األجيال القادمة
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 .مراعاة املساواة وحقوق األجيال الالحقة  وحتقيق التوازن بني النظام البيئي واالقتصادي واالجتماعي -
س التخطـيط والتنسـيق بـني خطـط التنميـة اقتصـادية و االجتماعيـة عملية متعددة ومرتابطـة األبعـاد تقـوم علـى أسـا -

 .  من جهة والتنمية البيئية من جهة أخرى
 .تسعى للحد من الفقر العاملي االتنمية املستدامة تتوجه أساسا لتلبية احتياجات أكثر الطبقات  فقرا أي أ -
تمع التنمية املستدامة حترص على  تطوير اجلوانب الثقافية واإلبقاء -  . على  احلضارة اخلاصة لكل ا

II- 2- أبعاد التنمية املستدامة:  
ا  التنمية املستدامة هي تنمية ال تركز على اجلانب البيئي فقط بل تشمل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية، أي أ

بعاد ثالثة مرتابطة ومتداخلة فيما بينه   )141، صفحة 2016عامر، (. تنمية 

II- 2-1- البعد االقتصادي للتنمية املستدامة: 
نتاج السلع واخلدمات إلشباع احلاجات اإلنسانية وحتقيق , نقصد به النظام االقتصادي املستدام والذي يسمح 

لبيئة   )139، صفحة 2014شعباين و بوستة، (. الرفاهية بشكل مستمر ودائم دون اإلضرار 
لتايل البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يتطلب إيقاف تبديد املوارد االقتصادية الباطنية والسطحية، واحلد من  و

ويتجسـد كـل مـا سـبق مـن . التفاوت يف املـداخيل والثـروة فضـال عـن االسـتخدام العقـالين والرشـيد لإلمكانيـات االقتصـادية
يكون و ظام البيئي سيختلف اختالفا عميقا عن اإلنتاج احلايل،خالل تغيري أسلوب اإلنتاج، ذلك أن اإلنتاج املتوافق من الن

جــراء ختفــيض يف مســتوى مــدخالت اإلنتــاج  ذلــك مــن خــالل إدخــال إصــالحات أساســية علــى نظــام اإلنتــاج، كالقيــام 
 و يعتـــرب تغـــري املـــدخالت أحـــد اإلصـــالحات األساســـية املطلوبـــة إلدراج محايـــة النظـــام الطبيعـــي ضـــمن) املصـــادر الطبيعيـــة(

االقتصاد الكلى مثل التحول من استخدام الوقود األحفوري إىل استخدام الطاقات املتجددة و التحول من استخدام مواد 
ت وتصميم منتجات ذات  . خام إىل مواد مستعملة ت و ملو إلضافة إىل ذلك العمل على تقليص املخرجات من نفا

وقـت الـذي تقلـل فيـه مـن التـأثريات البيئيـة السـلبية وكـذا كثافـة اسـتغالل كفاءة بيئية تراعى إشـباع احلاجـات اإلنسـانية يف ال
ا إىل مستوى يتناسب على األقل مع طاقة احتمال األرض التقديرية   )573، صفحة 2017خمتار، ( .املوارد للوصول 

II- 2-2- البعد البيئي:  
دارة املصـــادر  الطبيعيـــة، وعامـــل االســـتنزاف البيئـــي هـــو أحـــد العوامـــل الـــيت تتعـــارض مـــع التنميـــة وهـــو االهتمـــام 

املستدامة، لذلك ينبغي وضع الطرائق املنهجية أمام االستهالك والنمو السكاين والتلوث وأمناط اإلنتـاج السـلبية واسـتنزاف 
ت لتـــايل  .)301، صــفحة 2016صــاطوري، ( .اخل، أي وضــع إدارة علميــة للمصــادر الطبيعيــة...امليــاه و قطــع الغــا و

احلفاظ على املوارد املادية والبيولوجية مثل االستخدام األمثل لألراضي الزراعية واملوارد املائية يف العامل، وجيـب احلفـاظ  جيب
   )94 ، صفحة2016عبود واخرون، ( :عليها عن طريق

 .محاية املوارد الطبيعية -



 

ت إلنتاج الطاقة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة :عنوان املقال ـــ  دور استخدام النفا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ  .عبد الرؤوف محالوي ،فريدة زنيين ـــ
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 .احلفاظ على احمليط املائي -
 . محاية املناخ من االحتباس احلراري  -
  .محاية التنوع البيولوجي -

II- 2-3- البعد االجتماعي:  
مج األمم املتحدة للتنمية ينبغي أن يكـون الرجـال والنسـاء واألطفـال   حسب تقرير التنمية البشرية املنبثق عن بر

بـــوعزة، ( .حمـــور االهتمـــام، فيـــتم نســـج التنميـــة حـــول النـــاس ولـــيس النـــاس حـــول التنميـــة وذلـــك لألجيـــال احلاضـــرة والقادمـــة
و تســعى التنميــة املســتدامة لتحقيــق االســتقرار يف معــدالت منــو الســكان حــىت ال تفــرض ضــغوط  )151، صـفحة 2018

شديدة على املوارد الطبيعية، ووقف تدفق األفراد على املدن وذلك من خالل تطوير مستوى اخلدمات الصحية والتعليميـة 
، صـــفحة 2016ساســـية و ســـامية، ( .طـــيط للتنميـــةيف املنــاطق الريفيـــة، وحتقيـــق أكـــرب قـــدر مـــن املشـــاركة الشـــعبية يف التخ

حيــث تتمحــور فكــرة التنميــة املســتدامة حــول احلــد مــن الفقــر املــدقع واجلــوع والبطالــة وتقلــيص الفجــوة الكبــرية بــني  )125
، صـفحة 2019زويـن و الـزوهري، ( .ستدامةاألغنياء والفقراء، حيث يعترب البعد االجتماعي مهم جدا يف حتقيق التنمية امل

 :وذلــك عــن طريــق املســاواة االجتماعيــة وميكــن حصــر أهــم عناصــر البعــد االجتمــاعي للتنميــة املســتدامة فيمــا يلــي )127
 )150-149، الصفحات 2015حليمة، (

 ). تقليص التوسع احلضري يف املدن( أمهية توزيع السكان  مع مراعاة  السكاين ضبط النمو -
تمع( دور املرأة  إلضافة إىل مراعاة االستخدام األمثل للموارد البشرية -  ).تثمني دور املرأة يف تنمية ا
  .حرية االختيار و الدميقراطية -
  ). العدالة بني األفراد، و العدالة بني األجيال(العدالة االجتماعية  -
  .ضبط السلوك االستهالكي لألفراد -

II -3- مؤشرات التنمية املستدامة:                                                                                                                          
  :تنقسم مؤشرات قياس التنمية املستدامة إىل أربعة حماور رئيسة تتمثل يف

II- 3-1- املؤشرات االقتصادية:  
 :مـــن أهـــم املؤشـــرات االقتصـــادية الـــيت ميكـــن مـــن خالهلـــا احلكـــم علـــى مـــدى حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة جنـــد مـــا يلـــي 

 )173، صفحة 2016خنفري و مرمي، (

ألســعار  :نصــيب الفــرد مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل - حيســب هــذا املؤشــر مــن خــالل قســمة النــاتج احمللــي اإلمجــايل 
و إن األمهية االقتصادية هلذا املؤشر تكون من خالل قياس . اجلارية يف سنة معينة على عدد السكان يف تلك السنة

 .مستوى اإلنتاج الكلي و حجمه
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نــه ذلــك اجلــزء مــن القابليــة اإلنتاجيــة اآلنيــة املوجهــة إىل : يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل نصــيب االســتثمار  - و يقصــد 
 ). اخل.. إنتاج السلع الرأمسالية كاآلالت، املعدات وسائل النقل

يبني مؤشر صادرات السلع و اخلدمات كنسبة من واردات السلع و اخلدمات : امليزان التجاري للسلع واخلدمات -
و تــــربز األمهيــــة احليويــــة هلــــذا املؤشــــر مــــن حقيقــــة ارتفــــاع درجــــة انفتــــاح . بالد علــــى االســــتمرار يف االســــتريادقــــدرة الــــ

ت احمللية على االقتصاد العاملي  . االقتصاد
تشـــمل و  :جممـــوع املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة املمنوحـــة أو املســـتلمة كنســـبة مئويـــة مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل -

لتنميـة املساعدات اإلمنائي ـدف النهـوض  ة الرمسية كاملنح و القروض اليت يقدمها القطاع الرمسي إىل بعض البلـدان 
ت املسـاعدات املختلفـة، و هـو حيســب  . و اخلـدمات االجتماعيـة بشـروط ماليـة ميسـرة و يقـيس هـذا املؤشـر مسـتو

ال تتطلــــب االعتمــــاد كثــــريا علـــــى  كنســــبة مئويــــة مــــن النــــاتج القــــومي اإلمجــــايل و إن إســــرتاتيجية التنميــــة املســــتدامة
  .املساعدات اخلارجية

II- 3-2- 112، صفحة 2012، .حسني ب( :و تتمثل فيما يلي: املؤشرات االجتماعية( 

  .معدل البطالة هو نسبة األشخاص العاطلني عن العمل إىل جمموع القوى العاملة و يعرب عنه كنسبة مئوية :البطالة -
و ميكــن تســميته العمــر املتوقــع عنــد املــيالد، يســتخدم هــذا املؤشــر لقيــاس عــدد األشــخاص الــذين ال  :نوعيــة احليــاة -

و كـذلك نســبة الســكان الــذين ال يتيســر هلــم  يتوقـع هلــم أن يبلغــوا ســن األربعــني كنسـبة مئويــة مــن جممــوع الســكان،
ملياه املأمونة و اخلدمات الصحية اليت تعد مسألة أساسية يف التنمية املستدامة   .االنتفاع 

سنة و الـذين هـم أميـون، و  15معدل األمية بني البالغني و هو نسبة األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم  :التعليم -
ملـدارس الثانويـة يبـني مسـتوى املشـاركة يف هو حيدد نسبة األمية بني البالغ ني، و كذلك املعدل اإلمجايل لاللتحـاق 

 .التعليم الثانوي
 .يقيس معدل النمو السكاين للسنة و يعرب عنه كنسبة مئوية :معدل النمو السكاين -
 .مؤشر الفقر البشري -
ا حضرية هي نسبة سكان القطر الذين يقيمون :النسبة املئوية لسكان املناطق احلضرية -  .يف مناطق توصف 

II- 3-3-  املؤشرات البيئية:  
 )199، صفحة 2018دنيا، ( :من أهم املؤشرات البيئية ما يلي 
ملساحة الكلية -  .مساحة األراضي املزروعة مقارنة 
 . الكمية املستخدمة من املبيدات -
ت كنسبة مئوية من مساحة األراضي -  . مساحة الغا
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لتصحر -   . األراضي املتأثرة 
  .نصيب الفرد من املياه العذبة -

II- 3-4- املؤشرات املؤسسية:   
  )199، صفحة 2018عقون وأخرون، ( : تتمثل املؤشرات املؤسسية يف األيت

 .العاملية املصادق عليهاتطبيق االتفاقيات  -
 .مواطن 1000عدد مستخدمي االنرتنت لكل  -
 .مواطن 1000عدد خطوط اهلاتف لكل  -
 .مواطن 1000عدد أجهزة احلواسيب لكل  -
 . نسبة االتفاق على البحث العلمي والتنمية من إمجايل الناتج احمللي -
 .اخلسائر البشرية واالقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية -

III  -ت يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامةدور اس            :تخراج الطاقة من النفا

ت الستخدام    من النوع هذا استخدام ينعكس حيث املستدامة، التنميةدور هام يف حتقيق  للطاقة كمصدر النفا
االجتماعية  األبعاد االقتصادية، األبعاد يف إجيايب واملتمثلة بشكل املستدامة للتنمية املكونة الثالث على األبعاد الطاقات
  :ويظهر هذا يف. البيئية واألبعاد

III -1-ت يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة  :دور استخراج الطاقة من النفا
ت الطاقات تلعب   عامة بصفة واالقتصادية الصناعية األنشطة استحداث يف هاما دورا املستخرجة من النفا

  :خالل من االقتصادي على اجلانب ثريها ويظهر
توفري العمالت الصعبة خاصة للدول النامية غري املنتجة للبرتول، إذ يلتهم استرياد البرتول كمصدر رئيس للطاقة يف تلك  - 

 . الدول جزءا كبريا من العمالت الصعبة ميكن استغالله يف مشاريع تنموية أخرى
 .املكبات ت يفالنفا من لتخلص املرتبطة التكاليف خفض - 
متكني سكان الريف من الغاز احليوي يساهم يف حتفيز النشاط االقتصادي الذي يرتتب عنه حتسني الظروف املعيشية  - 

راضيهم يعترب رها هاما على صناع القرار يف الدول النامية. بتواز مع احرتام البيئة عزيزة و ( .وتوطني هلؤالء السكان 
 )21، صفحة 2017مرمي، 

ت يف املطامر أو املكبات من خالل استخدامها كمصدر إلنتاج الطاقة، مما يساهم يف احلفاظ  -  احلد من طمر النفا
  )9، صفحة 2015هيئة البيئة أبو ظيب، ( .على األراضي والبيئة من التلوث

ت من الطاقة إنتاج تقنيات الناجتة عن الثانوية املنتجات بعض استخدام ميكن -   مثل للرتبة، كأمسدة وحمسنات النفا
ت الالهوائي اهلضم عملية عن الثانوية الناجتة املواد بعض  )9، صفحة 2015هيئة البيئة أبو ظيب، ( .للنفا
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ال دفع عملية التنمية إىل األمام -   .وتطوير رأس املال البشري واستقدام التكنولوجيا من خالل االستثمارات يف هذا ا
  )18، صفحة 2018حيدر، (
 .نسب البطالة ارتفاع من خصوصا يف البلدان اليت تعاين األفراد من لعدد عمل فرصة توفري - 
 .املواد اخلام حملياخلق فرص استثمارية بسبب توفر  -

III -2-ت يف حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة  :دور استخراج الطاقة من النفا
. إن تنميــة الوجــه االجتمــاعي يقصــد بــه التقليــل مــن الفقــر وكــذا النــزوح الــدميوغرايف، تطــوير الريــف وتنميــة املــرأة  

فالـدول الناميــة علـى وجــه اخلصـوص تعــاين مــن مشـكل الطاقــة الضـعيفة واملنعدمــة يف بعــض األحيـان وهــذا مـا لــه تــداعيات 
ويظهر هذا  )12، صفحة 2018وافية، (  على املستوى االجتماعي، فالتوجه إىل الطاقات املتجددة له أثر إجيايب. سلبية

  )12، صفحة 2018وافية، ( :من خالل

وحتويلها إىل مساد االعتماد على مصادر الطاقات اجلديدة واملتجددة كالغاز احليوي، وعمليات تدوير املخلفات الزراعية  -
  .عضوي يساهم يف القضاء على البطالة واجتثاث الفقر و احلفاظ على املوارد املالية واملادية من اهلدر

ء يف فـك عزلـة هـذه  - ت يف املناطق النائية للتدفئة احلرارية أو لتوليد الكهـر يساهم استعمال الطاقة املستخرجة من النفا
 .املسامهة يف حتقيق التنمية احمللية خلربات واملهارات ومنهاملناطق واكتساب العديد من ا

خاصة يف املناطق النائية والصحراوية ) الصحية واملستشفيات واملدارس(حتتاج مشاريع البىن التحتية كاملرافق اخلدمية مثل  -
ت اخلضراء حيث تستمد طاقتها من مصادر  املعزولة إىل مصادر متويلية ضخمة، ولكن إذا ما مت تصميمها بتقنيات البنا

لطاقـة وتكـاليف صـيانة األسـالك وتشـييد احملطـات التقليديـة،  ا أن تقلل من تكاليف الربط  الطاقات املتجددة  فمن شأ
ت البلـد  ـال وتسـاهم يف توزيـع الفـرص العادلـة بـني مجيـع وال ا كذلك أن تعمل على حتفيـز االسـتثمار يف هـذا ا ومن شا

 )19، صفحة 2016ابراهيم، (  .الواحد
ت  - ت بــؤرة لتولــد وتكــاثر كثــري مــن امليكــرو احلــد مــن انتشــار األمــراض واألوبئــة، إذا ميثــل تــراكم هــذه الفضــالت والنفــا

ئية سريعة  ب والبعوض واليت تسبب أو تنقل العديد من األمراض الو العدوى واالنتشار، وقد والطفيليات واحلشرات كالذ
  .أثبتت التجارب فاعلية التخمري الالهوائي يف القضاء على بعض أنواع الطفيليات

ئيـة الشـبكات غيـاب مـن يعـانون القـرى الـذي سـكان لـدى االجتمـاعي الرفـاه من جزء حتقيق يف الطاقة تساهم -  الكهر
تالطاقة املستخرجة من  جعل مما اجلبلية املناطق يف خاصة ء ألزمة حال النفا  .املناطق هذه يف الكهر
III -3-ت يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة   :دور استخراج الطاقة من النفا

ت الـــيت تســـبب حـــاالت  يف ظــل التغيـــريات املناخيـــة الـــيت يشـــهدها العـــامل، جيـــب التفكــري مليـــا يف خفـــض االنبعـــا
ـذه التغــريات املناخيـةاالحتبـاس احلــراري مـن االســتخدام الكثـري  عزيــزة و ( ملصــادر الطاقـة االحفوريــة، والـيت هلــا صـلة وثيقــة 

ت لـرتاكم البيئية هذا من جهة، ويف اجلهة املقابلة املشكالت )22، صفحة 2017مرمي،   املزعجـة الـروائح تتجـاوز النفـا
دة إىل إلضـافة واألوبئـة، مـن األمـراض عديـد النتشـارعتبارهـا سـبب  السـيئة واملنـاظر ت ز  أكسـيد ين غـاز انبعـا
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ت، إتـالف عمليـات أثنـاء األحفوري الوقود حرق خالل من الكربون ت مـن خـالل أو النفـا  واألمونيـا امليثـان غـاز انبعـا
ين ت مـن الكربيـت أكسـيد و  التطـور احلـراري، ومـن جهـة أخـرى أدى االحتبـاس ظـاهرة بتعمـق يسـهم ممـا مباشـرة، النفـا

ت إىل مع التعامل يف والتقين العلمي ت، أطنـان يف النظـر إعـادة النفـا للطاقـة، حيـث  بديلـة كمصـادر والنظـر إليهـا النفـا
ت واليت نذكر منها ما يلي ، صفحة 2015هيئة البيئة أبو ظيب، ( :هناك الكثري من املنافع البيئية إلنتاج الطاقة من النفا

9( 
ت من احلد ميكن - ت حتلـل تـراكم احلمـأة وبقـا الطعـام تنتج عن احلراري واليت لالحتباس املسببة الغازات انبعا  والنفـا

ت على السيطرة يصعب حيث واملكبات، املطامر يف العضوية   .القدمية املكبات يف خاصة هذه االنبعا
ت طمر من احلد -   على احلفاظ يف مما يساهم الطاقة، إلنتاج كمصدر استخدامها خال املكبات من أو املطامر يف النفا

 .من التلوث والبيئة األراضي
ت بطرق علمية، كون البيئة تعاين أصال من تلوث   احلفاظ على -  بيئية نظيفة وصحية من خالل التخلص من النفا

  )19، صفحة 2018حيدر، (  .كبري
ت من لتقليل ذلك العاملي و املستوى على املناخية التغريات من التخفيف يف كبري دور تلعب -  الضارة الغازات انبعا

  .بصفة عامة البيئة تدمر و اهلواء تلوث من تزيد اليت
 السيطرة يصعب حيث واملكبات، يشكل خطر على صحة السكان، قرب مواقع الطمر الصحي من األماكن السكنية -

ت علـى لطـرق احلديثـة حـال هلـذه  املكبـات يف خاصـة هـذه االنبعـا ت  القدميـة، ممـا جيعـل مـن إنتـاج الطاقـة مـن النفـا
  . املشاكل البيئية والصحية

 من كميات احلمأة املرتاكمة داخل حمطات التنقية اليت كانت مصدر مشكلة صحية وبيئية كبرية  التخلص -
ت تقليل -   .الطاقة لتوليد األحفوري حرق الوقود عن الناجتة الكربونية االنبعا

 : خامتة
ت من توسع كبري خاصة خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين، إال          رغم ما شهده إنتاج الطاقة من النفا

من إمدادات الطاقة العاملية، وذلك يف ظل هيمنة النفط والغاز الطبيعي ورغم % 1أنه مل يستطع بسط نفوذه إال على حنو 
ــا بعــــض املــــزا الــــيت حققتهــــا الــــدول املنتجــــة خاصــــة علــــى الصــــعيد البيئــــي هــــذه املســــامهة املتواضــــعة، فقــــد كانــــت لــــه أ يضــ

 . واالقتصادي
ا أن تعظـــم  ت واقعـــا ال ميكـــن جتاهلـــه، جيـــب حبـــث الســـبل الـــيت مـــن شـــأ لتـــايل بعـــد أن أصـــبح إنتـــاج الطاقـــة مـــن النفـــا و

ا املت ت  بشكلها الواسع ومدخال   .عددةاالستفادة من منظومة إنتاج الطاقة من النفا
  :قد مت التوصل إىل جمموعة من النتائج أمهها :نتائج الّدراسة

ت تعتــرب طاقـة متجـددة، وهـي طاقـة ال تنفــذ مـن كوكـب األرض، عكـس الطاقــات  - الطاقـة املنتجـة مـن النفـا
 .التقليدية
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ت إىل طاقة يساعد على حل مشكلة تلوث البيئة -  . حتويل النفا
ت ميكن اس -  تخدامها كبديل ولالطاقة املنتجة من النفا
 . و جزئي للطاقات التقليدية النابضة -
ت ليس هلا أضرار على البيئة -  .الطاقة املنتجة من النفا
ت بشكل فعال يف حتقيق  -  .التنمية املستدامة أبعاديساهم إنتاج الطاقة من النفا
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  مساھمة االقتصاد الدائري كمدخل إبداعي في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة
  -ة أنموذجایالسعود SABIC دراسة حالة شركة سابك–

The contribution of the circular economy as a creative model in 
achieving sustainable development -Sabic Company as a model 
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لشلف ،أستاذ دكتور :2دمحم فالق -   جامعة حسيبة بن بوعلي 
  
 

  :ملخص
يشكل االقتصاد الدائري يف الوقت احلايل نظاما اقتصاد متكامال يهدف بشكل أساسي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، من خالل احلد من    

ت واملخلفات الناجتة عن عمليات التصنيع املختلفة خاصة يف جمال ا إلضافة إىل احلد من االنبعا وذلك  لطاقة،استخدام املوارد جتنبا للهدر فيها، 
ا جاءت عادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى كمواد خام جديدة، وهذا ما يساهم يف احلد من البصمة البيئية وخلق اقتصاد مستدام، انطالقا من هذ

دف تسليط الضوء على مفهوم االقتصاد الدائري ومسامهته الفعالة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة مبختل ف أبعادها، من أجل هذه الورقة البحثية 
السعودية للصناعات البيرتوكيماوية يف جمال االقتصاد الدائري ومسامهتها يف حتقيق أهداف التنمية " سابك " حتقيق هذا اهلدف فقد مت اعتماد جتربة شركة

 .املستدامة
 التنمية املستدامة، شركة سابك السعودية اإلبداع، االقتصاد الدائري، :الكلمات املفاتيح

  JEL :M1،M21  ،Q01 ،Q5 ،Q53 نيفصالت
Abstract : 
   Nowadays, the circular economy represents an integrated economic system primarily aiming to 
achieve sustainable development objectives, by avoiding waste and limiting the excessive use or 
resources, In addition to the reduction of emissions and residues resulting from different 
manufacturing processes, particularly in the energy sector, through recycling and reusing of these 
residues as new raw material, to finally achieve the goal of reducing the environmental footprint and 
creating a sustainable economy. In this context, the present study aims to shed light on the concept of 
circular economy and its effective contribution to the achievement of sustainable development goals in 
its various dimensions, for this purpose, this research adopted the experience of SABIC Saudi Basic 
Industries Corporation in the area of circular economy and its contribution to the achievement of the 
sustainable development goals. 
Key words: Circular Economy, innovation, Sustainable Development, SABIC  
Jel Codes Classification : M1, M21, Q01, Q5, Q53   

 : مقّدمة -
متثل التنمية املستدامة هدفا أساسيا تسعى إليه منظمات األعمال مبختلف أشكاهلا، فهي تسعى لتحقيق أهدافها    

تمعات اليت تنشط فيها وتلبية التنموية اليت من خالهلا تضمن لنفسها البقاء والتطور، ويف نفس ا لوقت تساهم يف خدمة ا
ا أيضا، إضافة إىل احملافظة على البيئة ومحايتها من التلوث  ا دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجا حاجا
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 من بينها ما والتدهور البيئي، ومن أجل الوصول إىل هذه األهداف تنتهج املنظمات عدة سياسات واسرتاتيجيات واليت
ا أن تساهم يف حتقيق قفزة  القتصاد الدائري، إذ يعترب هذا األخري من أهم االسرتاتيجيات احلديثة اليت من شأ يسمى 
ت  نوعية للمنظمات يف جمال التنمية املستدامة، فاالقتصاد الدائري يهدف بشكل أساسي إىل القضاء على االنبعا

عادة تدويرها واستخدامها كمواد خام جديدة واملخلفات الناجتة عن عمليات ال لبيئة، وذلك  تصنيع املختلفة واليت تضر 
تساهم يف خلق القيمة، من جهة أخرى تقوم فلسفة االقتصاد الدائري على احلد من استخدام املوارد إىل أقصى ما ميكن 

  .مية املستدامةحىت ال يكون هناك هدر فيها، مما حيافظ عليها ويساهم يف حتقيق أهداف التن
  :مشكلة الدراسة

ت السامة اليت ختلفها عمليات التصنيع ال سيما     ت واالنبعا يف ظل االرتفاع اهلائل الذي يشهده العامل من النفا
ت ا احلد من هذه االنبعا ، ومن بني الطاقوية منها، كان لزاما على املنظمات إجياد طرق جديدة ومبتكرة واليت من شأ

ت واستخدامها   هذه الطرق االقتصاد الدائري الذي يهدف للحد من استخدام املوارد من جهة، وإعادة تدوير النفا
كمواد خام يف عمليات جديدة من جهة أخرى مما حيقق أهداف التنمية املستدامة، ومن بني الشركات اليت قطعت شوطا  

ذا املفهوم البرتوكيماويةالسعودية للصناعات " سابك"كبريا يف جمال االقتصاد الدائري شركة  ، حيث تويل اهتماما كبريا 
الصناعية واستخدامها من جديد مبا حيقق هلا  املخلفاتوتسعى بشكل كبري البتكار طرق جديدة لالستفادة من 

  . االستدامة اليت تشكل ركنا أساسيا من رسالتها
  :يف السؤال اجلوهري التايلبناء على ذلك ميكن صياغة إشكالية الدراسة    

ململكة العربية " سابك"كيف سامهت فلسفة نظام االقتصاد الدائري لشركة  يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
  السعودية؟

  :كالتايلتنبثق من السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية نوردها  : أسئلة الدراسة
القتصاد الدائري؟ -    ما أهم املفاهيم النظرية املتعلقة 
لتنمية املستدامة وسبل حتقيقها؟ -    ما أهم املفاهيم النظرية املتعلقة 
الدائري لتحقيق أهداف التنمية  دالسعودية يف جمال االقتصا" سابك"ما أهم الطرق واألساليب اليت استخدمتها شركة  - 

  املستدامة؟
  :دف الدراسة إىل ما يلي :الدراسةأهداف 

القتصاد الدائري والتنمية املستدامة؛ -    التطرق ملختلف املفاهيم املتعلقة 
  ؛أهداف التنمية املستدامةوحتقيق  االقتصاد الدائريتوضيح العالقة بني  - 
 ؛النموذجهذا النتائج من أهم الص لالقتصاد الدائري واستخيف دعمها  "سابك" تسليط الضوء على جتربة شركة - 
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تبين نظام االقتصاد الدائري  علىلتشجيع الشركات اجلزائرية خاصة يف القطاع الصناعي بعض التوصيات  اقرتاح - 
 .أهداف التنمية املستدامةملسامهة يف حتقيق للمحافظة على املوارد احملدودة وا

I - مفاهيم أساسية حول االقتصاد الدائري: 
I -1- مفهوم االقتصاد الدائري:  
قصى ما    يطلق على االقتصاد الدائري أيضا مبصطلح الدائرية، وهو نظام يهدف إىل تقليل اهلدر واالستفادة من املوارد 

ميكن، وقد ظهر هذا املصطلح خالل سبعينيات القرن املاضي من قبل الباحث السويسري املتخصص يف اهلندسة املعمارية 
سم والرت ستاهيل، أحد مّؤسسي هذا النموذج، أي  ً  .م1982، ونشره عام "هد إىل املهدمن امل"ن ألف كتا

I -1-1- تعريف االقتصاد الدائري:  
  :نذكر هنا بعض التعاريف اليت تناولت هذا املفهوم   
 إعادة التصميم والتحول حنو استخدام ىنظام صناعي أو نظام متجدد قائم علعلى أنه االقتصاد الدائري يعرف *   

ت من خالل التصميم املتميز ىالقضاء عل وجتنب استخدام املواد الضارة، ويهدف إىل الطاقة املتجددة،  النفا
  (Hobson, 2016, p. 88)  .للمواد واملنتجات ومناذج األعمال

نه*    خذ يف احلسبان مفهوم االستدامة وإعادة ويعرف أيضا  ا حبيث  نظام لإلنتاج والتبادل  تدوير املنتجات أو مكو
جديدة، وهذا من أجل حتسني كفاءة املوارد  ميكن أن تصبح مرة أخرى أشياء قابلة إلعادة االستخدام أي مواد خام

خذ يف االعتبار احلاجة إىل حسن استغالل الطاقة واملياه املطلوبة  واستخدامها، كما أن االستفادة املثلى من الدورة املادية 
  (Levillain & Fernandez, 2014, p. 5)  .ورة حياة املنتجيف د
  مفادها  األوىل: ىل أن مفهوم االقتصاد الدائري يعتمد على فكرتني بسيطتنيإ رثرأتقرير مؤسسة الني ماك  شرييو *   

ت ميكن إعادة استخدامه كمورد، أما  ن ما يعترب نفا   النمو االقتصادي  الثانية فتتمثل يف احلاجة إىل فصلالوعي 
  (Report of institute montaigne, 2016, p. 9)  .عن استخدام املوارد الطبيعية

نه*    ت أو يلوث البيئة، وهو" كما يعرف أيضا  من جهة، : مبين على فكرتني رئيسيتني نظام صناعي ال ينتج نفا
ت يكمن  حية أخرىإإدراك أن أي نفا ضرورة فصل النمو عن استخدام املوارد  عادة استخدامها كموارد، ومن 

تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة  تكون السلع املنتجة يف إطاره قابلة لإلصالح والتجديد منذ. الطبيعية
، األمر الذي يقود إىل استخدام أكثر )مدخالت أو كموار ت السلععادة استعمال نفاإ(أي تكون ضمن حلقة مغلقة 

  )6، صفحة 2018نفاح و بطيب، (  .فاعلية وكفاءة للمواد
من خالل التعاريف السابقة ميكننا القول أن االقتصادي هو اقتصاد مستدام، وهو عبارة عن نظام يهدف إىل    

  االستخدام 
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قصى ما ميكن حىت ال يكون هناك هدر فيها، ومن  لتقليل من استخدامها يف عملية التصنيع  األمثل للموارد، وذلك 
ت واستخدامها كمواد خام جديدة عن طريق إعادة التدوير، فاالقتصاد الدائري هو  جهة أخرى إعادة استغالل النفا

  .النظام اخلطي التقليدي السائد عملية إبداعية تتكون من حلقة متكاملة ومرتابطة عكس
I -1-2- مسات وخصائص االقتصاد الدائري:  

  (Esposito, Tse, & Soufani, 2018)  :يتميز االقتصاد الدائري مبجموعة من السمات تتمثل فيما يلي   
  .التنوع يف العمليات واألنشطة لتعزيز القدرة على التكيف - 
  .االجتاه والرتكيز على مصادر الطاقة املتجددة - 
  .التفكري يف النظم البيئية - 
  .التفكري يف أجهزة الطرد - 
ت -    .تصميم النفا
I -1-3- مبادئ االقتصاد الدائري:  

  (Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2015, pp. 5,6)  :تتمثل أهم مبادئ االقتصاد الدائري يف   
لكفاءة اإليكولوجية  احلد من تقليل املدخالت -  ت من خالل حتسني ما يسمى  األولية والطاقة واملواد اخلام والنفا

دة الرفاه االقتصادي واالجتماعي يف  واالستهالك، حيث ينطوي مفهوم كفاءة استخدام املوارد على ختفيض املوارد وز
رها البيئية أيضا من  نفس الوقت، وميكن حتقيق الكفاءة البيئية أي احلفاظ على قيمة املنتجات ا مع تقليل آ د أو ز

خالل استخدام موارد أقل لكل وحدة من القيمة املنتجة وعن طريق استبدال املزيد من املواد الضارة مبواد أقل ضررا لكل 
  .وحدة من القيمة املنتجة

ت مرة أخرى لنهي  :إعادة االستخدام -  ا الستخدام املنتجات أو املكو فس الغرض الذي أنتجت من عملية نقوم 
ا تتطلب موارد وطاقة وعمالة أقل مقارنة مع املنتجات اجلديدة، إن  أجله، وهي مهمة جدا من حيث الفوائد البيئية أل
ر البيئية األخرى يف حال األصناف  إعادة استخدام املنتجات جينب من انبعاث املواد الضارة فضال عن العديد من اآل

ث، الزجاج، املالبس،(املختلفة  دة يف الطلب على السلع ) الكتب، األ ونشر الوعي بشأن إعادة االستخدام حيقق ز
  .االستهالكية إلعادة استخدامها

ت إىل منتجات أو مواد سواء لألغراض األصلية  هي: يرإعادة التدو  -  عملية اسرتداد يتم من خالهلا إعادة معاجلة النفا
ت  أو ألغراض أخرى، إعادة التدوير يوفر الفرصة لالستفادة من املوارد اليت ال تزال صاحلة لالستعمال وتقليل كمية النفا

  .أو التخلص منها/اليت حتتاج إىل معاجلة و
  (Hout, 2017, pp. 53-56 )  :كما توجد هناك مبادئ أخرى تتمثل يف   
  )Orgnise reverse cycles(تنظيم دورات عكسية  - 
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  )(Be resource effectiveالفعالية من حيث املوارد  - 
  (Think in systems)التفكري املنظومي  - 
  (Prioritise the future)إعطاء األولوية للمستقبل - 
  )(Create mutual benefitخلق املنفعة املتبادلة  - 

  :وسنتطرق هلذه املبادئ بشرح خمتصر
ا : تنظيم دورات عكسية .أ ً يف رايعد أموالذي استغالل املوارد ضمن حلقة مغلقة ونعين   االقتصاد الدائري ضرور

اية عمر املنتجات من خالل  ومن أجل حتقيقعكس االقتصاد اخلطي،  صفة الدائرية، جيب أن جتمع وتعاجل القيمة يف 
  .عادة التدويرإاملوارد إىل سلسلة القيمة مثل التجديد و  عادةعمليات تسمح  نظام، وهذا ما يتضمن

دة ف مبعىن: دالفعالية من حيث املوار . ب من أجل خلق قيمة إجيابية أو ترك أثر  استخدام املوارد يف االقتصاد عاليةز
  .إجيايب

، وكذلك كيفية لنظام ككلطريقة تساعد على فهم طريقة تفاعل أجزاء النظام وكيفية ارتباطها : التفكري املنظومي. ج
  .التأثري يف بعضها البعض بطريقة متكاملة

يقصد به االهتمام بعملية التنبؤ على املدى البعيد ملواجهة التغريات البيئية واملخاطر : عطاء األولوية للمستقبلإ. د
  .املصاحبة هلا، إضافة إىل استغالل الفرص املتاحة

تمع من السلع وحتقيق التنميةتلبية اح أي: خلق املنفعة املتبادلة. ه ، ولكن بطريقة خمتلفة عن االقتصاد تياجات ا
  .اخلطي، مثل تقدمي عروض جديدة ضمن مبادئ االقتصاد الدائري

I -1-4- أمهية االقتصاد الدائري :  
  )871، صفحة 2017سعدي و مناصرية، (  :تكمن أمهية االقتصاد الدائري يف النتائج املرتتبة عن تبين هذا النظام ومن ذلك   
كل النظام البيئي الطبيعي حاليا والناجم : واستخدام املوارد الطبيعية احلد من املدخالت -  اهلدف الرئيسي هو احلد من 

ستخدام مواد أقل، والنتيجة املباشرة لذلك هي  ختصار فإن اهلدف هو تقدمي املزيد من القيمة  عن النماذج اخلطية، و
 .املياه والطاقةاحلفاظ على املوارد الطبيعية مع كفاءة استخدام املواد و 

ت  -  تخفض مستو توهذا يشري إىل : االنبعا  .املباشرة والغري مباشرة االنبعا
تنفيذ مناذج االقتصاد الدائري السرتداد وإعادة تدوير املنتجات واملواد من خالل التدفقات : احلد من خسائر املواد - 

ت والتقليل إىل أدىن حد ممكن من   .احلرق والدفن وخفض خسائر الطاقة واملوادالعكسية يسمح مبنع النفا
دة حصة املوارد املتجددة والقابلة إلعادة التدوير -  تاهلدف من ذلك هو خفض :  ز طوال الدورة املادية  االنبعا

الكاملة من خالل استخدام مواد خام أقل وأكثر استدامة، وهناك قضية أخرى وهي الوصول إىل تلوث أقل عموما من 
 .ت املواد األنظفخالل دورا

دة قيمة متانة املنتجات -  هذا اهلدف ميكن التوصل إليه من خالل متديد عمر املنتجات واعتماد مناذج أعمال : ز
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دة   ت وز جري املنتج وجتميعه وغريها وإعادة استخدام املنتجات وكذلك املكو جديدة تستند إىل استخدام خدمات 
  .إعادة تدوير املواد كفاءة

I -1-5- الفرق بني االقتصاد اخلطي التقليدي واالقتصاد الدائري :  
ستخراج املوارد وحتويلها لسلع مصنعة ليتم     يكمن الفرق بني االقتصاد اخلطي واالقتصادي الدائري يف كون األول يبدأ 

ستهالكه ا، وبذلك  ا حىت انتهاء فرتةتوزيعها وبيعها يف األسواق حبيث تصل للمستخدم، والذي بدوره يقوم  تتحول حيا
لسلب على كفاءة النظام البيئي ت يتم ضخها يف البيئة مرة أخرى، مما يؤثر    .إىل نفا

ت أو خملفات يف  بينما االقتصاد الدائري يقوم على استخدام املوارد يف نظام احللقة املفرغة، حبيث ال يتم إنتاج أي نفا
بات النمو اليت تسعى إليها الرأمسالية الصناعية ولكن مع جتنب اجلانب السليب البيئة، وهو النموذج األمثل الذي حيقق متطل

  )2، صفحة 2018اجلزار، (  .على املؤسسة
I -1-6- معوقات تطبيق االقتصاد الدائري:  
  :ميكن تلخيص أهم معوقات االقتصاد الدائري يف اجلدول التايل   

  معوقات تطبيق االقتصاد الدائري) : 01(جدول رقم 
   املعوقات   املؤشرات

  .العمالء واهتمام وعي يف القصور -
 .)املرتددة الثقافة(الدائري  االقتصاد تطبيق يف املؤسسات تردد -
 .اخلطي النظام سلوب العمل -
 .الدائري االقتصاد أو القيمة سلسلة يف للمشاركة حمدود استعداد -

 الثقافية املعوقات

 .واللوائح القوانني عرقلة -
 .الدائري االقتصاد تطبيق حتمية حول عاملي إمجاع وجود يف القصور -
 .احملدودة الدائرية واإلجراءات التدابري -

 املعوقات التشريعية

 .اخلام املواد أسعار اخنفاض -
 .مقدماً  عالية استثمارية تكاليف -
 .الدائرية األعمال لنماذج حمدود متويل -
 .للتطبيق حمددة معايري وجود عدم -
 .الدائرية األعمال لنماذج االقتصادية اجلدوى اخنفاض -

 املعوقات التسويقية

ت يف وقصور نقص -  .البيا
 .احملدود الدائري التصميم -
 .تصنيعها معاد اجلودة عالية منتجات تقدمي علي القدرة ضعف -

 املعوقات التكنولوجية

 االقتصاد الدائري كمدخل إبداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامة ،بسام مسري الرميدي :املصدر
ت املال واألعمال. دراسة نظرية وحتليلية   346ص  2018، 8العدد ،"JFBE" جملة اقتصاد
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II - مفهوم التنمية املستدامة:  
تطور ملفهوم التنمية، فكل تنمية متكن من إشباع حاجيات األجيال احلالية  يعترب مصطلح التنمية املستدامة عبارة عن   

م، آخذة بعني االعتبار احلفاظ على األنظمة  وحتقيق رفاهيتهم دون املساس بقدرة األجيال القادمة على إشباع حاجيا
  .البيئية وحمدودية املوارد الطبيعية فهي تنمية مستدامة

II -1- مةتعريف التنمية املستدا:  
ستعراض بعض التعاريف اليت تناولت مصطلح التنمية املستدامة      :نقوم 
ا*  لرفاهية االجتماعية أكرب قدر ممكن، مع احلرص واحلفاظ : تعرف على أ ذلك النشاط الذي يؤدي إىل االرتقاء 

قل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئة   (waker man, 2008, p. 31) . على املوارد الطبيعية املتاحة، و
ا*   .Guay, 2004, p) .هي التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجا

5)  
  :السابقة ميكننا القول أن مفهوم التنمية املستدامة يتمثل يف العناصر واخلصائص التالية من خالل التعاريف

 حتياجات املستقبل  .تلبية احتياجات ورغبات احلاضر دون املساس 
 االستخدام االمثل للموارد الطبيعية احملدودة. 
  والتكنولوجية والبيئية واالجتماعيةتشمل مجيع امليادين االقتصادية.  

ه فإن التنمية املستدامة هي عبارة عن االستخدام األمثل للموارد الطبيعية احملدودة من أجل تلبية حاجيات ورغبات ومن
العتماد على تقنيات نظيفة صديقة للبيئة   .األجيال احلاضرة دون املساس حباجيات ورغبات األجيال القادمة، وذلك 

II -2- التنمية املستدامة أهداف:  
  (UN, 2020)  :أهداف التنمية املستدامة فيما يليتتمثل أهم    

 ؛تقليل استنزاف املوارد الطبيعية  
  لبيئةخلق التنمية اليت ميكن محايتها   ؛واستدامتها دون اإلضرار 
 ؛ستثمارها يف مشاريع صديقة للبيئةادخار أساليب التطور املعاصرة، وا  
 ؛مستوى العامللتخلص من الفقر على ا 
 ؛تدعيم الصحة اجليدة والتعليم اجليد للجميع  
 ؛ادخار املياه النقية والصرف الصحي  
 ؛تشييد بنية حتتية قوية، ودعم الصناعة، واحتضان االبتكار  
 لبيئةمتكني الوصول إىل الطاقة بتكالي   ؛ف معقولة، ودون اإلضرار 
 متكني املساواة بني اجلنسني. 
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II -3- التنمية املستدامة أبعاد:  
  :تشمل التنمية املستدامة ثالثة أبعاد رئيسية   
ويقصد به إعادة النظر يف كافة مراحل النشاط االقتصادي بدءا من مرحلة توزيع واستخدام مصادر : البعد االقتصادي - 

تمعية، ومرحلة االستثمار الذي خيضع لقواعد االستد امة ويراعي يف جوانب دراسات الثروة توزيعا يراعي حقوق األجيال ا
  )871، صفحة 2008صاحلي، ( .اجلودة معايري جديدة للتنمية املستدامة

  )39، صفحة 2010غنيم و أبو زنط، (  :ما يليدف التنمية املستدامة من خالل هذا البعد إىل حتقيق 
 النمو االقتصادي املستدام  
 كفاءة رأس املال  
 إشباع احلاجات األساسية  
 العدالة االقتصادية  

يقصد به حتقيق العدالة يف التوزيع، وإيصال اخلدمات االجتماعية كالصحة والتعليم إىل حمتاجيها،  :البعد االجتماعي - 
  )189، صفحة 2006وردم، (  .الشعبيةواملساواة يف النوع االجتماعي واحملاسبة السياسية واملشاركة 

  )177، صفحة 2008غنيم و أبو زنط، (  :ما يليدف التنمية املستدامة من خالل هذا البعد إىل حتقيق 
 املساواة يف التوزيع  
  واملشاركة الشعبية االجتماعياحلراك  
 التنويع الثقايف  
 استدامة املؤسسات  

بتة من املوارد الطبيعية، جتنب االستنزاف الزائد للموارد املتجددة وغري : البعد البيئي -  يقصد به احملافظة على قاعدة 
ال  املتجددة، ويتضمن ذلك محاية التنوع احليوي واالتزان اجلوي وإنتاجية الرتبة واألنظمة البيئية الطبيعية األخرى اليت

  )189، صفحة 2006وردم، ( .تصنف عادة كموارد اقتصادية
  )177، صفحة 2008غنيم و أبو زنط، (: ما يليدف التنمية املستدامة من خالل هذا البعد إىل حتقيق 

 النظم اإليكولوجية  
 الطاقة  
  البيولوجيالتنوع  
 اإلنتاجية البيولوجية  
 القدرة على التكييف. 
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III - مسامهة االقتصاد الدائري يف شركة سابك-SABIC - السعودية يف حتقيق التنمية املستدامة: 
):النشأة والتأسيس( :نظرة عامة حول شركة سابك  -1- III 

البيرتوكيماوية، ونتطرق إىل جمموعة من العناصر يف تعترب شركة سابك من أكرب الشركات العاملية يف جمال الصناعات    
  .نظرة عامة حول هذه الشركة

سيس الشركة السعودية للصناعات األساسية     هـ 1396مبوجب املرسوم امللكي الصادر عام  -) سابك(كان 
م، استهدفت استثمار الغاز الطبيعي املصاحب إلنتاج مواد ذات قيمة مضافة عالية  -) م1976( خطوة رائدة يف بلد 

ت والبوليمرات واألمسدة، هلدف التصدير بعد الوفاء الصناعية (مبتطلبات القطاعات اإلنتاجية احمللية  مثل الكيماو
 . ، وغريها من قطاعات السوق املختلفة) والزراعية واإلنشائية 

من أكرب الشركات العاملية القيادية يف جمال الصناعات البرتوكيماوية، وهي شركة مسامهة عامة يقع مركزها ) سابك(وتعد 
ض عاصمة اململكة الع من أسهمها، أما النسبة % 70ربية السعودية، ومتتلك حكومة اململكة حاليًا الرئيس يف مدينة الر

ا يف أكثر من  ، فهي متداولة يف سوق األسهم السعودية، وهي%30الباقية البالغة  بلداً، ويعمل  50تدير اآلن عمليا
  )2020سابك، ( . ألف من املوظفني املوهوبني واملبدعني) 33(مبواقعها حول العامل أكثر من 

III -2- 2020سابك، (  :أهم ما قامت به شركة سابك لتحقيق االستدامة: أنشطة شركة سابك لتحقيق االستدامة( 
الذي يرتأسه الرئيس التنفيذي ) جملس االستدامة(على عاتق ) سابك(تقع مسئولية االستدامة يف : جملس االستدامة. أ

   .للشركة، ويضم مديرين تنفيذيني من وحدات عمل اسرتاتيجية، ووحدات مركزية
جًا متسقًا على  لس معًا لضمان دمج االستدامة يف مجيع قطاعات أعمالنا، وإننا ننتهج  مستوى عال ويعمل أعضاء ا

 .لتحقيق أهداف االستدامة يف مجيع املناطق، واألعمال التجارية، واإلدارات
ت واألهداف كما أنه . جملس االستدامة هو املسئول عن وضع رؤيتنا لالستدامة، واسرتاتيجية تغري املناخ، واألولو

 .املسئول عن اإلشراف على األداء مقابل مقاييس االستدامة
جيهية لالستدامة وإدارة االستدامة مها املسئولتني عن وضع التوصيات للمجلس، وتنفيذ قراراته، وتشكيل وتُعد اللجنة التو 

هداف االستدامة،  فرق عرب اإلدارات املختلفة للتعاون على إجياد حلول تسهم يف حتقيق مؤشرات األداء الرئيسة اخلاصة 
لس االستدامة، فإن اللجنة ا لنسبة  ، ويرأسها )سابك(لتوجيهية تشمل تنفيذيني من مجيع قطاعات وكما هو احلال 

  .مدير عام االستدامة
ً الستعراض اسرتاتيجية االستدامة يف  ، ومناقشة التقدم )سابك(جيتمع جملس االستدامة واللجنة التوجيهية مرتني سنو

ت االستد ئب رئيس جملس اإلدارة . امةاحملرز يف مؤشرات األداء الرئيسة، ومراجعة أهم إجنازات مشروع أولو يقوم 
لس إدارة  وذلك حسب ) سابك(الرئيس التنفيذي بوضع جدول إلصدار تقارير يف خمتلف جوانب االستدامة لتقدميها 

   .تقديره
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هداف التنمية املستدامة يف عام ) سابك(بدأت مسرية  :أنشطة التنمية املستدامة .ب ، وتعترب الشركة 2016املتعلقة 
هذه األهداف أمرا أساسيا لضمان مواصلة جناحها، وقد دفعها ذلك لتحديد أهداف التنمية املستدامة األكثر صلة 

عماهلا، ووضع مؤشرات ا ألداء الرئيسية، وإجراء املعايرة واملراقبة عماهلا، فضال عن القيام بتدقيق سالسل القيمة اخلاصة 
االت اليت ميكنها من  عمال الشركة وا وإعداد التقارير، ومن مث حتديد أهداف التنمية املستدامة العشرة االكثر اتصاال 

  )15،14، صفحة 2018سابك، ( :حتقيق األثر األعظم من خالهلا وهي
ت  :القضاء على اجلوع -  ا يف جمال املغذ د ت توفري الغذاء يف العامل من خالل ز تسهم الشركة يف التغلب على حتد

  .الزراعية، ومواد التغليف اخلاصة بتعبئة وتغليف املواد الغذائية
بيب اليت تقدمها  :املياه النظيفة والصرف الصحي -  احمللية، والبنية  لألسواقاملوجهة ) سابك(تساعد حلول األ

  .التحتية، واألسواق الصناعية، يف توفري مياه الشرب للمستهلكني
على احلد بشكل كبري من استهالكها للطاقة، والرتكيز بصورة ) سابك(حترص  :الطاقة ذات األسعار املنطقية والنظيفة - 

  .أكرب على استخدام الطاقة املتجددة
قيمة إىل االقتصاد السعودي وغريه من خالل اإلنتاجية، والفرص ) سابك(تضيف  :العمل الالئق والنمو االقتصادي - 

  .الوظيفية، والتقنية املبتكرة
  .التقدم العلمي والتقين وتعمل على إنشاء بىن حتتية مرنة ومتقدمة) سابك(تلتزم  :االبتكار الصناعي والبنية التحتية - 
ستدامة للمناطق احلضرية، مبا يف ذلك عزل املباين ومواد البناء احللول امل) سابك(تدعم  :مدن وجمتمعات مستدامة - 

  .طويلة األجل القابلة إلعادة التدوير، واملركبات خفيفة الوزن
القتصاد الدائري، فإن  :االستهالك واإلنتاج املسؤوالن -  من خالل االستخدام الرشيد للموارد وتطوير احللول للنهوض 
  .املسؤول والرشيد للموارد تتصدر جهود االستخدام) سابك(
ت يف العامل، تعد  :اإلجراءات املناخية -  ت شركات الكيماو مسؤولة جتاه ) سابك(حبكم مكانتها الرائدة بني كرب

  .اإلسهام يف مواجهة هذا األمر املهم
دف  :البيئة البحرية -  ا  ت مبا أن لسابك جهودا رائدة يف االبتكار مبجال االقتصاد الدائري، فإ خلفض النفا

  .البالستيكية يف احمليطات
  .مع الشركاء الدوليني الرئيسيني لتنفيذ حلوهلا املستدامة) سابك(تعاونت  :سيس مشاركات لتحقيق األهداف - 
  )16-14، الصفحات 2018سابك، ( :من خالل جمموعة من األنشطة تتمثل يف :االقتصاد الدائري والتنمية املستدامة. ج
ت البالستيكية -  ت البالستيكية، ) سابك(تشارك  :يف جمال النفا منذ زمن طويل يف اجلهود الرامية للحد من النفا

لس العاملي للبالستيك، الذي يعد مبادرة يقودعا 2018حىت  2014حيث ترأست يف عام  قطاع الصناعة العاملي  ا
  .لوضع حلول االستدامة بشأن مشكلة املخلفات البحرية
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ت البالستيكية، وهو منظمة  2018يف عام  زادت مسؤولية الشركة بوصفها عضوا مؤسسا يف حتالف القضاء على النفا
ت والبالستي ك، وسيوفر ذلك املعرفة جديدة غري رحبية تضم العديد من الشركات العاملية يف سلسلة القيمة للكيماو

ت البالستيكية اليت تتسرب اىل البيئة، وقد وضع هذا التحالف  الشاملة واملوارد واخلربات الالزمة ملعاجلة مشكلة النفا
تمعات احمللية  أهدافا طموحة للعمل مع احلكومات واملؤسسات متعددة األطراف والشركات واملؤسسات غري احلكومية وا

  : ت والربامج ذات الصلة على مدار السنوات اخلمس القادمة، وترتكز جهود الشركة فيما يليلدعم االستثمارا
دة عمليات إعادة التدوير*  ت وز   .وضع البنية التحتية إلدارة النفا
ا اىل املستوى املطلوب، وتطوير تقنيات جديد*  قة املواد واملنتجات اجلديدة، والوصول  ة االبتكار لتطوير تصاميم 

ت وخلق قيمة من مجيع املواد البالستيكية بعد االستخدام ا احلد من النفا   .إلعادة التدوير من شأ
تمعات احمللية والشركات واألفراد إلدراجها يف هذا اجلهد*  ت وا   .التعليم والتعاون مع احلكومات على مجيع املستو
ت يف البيئة، ال*  ت الربية اىل البحرتنظيف املناطق اليت ترتكز يف النفا ار اليت حتمل النفا   .سيما اال

مكان أية شركة أو دولة أو جمتمع واحد حل هذه املشكلة مبفرده، مادفعها اىل العمل ) سابك(تدرك  أنه ليس من 
  .احلثيث مع أضاء التحالف اآلخرين يف مجيع أحناء العامل

لس األمريكي للكيمياء، وانضمت عام بدور فاعل يف جهود االستدامة اليت ) سابك(كما شاركت  ا ا  2018يقوم 
اىل جهود مصنعي الراتنجات البالستيكية للتخزين الرامية اىل دعم االهداف الطموحة لتجميع املواد البالستيكية واعادة 

جما يركز على " عملية التطهري الشامل"تدويرها واسرتدادها، وتشمل االهداف املشاركة يف  االشراف علة املواد اليت تعد بر
اىل حتقيق االستفادة الكاملة من اعادة استخدام مجيع املواد  2040البالستيكية يف مواقع التصنيع والوصول حبلول عام 

ا   . البالستيكية أو إعادة تدويرها أو استعاد
املنتجات وإجراءات على مستوى ) سابك(تعد االستدامة الدليل اإلرشادي البتكارات  :واالستدامة االبتكارحلول - 

ت يف العامل   .العمل لدعم تطوير حلول فعالة لبعض أهم التحد
ا حيث تستخدم مواد القيم القابلة للتجديد واملعاد ) سابك(يلهم االقتصاد الدائري  :االقتصاد الدائري-  لتكييف عمليا

ئنها   .تدويرها، وإلنشاء حلول دائمة وتصميم منتجات قابلة إلعادة التدوير لز
لنسبة للشركة، وتساعدها يف احلفاظ على ثقة األطراف ذات العالقة،  :احلوكمة والنزاهة-  تشكل النزاهة قيمة أساسية 

عماهلا) سابك(يوفر ميثاق أخالقيات املهنة يف    .التوجيهات الالزمة يف تلبية توقعات األطراف ذات العالقة 
، ونسبة استهالك املياه %50الطموحة يف احلد من كثافة هدر املوارد بنسبة ) سابك(تكمن أهداف  :كفاية املوارد- 

  .2010مقارنة بعام  2025حبلول عام % 65بنسبة 
الطموحة يف احلد من الغازات الدفيئة وتقليل كثافة استهالك الطاقة بنسبة ) سابك(تتمثل أهداف  :تغري املناخ والطاقة- 

ت املسجلة يف عام 2025حبلول عام % 65 ملستو   .2010، مقارنة 
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لقيم األساسية للبيئة والصحة والسالمة واألمن، وتطبق ثقافة داعمة لذلك، ) سابك(تلتزم  :البيئة والصحة والسالمة- 
  .وتركز على التحسني املستمر لألداء

ت عاملية فإن و لى التنوع يف املنتجات والقيم، حيث لديها خطط حمكمة للنمو تعتمد ع) سابك(بوصفها شركة كيماو
ت البالستيكية،  يرتتب على النمو ظهور املخاطر والفرص التجارية يف جماالت مثل احلاجة العاملية اىل التخلص من النفا

دة االتصال عرب املناطق اجلغرافية   .واالقتصاد الدائري والطاقة النظيفة، والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية وز
، وهو  جا جتار وعمليا مر دة  نما مكتتطلب األسواق العاملية املتغرية والتوجهات الكربى  الشركة من العمل على ز

ت  ملسائل املالية، واالهتمام بشأن النفا القتصاد الدائري، وطلب املعلومات من األطراف ذات العالقة  االهتمام 
  .البالستيكية، واختاذ إجراءات ملواجهة التغري املناخي

ت الشرك 2018جرى خالل عام  ت حتديد عملية األمهية النسبية اليت حتدد أولو ة االسرتاتيجية، وأسفر عن ست أولو
تمع املتغرية  أساسية وتسع جماالت جديدة لقياس مدى التقدم يف األعمال وتعزيزه، وأثرت التوجهات العاملية وتطلعات ا

االت يف حتقيق حتول األداء والنجاح واالزده لشركة، وسوف يساعد الرتكيز على هذه ا ت األمهية النسبية  ار على أولو
  .يف عامل الغد

تعتمد أعمال الشركة على أربعة أمناط رئيسة من املوارد املادية وغري املادية وتؤثر فيها مجيعا، وهذه األمناط هي املوارد 
  .االقتصادية والطبيعية واالجتماعية واإلنسانية وينبغي لتعزيز قيمة األعمال املستدامة دراسة كل من هذه املوارد بتأن

لكربون ضمن سلسلة قيمة  ااسرتاتيجيتهشركة معنية بتصنيع املواد، فإن هناك توجها يف ) سابك(ولكون  لالحتفاظ 
الدائري،  االقتصاداملواد، ولذا تتخذ إجراءات رائدة يف جمال إعادة التدوير الكيماوي، وهي فرصة مميزة ضمن مفهوم 

سني الكفاية، وتقليل كمية املواد املطلوبة لتلبية فاإلجراءات اليت تتضمن مفاهيم االقتصاد الدائري سوف تسهم يف حت
لنظر اىل  تمع، سواءا داخليا أو على مستوى سلسلة القيمة اخلاصة مبنتجات الشركة، وفضال عن ذلك فإنه  متطلبات ا

ملنتجات، فإن الكثري منها يؤدي اىل احلد من انبعاث الكربون طوال دورة حياته، م" مساحة احللول" ا سيساعد اخلاصة 
دة الرحبية ئن وز   .على متكني عامل مستدام مع إرضاء الز

ين أكسيد الكربون وكثافة استهالك ) سابك(إن مواجهة تغري املناخ له أثر على أعمال  ت  نبعا السيما فيما يتعلق 
ملشاريع الضخمة ميكن إزالتها م ن خالل تطبيق معيري االستدامة الطاقة والطاقة املتجددة، كما أن أخطار النمو املرتبطة 

يف كل مرحلة من مراحل املشروع، عالوة على أن مواصلة تعزيز كفاية املوارد والصحة والسالمة سوف تقلل من التكاليف 
  .يف العمليات، فيما حتقق احلوكمة والنزاهة قيمة طويلة االجل لألطراف ذات العالقة

ة لألمم املتحدة، وأجرت تقوميا لألهداف اليت ميكن أن تسهم يف تعزيزها، أهداف التنمية املستدامة التابع) سابك(تبنت 
ومن مث ربطت هذه األهداف بنهج االستدامة على مستور الشركة، وسوف حيقق منوها املتوقع التقدم االقتصادي ويوفر 

ا مصممة حلل أبرز املشكالت العاملي قة منتجا ت الزراعية الوظائف املناسبة يف أسواقها الرئيسية، و ة ومنتجات املغذ
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دة االمدادات الغذائية العاملية وختفيف روطأة اجلوع فيما تساعد حلول ادارة املياه  اليت توفرها تعد مصادر مبتكرة لزو
ئنها للحصول على امدادات مياه نظيفة وموثوقة   )11،10، صفحة 2018سابك، ( .ز

 TMأطلقت سابك حديثًا مبادرة تروسريكل: أنشطة أخرى لتعزيز االقتصاد الدائري والتنمية املستدامة. د
)TRUCIRCLETM(  اليت جتمع بني التقنيات احلديثة ومواد الشركة املبتكرة الداعمة لالقتصاد الدائري، وتسعى إىل

ت االستدامة إحلاًح  ت البالستيكية املختلطةالوصول إىل شركاء جدد لتلبية أحد أكثر حتد ويشمل . ا وهو احلد من النفا
ا، ومنتجات  ً مج املبادرة البوليمرات احليوية املتجددة، والبوليمرات املعاد تدويرها ميكانيكي الرئيسة من ) سابك(بر
ت البالستيكية  البوليمرات املعتمدة الداعمة لالقتصاد الدائري، اليت يتم تصنيعها من خالل إعادة التدوير الكيميائي للنفا

 املختلطة
ا التصنيعية، حيث أنشأت يف مدينة اجلبيل    ت الكربون الناتج عن عمليا ا كبًريا حنو احلد من انبعا  قطعت سابك شوًط

ين أكسيد  ين أكسيد الكربون، يتوىل سنًو مجع حوايل نصف مليون طن من  أكرب مصنع يف العامل جلمع وتنقية 
الكربون الناتج من بعض العمليات اإلنتاجية وحتويلها إىل مواد لقيم تُستخدم يف عمليات صناعية أخرى، وهذا الكم 

ا زراعة أكثر من  ً    .مليون شجرة 11يعادل فعلي
م، اليت تركز بشكل كبري على أهداف التنمية املستدامة، 2025لعام ) سابك(يت هذه اجلهود يف إطار اسرتاتيجية و   

كملها، فيما حتظى  وتتضمن خريطة طريق فريدة من نوعها تضم عشرة أهداف تعزز االستدامة عرب سلسلة القيمة 
هتمام كبري يف التخطيط االسرتا ا العامليةأهداف التنمية املستدامة  د ا يف ر ا حامسً  .تيجي ألعمال الشركة، وتظل عنصرً

  )2019مال، (
ا " سابك"ختطط شركة     ت البالستيكية إىل مواد خام لوحدا عن عزمها بناء مصنع جترييب يف أورو لتحويل النفا

ال، من املقرر أن يتم  للتكسري وذلك كجزء من اسرتاتيجية الشركة ملواصلة تطوير منوذجها االقتصادي الدائري يف هذا ا
وسوف ، يف أورو" سابك"بناء املصنع اجلديد يف موقع صناعات خليني اهلولندية اليت تضم أكرب وأغلب مصانع 

ت البالستيكية املختلطة وا لبالستيكيات عدمية اجلودة وامللوثة إىل يستهدف املصنع إعادة التدوير الكيميائي ألخبرة النفا
سم زيت االحنالل احلراري من خالل حتويل  ، وخيلق اخلام املتجمع املعروف  مواد خام مناسبة ملصانع الشركة يف أورو
ت، ليتم ا املطاف يف مدافن النفا ت البالستيكية اليت ميكن أن يتم حرقها من أجل استعادة الطاقة أو ينتهي   النفا

 .بعدها تكرير وترقية املادة األولية يف املصنع اجلديد
بدعمها الكبري لصناعة إعادة التدوير امليكانيكي للمواد البالستيكية ولكنها تعتقد أن " سابك"ويف حني تؤكد    

سألة م" سابك"االقتصاد الدائري املستدام على املدى الطويل سوف يكمن يف إعادة التدوير الكيميائي، يف حني ترى 
ألعمال  .التأكد مما لديها من التكنولوجيات املناسبة والعمليات الصحيحة هلذا املصنع التجرييب وسلسلة القيمة اخلاصة 

ومن أجل أن يعمل النظام الدائري فإنه سيتطلب دعم املستهلكني واحلكومات وهذا يبدأ من املستخدم النهائي    
ملفاهيم اجلديدة والصحيحة الستخدامات البالستيك يف ظل وجود بعض  تمعات إلقناعهم  للمنتجات إىل كافة ا
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ت ومج ت وكيفية التعامل مع هذه النفا لنفا على جودة " سابك"عها، ويف اللحظة اليت ستربهن فيها الضوابط اخلاصة 
سره   )2019الغامدي، (   .النظام اجلديد يف املواد اخلام املستدامة للمفاعالت فمن املؤكد انتشارها إىل العامل 

ا ال سيما الصناعية منها وابتكار  :خامتة   يعترب االقتصاد الدائري من أهم السياسات اليت البد للشركات من االهتمام 
االت ذات األمهية القصوى حىت  لرتكيز على ا ا أن حتد من استخدام املوارد إىل أقصى درجة  طرق جديدة اليت من شأ

ت الناجتة عن عمليات ال يكون هناك انعدام يف هدر هذه املوارد، إضا فة إىل إعادة تدوير ورسكلة املخلفات والنفا
التصنيع واستغالهلا من جديد بطرق إبداعية واستخدامها كموارد يف عمليات إنتاجية جديدة، هذه السريورة من العمل 

ت تساهم بشكل كبري يف احملافظة على املوارد من جهة، ومن جهة أخرى محاية البيئة من النتائج الس لبية هلذه االنبعا
ت فلسفة  لتايل استدامة املوارد وعدم هدرها مما يؤدي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت تعد أهم أولو السامة و

   :من خالل ما سبق ميكن القول. االقتصاد الدائري
  .يلعب االقتصاد الدائري دورا هاما وحمور يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة - 
تساهم عملية إعادة التدوير بشكل كبري يف احملافظة ومحاية البيئة من خالل استغالل املخلفات الناجتة كمواد خام  - 

  .جديدة يف عمليات اإلنتاج
تمع كما تساهم يف احملافظة على  -  دف التنمية املستدامة إىل حتقيق التوازن والعدالة االجتماعية بني خمتلف أفراد ا

  .يتها من التدهور البيئيالبيئة ومحا
القتصاد الدائري والتنمية املستدامة فلسفة جديدة تسعى خمتلف املنظمات من خالهلا إىل اكتساب  -  يشكل االهتمام 

  .ميزة تنافسية متكنها من االستمرار والبقاء
 جمال الصناعات بشكل كبري يف حتقيقها جناحات كبرية يف" سابك"يساهم تبين فلسفة االقتصاد الدائري لشركة  - 

  .البيرتوكيماوية مما جعلها من الشركات الرائدة يف العامل
  :تتمثل أهم توصيات هذه الدراسة فيما يلي   
ت التدوير استخدام املوارد بكفاءة وإعادةضرورة  -  متطلبات التنمية ويف نفس الوقت احلفاظ  مما يسمح بتحقيق للنفا

  .لالقتصاد الدائري اسي لفلسفةاألسوهو اهلدف  ئيبيالالتدهور على البيئة ومحايتها من 
ال، والعمل على إجياد طرق فعالة وأكثر كفاءة للمحافظة على " سابك"إمكانية االستفادة من جتربة شركة  -  يف هذا ا

  .املوارد واستخدامها بصورة أمثل جتنبا للهدر
أن تستفيد من املخلفات النفطية وإعادة تدويرها  –على غرار اجلزائر  –ينبغي على الدول العربية خاصة النفطية منها  - 

  .واستغالهلا بطرق جديدة ومبتكرة، ومن مث حتويلها إىل مواد خام جديدة قابلة لالستخدام
ت ومن مث توجيه -  عادة التدوير ورسكلة النفا تم  بعة للشركات الصناعية يف اجلزائر  ها إنشاء مصانع خاصة أو فروع 

  .يف عمليات تصنيع جديدة مما يساهم يف خلق القيمة من جهة، واالستخدام األمثل للموارد من جهة أخرى
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تم وتسعى لتحقيق التنمية املستدامة مبختلف  -  على الشركات إذا ما أرادت البقاء واالستمرار ضمن هيكل املنافسة أن 
أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، واستغالل املوارد املتاحة واستخدامها بصورة أمثل للمحافظة عليها من اهلدر 

  .خاصة يف ظل حمدودية هذه املوارد
للغة العربيةقائم  ة املراجع 
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  إعادة تدویر النفایات وأھمیتھا االقتصادیة في الوقت المعاصر
Waste recycling and its economic importance 

 in contemporary times 
  

  .جامعة املدية ،)أ ( أستاذ حماضر قسم :1عيماد معوشي -
وري -   .جامعة مخيس مليانة ،)أ ( أستاذ حماضر قسم  :2نبيل 
   
 

 ملخص
ت اليومية يتم حتويلها إىل منتجات جديدةإعادة  ؛ ميكن إعادة تدويرها املواد اليت  وتشمل. التدوير هي عملية تستخدم فيها مواد من النفا

ت القابله للتدوير   .الزجاج، الورق، البالستيك واملعادن املختلفة ت بعد مجعها ومعاجلة النفا وتصنيع إن عملية إعادة التدوير تنطوي على فصل النفا
ة بشكل حيقق منتجات جديدة كما تبني لنا يف هذه الورقة البحثية، وكذا وقفنا على أمهية هذه العملية يف التقليل من هدر املوارد واحلفاظ على البيئ

  .التنمية املستدامة نظرا لتحقيقه أسس اإلقتصاد الدائري
ت، الرسكلة، االقتصاد الدائري :الكلمات املفاتيح     .، التنمية املستدامةتدوير النفا

       .JEL : Q 52 ،Q 53 ،Q 56 صنيفالت
Abstract 

Recycling is a process in which daily waste materials are converted into new products. 
Materials that can be recycled include; glass, paper, plastic, and various metals. The process of 
recycling involves separation of waste after collection and treatment of recyclable waste and the 
manufacture of new products as shown in this paper, as well as the importance of this process in 
reducing waste and conservation of the environment in a manner that achieves sustainable 
development due to achieving the foundations of the circular economy. 
Key words: waste recycling, recycling, circular economy, sustainable development. 
Jel Codes Classification : Q 52 ،Q 53 ،Q 56 .   

 
 

 : مقّدمة -
ت أو  تمعات " Recyclingالرسكلة "يعد مفهوم إعادة تدوير النّفا من املفاهيم املوجودة منذ القدم يف ا

ة أخرى، واإلنسان  ّ ة لكائنات حي ّ ا من األغذية األساسي ة تُعدُّ نوعً ّ املختلفة، ومثال ذلك أنَّ فضالِت بعض الكائنات احلي
ت منذ العصر الرب  دف حتويلها إىل مارس عمليات اسرتجاع النّفا ة إىل عملية التّذويب  ّ ُض املواد املعدني عِرّ ُ ونزي، إذ كان ي

ا إعادة استخدام املخلفات  ّ ت  مواد هلا خصائص جديدة، وحبسب الّدراسات العلمية تُعرَّف عملية إعادة تدوير النفا
دف إنتاج منتجات أخرى ذات جودة أقلّ نوًعا ما عن جودة املنتج األصل، وعلى وجه اخلصوص فإنَّ عملية  املختلفة 
ت اليومية اليت ُحتوَّل إىل منتجات جديدة ولعل ترسيخ ثقافة إعادة التدوير لدى  .التدوير تعتمد أساًسا على النفا
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الشعوب وخاصة النامية منها يعد عنصرا أساسيا يف الوقت املعاصر حيث هي نقطة العبور أو اإلسرتاتيجية املثلى للعبور 
إلقتصاد الدائري؛  إىل   ما يعرف يف األدبيات اإلقتصادية املعاصرة 

  :هنا هياإلشكالية املطروحة ومنه 
ت وما هي أمهيتها اإلقتصادية يف الوقت املعاصر ؟ عادة تدوير النفا   ما هو املقصود 

   :أمهية املوضوع
ت منطلقا أساسيا تنبع أمهية املوضوع من خالل مدخلني أساسيني، أوهلما هو بيئي حبت    خذ من تدوير النفا

ت للحفاظ على احمليط وخاصة يف املناطق امل لسكان، اما املدخل الثاين فهو إقتصادي ينطلق من كون أن النفا كتظة 
ا تسديعد من بني املوارد املمكن إستغالهلا ب سواء للمؤسسات  بعض اإلحتياجات من املواد األولية بتكلفة إقتصادية أل

ت تعد هاجسا  رأيناومن هنا . لألفراد أو لغة خاصة يف الوقت املعاصر أين صارت النفا ملوضوع ذو أمهية  أن االهتمام 
وال . حقيقيا للدول، حيث تعد طرق التخلص منها بدائية يف الدول النامية يف حني بلغت اشواطا كبرية يف الدول املتقدمة

ت عن األضرار البي ئية اليت ختلفها فحسب بل حىت من تكاليف نقلها وتصريفيها بشكل ال يضر تقتصر مسألة النفا
ائيا لتوازي مع التخلص منها  ت احلل األمثل لتصريفها واإلستفادة منها    .جلانب البيئي وتعد إعادة تدوير النفا

  :حماور الدراسة
  :نعاجل املوضوع من خالل أربعة حماور أساسية هي  

I.اا ت وخطور  على البيئة لنفا
II.ت وخصائصها  مفهوم تدوير النفا

III.ت املنزلية كأبرز مثال للتدوير  النفا
IV.ت   سلبيات تدوير النفا

I - ا على البيئة ت وخطور  :النفا
ت كمشكل قائم بذاته وكذا  ت، كال من النفا نستعرض يف هذا احملور وقبل الشروع يف حتديد مفهوم تدوير النفا

  .املسالة على البيئة من أهم اجلوانبخطورة هذه 
I -1- ت  :مشكلة النفا

ت الصلبة اهلائل اليت   د عدد السكان وحجم النفا ت يف اآلونة األخرية بسبب ازد ظهرت مشكلة النفا
اهن واليت سامهت يف تدهور النظام البيئي  ها البشر، وأصبحت تعد من أهم املشاكل اليت تتحّدى الدول يف العصر الرّ ينتج

لفات تربية املواشي والدواجن دافعًا أساسيًا حلدوث تلوث بيئي ما بشكل مباشر أو غري مباشر، ففي املناطق الريفية متثل خم
ت بشكل كبري بسبب  لبيئة، ومع مرور الوقت تفاقمت مشكلة النفا مل يتم التخلص منها بطرق صحية وغري ضارة 

اليت تتطلب  حدوث التطور الزراعي والصناعي الذي أعقب الثورة الصناعية، حيث أصبحت من أكرب مشاكل العامل امللحة
ت االهتمام  مواجهتها الكثري من اجلهد واملال على املستويني العاملي واإلقليمي، وحلسن احلظ فقد القت مشكلة النفا
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ا  دة الكبرية يف كميا الس البلدية يف الكثري من الدول؛ بسبب الز الكبري من قبل أصحاب القرار، والرأي العام، وإدارة ا
د وضيق رقعة األرض مق ت الصلبة مما أدّى إىل حدوث تلوث بيئي واستنزاف للمصادر الطبيعية، وازد ارنة حبجم النفا

ت والتبعات السلبية على الصحة العامة اليت  الظواهر السلبية الناجتة عن استخدام أساليب خاطئة للتخلص من هذه النفا
ا وت. تكلف خزينة الدول شطرا كبريا من مواردها املالية كل عام نواعها اخلطوة األوىل يف إدار ت  عد عملية مجع النفا

ت عملييت اجلمع واملعاجلة كما جيب . عن طريق نقلها إىل أماكن خمصصة ليتم التخلص منها، وتتوسط عملية نقل النفا
ت أثن الة وصحية مع ضرورة جتنب إحداث روائح، أو غبار، أو بعثرة للنفا ّ ت بطرق فع اء نقلها ألن التخلص من النفا

 )2019مروان، ( .األمر سيزداد سوءا حينئذ ويتطلب جهودا أكرب وتكون عواقبه أكرب
I -2- ت على البيئة   :خطورة النفا

ت والسموم يف العادة يتم بطريقة من أثنني كما يلي    :التخلص من النفا
I -2-1- ركني مهمة التخلص منها للطبيعة معتمدين أن ذلك هو  :الدفن ت يف القرية  حيث يتم دفن النفا

ت يف الرتبة يودي إىل األخطار اجلسيمة، فهي تتسرب مع الوقت حىت  احلل األمثل، لكن مع األسف فتحلل هذه النفا
ت تصل للمياه اجلوفية ومصادر املياه األخرى، قد ال تصل هذه املياه مباشرة ل ت واحليوا إلنسان لكنها تؤثر على النبا

ت وغريها  لتايل تسبب له العديد من األمراض اخلطرة كالسرطا   .اليت يتناوهلا اإلنسان و
I -2-2-  هذه الوسيلة أسوأ بكثري من سابقتها، فالدخان الناتج عن احلرق يؤدي لتكون األمطار : احلرق

النبات واحليوان وعلى اإلنسان نفسه، كما يزيد من معدل االحتباس احلراري احلمضية اليت تؤثر بشكل مباشر على 
ر شديدة اخلطورة لتايل يؤثر بشدة على املناخ وما يرتتب عليه من أ فضال على الروائح الكريهة  )2019عماد، ( .و

اورين ملناطق احلرق   .واملنبعثة ملسافات كبرية تؤثر على السكان ا
II - ت وخصائصها     مفهوم تدوير النفا

ت بعرض تعريف حمدد هلا وكذا توضيح احلاجة املاسة إىل عملية  نشرع يف هذا احملور يف حتديد مفهوم تدوير النفا
ت وفوائدها  ت القابلة للتدوير مع إعطاء امثلةتدوير النفا   .على البيئة واإلنسان، مع تبيان أنواع النفا

II - 1 -  ت   تعريف تدوير النفا
ت أو الرسكلة عبارة عن عملية حتويل املخلفات واملواد التالفة إىل منتجات جديدة ذات فوائد بيئية  تدوير النفا
ت موجودة يف الطبيعة منذ القدم، حيث مارسها اإلنسان منذ العصر الربونزي عندما كان  واقتصادية، وعملية تدوير النفا

  . لالستخدام يذيب املعادن وحيوهلا إىل مواد جديدة قابلة
ديد البيئة  ديد صحة اإلنسان و ت اليت يؤدي تراكمها إىل  ويتم اللجوء إىل عملية التدوير للتخلص من النفا
ت البالستيكية اليت تلقى يف البحر تقتل مليون كائن حبري كل سنة، فضررها قائم حىت ومل  اليت يعيش فيها، فمثال النفا

 .ة الكبرية اليت تتطلبها عملية التحلل هلذه املوادتزيد كميتها نظرا للمدة الزمني
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ت، منها احلفاظ على البيئة، وتقليل االعتماد على املواد األولية املستخرجة من   وهناك فوائد لعملية تدوير النفا
عتبار أن أسعار املواد  املنتجة من إعادة الطبيعة إلنتاج املنتجات اجلديدة، مما ينتج عنه تقليل التكاليف على املنتجني، 

اجلزيرة، ( .التدوير أقل بكثري من أسعار املواد األولية الطبيعية، إضافة إىل أن عملية التدوير توفر فرص العمل للناس
2019(  
II - 2 - احلاجة إىل إعادة التدوير   

من مصادر خمتلفة، إذ تُؤخذ تلك املواد من تنطوي عملية تصنيع املنتجات على إمكانية احلصول على مواد خامّ 
ت أو املناجم، مثَّ تُنقل إىل مكان الّصنع من خالل الرب أو البحر، وهي من العمليات اليت تستهلك الطاقة بنسبة   الغا

ا تستنزف  ّ ّب التلوث، كما أ ُسب املوارد كبرية، وجتدر اإلشارة أنَّ عمليةَ شراء املواد اخلام، ونقلها من مكاٍن آلخر ي
بة لالحتباس احلراري من  ّ سب ُ دة العوامل امل ة الّشحيحة مثل األشجا، والوقود األحفري، ممّا يؤدي ذلك إىل ز ّ االقتصادي

ة الضارة ّ كل طبقة األوزون اليت حتمي الكرة األرضية اليت نعيش فيها من اإلشعاعات الّشمسي . خالل إطالق الغازات، و
رق يف أماكن خاصة، ممّا يؤدي ذلك إىل ضرورة ختصيص مساحات كبرية من األراضي، إلضافة إىل ذلك تُدفن أو حتُ 

دف التّخلص من مجيع املشاكل واألضرار  ت  إلضافة إىل تلوث املياه اجلوفية، لذا تكمن فكرة إعادة تدوير النفا
  )2019صوي، ( .حلراريالناجتة عن تلك العمليات السلبية، والضارة اليت تزيد من خطر ظاهرة االحتباس ا

II -3- ت   فوائد تدوير النفا
إلجياب على احلياة  ت عدة فوائد تنعكس على البيئة بشكل مباشر آو غري مباشر مما يعود  لعملية تدوير النفا

ت اليت ختلفها العملية الصناعية دة املتسارعة للنفا من جهة وما خيلفه اإلنسان نفسه يف  اليومية لإلنسان يف ظل الز
ت اليت تؤدي إىل إصابة اإلنسان مبشاكل صحية،  حياته املنزلية، فهي حتد من ظاهرة االحتباس احلراري  ومتنع تراكم النفا

دد البيئة اليت يعيش فيها؛ كما حتافظ على البيئة، وتقلل االعتماد على املواد األولية املستخرجة من الطبيعة إلن تاج مواد و
لتايل تقلل التكاليف على املنتجني؛ ألن أسعار املواد الناجتة من إعادة التدوير أقل من أسعار املواد األولية  جديدة، و

. الطبيعية، وتقلل استهالك الطاقة املستخدمة يف استخراج املواد اخلام؛ توفر فرص عمل للعديد من العاطلني عن العمل
ت ومدافن القمامة. ة والبحار واحمليطاتحتد من تلوث املياه اجلوفي تقلل انبعاث الغازات . تقلل عدد مكبات النفا

ت   .السامة الناجتة عن عملية حرق النفا
منها تقليل خماطر   وعموما ومن الناحية التقنية إلعادة التدوير فوائد عديدة على اإلنسان والبيئة على حد سواء، 

  :التلوث، ومن هذه الفوائد أيضاً 
  .التقليل من قطع األشجار لصناعة األوراق -
  .الفوالذ الذي يتم إعادة تدويره يقلل من احلاجة الستخراج احلديد من املناجم - 
  .كيلوغرام من النفط اخلام  700يوفر كل طن يعاد تدويره من البالستيك حوايل  - 
ت 205كل طن من الكرتون املعاد تدويره يوفر  -    .طن من خشب الغا
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ء و 2.5ل ورقة يتم إعادة تدويرها توفر لنا لرتاً من املاء و ك -    .غرام من اخلشب 15واط ساعيّ من الكهر
توفري العمل للبعض، حيث أن عملية إعادة التدوير حتتاج ليد عاملة تقوم بفرز املواد اليت جيب إعادة تدويرها حسب  -

ا قبل البدء بعملية إعادة التدوير يف املصانع   )2019العمل، ( .فئا
II -4- ت القابلة للتدوير   أنواع النفا

ت اليت تقبل إعادة التدوير يف النقاط   ت ليست كلها قابلة للتدوير، غري أننا نقوم بتصنيف أهم النفا النفا
  :التالية

II -4-1 - والبالستيك، والكرتون، والورق املقوى، واملواد احلديد، والفوالذ، واألملنيوم، والزجاج، : املعادن
  .النسيجية، وإطارات السيارات

II -4-2 - خاصة يف املناطق اليت تعرف شحا يف املياه أو تلك البعيدة على مناطق : مياه الصرف الصحي
  .إستخراج املياه

II -4-3 - ت اإللكرتونية يف مليون طن من  41حبسب األمم املتحدة أُلقي حوايل : املواد اإللكرتونية النفا
ت سنة    .م، ومت تدوير سدس الكمية بشكل صحيح2014مكبات النفا

II -5- تأ   مثلة عن تدوير النفا
  :ميكن حصر بعض األمثلة اليت تقرب الفهم أكثر يف النقاط التالية 

 . إعادة تدوير العبوات املعدنية والزجاحية، واستخدامها يف صناعات جديدة  -
الت، واجلرائد، ومجيع أنواع الورق والكرتون يف صناعة ورق كرتون آخر إعادة تدوير -  .ا
 .إعادة تدوير إطارات السيارات غري القابلة لالستخدام، وحتويلها إىل مواد مطاطية جديدة -
 . إعادة تدوير مواد األملنيوم، وحتويلها إىل بعض قطع السيارات وورق أملنيوم التغليف  -
 . لبالستيكية، وحتويلها إىل أكياس، ومواد تعليب، وألعاب، وبعض أنواع املالبس، ومواد منزليةإعادة تدوير املواد ا -
إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وحتويلها إىل مياه صاحلة للري أو لالستخدام اخلارجي بفضل حمطات تطهري  -

 .وتنقية املياه
 . ة يف األمسدة العضوية وصناعة األعالفإعادة تدوير بقا الطعام واألكل التالف أو منتهي الصالحي  -
عبيدات، ( . إعادة تدوير الزيت الناتج من عملية القلي املتكررة يف املنازل واملطاعم يف صناعة زيت التشحيم -

2019(  
III - ت املنزلية كأبرز مثال للتدوير    النفا

ت والذي  ت املنزلية حيث يشكل إن ابرز مثال على تدوير النفا لنفا ميكن للجميع فهمه هو ذلك املتعلق 
  :هاجسا يوميا للسلطات احمللية للدول ونعرض أهم ما يتعلق به فيما يلي
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III -1-  إعادة استخدام األوعية   
مكن االستفادة من الصناديق، والزّجاجات، واحلقائب عن طريق إعادة استخدامها أكثر من مرة لعّدة  ُ من امل
ة؛ فباإلمكان على سبيل املثال االستفادة  ّ ت املنزلي ُشكل أحد احللول إلعادة تدوير النفا أهداف قبل التخّلص منها، ممّا ي
عام، مع مراعاة أّال تكون قد احتوت على  ألوعية الزّجاجية الفارغة لتخزين بعض احلاجيات أو ما يتبّقى من الّط جمّدداً من ا

، كما ُمي  ة سابقًا دة، وغري ذلك من مواد سامّ ّ دف التّخزين ما دامت حبالة جي ة كذلك  ّ كن استخدام العبوات البالستيكي
  .اخليارات

III -2-   إعادة تدوير بقا الّطعام   
عام غري الصاحلة لألكل من أفضل اخليارات اليت تساعد يف عملية إعادة تدوير  عد خيار إعادة تدوير بقا الّط ُ ي

ت املنزلية، ومن  مكن االختيار النفا ُ هذه البقا قشور البيض وأكياس الّشاي وغريها من القشور النباتية اليت ال تؤكل، في
ى مبزرعة الديدان، أو  ُسمّ ات لالستفادة من هذه البقا كتجميعها لتحويلها إىل مساد، أو إنشاء ما ي ّ بني عدة اسرتاتيجي

راعة، فكل هذه الوسائل تفي ةحّىت حتويلها إىل مهاد للزّ ّ   .د احلديقة املنزلي
III -3-   ت    وسائل أخرى لتدوير النفا

ث  ة، أو بيعه حملال األ ّ ّع به للجمعيات اخلريي دة من خالل الترب ّ ث املنزيل ذو احلالة اجلي ُميكن االستفادة من األ
عتبارها  ستعمل، أو حّىت حمال التحف، ومن املمكن كذلك االستفادة من مواقع اإلنرتنت  ُ ة قد تساعد امل ّ وسيلة تسويقي

، وُميكن ...يف عملية البيع هذه، إىل جانب ذلك فإن بعض العناصر املنزلية األخرى، كاألكواب، واألواين الفّخارية، 
ا لألصدقاء أو العائلة، ومن الطرق اليت تعترب من وسائل إعادة التدوير  التعامل معها بنفس هذه الطريقة، أو التربع 

ت املنز  رة بشكل مينع للنفا ا يف حال كانت القطع غري املستعملة مكسورة أو متضرّ ة شراء العناصر املستعملة كذلك، أمّ ّ لي
لس احمللي للقيام بتجميعها وحتويلها حملطات إعادة التدوير كامل، ( .من استخدامها فإنه من املمكن التعاون مع ا

2019(  
IV -  تسلبيات  تدوير النفا

م، يتم تشجيعنا على إعادة التدوير، سواء يف املنزل أو يف املكتب أو يف اهلواء الطلق؛  لرغم من أنه يف هذه األ
إعادة تدوير مجيع أنواع املواد، من الورق إىل البالستيك يساعد على تقليل كمية القمامة الذهاب إىل مدافن القمامة يف 

فر الفرصة إلعادة معاجلة وإعادة استخدام املواد إلنشاء األشياء واألقمشة واملواد، وتستخدم مجيع أحناء البالد، ويو 
ومع ذلك، كما هو احلال . البالستيك املعاد تدويره خللق ألياف السجاد واملالبس واألطباق، على سبيل املثال ال احلصر

ت البالستيكية لالستخدامات املختلفة، سواء داخل مع أي شيء تقريبا، هناك إجيابيات وسلبيات إلعادة تدوير احلاو
 )2019موقع الرعاية الصحية، ( .حياتنا الشخصية أوالبيئة

  :وميكن تلخيص أهم هذه السلبيات يف النقاط التالية
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IV - 1 - تكلفة اليد العاملة    
ت، يتطلب فرزها حسب نوعية التحويل " مواد سيلولوزية كالورق والورق املقوى ( حيث إن حتويل النفا

لتايل إىل يد عاملة كثرية، وحىت إذا كان هناك فرز أويل من قبل  ) إخل... ، مواد زجاجية كالقوارير الزجاجية  "الكرتون و
ت ( السكان ت متخصصة لرمي نوع من أنواع النفا للحصول ، فإن الفرز الثاين يف مراكز التدقيق ضروري  ) أي حاو

ت ، إن األعباء اإلضافية هلذه العملية تكون عادة على عاتق  ) إخل..بالستيكية، زجاجية ( على فرز جيد ألنواع النفا
ت لتايل ضرورة وضع رسوم على رمي بعض النفا ت واجلماعات احمللية، و   .البلد

IV - 2 -  ت   :نوعية املواد املنتجة عن طريق استعمال مواد حتويل النفا
إن بعض أنواع املنتجات تكون فيها نوعية املادة األولية رديئة، حيث مت حتويلها عن طريق عملية االسرتجاع،  

لتايل ورق جديد ذو نوعية متوسطة هذا النوع من ( فمثال حتويل الورق يعطي لنا موادا سيلولوزية ذات نوعية أردأ، و
، حتويل بعض املواد البالستيكية امللوثة ال ميكن استعماهلا يف )اليةالعمليات ال يستحسن تكرارها أكثر من عشرة مرات متت

لنسبة ملعظم املواد األولية املتحولة كاملعادن والزجاج وبعض أنواع البالستيك، فإن . التغليف الغذائي مثال لتايل فإنه و و
  . اخلصائص الفيزيولوجية هلذه املواد تبقى على حاهلا

IV - 3 - تتفاقم كمية النفا    
ا ليست وحدها كافية للتقليص      ت تقلل من عمليات الدفن واحلرق، إال أ لرغم من أن عملية اسرتجاع النفا

ت ت ارتفعت من . من إنتاج النفا ، 2002و 1988ما بني عامي  42% - 8%ففي كندا مثال عملية حتويل النفا
ت الذي ظل هو اآلخر يف  للفرد الواحد إىل / سنة/ كلغ  640ارتفاع، حيث ارتفع من ولكن تناسبا مع إنتاج النفا

لضعف ما بني %50للفرد الواحد أي ارتفاع بنسبة / سنة / كلغ   870 ، وهو ما حصل تقريبا يف فرنسا، حيث ارتفع 
لذكر أن عملية االسرتجاع حمدودة . للفرد الواحد/ سنة / كلغ   360ليصل  2005و1980عامي  ومن اجلدير 

ت على خمتلف ومرتبطة  لتايل فإنه جيب توعية السكان لتخفيض مستوى إنتاج هذه النفا بنوعية املواد ودرجة نقائها، و
  )2019سالمة، ( . أنواعها

  النتائج والتوصيات: خامتة
دف إىل إعادة سبمما  استخدام املواد املستهلكة إلنتاج مواد ق إتضح لنا أن عملية إعادة التدوير هي العملية اليت 

دد صحة اإلنسان، والكائنات احلية، وقد جلأ اإلنسان إىل هذه الطريقة منذ  ت اليت  جديدة، بغية التخلص من النفا
ت يؤدي إىل تسرب . العصر الربونزي، إذ صهر املعادن القدمية وحوهلا ملواد جديدة يستطيع االستفادة منها إن حتلل النفا

إىل   الطعام بصورة تؤثر على دورة  وتلوث الرتبة أو سطحية جوفية إىل مصادر املياه سواء كانت مسوم ما حتتويه من
لتايل متثل أخطاراً على سالمة الناس مياه تلوثجانب  ت كما أن. الشرب و تبعث غازات ملوثة للجو تؤدي إىل  النفا

كما . نب انبعاث الروائح الكريهةهذا إىل جا. التنفس واملخلوقات احلية؛ إذ تؤثر على والنبات اإلنسان خماطر كثرية على
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ا تؤذي ت مبا تسببه أكوام النظر أ من طغيان على املناظر الطبيعية وتشويه للقيمة اجلمالية اليت  النفا
  .عليها اإلنسان حيرص

ت بعد مجعها من املدن إما حبرقها أو بدفن ها يف مكان ما، ولألسف فإن كال األسلوبني وعادة ما يتم التخلص من النفا
لتايل على الصحة العامة لنا كبشر   .لديه خماطر كبرية على البيئة و

ا أيضًا كارثية    ً كبرياً يف اجلو، والغازات املنطلقة من العملية رغم كارثيتها على البيئة، إال أ فحرق النفات يسبب تلو
ت فهو اخليار األخطر على املدى الطويل،  .لنوع املواد احملروقة على صحة اإلنسان بشكل مباشر تبعاً  أما دفن النفا

طن األرض سيسبب الكثري من األمراض لإلنسان واحليوان  ا إىل املياه اجلوفية املوجودة يف  فتحلُّل بعض هذه املواد وتسر
  .والنبات

ا الوسيلة  ّ ت يف أ ت بطريقة صحية وآمنة، وتتلخص أمهية عملية إعادة تدوير النفا املثلى للتخلص من النفا
ت بشكٍل عشوائي يف البيئات  األمر الذي حيافظ على البيئة، وحيمي الكائنات احلية من النفوق نتيجة إلقاء النفا

هيك عن دورها يف توفري منتجات جديدة، تساهم يف إجياد فرص عمل أكثر للناس   . الطبيعية، 
من العمليات اهلامة اليت جتري يف يومنا هذا، فلها الكثري من الفوائد اليت توفر علينا كبشر املواد وعليه فإعادة التدوير  

  .األساسية لنستخدمها يف صناعات أخرى
 قائمة املراجع

ت، وما فائدة هذه العملية ؟). 2019, 08 09. (إميان عماد )1  :Limazaمت االسرتداد من  ملاذا يتم إعادة تدوير النفا
https://www.limaza.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%85-

%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%A7-

%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF  
ت). 2019, 08 10. (مجعة دمحم سالمة )2 ت. إعادة تدوير النفا   https://hrdiscussion.com/hr80954.html: مت االسرتداد من إعادة تدوير النفا
ت). 2019, 08 11. (ساجدة ابو صوي )3 : مت االسرتداد من موقع حياتك االلكرتون. تعريف تدوير النفا

https://hyatoky.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%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%AA  

ت وأنواع أعادة التدوير). 2019, 09 10. (فريق العمل )4  :Hellohaمت االسرتداد من . أمهية تدوير النفا
https://www.hellooha.com/articles/855-%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%AA-

%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-
%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D  
ت). 2019, 08 07. (الرا عبيدات )5 : مت االسرتداد من موقع موضوع االلكرتوين. تعريف تدوير النفا

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%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%AA  
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ت،). 2019, 08 07. (دمحم مروان )6 : مت االسرتداد من موقع موضوع االلكرتوين. أمهية تدوير النفا
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%AA   
ت؟). 2019, 09 08. (موسوعة اجلزيرة )7 : مت االسرتداد من موقع اجلزيرة االلكرتوين ماذا يعين تدوير النفا

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/10/13/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%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%AA  
: مت االسرتداد من إجيابيات وسلبيات إعادة تدوير الزجاجات البالستيكية). 2019, 08 10. (موقع الرعاية الصحية )8

https://ar.healthycareinfo.com/pros-cons-of-recycling-plastic-bottles-49605  
ت املنزلية). 2019, 08 08. (هبة كامل )9 : مت االسرتداد من موقع موضوع االلكرتوين. إعادة تدوير النفا

https://mawdoo3.com/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%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%AA_%D8%A7%D

9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9  
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 اآلفاق الواعدة في حمایة البیئة : االقتصاد الدائري والمسؤولیة البیئیة لعالقة بینا
  -  ة في الجزائریدراسة الحمایة البیئ -

The relationship between circular economy and environmental 
responsibility: promising prospects for environmental 

protection 
- Study of environmental protection in Algeria -  

  
  جامعة اجلياليل بونعامة:1حواسين ميينة -
  جامعة اجلياليل بونعامة :2حواسين صليحة -
  
 

  ملخص
ال الذي حيمل حتد للمؤسسات بسبب تفاقم املشاكل تثري محاية البيئة، يف ظل االقتصاد الدائري أو  ا ا املستدام، اهتماما كبريا ويزداد التأكد 

ر السلبية للمؤسسات على البيئة تشكل هذه احلماية هدف املسؤولية البيئية .البيئية لنفع على البيئة من خالل التخفيف من اآل   .اليت تعود 
لبيئة، تعمل على وضع واجلزائر كغريها من الدول املهت دد الصحة العامة،  اسرتاتيجيةمة  عمل ترمي إىل محاية البيئة وضرورة التقليص من األضرار اليت 

مج هيئة األمم املتحدة حلماية البيئة وهلا    .اتفاقيات أورو متوسطية، عربية وعاملية يف هذا الشأنوهي تعد من الدول الفاعلة يف بر
  .البيئة اجلزائرية -محاية البيئة -املسؤولية البيئية -االقتصاد الدائري :حتياالكلمات املف

   JEL : Q56،Q57 صنيفت
Abstract 
In a circular or sustainable economy, environmental protection is of great interest and is increasingly 
recognized as an area that poses a challenge for companies due to the exacerbation of environmental 
problems. This protection is the objective of environmental responsibility which is useful for the 
environment while mitigating the negative effects of companies on the environment. 
Algeria, like other countries interested in the environment, is working on the development of an action 
strategy aimed at protecting the environment and the need to reduce the damage that threatens public 
health. It is considered to be one of the countries active in the United Nations Environmental 
Protection Program and has Euro-Mediterranean, Arab and international agreements in this regard.  
Key words: Circular Economy, Environmental Responsibility, Environmental Protection- Algerian 
environment 
Jel Codes Classification: Q56, Q57   

 : مقّدمة - 
ضحى االقتصاد الدائري أو املستدام اقتصادا أعاملي العتماد مفاهيم االستدامة مبفهومها الشامل، التوجه اليف ظل 

حيو يهدف إىل تغيري الطريقة العيش من خالل اعتماد التطوير واالبتكار يف الصناعة واالستهالك واستخدام موارد أقل 
ت إىل إعادة استخدامهيف عمليات التصنيع وتغيري بدأ االهتمام .  املمارسات السائدة يف التخلص من املنتج يف النفا

                                         
1 Houasni Yamina , Djillali Bounaama, faculte-sescsg@hotmail.fr 
2  Houasni Saliha , Djillali Bounaama, hsfa_2014@hotmail.com 



 

دراسة احلماية  - اآلفاق الواعدة يف محاية البيئة : العالقة بني االقتصاد الدائري واملسؤولية البيئية: عنوان املقال
ــــ   -  ة يف اجلزائريالبيئ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 .حواسينصليحة ، ميينة حواسين
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اليت تبنتها مؤسسة إلني ماك آرثر الرائدة وهي تعىن " املهد إىل اللحد"مبفهوم االقتصاد الدائري من قبل حركة من 
دة معدل إعادة الستجابة املباشرة للقضا املتعلقة بندرة املوارد وضرورة تقليل ا ت واالهتمام ببناء سالسل التوريد لز لنفا

   .التدوير وإعادة االستخدام وإعادة التصنيع
بدأ النموذج االقتصاد الدائري يلقى رواجا يف عامل األعمال وهو يتطلع إىل إطالة عمر املنتجات يف مرحلة 

الضارة ومحاية البيئة، حيث تتجه الكثري من املؤسسات  االستخدام من خالل احلفاظ على قيمتها وإزالة املنتجات الثانوية
العتبارات البيئية يف اسرتاتيجيات أعماهلا لضمان بقائها يف السوق وتنافسها مع نظرائها من  الصناعية إىل االهتمام 

ا املمارسة لبيئة وضمان تطبيق املواصفات البيئية يف نشاطا   . املهتمني 
اما نقدا املؤسسات الصناعية واجهت أن يسبق االهتمام ومل ذا البيئة حظيت أن يسبق فلم  عن ملسؤولية وا

ال البيئة أضحت محاية أن التأكد تزايد مع البيئة تدهور ال ودوليا تنظيميا، سياسيا اهتماما األكثر ا  حيمل الذي وا
 اليت تعود البيئية لبيئة ومحايتها هو غاية املسؤوليةالبيئية، ذلك ان االهتمام  كلا املش تفاقم لألعمال بسبب وحتد رها

ر من فختفالبيئة و  على لنفع . املستدامة للتنمية العاملي األعمال جملس أقره مامع احرتام  يهاعل لألعمال السلبية اآل
  . برامج وتشريعات وقوانني تضع هذه احلماية موضع التنفيذ، وألجل ذلك، أُنشئت وزارات تتبىن سياسات

لبيئة احدىاجلزائر عتبار و  :االشكالية مج هيئة األمم املتحدة حلماية البيئة  الدول املهتمة   من خالل والفاعلة يف بر
تقليص و  ةبيئالإىل محاية  دفحمكمة عمل  اسرتاتيجية تبينتعمل على فهي ، اتفاقيات أورو متوسطية، عربية وعامليةعدة 

دد الصحة العامة ر من التخفيفعموما و  األضرار اليت   ميكن صياغة يهعلو  .خصوصا البيئة على لألعمال السلبية اآل
يف ظل الرتابط املوجود بني االقتصاد الدائري  ميكن محاية البيئة يف اجلزائر كيف": ليالرئيس كما ي تساؤلال

  ."؟واملسؤولية البيئية
  :ما يليفي هذه االمهيةتكمن  :امهية الدراسة

 هم متطلباتهأحتديد الدائري و  االقتصادتطبيق  أمهية حماولة معرفة.  
  للمؤسسات البيئية املسؤولية جماالتضرورة حتديد.  
 رابط بني االقتصاد الدائري واملسؤولية البيئيةت عالقة وجود إمكانية ىلع التعرف.  
 املستدامة التنميةحتقيق و  البيئة اجلزائر حلماية مساعي معرفة. 

  :يف سةراالدهذه  موضوع جمال يف االعتماد عليها مت اليت اساتر الد تتمثل اهم :السابقة الدراسات
 وحتقيق البيئية البصمة من للحد إبداعي كمدخل الدائري االقتصاد، )2018(بسام مسري الرميدي، (دراسة . 1

  .)وحتليلية نظرية دراسة: املستدامة السياحية التنمية
من  دور االقتصاد الدائري يف احلد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامة ابرازالدراسة إيل هذه هدفت 

   .هاملعوقات اليت تواجه تطبيق ىالتعرف علو  قتصاد الدائريعام لالعرض خالل تقدمي 
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املمارسات  ةجيأن االقتصاد الدائري ميثل املدخل اإلبداعي واإلسرتاتيجي للحد من تدهور البيئة نت توصلت الدراسة إىل
  .ة وضمان استدامة التنمية السياحيةيالسلبية لألنشطة السياحية واحلد من البصمة البيئ

  .)أهداف التنمية املستدامةجماالت املسؤولية البيئية يف شركة يونيلفر لتحقيق ، )2019(العابد لزهر، (دراسة . 2
الدراسة إلبراز دور قطاع األعمال يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل ممارسات املسؤولية هذه  تدفه

  .الرتكيز على البعد البيئيو االجتماعية 
ثالثة حماور  من خاللضمن أهداف التنمية املستدامة يكون البيئية  ةبصمالختفيض اىل ان ته دراسالباحث يف  توصل

ت، هي ختفيض بصمة الغازات الدفيئةاساسية    .ختفيض بصمة املياه وختفيض بصمة النفا
ا على تنافسية املؤسسة الصناعية دراسة  األبعادخالد أعــراب، ( دراسة. 3 التسويقية للمسؤولية البيئية وانعكاسا

  .)2015- 2014، حالة مؤسسة امسنت متيجة مبفتاح
ملوضوع ا حتليلو  قة بني ادماج البعد البيئي يف املؤسسة وانعكاس ذلك على تنافسيتهاالز العابر الدراسة الهذه هدفت 

 .دماجر احملتملة هلذا االاآلللتوجه البيئي و عموما املستجدات اليت تدفع املؤسسات  لرتكيز على
تمع احمللي توصل   .لبعد البيئيااملؤسسة  احلوافز لتبين أهميشكالن ت الدراسة اىل أن الضغوطات احلكومية وا

I - واملسؤولية البيئية القتصاد الدائريا: 
I -1- الدائري القتصادمفاهيم اساسية ل:  

ر سلبية على االقتصاد االقتصاد الدائري هو  ائية بكميات قليلة جدا وال ترتتب عنه آ ت  الذي تنتج عنه نفا
وإعادة االستخدام والتدوير جبودة عالية لضمان االستخدام األمثل للموارد املتاحة البيئة وهو يقوم على تدوير املنتجات 

 ىنظام صناعي قائم عل"نه االقتصاد الدائري  2016 سنة Hobsonف ر تبعا لذلك، عو . وحتقيق التنمية املستدامة
ت لإعادة التصميم والتحول حنو الطاقة املتجددة وجتنب استخدام املواد الضارة   ،لتصميم املتميز للموادلقضاء على النفا

املنتجة  الفعال لألصول لالستخدام منوذج" نه 2018 سنة Espositoو Al ايضا هعرفو  ".املنتجات ومناذج األعمال
  )343، صفحة 2018، الرميدي( .)1( "لفعل

يف اهلندسة املعمارية والرت وفق الباحث السويسري املتخصص  1976يعود مفهوم االقتصاد الدائري إىل سنة 
سم ، حيث يشري إىل أن 1982ونشره عام  "من املهد إىل املهد"ستاهيل، أحد مؤسسي هذا النموذج، الذي ألف كتا 

لالقتصاد الدائري أهدافا خمتلفة عن اقتصاد اإلنتاج، أي أنه يعمل على احلفاظ على قيمة املنتجات وإدارة املخزون ورأس 
بعنوان  1989إال أن أصل اصطالح االقتصاد الدائري جاء أول مرة يف كتاب صدر عام . البشرياملال الطبيعي و 

ت املوارد الطبيعية والبيئة" كريي ترينر، حيث يقدم هذا الكتاب نبذة عن العالقة بني و  ملؤلفيه ديفيد بريس "اقتصاد
اخلطي الذي يكون فيه االستهالك مفتوحا للموارد واالقتصاد االقتصاد واملوارد الطبيعية والبيئة وفيه مت التمييز بني االقتصاد 

عاد فيه تدوير املوارد ُ   )4،5 .، ص ص2018، الوهاب عبد( .)2( ستفاد منها أكثر من مرةلي الدائري الذي ي
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ت تصميم تتمثل يف الدائري لالقتصاد مميزات مخس هناك أن إىل 2018سنة Al وEsposito أشار   تعزيز، النفا
 أجهزةو  البيئية النظم يف التفكري، املتجددة الطاقة مصادر حنو االجتاه، واألنشطة العمليات يف لتنوعالتكيف  ىعل القدرة
  )343فحة ، ص2018الرميدي، ( ).3( الطرد

ت ينتج ال صناعي عبارة عن نظام الدائري االقتصاد أن يكون ميكن  فكرتني على وهو مبين البيئة يلوث أو نفا
ت أي أن دراك خاصةرئيسيتني، األوىل   عن النمو فصل والثانية تتمثل يف ضرورة كموارد استخدامها إعادة يكمن نفا

 منها االستفادة يضمن مبا منذ تصميمها والتجديد لإلصالح قابلة إطاره يف املنتجة السلع تكون. الطبيعية املوارد استخدام
ت استعمال إعادة( مغلقة حلقة ضمن تكون أي مراتعدة   أكثر استخدام إىل يقود الذي األمر ،)واردالسلع كم نفا
  )5،6 .، ص ص2018، الوهاب عبد(:)4( الدائري يوضح منوذج لالقتصاد )01( رقم والشكل .للمواد وكفاءة فاعلية

  

  الدائري منوذج االقتصاد: )01( رقم شكل
  

 
ء: املصدر                         DSMشركة  حالة دراسة "احلياة جودة لتحقيق أساسية كدعامة الدائري االقتصاد .)2018( الوهاب، عبد بطيب، نفاح زكر

 .6دمحم، بشار،  طاهري احلياة، جامعة وجودة اجلديد التنمية منوذج الدويل ، امللتقى"اهلولندية

على فائدة وقيمة إىل احلفاظ على املنتجات الدائري االقتصاديهدف  يف مجيع األوقات، تطبيق  واملواد 
اإليكولوجيا الصناعية وحتقيق االستدامة الصناعية وذلك بناء على ثالث مبادئ أساسية تتمثل يف احملافظة على رأس املال 

ت احملدودة وموازنة تدفقات املوارد املتجددة حتسني عائد املوارد بتدوير و  الطبيعي وتعزيزه عن طريق التحكم يف املخزو
  )347، 344 .، ص ص2018الرميدي، ( .)5( لكشف عن العوامل اخلارجية السلبيةوواملواد بفعالية املنتجات 

، وظيفية فرص توفري، جديدة أعمال خلق خالل من النمو االقتصادي عمليات دعمب االقتصادهذا  يسمح
 تقليل، البيئي النظام على احلفاظ، التوريد يف األمان تعزيز، األسعار التقلبات يف حدة تقليل، املواد تكاليف ختفيض

ت  االستدامة الطبيعة وحتقيق محاية، املوارد على للحفاظ والتدوير االستخدام إعادة، كبرية بدرجة الدفيئة الغازات انبعا
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يتم فيها إعادة استخدام  التكنولوجيا خللق منتجات وأنظمة عمالتشجيع است، )346 فحة، ص2018الرميدي، ( )6(
السماح ، )صفحة الكرتونية ،2017أمان، ( )7( إعادة تدويرها والتوجه حنو التشارك بدال من االمتالك وااملواد 

من تقليل الكذا و  هاوتوزيع هاإدراك، خلق القيمةمن اجل فيها  املستخدمة وسائلالتصف أعمال طوير مناذج تللمؤسسات بـ
االت األكثر عرضة للتكلفة اخلارجية يعد الضرر البيئي الذي  (Ekins, 2019, p. 34). )8( أحد ا

ت وممارسات االستهالك، االستخدام، اإلنتاج، التصميم، يف جوهرية حتوالت الدائري االقتصاد يتطلب  النفا
 التحول الرتكيز على املستدام، جيب الدائري االقتصاد حنو ولضمان التحول السريع . واملوارد املنتجات استخدام إعادة

 أكثر العمليات وجعل وحالتها وموقعها واملنتجات املواد توفر مدى عن دقيقة الذي يقوم على توفري معلومات الرقمي
دة تقليل للمنتجات، األطول العمر الفاقد، تعزيز املؤسسات، تقليل داخل كفاءة . املوارد استخدام كفاءة التكاليف وز

 ثقافة يتطلب الدائري االقتصاد إىل إىل أن التحول 2018سنة Al و  Smolمنصدد كل أشار يف هذا ال وكان قد
اليت  وفنلندا أملانيا، هولندا السلوك مثلما هو احلال يف أمناط والسلوكيات وتغيري بيئي، تعديل االجتاهات وعي إيكولوجية،

 مبادئ تطبيق على العمل اليت بدأت يف البولندية وكذا احلكومة الدائري لالقتصاد مستقبلية قامت كل منها بعمل خطط
  )345، 344 .، ص ص2018الرميدي، ( .)9( 2016عام  الوطين االقتصادي داخل الدائري االقتصاد

الدائري وتطبيقه يف املعوقات الثقافية، التشريعية، التسويقية  االقتصاد حنو التحول تواجه اليت املعوقات تتمثل أهم
  :املوايل) 01( رقم وهو ما يوضحه اجلدول )345، 344 .، ص ص2018الرميدي، (. )10( والتكنولوجية

  

  الدائري االقتصاد تطبيق معوقات: )01( جدول رقم
  املؤشرات  املعوقات

  
  املعوقات الثقافية

  

 القصور يف وعي واهتمام العمالء.  
  الثقافة املرتددة(تردد املؤسسات يف تطبيق االقتصاد الدائري.(  
  سلوب اخلطيالعمل.  
 استعداد حمدود للمشاركة يف سلسلة القيمة او االقتصاد الدائري.  

  
  املعوقات الثشريعية

 عرقلة القوانني واللوائح.  
 القصور يف وجود امجاع عاملي حول حتمية تطبيق االقتصاد الدائري.  
 التدابري واالجراءات الدائرية احملدودة.  

  
  املعوقات الثسويقية

  املواد اخلاماخنفاض اسعار.  
 تكاليف استثمارية عالية مقدما.  
 متويل حمدود لنماذج االعمال الدائرية.  
 عدم وجود معايري حمددة للتطبيق.  
 اخنفاض اجلدوى االقتصادية لنماذج االعمال الدائرية.  
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  املعوقات الثكنولوجية

 ت   .نقص وقصور يف البيا
 التصميم الدائري احملدود.  
  منتجات عالية اجلودة معاد تصنيعهاضعف القدرة على تقدمي.  

وحتليلية، جملة  نظرية دراسة: املستدامة السياحية التنمية وحتقيق البيئية البصمة من للحد إبداعي كمدخل الدائري االقتصاد .)2018(بسام مسري الرميدي،  :املصدر
ت املال واألعمال،   .346-345، )8العدد رقم (اقتصاد

  

I -2-  للمسؤولية البيئيةاألسس النظرية 
ا ت الصادرة عن  تُعرف املسؤولية البيئية  ت وامللو سعي املؤسسة لتقليل بصمتها البيئية وبصمة استيعاب النفا

خذ ثالثة أشكال تتبىن من خالهلا أهداف التنمية املستدامة واليت  وهي )6فحة ، ص2019، لزهر( )11( نشاطها
 )6،7. ص ، ص2019، لزهر(: )12( تتمثل يف

ختفيض بصمتها البيئية  صهم يفتالذي من خالله الشكل األول هي : املسؤولية االجتماعية املرتبطة بنشاط املؤسسة .1
نتاج منتجات صديقة  ستخدام وسائل تقلل انبعاث الغازات واللجوء إىل موارد الطاقة البديلة والنظيفة أو أن تقوم 

ؤسسات للموجة احلالية اليت تقود النشاط البشري ككل املمثلة يف التنمية املستدامة اخل وهي تعرب عن مسايرة امل... للبيئة
  .فهذا الشكل له بعد اسرتاتيجي خيدم نشاط املؤسسة بشكل مباشر

ضية والثقافية على أن  .2 الشكل الثاين هو املسؤولية االجتماعية املرتبطة بدعم األنشطة االجتماعية مثل األنشطة الر
لرعايةحتصل على مصل ضية  Sponsoringتنقسم إىل  حة كاإلشهار لعالمتها التجارية وهو ما يعرف  لألنشطة الر

  .لألنشطة الثقافيةMécénat أو
تمعية اليت مبوجبها تقدم املؤسسات دعما نقد وعينيا لطرف آخر  .3 الشكل الثالث هو املبادرات اخلريية أو املبادرات ا

ا  على أية مصلحة بل يكون الطرف الثاين فقط هو املستفيد، مثل تقدمي مساعدات مادية وال حتصل من وراء القيام 
  .ومالية لدعم برامج للمحافظة على البيئة

ا يف هاتتمثل أمه صائصالعديد من اخلالبيئية  لمسؤوليةل  :ا
 امسؤولية ارادية، تقوم  عتربت مة الئمتعمل على ، ه أصحاب املصلحةيتوج، ستيعاب العوامل اخلارجية وإدار

 (Ahmad, pp.4,5).)13( ما وراء العمل اخلرييو  املمارسات والقيمتعرب عن ، املسؤوليات االجتماعية واالقتصادية
 وتتبناه عند قيامها بنشاطها وهي  املؤسسات عليه ترتكز تشكل أحد العناصر املكونة للمسؤولية االجتماعية الذي
    عرّف ، حيثدف إىل عدم إحداث ضرر ببيئة املؤسسة وجتنبهاملتكاملة فيما بينها العناصر الفرعية  من جمموعة ضمت

 Druker ا تمع الذي إلشباع املؤسسة سعي"املسؤولية االجتماعية للمؤسسات   فرص عتبارها فيه توجد حاجة ا
 :)14( هيمناهج  أربعة وفق املسؤولية لضغوط هذه املؤسسات استجابةتكون  ."والنتائج األداء لتحسني اقتناصها جيب

  )4،6. ص ، ص2019، لزهر(
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ج ختفيف :الدفاعي النهج .1  ميارسه الذي لتجنب الضغط فعله عليها ما بفعل املؤسسات تقوم مبوجبه الضرر أو 
  .تكاليف تتحمل جيعلها والذي املصلحة أصحاب

 أيضا، وهلا املصلحة ألصحاب منفعة لتحقيق اجتماعيا املسؤول نشاطها مبوجبه متارس املؤسسة: املنفعة-ج التكلفة .2
 .اخلاصة االحتياجات ذوي توظيف نسبة من ترفع كأن تبادل للمنافع هناك فيكون

ا من جزءا االجتماعية املسؤولية املؤسسة ستعترب :اسرتاتيجي النهج .3  .مستقبال األعمال ألداء االسرتاتيجية توجها
 . وديناميكية معقدة أعمال بيئة يف بفعاليةيتحقق ذلك  :املخاطر وإدارة التعلم، االبتكار منهج .4
 األيزو وهو ما يلخصه تعد حمورا مهما من بني احملاور السبع للمسؤولية االجتماعية اليت كانت قد أشارت إليها منظمة 

 :املوايل )02(رقم  الشكل
  

 االجتماعية حماور املسؤولية: 2رقم  الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

لد ). 2019(العابد لزهر،  :املصدر            ، 6جماالت املسؤولية البيئية يف شركة يونيلفر لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، جملة دراسات اقتصادية، ا
  .6، )1العدد (

 

  البيئية املسؤولية أنشطة )1
ا منطلق من املؤسسة متارسها اليت األنشطة البيئية أنشطة املسؤوليةتعترب  أعماهلا  لتنمية هلا لنسبة فرصة متثل أ

ديدا  نشاط اجتاه رسم من مينع ال هذا أن غري أعماهلا، ممارسة نتيجة لبيئة ضرر إحلاق يف استمرت ما إذا هلا لنسبة و
 البصمة تقليل حنو األعمال توجبه ضمان املتمثل يف األخالقي البعد دراج املستدامة التنمية أهداف حتقيق حنو املؤسسة

 البيئة حلماية املؤسسات تتبناه الذي االجتاه يعد وعليه .البيئة احملافظة على بضرورة قناعتها منطلق من للمؤسسة البيئية
  )7،8. ص ، ص2019، لزهر( :)15( مؤسسات عدة بني التمييز االهتمام وميكن البيئة بنفس حتظى ال إذ متباينا،
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 لتايل تطرح القضا أعماهلا ملمارسة النووي احلمض ضمن البيئية لقضا االهتمام من جتعل مؤسسات  يف البيئية و
  .البصمة البيئية ختفيض منها الغرض ويكون القيمة سلسلة كامل
 دة التكاليف األمر بتخفيض تعلق سواء ألعماهلا مصلحة حيقق ما حدود يف البيئية القضا من جتعل مؤسسات  وز

ح  نفس ويف للبيئة صديقة منتجات الستهالك ستسوق املؤسسات حيث البيئية، املنتجات على طلب بوجود أو األر
 املصدقني :السوق إىل بتجزئة املؤسسات تقوم اجلديد االجتاه هذا ظل ويف. للعمالء الحتياجات جديدة تستجيب الوقت

 أن دون من اخلضراء املنتجات يشرتون( املزيفني، )أولوية تعترب البيئة على حفاظا األكثر املنتجات استهالك أن يعتربون(
 اعتبار أي دون اخلضراء املنتجات شراء بغية قليال أكثر ينفقون( املبالني غري، )الشراء قرارات اختاذ يف أولوية لذلك يكون
ا مشكلة على البيئة يف يفكرون الذين( املشتكني، )املنتجات لطبيعة  ال الذين العمالء فئة هم( املهتمني غريو ) اآلخرين أ

 ).البيئية املشاكل اجلد حممل على خذون
 املصداقية بسبب نقصوذلك بتحفظ  البيئية القضا إىل وتنظر لنشاطها التقليدي الطابع على حتافظ مؤسسات 
لتايل مجاعية هي البيئية املشاكل ن ادعاءات، الشعور سوى ليس البيئي االهتمام ن العمالء عتقادال  حلها يصعب و

 األداء أسعارها ونقص رتفاع البيئية املنتجاتمتيز ضعيف،  ثري له الفردي السلوك ن االعتقاد جيعل ما فردي بشكل
  .التقليدية ملنتجات مقارنة البيئية املنتجات يف
 ا بل آخر البيئية القضا من جتعل مؤسسات  يلحق حيث البيئة على حتدثه الذي الضرر مقدار يهمها ال اهتماما

  .الضرر إحداث من حتد ردعية قوانني بتخفيفه لغياب املؤسسة إدارة من اهتمام دون البيئة على سلبيا أثرا نشاطها
 يت ذلك ضوء وعلى والربي واملائي اجلوي التلوث يف يربز لبيئة ضرر إحداث إىل لبيئية املباالة عدم أدى لقد

ال األول جماالت، ثالثة ضمن البيئية لقضا املؤسسات اهتمام  تلوث نتيجة احلراري واالحتباس الدفيئة لغازات يهتم ا
ال ويركز اهلواء، ال تلوث على الثاين ا ت على االهتمام فيه فينصب الثالث املياه وأما ا وألن هذه . الصلبة النفا

االت الثالثة هي مشاكل مستحدثة، فإن  للمؤسسات البيئية للمسؤولية رابع جمال يتطلب مبتكرة وهو ما تعترب حلوهلا ا
ختصار فيما يلي .البيئي اإلبداع وهو االت االربعة    )9،18. ص ، ص2019، لزهر( :)16( تتمثل هذه ا
ت تشري: احلراري واالحتباس الدفيئة الغازات. أوال  بشكل تؤثر اليت السبعة الغازات جمموع إىل الدفيئة غازات انبعا

ت، مركبات الكربون، امليثان، أكسيد أكسيد ين وهي تغري املناخ، على مباشر  الكربون النيرتوز، كلوروفلوروكربو
لفلور، سداسي الكربون اهليدروفلورية، مركبات إىل  إلضافة. النيرتوجني فلوريد الكربيت وثالثي فلوريد املشبعة 

ت  الكربون واملركبات العضوية أكسيد النيرتوجني، أول وأكاسيدالكربيت  أكاسيد هي اجلوي الغالف يف األخرى االنبعا
ت تُقاس. املتطايرة ت اجلوي الغالف انبعا  للفرد لكيلوغرام أو للفرد ألطنان أو األطنان الف الغازات الدفيئة وانبعا
 اهلواء تلوث يتسبب. الواحد للفرد واألطنان األطنان مباليني قياسه يتم الذي الكربون أكسيد ين ستثناء الواحد،
، يف شخص ماليني 3 من أكثر وفاة يف اخلارجي  واألوعية القلب وأمراض صحية كالربو مشاكل يسبب كما العامل سنو
 اجلانب ودفعه هذا يف األعمال قطاع مؤسسات إشراك من البد كان الضرر حجم ولتقليل. الناس املزيد من لدى الدموية
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دف حتقيقه مثال على Unileverشركة  تعمل ما وهو الدفيئة لغازات املتعلقة بصمته لتخفيض  لتخفيض حيث 
  . 2030العام حبلول النصف إىل بصمتها

 إىل يؤدي الصرف الصحي وقصور توفرها عدم أو التحتية البنية ونقص استغالهلا سوء أن إال املياه توفر رغم: املياه. نيا
 لألسر لنسبة التعليم وفرص املعيشة واختيارات سبل الغذائي األمن على سلبا تؤثر عوامل وهي نوعيتها وسوء شحتها
دة إىل يؤدي مما اجلفاف، من فقراأشد  بلدان العامل بعض عاينت. العامل أحناء خمتلف يف الفقرية  يربز. التغذية وسوء اجلوع ز

 إلقاء ووقف التلوث من احلد طريق من جهة عن املياه نوعية خالل حتسني من املياه على احملافظة يف األعمال قطاع دور
ت ا إىل اخلطرة وتقليل الكيميائية واملواد النفا اري مياه نسبة وخفض حد أدىن تسر دة النصف إىل املعاجلة غري ا  وز

دةومن جهة . 2030عام  حبلول العاملي الصعيد على كبرية بنسبة املأمون االستخدام وإعادة التدوير إعادة  أخرى، ز
دة القطاعات مجيع يف املياه استخدام كفاءة ا املياه سحب وضمان كبرية ز  أجل من مستدام حنو على العذبة وإمدادا
  .2030عام  حبلول املياه ندرة من يعانون الذين عدد األشخاص من كبرية بدرجة واحلد املياه شح معاجلة

ت. لثا ت موضوع طرح أدى: الصلبة النفا  وهو االقتصاد لالقتصاد جديد مفهوم ظهور إىل ومعاجلتها الصلبة النفا
 ممكنة فرتة ألطول واملواد قيمة املنتجات على احلفاظ يتم الدائري، االقتصاد ففي. اخلطي االقتصاد يقابله الذي الدائري

ملوارد وكذلك األدىن احلد إىل املوارد استخدام تقليل ويتم اية املنتجات أحد يصل عندما االقتصاد داخل االحتفاظ   إىل 
ا استخدامه ليتم عمره، ا مرارً  إعادة لتسهيل املفتاح هو للمنتجات األفضل التصميم ويعد .إضافية قيمة إلنشاء وتكرارً
لتايل متانة أكثر أو اإلصالح يف أسهل املنتجات جعل واملساعدة يف التدوير االبتكار  الثمينة، تشجيع املوارد توفري و
قل أفضل مبنتجات املستهلكني وتزويد   .تكلفة و
ت وله مسامهة يف : اإلبداع البيئي. رابعا اإلبداع البيئي هو اإلبداع املستدام الذي يوفر الطاقة ومنع التلوث وإدارة النفا

ملنتجات اخلضراء أو العمليات ختالف أشكاله سواء تعلق  سيم اإلبداع املستدام ميكن تق. حتسني تنافسية املؤسسات 
فبالنسبة لإلبداع . وفقا لالحتاد األورويب إىل اإلبداع املستدام املوجه حنو املؤسسات واإلبداع املستدام املوجه حنو العمالء

املستدام املوجه حنو نشاط املؤسسات املبدعة، فهو يهدف اىل احلد من استهالك الطاقة أو البصمة الكربونية، تقليل 
ت أو املياه أو استخدام امل واد أو املاء لكل وحدة إنتاج، احلد من تلوث اهلواء واملاء والرتبة والضوضاء، إعادة تدوير النفا

املواد لالستخدام اخلاص أو للبيع، استبدال بعض املواد ببدائل أقل تلويثا أو أقل خطورة واستبدال جزء من الوقود 
لطاقة املتأتية من مصادر متجددة لنسبة لإلبداع املوجه حنو العمالء، فهو يسمح بعرض منتجات تولد  .األحفوري  أما 

فوائد بيئية ختفض من استهالك الطاقة، الوصول إىل منتجات حتد من تلوث الرتبة واملياه واهلواء والضوضاء، إطالة عمر 
ستخدام منتجات أكثر دميومة وتسهيل إعادة تدوير املنتجات بعد االستخدام   . املنتج 
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II - احلماية البيئية يف اجلزائر:  
II -1- مكانة املسؤولية البيئية يف املؤسسات االقتصادية:  

لبيئة الطبيعية اليت متثل  ذاكان وهاملزمان و من حيث الالنشاط االقتصادي داخل إطار حمدد  يتم يعين أنه يتأثر 
هذا النشاط وان كان . يااإلطار العام للمجتمع الذي ميارسه سواء كان هذا النشاط زراعيا أو صناعيا أو خدمات

فإنه يعود ليؤثر بدوره فيها مبا خيلق نوعا من  ،االجتماعية والتارخيية، االقتصادي يتأثر مبجموعة املعطيات االقتصادية
مع الدويل االرتباط الوثيق بني النشاط تلقد أدرك ا .العالقة التبادلية بينهما، حبيث يؤثر كل منهما يف اآلخر ويتأثر به

يف  امن حيث أمهيتها وخطور  هاحصر ميكن اليت البيئية  كلا املش وهو ما ادى اىل ظهور العديد من االقتصادي والبيئة
بطبيعة ترتبط كلها وهي   مشكلة الضجيجو  موارد البيئة ، استنزافختلف أنواعهالتلوث مب هياساسية أال و  نقاط ثالث

  )355، 354 .ص ، صغريب( .)17( تؤثر وتتأثر بهو  النشاط االقتصادي
وزارات تتبىن السياسات والربامج هلا أنشئت ودوليا مطلبا انسانيا  ،يةبيئال يف اطار املسؤولية ة البيئةت محاياضح

هي عملية ية بيئال فاملسؤولية. طورا كبرياا تة تعلقشهدت التشريعات والقوانني املو اليت تضع هذه احلماية موضع التنفيذ 
ر البيئية لعمليات إنتاج ا ت الغازية وتقليص املمارسات ذات ملتغطية اآل ؤسسات كتخفيض تلف املنتجات واالنبعا

  ).331، صفحة 2016، زرقون( .)18( السلبية مستقبال على البيئة راآل
ااالقتصادية   اتيف املؤسسملحة ضرورة  بيئيةالسؤولية وتبعا لذلك، اصبحت امل تعزيز املشاركة تسهم يف  كو

دة الوعي البيئي لدى العمال وتقدمي احلوافز لتشجيع املبادرات الطوعية ملكافحة  التلوث، البحث الشخصية واجلماعية، ز
تقوم املؤسسات االقتصادية بتبين . يف فرص سوقية من خالل عرض سلع وخدمات مصممة لتحسني البيئة احمليطة

  )354، 353 .ص ، صغريب( :)19( املسؤولية البيئية بطريقة إجبارية أو اختيارية من خالل األسباب التالية
 االقتصادية أسباب التبين االختياري للمسؤولية البيئية للمؤسسات  . أ
   لتايل تقلتقليل ت و ت واإلصدارات اإلشعاعية يلكمية النفا   .املخاطر الناجتة عن االنبعا
 محاية األنظمة البيئية واالستخدام األفضل للموارد الطبيعية.  
 م ولو جبزء بسيط يف معاجلة مشكلة االحتباس احلراري ومحاية طبقة األزوناإلسها.  
  م على التفاعل  بيئياحتسني صورة املؤسسات   .البيئةمع ودفع العاملني لتحسني قدرا
 عادة التدوير واإلدارة األفضل للجوانب البيئية لعمليات املؤسسة   .تقليل التكلفة 
 أسباب التبين اإلجباري للمسؤولية البيئية للمؤسسات االقتصادية  . ب

العتبارات البيئية استجابة ملطالب مجاعا   :ت الضغط كما يليصار اهتمام املؤسسات 
 املتمثلة يف التشريعات البيئية جلعل املؤسسة أكثر التزاما ورعاية لالعتبارات البيئية :احلكومية املتطلبات. 
  محتدالبيئة على دوافعهم االستهالكية و  تؤثر :املستهلكني م لنمط معني من السلع، د رغبا  .جاذبيتهم وتفضيال
  تواجه املؤسسات ضغوطا من طرف املستثمرين قصد حتسني أدائها البيئي :املستثمرين. 
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 دة الضغوط من القوانني والتشريعات املتالحقة وكذلك من  :املتطلبات التعاقدية إن القلق اخلاص بشؤون البيئة وز
تمع مبختلف فئاته، قد غريت من أسلوب األعمال وعقد الصفقات على مستوى العامل   .ا

II -2- هود الدولية حلماية البيئةاجل:  
موم  يف ظل  أول تقرير دقيق للمخاطر اإليكولوجية احملتملة  ، ظهرالبيئة منذ القرن التاسع عشر تقريبااالهتمام 

يف ) Co2(ين أوكسيد الكربون   أن مضاعفة   Strante Arrhenius عندما اعترب العامل السويدي 1896سنة 
دة متوسط  موعة الدولية  ، متوبعد احلرب العاملية الثانية. درجات مئوية 06حرارة األرض حبوايل اجلو تؤدي إىل ز تبين ا

امليثاق العاملي حلقوق  1948منه إشارات إىل البيئة وتبعه بعد ذلك سنة  55مليثاق األمم املتحدة الذي تضمن يف املادة 
عهدي حقوق اإلنسان للحقوق املدنية كان قد اشار و . 01الفقرة  25يف املادة  إىل البيئةايضا اإلنسان الذي أشار 

عنها  واعلنت 12الفقرة  09و 06يف حياة اإلنسان يف املواد  ةوالسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية إىل أمهية البيئ
 وهكذا بدأ. "هامحاية البيئة البشرية وحتسين"عنوان يف ح /13املادة  يف 1969اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة ايضا 

ت علماء البيئة من امثال  لبيئةاالهتمام  ا يف  راشيل كارسون يف كتا وجاريت  1962سنة  Spring Silentكتا
انعقد مؤمتر استوكهومل حتت  ،1972ويف سنة  .1968 سنةThe Fregedy of commonكتاب يف  هارون 
ؤدي قد تشعوب من خطر األنشطة اإلنسانية اليت الكومات و احلتنبيه ل "One Earth"او " أرض واحدة فقط"شعار 

لبيئة توالت اجلهود الدولية إلدارة القضا البيئية مع ظهور مفهوم التنمية املستدمية يف تقرير اللجنة الدولية . إىل املساس 
مج األمم املتحدة شاع استخدامه يف األدبيات الدولية وتبناه كل م الذي "مستقبلنا املشرتك"بعنوان للبيئة والتنمية  ن بر

كيدا منهم على   World wild fundاإلمنائي واالحتاد الدويل للمحافظة على البيئة وكذا الصندوق العاملي للطبيعة 
 الذي Rio Earth summit مؤمتر ريو انعقد 1992سنة  ويف. التنموية إدراج املسائل البيئية يف صلب اخلطط أمهية

ونتج عنه  21دولة وصدر عنه إعالن ريو الشهري بشأن البيئة والتنمية ووضع جدول أعمال القرن  178ضم ممثلي 
عقدت اجلمعية العامة لألمم كما  .ومكافحة التصحر األمم املتحدة للتنوع البيولوجي ات مثل اتفاقييتاتفاقيعدة اعتماد 

وتقدمي توصيات  21الستعراض تنفيذ جدول أعمال القرن" 5+قمة األرض "الدورة االستثنائية  1997املتحدة سنة 
رف بقمة األلفية اليت متخضت . ملواصلة العمل به ومع بداية األلفية الثالثة، عقد قادة الدول واحلكومات يف نيويورك ما عُ

إىل   الرامية من خالل هدفها السابع  The millenium développent goalsعنها األهداف اإلمنائية لأللفية
  )، صفحة الكرتونية2016 ،مصطفى( .)20( كفالة االستدامة البيئية

ويف ظل االهتمام العاملي حبماية البيئة، ظهرت جهود بعض املنظمات يف عدة مؤمترات مثل مؤمتر ستوكهومل للبيئة 
 قمة"بـ عرف الذي 2002ومؤمتر جوهانسبورغ للتنمية املستدامة سنة  1997سنة ، بروتوكول كيوتو 1972 سنةالبشرية 
 حتسني املعيشة، الفقر، على التنمية املستدامة، القضاء خدمة يف العوملة توظيف على هافي زيكمت الرت اليت  "الثانية األرض
يف  والتنمية البيئة بقضا واالهتمام أفريقيا لتنمية املستدام الدعم وتقدميللفقراء املعقولة  التكلفة ذات النظيفة املياهتوفري 
قرارات واليت مت فيها ايضا اصدار العديد من ال )59، 56 .ص ص، 2015-2014، اعراب(. )21( الفقرية الدول
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تبين مبدأ التعاون الدويل حلماية البيئة ومسؤولية الدول املتسببة يف التلوث وذلك بحماربة االختالالت البيئية من اجل 
  )، صفحة الكرتونية2016 ،مصطفى( .)Pollueur Payeur )22 التعويض عمال مببدأ امللوث يدفعو 

II -3- البيئة اجلزائر يف محاية جهود:  
 870 سنو اجلزائر تضيع أن العاملي البنك أجراها دراسة كشفت مشاكل، فقد عدة من اجلزائر يف البيئة تعاين

 سنو تنتج اجلزائر أن 23/11/2005يف  البيئة حلماية الوطنية اجلمعية كشفت البيئي، فيما االمهال بسبب دوالر مليون
ت من طن مليون 1,14  البيئة محاية على لعملجعلها تقوم  نتيجة وهو ما حتقق أي مل معاجلتها وأن مشاريع النفا

ا مع متاشيا لذلك التشريعي واملؤسسايت االطار اجياد حماولةو  ا الدولية تعهدا -2014، اعراب(. )23( واتفاقيا
  )60، 59 .ص ص، 2015

 ويعترب املرسوم 1986و 1976 ميثاقي ذلك نص كما البيئة محايةموضوع  اجلزائرية املواثيق تضمنت لقد
 هدف .البيئي للتدهور بوادر ظهور عقب البيئي االهتمام ظهور بداية 1983 فرباير 5 يف املؤرخ 03-83رقم  التنفيذي

عليها،  القيمة وإضفاء هيكلة واستخالف الطبيعية املوارد إىل محاية ترمي البيئة حلماية وطنية سياسة تنفيذاىل  املرسوم هذا
 )60ة حفص، 2015-2014، اعراب(. )24( أضراره ومكافحة التلوث أشكال كل ونوعيتها واتقاء املعيشة حتسني
  :كاآليت  دولية اتفاقيات عدة البيئة وتوقيع محاية إىل اهلادفة القوانني وتوالت للجزائر العامة السياسة البيئة يف دخلت

  )61، 60 .ص ص، 2015-2014، اعراب( :)25( هذه القوانني من أهم :البيئة حبماية املتعلقة القوانني  . أ
 املستدامة التنمية ملبادئ العامة مع التوجهات متاشيا جاء :املستدامة التنمية إطار يف البيئة حبماية املتعلق القانون 

 املبادئ إىل حتديد دف خصوصا التنمية املستدامة إطار يف البيئة محاية أن نص وقد 1992 سنة ريو إلعالن
ا  على احملافظة وضمان لبيئة امللحقة واألضرار التلوث أشكال كل من البيئة، الوقاية تسيري وقواعد األساسية مكو

 .البيئة محاية تدابري يف املتدخلني وخمتلف اجلمهور مشاركة وتفعيل وحتسيس االعالم وتدعيم
 ت من والتخلص والرقابة بتسيري املتعلق القانون ر السلبية من للحد ملحة كضرورة جاء: النفا ت اآل  للنفا

ت العقالين التسيري ملبادئ جتسيدا منها والتخلص للرقابة العام اإلطار حمددا منها الصناعية خاصة  .للنفا
 ت معاجلة مبنشآت اخلاص التنفيذي املرسوم  معاجلة منشآت واستغالل لتهيئة العامة القواعد الذي حيدد :النفا

ت ت قبول وشروط النفا   .املنشآت هذه مستوى على النفا
 قائمة التنفيذي الذي حيدد املصنفة، املرسوم ملنشآت املتعلق التنفيذي املرسوم منها :أخرى تنفيذية مراسيم 

   .البيئة على دراسات طرق تطبيق الذي حيدد التنفيذي واملرسومالبيئة  حلماية ضررها درجة حسب املصنفة املنشآت
ميكن  اهبين من ،دولية اتفاقيات حبماية البيئة عدة هااجلزائر يف صدد اهتمام وقعت :الدولية واملعاهدات االتفاقيات  . ب

 )62، 61 .ص ص، 2015-2014، اعراب( :)26(ذكر اآليت 
 1969 يف بروكسل عليها املصادقة متت اليت :لنفط التلوث عن الناجتة ألضرار اخلاصة الدولية املعاهدة 

ا  .1972جوان  17املؤرخ يف  17-75رقم  ألمر اجلزائر واعتمد



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 367 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ماربول تفاقية تعرف وهي: النفط قالت تلوث من للوقاية االتفاقية الدولية.   
 1992 /10/06يف  الطقس بتغري املتعلقة جانريو دي ريو اتفاقية او: االوزون طبقة حلماية الدولية االتفاقية. 
 2003اليت ابرمت سنة : البيولوجي التنوع حول جانريو دي ريو اتفاقية. 
  والعاملي االقليمي املستوى على لبيئةاجلزائر  اهتمام زار بال :لبيئة مرتبط بروتكول أو اتفاقية 20اكثر من .  

موعات"البيئة  حبماية املتعلق 05/02/1983املؤرخ يف  03-83رقم  القانون يف جاء لقد احمللية  متثل ا
 :)27( املوايل )02(اجلدول رقم  يف البيئة جلزائر حلماية املنشأة اهليئات توضيح وميكن. البيئة تدابري لتطبيق املؤسسات

  )62فحة ص، 2015-2014، اعراب(
  

  املؤسسات اجلزائرية حلماية البيئة: 2اجلدول رقم 
  حلماية البيئة ةاملؤسس  السنوات
لس الوطين للبيئة  1974   .ا
لس وحتويل مهامه اىل   1977   .الري مديريةحل ا
ت والتشجري  1979   .على البيئة ظللحفا انشاء كتابة الدولة للغا
ت واستصالح االراضي  1981   كتابة الدولة للغا
  .سيس الوكالة الوطنية للبيئة  1983
توزارة البيئة   1984   .والغا
  .وزارة الداخلية والبيئة  1988
  .حتويل مهام البيئة اىل وزارة البحث والتكنولوجيا  1990
  .حتويل مهام البيئة اىل وزارة الرتبية الوطنية  1992
جلامعات  1993   .حتويل مهام البيئة اىل الوزارة املكلفة 
  .والبيئة دمج قطاع البيئة يف وزارة الداخلية واجلمعات احمللية  1994
يئة االقليم والبيئة واملفتشات البيئية لكل والية  2001   .انشاء وزارة 

ا على تنافسية املؤسسة الصناعية دراسة حالة  :املصدر         ، 63ص مؤسسة امسنت متيجة مبفتاح، "خالد أعــراب، األبعاد التسويقية للمسؤولية البيئية وانعكاسا
  .م2015-2014نيل شهادة املاجستري شعبـة الـعــلوم التجارية ختـصص تـسـويـق، جامعـة أدمحم بوقـرة بومـرداس، السنـة اجلامعية مذكرة تدخل ضمن متطلبات 

  

، اعراب( ):28( ورقايب وتربوي حتسيسي طابع ذات مبؤسسات لبيئة، اخلاصة الوزارة عمل تدعيم إىل إلضافة
 )63 فحةص، 2015- 2014
 ونشر ومعاجلة مجع على ويعمل 2002 أفريل يف الذي أُسس: املستدامة والتنمية للبيئة الوطين املرصد 

ال يف البيئة حول املعلومات تمع وتزويد الرصد مهامه من. والتقين العلمي ا ملعلومات حول ا  البيئة حالة املدين 
 .األفراد عند البيئي الوعي وتنمية الرتبية وغرس التحسني قصد
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 خيص فيما االستثمارية املشاريع مساعدة على ويعمل 2002 عام أحدث الذي: النظيفة للطاقة الوطين املركز 
 النظيفة وتصميم لتكنولوجيا املتعلقة الختبارات اخلاص والنشر والتحليل األنظف، البحث اإلنتاج تكنولوجيا
 . والعمال األعمال ملديري خمصصة مالئمة تكوينية قياسات
 يف املتمثلة األدوات االقتصادية على املستدامة والتنمية البيئة محاية إطار يف اجلزائر تبنتها اليت االسرتاتيجية تركز

 إىل اجلزائر فقد سعت. )والوقود واملياه الطاقة(الرئيسية  الطبيعية املوارد على تدرجييا رفعه أو الدعم وحتويل البيئية اجلباية
 األخضر مت اجلبائي لإلصالح وتبعا. واملاء تلوث اهلواء وخاصة التلوث مكافحة اجل البيئية من الضرائب من جمموعة اقرار

 ، إالTAPDاخلطرية  أو امللوثة لنشاطات املتعلق الرسم وفرض 1992املالية  قانون خالل من بيئية ضريبة أول ادخال
 من ترتيبات جبائية عدة استحداث مت املاضية، حيث السنوات عرب إال يتم مل اقتصادية كأداة اجلباية البيئية جتسيد أن

-2014، اعراب( :)29( الرسوم هذه أنواع أهم يلي وفيما. 2003و 2002، 2000 للسنوات املالية قوانني خالل
  )65، 64ص،  ص، 2015
 ت اخلاصة الرسوم ت اخالء رسم مثل: الصلبة لنفا  1000و 640 قيمته العائلية الذي ترتاوح النفا
 .كغ/ دج 10,5 مبلغه البالستيكية الذي يقدر األكياس على للعائلة والرسم سنو/دج
 عن ينجم اليت املصنفة املؤسسات الرسم هذا خيضع: البيئة على واخلطرة امللوثة لنشاطات املتعلق الرسم 

ر تكون هلا قد ومساوئ أخطار االستغاليل نشاطها  والفالحة، محاية واألمن العمومية، النظافة الصحة على سلبية أ
ر احملافظة والبيئة، الطبيعة  . السياحية املناطق وكذلك واملعامل على اآل

 ت اخلاص الرسم  الرسم انشاء مت إذ ،2003 لعام املالية قانون مبوجب ادخال الرسم: الصناعية السائلة النبعا
  .اجلوي التلوث على التكميلي الرسمطريقة  بنفس الصناعية وحيسب املياه املستعملة على التكميلي

  : خامتة
إطالة عمر املنتجات يف مرحلة االستخدام  سهم يفوهو ياملؤسسات رواجا يف عامل  االقتصاد الدائرييلقى منوذج 

   .البيئة ومحايةاحلفاظ على قيمتها و 
لها املتفاقمة كا مشتها للحد من محايعلى  رصاحل دداز وي هاتدهور له مثيل نظرا ل يسبق مل هتمام البيئة ىظحت 

من أجل محاية املوارد الطبيعية واحلركة اليت تقع يف قلب التنمية املستدمية  البيئية املسؤوليةعتبار ان ذلك يشكل غاية 
  .واحلفاظ عليها تلوث البيئة منواحلد  البيئية

  :ميكن اعتماد التوصيات التاليةتبعا لنتائج هذه الدراسة، 
 ت وإعادة رسكلتها لنفا   .االهتمام 
 سن القوانني احملفزة لصناعات التدوير.  
 ت   .القيام بعمليات الوعي والتحسيس حول التلوث وإعادة رسلكة النفا
 ورسوم على الصناعات امللوثة للبيئة فرض ضرائب.  
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 التحول الطاقوي من خالل تشجيع طاقات منخفضة الكربون ال سيما الطاقات املتجددة والبديلة. 
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سلبیات االقتصاد الخطي وضرورة التحول إلى اقتصاد صناعي بدیل لالقتصاد الخطي 
  )االقتصاد الدائري نموذجا(

The negatives of the linear economy and the necessity of 
switching to an industrial economy alternative to the linear 

economy (circular economy as a model) 
  

  خبميس مليانة جامعة اجلياليل بونعامة ،تعليم عايل أستاذ:1دمحم إليفي -
 . لشلف جامعة حسيبة بن بوعلي دكتور، :2عبد الرزاق زيدان -
 خبميس مليانة جامعة اجلياليل بونعامة ،"ب"أستاذ مساعد  :3 محزة بلغامل-
   

 :ملخص
ح على حساب األجيال القادمة وهدر املوارد دف هذه الورقة البحثية إىل تبيان سلبيات االقتصاد اخلطي الذي   كان يهدف إىل تعظيم األر

ح وحتقيق النمو املستدام واحملافظة على  الطبيعية وترك خملفاته يف الطبيعة مما استوجب ذلك البحث على منهج اقتصادي جديد يهدف إىل تعظيم األر
القتصاد الدائري الذي يدعو إىل إعادة استغالل املوارد بشكل مستمر من خالل ما تبقى من بيئة سليمة من خالل نظام اقتصاد التدوير أو ما  يعرف 

ت وجعلها أكثر استدامة فالتحول من منهج االقتصاد اخلطي إىل منهج االقتصاد الدائري يتطلب توافر ، إعادة استخدام وجتديد املنتجات واملكو
دف القصور يف وعي ( كاملعوقات الثقافية أهم معوقات اليت حتول دون در يف املواد الطبيعية وهذا مبراعاةاهل إىل التقليل من جمموعة من األساليب  اليت 

  .واملعوقات التسويقية واملعوقات التكنولوجيا ) كعرقلة القوانني واللوائح(واملعوقات السياسية  )واهتمام العمالء
  .املوارد االقتصادي، النمو املستداماالقتصاد اخلطي، االقتصاد الدائري،   :الكلمات املفاتيح

     .Q20 ،Q50 ،Q53: صنيفالت
Abstract 

This research paper aims to show the negatives of the linear economy, which was aimed at 
maximizing profits at the expense of future generations and wasting natural resources, This 
necessitated research on a new economic approach aimed at maximizing profits and achieving 
sustainable growth through the circular economy system, which calls for the re-exploitation of 
resources through the reuse and renewal of products and making them more sustainable. 

 The shift from the linear economy approach to the circular economy approach requires the 
availability of a set of methods, and this takes into account the most important obstacles that prevent 
this, such as cultural and political obstacles such as obstruction of laws and technology. 
Key words: linear economy, circular economy, Economic resource, sustainable growth. 
Jel Codes Classification : Q53, Q20,Q50 .  

 

 : مقّدمة -
الصناعية يف استخدامها يف تركيبة نظرا لالستغالل غري العقالين واملتزايد يف ثروات الطبيعية من طرف القطاعات 

إلضافة إىل  عمليتها ب الثروات الطبيعية لألجيال القادمة،  اإلنتاجية، بغية احلصول على اكرب عائد ممكن على حساب 
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 االقتصاد(، ونتيجة للتأثريات السلبية الناجتة عن هذا النهج من االقتصاد)التلوث(ترك خملفات الناجتة عن عملة التصنيع 
ج بديال يتوافق مع الطبيعة من خالل حسن  إىل ، أدى ذلك من قبل  الباحثني من العلماء واملتخصصني)اخلطي إجياد 

ت الناجتة عن هذه العملية يف عملية تصنيع  استغالل األمثل للموارد الطبيعية يف عملية التصنيع، وإعادة تدوير النفا
الباحثني يف هذا األمر هو التوجه إىل االقتصاد الدائري الذي كثر عنه أخرى، ومن بني أهم االجتاه الذي توصل إليه 

أمهية كبرية من خالل مسامهته بشكل كبري ) االقتصاد الدائري(احلديث يف اآلونة األخرية، حيث اكتسب هذا االقتصاد 
ت يف احلد من تدهور البيئة ومحايتها، واستنزاف مواردها الطبيعية، واحلفاظ على التنوع البي ولوجي، واالستفادة من النفا

بتحويلها ملشروعات إنتاجية عمالقة، واحلد من خماطر التغريات املناخية، كما يشجع على استخدام التكنولوجيا لدعم 
إلضافة إىل القضاء على  خلق منتجات وأنظمة يتم فيها إعادة استخدام املوارد وإعادة تدويرها أو إعادة تصنيعها، 

تالتلوث، وخفض ح   .  جم النفا
غري أن االندماج يف االقتصاد الدائري مرهون بتضافر جمموعة من اإلجراءات السياسية والتشريعية والثقافية اليت تسعى إىل 

  .التخلي عن االقتصاد اخلطي واالنتقال إىل اقتصاد الدائري 
  :ميكننا طرح  السؤال الرئيسي التايل االقتصاد الدائري يف احملافظة على ثروات األجيال القادمةواستناد إىل أمهية 

  .فيما تكمن أهم آليات االندماج يف االقتصاد الدائري كاقتصاد صناعي بديل عن االقتصاد اخلطي؟
  :الفرضيتني التاليتنيبعد طرح السؤال الرئيسي ميكننا طرح  :الفرضيات

االقتصاد الدائري دوراها هاما يف حتقيق  النمو املستدام، من خالل االستغالل األمثل للموارد الطبيعية، من  يؤدي-
  .خالل إعادة تدوير خملفات التصنيع الناجتة املرحلة األول يف مرحلة أخرى

نظام اقتصاد صناعي يعترب االقتصاد الدائري من أهم التوجهات اليت تتجه إليه أغلب الدول املتقدمة يف تطبيقه ك -
لتوجه إىل هذا وذلك من خالل توفري بنية حتتية واسرتاتيجيات  جديد معتمدا يف ذلك توفري أهم آليات اليت تسمح 

 .مناسبة لذلك
تكمن أمهية هذه الدراسة يف أن االقتصاد الدائري يعترب نظام اقتصادي جديد يسعى إىل االستغالل : أمهية الدراسة

لبيئة، واليت أصبحت مسعى حديثا تسعى إليه الدول إىل تبين هذا النهج من األمثل للموارد ال طبيعية دون إحلاق الضرر 
  .أجل احملافظة على البيئة وحتقيق النمو املستدام

  :دف من خالل هذه الدراسة إىل :أهداف الدراسة
اخلطي واالقتصاد الدائري وأمهيته وأهم  قتصاديف االاملتعلقة مبتغريات الدراسة واملتمثلة  التعاريفتسليط الضوء على أهم 

  .املبادئ اليت يرتكز عليها االقتصاد الدائري؛ وماهية أهم املتطلبات التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري
على املنهج االستنباطي  اعتمدفإننا  ،نظرا لطبيعة موضوع البحث وحماولة اإلجابة على السؤال الرئيسي:منهج البحث

، وذلك من أجل منطلقا من استقراء املعطيات الواقعية من أحباث عاملية متاحة دف وصف وحتليل خمتلف أبعاد البحث،
ليات تفعل االقتصاد الدائري يف اجلزائر   . اخلروج 
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فرتة إعداد وحترير موضع البحث  بناء على املسح املكتيب الورقي واإللكرتوين الذي قمنا به أثناء :الدراسات السابقة
، وجد ندرة الدراسات والبحوث اليت محلت لسلبيات االقتصاد اخلطي وضرورة التحول إىل االقتصاد الدائرياملتعلق 

  :والدراسات كمايلي ويف حدود سعينا ميكن عرض أهم األحباث–نفس املقاربة ملوضع حبثنا املقرتح، وبرغم من هذا 
حتت عنوان متطلبات التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري  جاءاليت  )2018قندوز و زغيب، (دراسة -

حلماية البيئة، حيث هدفت هذه الدراسة إىل إظهار نقائص االقتصاد اخلطي والطريقة املثلى للتحول إىل التحول إىل 
ت   .اقتصاد الدائري وذلك على مستوى اإلنتاج واالستهالك وتسيري النفا

الدائري كمدخل إبداعي للحد من البصمة البيئة وحتقيق التنمية السياحية  االقتصادبعنوان  )2019الرميدي، (دراسة -
املستدامة دراسة نظرية وحتليلية، حيث هدفت هذه الدراسة إىل حتليل دور االقتصاد الدائري يف احلد من البصمة البيئية، 

على البيئة، وقد توصل الباحث إىل أن االقتصاد الدائري ميثل مدخل إبداعي وإسرتاتيجي  والتأثريات السلبية للسياحة
  .للحد من تدهور البيئة الناتج عن ممارسات السلبية لألنشطة السياحية، واحلد من البصمة البيئة

ت كمدخل لالقتصاد الدائرياليت جاءت  )2019سعود و فرحات، (دراسة - عرض حالة  -حتت عنوان إدارة النفا
ت يف العملية اإلنتاجية  نية من أجل حتقيق اإلحتاد األوريب، فهدفت هذه الدراسة إىل إدارة وتدوير النفا التوجه إىل مرة 

االت العلمية والبحثي ة وحىت االقتصادية اليت هلا االقتصاد الدائري، وهلذا خلصت هذه الدراسة بتشجيع االبتكار وا
  .ارتباط بتطوير وتدعيم التحول حنو االقتصاد الدائري

ا حول  متحورواليت  )2019بن عباس، (دراسة - نظام بيئي صناعي جديد لتطبيق معايري : االقتصاد الدائريعنوا
و إبراز أمهية  التأثريات الضارة الناجتة عن االقتصاد الصناعي، حيث هدفت هذه الدراسة إىل إبراز االستدامة الشاملة

التوجه إىل االقتصاد الدائري الذي يدعو إىل االستغالل األمثل للموارد الطبيعية يف عملية التصنيع، أي االنتقال إىل منهج 
  . صديق للبيئة

، حيث الدائري من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر االقتصاد حنوالتوجه حتت عنوان  )2021زوين، (دراسة  -
هدف هذه الدراسة إىل البحث عن إمكانية اجلزائر للوصول إىل االقتصاد الدائري من أجل حتقيق التنمية االقتصادية، 

ات الكفيلة بتفعيل ركائزه من توفري العديد من امليكانيزمات واملتطلببوذلك من خالل تفعيل متطلبات االقتصاد الدائري 
جلودة واالستدامة قدرة اإلمكان، بينها الرفع تدرجييا من املعدالت احلالية  ت، السعي حنو إنتاج سلع تتسم  لتدوير النفا

ت        . إلضافة إىل قابلتها للتصليح وإعادة االسرتجاع مرة أخرى ألجل احلد من النفا
I -  االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائريمربرات االنتقال من: 

التغريات اهليكلية، االجتماعية واالقتصادية اليت أدخلتها الثورة الصناعية طريقة استخراج السلع وإنتاجها أثرت 
ر تراكمية شديدة على البيئة العاملية مبا يف ذلك املناخ  وتسليمها واستهالكها والتخلص منها، هذه التغريات أدت إىل أ

ج اقتصادي آخر يعمل وت غري النظم اإليكولوجية واستنزاف رأس مال الطبيعي وتدهوره، مما أدى ذلك على حبث عن 
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، 2017سعدي و مناصرية، ( احملافظة على حق األجيال القادمة ىخر أومن جهة  ،على احملافظة على الطبيعة من جهة
 . )868صفحة 

I -1- مفهوم االقتصاد اخلطي:  
ستخالصها من الطبيعة، يتم حتويلها يف مرحلة اإلنتاج، وبعد أن االقتصاد اخلطي يتنب من  دورة حياة مادة ما تبدأ 

لتايل يقوم االقتصاد  ت يتم التخلص منها و تسويق املنتجات تستهلك، وبعد ختلي املستهلك عنها، تصبح املادة نفا
عملية خذ، صنع، ختلص، حيث تستنزف االحتياطات احملدودة من اخلامات خللق منتجات جديد الصناعي اخلطي على 

ا املطاف يف مقالب القمامة أو يف احملارق االقتصاد اخلطي ، وهلذا جند أن )27، صفحة 2018قندوز و زغيب، ( ينتهي 
ت الباقية من استخراج اإلنتاج، وذلك ألن املصنع يوفر املوارد املستخرجة  حلقة غري كاملة نتيجة لعدم إعادة تدوير النفا

ت بعد استخدام املوارد    . (Okechukwu, Konstantinos, Fiona, & Mariale, 2018, p. 2)واستالم النفا
لتايل يتميز هذا يرتكز منوذج اال قتصاد اخلطي على أساس سهولة توفري كميات كبرية من املوارد الطبيعية والطاقة، و

ت السعة واخلدمات اللوجستية العاملية املعقدة وسلسلة  النظام بكثافات عالية من املواد والطاقة، ويعتمد على اقتصاد
ت اخلطية ت يف وقت قصري  التوريد، وعادًة ما تتحول معظم سلع االقتصاد ، وهذا جدااملوجهة حنو املستهلك إىل نفا

ت اليت تتولد من خالل عملية إنشاء السلع/ ليس سوى جزء صغري من إمجايل االنبعاث ت  ،النفا لتايل فإن االقتصاد و
نظمة البيئية اخلطية ال تساعد فقط على استنفاذ قاعدة املوارد الطبيعية بسرعة، بل تزيد كذلك من سرعة تدهور األ

ا امللوثة،  دة أ وهلذا جندالطبيعية مثل املياه واهلواء واألرض من خالل إنبعا ن أنظمة االقتصاد اخلطية غري مصممة لز
  .)4صفحة  ،2017وس و بيرت، ( القيمة املضافة اإلقليمية إذا أخذت مجيع التكاليف احلقيقية واخلفية بعني االعتبار

ربعة مراحل أساسية تتمثل يف لتايل جند أن االقتصاد اخلطي مير  استخراج املوارد الطبيعية، اإلنتاج، االستهالك، : و
نواعها  ت    .    )89، صفحة 2021بو عزارة، كنار، و بن قدور، (رمي النفا

I -2- الدائري والتوجه إىل االقتصاد ترك االقتصاد اخلطي األسباب الداعية إىل:  
إىل استنزاف املوارد الطبيعية ولذلك حنتاج إىل التحول حنو ) إنتاج، استهالك، رمي(اخلطي  االقتصادمنوذج  يؤدي

ت إىل  اقتصاد خمتلف، حيث نستهلك بطريقة رشيدة، أين املنتجات تتمتع بفرتة صالحية أطول، وأين يتم حتويل النفا
بتكار طرق جد ضافة إىل تغيري ممارسات وأسلوب حياتنا  ت، موارد جديدة،  يدة لإلنتاج واالستهالك واستغالل النفا

وحيتاج . وهناك حاجة ملحة إىل البحث واالبتكار على كافة األرصدة االقتصادية، االجتماعية، التكنولوجيا، والتجارية
ر البيئية، وتكاليف وفوائد املنتجات، وال بد من أن يصبح مفهوم تصميم ا ملنتجات علماء االقتصاد والبيئية إىل تقييم اآل

ت القياسية ، 2018قندوز و زغيب، ( إلعادة استخدامها جمددا قاعدة متكننا من االستفادة من النظم الوحدات واملكو
  .)32صفحة 
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ت يف  لتايل فإن التحول إىل االقتصاد الدائري يوفر محاية املوارد الطبيعية بسب إعادة تدوير النفا العملية و
لعرض وتقلبات أسعار أسهم املوارد الطبيعية،خلق قيمة اقتصادية وتوفري العمالة،  اإلنتاجية، اخنفاض املخاطر املرتبطة 

 .)11-9، الصفحات 2018نفاح و بطيب، ( حتسني امليزان التجاري، وخلق فرص عمل وحتقيق النمو املستدام
I -3- مفهوم االقتصاد الدائري   

أدت الثورة الصناعية إىل حتديث أساليب اإلنتاج بكفاءة وفعالية من خالل تقدمي العديد من االبتكارات يف الزراعة 
ت املعيشة، وعلى  االت نتج عنها حتقيق مكاسب اقتصادية كبرية وحتسني يف مستو والنقل واالتصاالت وغريها من ا

مر يف آليات التصنيع واإلنتاج، ظل النموذج الرئيسي للتصنيع دون تغيري إىل حد كبري، حيث، كان الرغم من التقدم املست
ت، مما يضع  -ال يزال – الستهالك اخلطي، فبعد أن تصبح السلع االستهالكية زائدة عن احلاجة تتحول إىل نفا يتميز 

ت الغربية مؤخرا التوجه حنو االقتصاد الدائري من ضغطا كبريا على موارد العامل، األمر الذي دفع العديد من االقت صاد
ت، بل ولالستفادة منها بتكاليف رخيصة وعائد كبري اجلزار، ( خالل وضع خطوات متقدمة للتخلص من النفا

  :وعلى هذا األساس ميكن تقدمي عدة تعاريف لالقتصاد الدائري، )2018
لتقدم االجتماعي واحملافظة على رأس يعرف االقتصاد  - نه نظام تبادل ومشاركة يسمح  الدائري حسب األمم املتحدة 

نه نظام اقتصادي للتبادل واإلنتاج  مال الطبيعي والتنمية االقتصادية، كما عرفته وكالة البيئة والتنمية يف الطاقة بفرنسا 
إىل ) السلع واخلدمات(والذي يهدف يف مجيع مراحل دورة حياة املنتجات ، )72، صفحة 2019سعود و فرحات، (

دة كفاءة استخدام واحلد من التأثري على البيئة   . )72، صفحة 2019سعود و فرحات، ( ز
ائية إال بكميات قليلة جدا ويف أضيق احلدود، وال  و ذلكاالقتصاد الدائري ه - ت  االقتصاد الذي ال ينتج عنه  نفا

ت واملنتجات، وإعادة االستخدام وتدوير جبودة عالية، كما  ر سلبية على البيئة ويقوم على تدوير املكو يرتتب عليه أي أ
لتايل أن السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجديد من بداية تصم يمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة و

، كما )343، صفحة 2019الرميدي، ( ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة، ومبا حيقق التنمية املستدامة
نه أسلوب اقتصادي جديد ميتاز ببصمته البيئية، حيث  ت، وإعطائها قيمة متجددة ميكن تعريفه  يهدف إىل تثمني النفا

، وكل هذا يؤدي إىل احلفاظ على املوارد الطبيعية، وترشيد كعادة تدويرها لتصري مادة أولية قابلة لإلنتاج واالستهال
  .    )55، صفحة 2021كتاف و فودوا، (استنزاف عناصر البيئة 

نه ذلك االقتصاد الذي يتم فيه إنتاج واستهالك خمتلف ومن خال ل التعاريف السابقة ميكننا تعريف االقتصاد الدائري 
دف إىل ختفيض استنزاف املوارد املستعملة  ا بطريقة عقالنية ورشيدة،  املنتجات من سلع وخدمات يف كافة مراحل حيا

قصى    .حد ممكنإىل حد أدىن حد ممكن مقابل االستفادة منها 
ن االقتصاد الدائري يتميز بسمات أساسية ميكن حصرها كاأليتومن خالل التعاريف السابقة  ، 2019الرميدي، ( جند 

  :)343صفحة 
ت؛ -    تصميم النفا
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  تعزيز القدرة على التكيف من خالل التنوع يف العمليات واألنشطة؛ -
  النظم البيئية؛التفكري يف  -
  .االجتاه حنو مصادر الطاقة املتجددة -
  .التفكري يف أجهزة الطرد -
زبشي، عبد هللا بن سلوى، و (كما أن تطبيق هذا املنهج يؤدي إىل حتقيق جمموعة من املنافع ميكن حصر ها كالتايل   

  :)43، صفحة 2019بن عباس، ( )38، صفحة 2021سايح، 
  االستفادة من املواد األولية ألكثر من مرة وهذا ما يساهم يف محاية املوارد الطبيعية؛ - 
تمع من التلوث النامجة عن رمي هذه املوارد وإتالفها بشكل عشوائي؛ -   محاية البيئة وا
  عم استقاللية مركز املنظمة يف مقابلة املوردين؛إجياد مصدر بديل للموارد األولية يساهم يف د -
ئن على عوائد مالية حىت وإن كانت بسيطة نظريه إعادته لتلك املوارد -   .   حصول الز
  اإلسهام يف توفري التكاليف؛-
  االستخدام األكثر فعالية للمواد؛-
  جذب مصادر جديدة للدخل؛-
  تطوير أسواق جديدة أو تنمية أسواق قائمة؛-
  تعزيز أدوار االستدامة للشركات وكذا عالمتها التجارية؛-
  حيافظ على قيمة املخزون ويبقى نسبيا على التقنيات القائمة؛-
  االقتصاد الدائري حمفز لالبتكار ويشجع على اإلنتاج الصديق للبيئة، االستهالك الرشيد وإعادة التدوير؛-
حللقة الصغرية األكثر رحبية؛يتيح إعادة استعمال املنتج وتصليحه وإعادة تصني-   عه يف إطار ما يعرف 
ر األزمات حدوثها،-   التقليل من أ
  .يعزز االقتصاد الدائري من القدرة التنافسية الصناعية ويساهم يف خلق فرص عمل-

ثري البصمة البيئة من خالل احلد من تدهور البيئ ة، واحلفاظ وبناءا على ما سبق يساهم االقتصاد الدائري يف احلد من 
ت الناجتة عن األنشطة السياحية والبشرية  على موارد الطبيعية، ومصادر الطاقة غري املتجددة والتقليل من حجم النفا

واحلفاظ على التنوع البيولوجي،  بشكل كبري، وتقليل نسبة تلوث اهلواء، ووضع حلول ملواجهة خماطر تغريات املناخ،
اآلليات واإلسرتاتيجيات لضمان حتقيق التنمية املستدامة، واحلفاظ على البيئة ومواردها وبذلك يعد االقتصاد الدائري أحد 

، صفحة 2019الرميدي، ( الطبيعية النادرة اليت متثل عنصر جذب سياحي قد ال يتوفر لدى الكثري من الدول السياحية
352(.  
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I -3- االقتصاد الدائري مبادئ   
، صفحة 2021كتاف و فودوا، (يستند إىل جمموعة من مبادئ ميكن حصرها يف الدائري  االقتصاد أهداف إن حتقيق

  :  )8-6، الصفحات 2018نفاح و بطيب، ( )29- 28، الصفحات 2021زوين، ( )55
لنظام ككل، وينظر هي و  :التفكري املنظومي - طريقة تساعد على فهم الطريقة تفاعل أجزاء النظام وكيفية ارتباطها 

ا تؤثر يف بعضها البعض يف إطار متكامل، واعتبار العناصر مناسبة يف سياقات البنية التحتية، والبيئة  لألشياء على أ
تمع وبناءا على العالقات املعقدة اليت تؤثر على تفاعل بني كل متغريات البيئة الداخلية واخلارجية لبيئة األعمال،  ا

  .سيكون من الصعب التنبؤ بنتائج اإلجراءات
د أمرا إن استخدام املوارد يف تدفقات دائرية أو مبعىن أخر استغالل املوارد ضمن حلقة مغلقة يع :تنظيم دورات عكسية -

ملقارنة مع النظام االقتصاد املعاصر، ومن أجل حتقيق صفة  ضرور يف االقتصاد الدائري، وهذا ما ميثل تباينا واضحا 
عادة  اية عمر املنتجات من خالل نظام، وهذا ما يتضمن عمليات تسمح  الدائرية جيب أن جتمع وتعاجل القيمة يف 

ت، املوارد إىل سلسلة القيمة مثل التجدي ت، أين يلغي مفهوم النفا ت مغذ د وإعادة التدوير، حيث تعترب النفا
ت البيولوجية والتقنية مت تصميمها عن قصد كلي تدخل ضمن دورة املواد، مبعىن تصبح خمرجات  ت(فاملكو عملية ) نفا

ت) غذاء(ما مبثابة مدخالت  ائيا مفهوم النفا     ؛لنسبة لعملية أخرى مما يزيل 
ا الكلية الكاملة من  :الفعالية من حيث املوارد - دة فعالية استخدام املوارد إلمكا يهدف االقتصاد الدائري إىل ز

  :ووفقا لقاعدة من املهد إىل املهد فإن األنشطة االقتصادية الدائرية تنقسم إىل جمموعتني ،أجل خلق اثر إجيايب
واألبنية واجلسور  املكائنو استخدام لألألت تلك األعمال واملمارسات الوقائية اليت تعزز إمكانية إعادة : موعة األوىلا -

ا إىل آجل أخر بدال من إحراجها اخلدمة وفقا ملبادئ االقتصاد اخلطي،  اليت جتاوزت عمرها اإلنتاجي، ومتتد فرتة خدما
  .دة التصنيع والرتقيات والتحسينات التقنية وذلك من خالل الصيانة واإلصالح وإعا

موعة الثانية - جمموعة األنشطة اليت حتول البضائع القدمية إىل موارد جديدة عن طريق إعادة تدوير لالستخدام يف :ا
  :ينبغينشاطات جديدة، ولالعتبار أن املوارد قد استخدمت مجيع إمكانيتها 

   معاجلة حاجة اجتماعية مالئم إلعطائه احلق يف الوجود؛جيب أن يوجه املنتج أو اخلدمة إىل: أوال
ت املناسبة والضرورية فقط، وبدون هدر؛: نيا   جيب بناء املنتج الستخدام الطاقة واملواد واملكو
ا املستهلك املنتج، حيث تعترب : لثا جيب األخذ بعني كثافة استخدام املنتج، واملقصود هو الكثافة اليت يستخدم 
ت؛املن   تجات اليت تقتضي معظم الوقت خارج االستخدام كنفا
ت - ت مغذ ت البيولوجيا واإليكولوجي كلها تدخل يف دورة حياة املواد؛ :النفا ت، فاملكو   أي ال وجود للنفا
ت احلاجة؛: التنوع قوة -   املنتجات واملواد واألنظمة تساهم يف تعزيز املرونة ملواجهة التحد
  أي تنوع الطاقة املتجددة؛ :توليد الطاقة املتجددة -
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تمع  :خلق املنفعة املتبادلة - ميتلك االقتصاد الدائري نفس هدف االقتصاد اخلطي، والذي يتمثل يف تلبية احتياجات ا
األساليب، من من السلع وحتقيق التنمية، لكن طرق استخدام املوارد وطرق حتقيق املنافع ختتلف، لذا عند تغيري هذه 

الضروري تنظيم كل نشاط خللق منفعة متبادلة بني أصحاب املصاحل من خالل تنظيم مجيع عمليات الشركة لالستفادة من 
إلضافة إىل تقدمي عروض قيمة جديدة ومناذج اإليرادات اليت تتوافق مع االقتصاد الدائري  االنتقال إىل االقتصاد الدائري، 

دة فعالية املوارد من خالل إطالة واسرتاتيجيات املنظمة امل وجهة للربح، هذا ميتد أيضا إىل مستوى سلسة التوريد، ألن ز
دة اإليرادات عن طريق بيع املزيد من  ح اليت تعترب مقصد وهدف كل مؤسسة ، ولكن ز عمر املنتج قد يقلل من األر

ت أكرب واستنزاف أعلى(املنتجات قد يؤدي إىل حدوث صراع    ).نفا
ختالف أنواعها وتوجها: لوية للمستقبلإعطاء األو  -  ا يف االقتصاد على البقاء يف حيث تعمل كل املؤسسات 

مع متغريات البيئة بل هناك مؤسسات هي من تصنع النمو، ويتحقق هذا من خالل التكيف السوق قدر اإلمكان وحتقيق 
ا واليت تعترب حمركا مناسبا لتغيري من مشكالت االقتصاد اخلطي متغريات البيئة، مث يتوجب عليهم تقييم املخاطر والتنبؤ 

       .   إىل حلول االقتصاد الدائري الذي يقدم مقاربة خمتلفة اختالفا جوهر عن الوضع الراهن املعاصر يف االقتصاد والصناعة
ت مدخالت أولية يف عملية اإلنتاج: اإليكولوجيا الصناعة -    . أي اعتبار النفا
II - ت ومتطلبات التوجه إىل االقتصاد الدائري يف اجلزائر   :حتد

ج جديد  حيافظ على ثروات الطبيعية، إال أن التوجه ) االقتصاد الدائري(اجتهت أغلب أراء الباحثني إىل التوجه إىل 
ت، لذلك جيب  ظل التزايد غري العقالين للموارد الطبيعية، خاصة يفإىل هذا النهج،  معرفة هذه املعوقات يواجه عدة حتد

  .بغية إجياد حلول تعترب مبثابة سكة لتطبيق هذا النهج لتحقيق أهدافه
II -1- ت التوجه حنو االقتصاد الدائري يف اجلزائر   :حتد

ت أو املعوقات اليت حتول دون التحول حنو االقتصاد الدائري يف اجلزائر، واليت ميكن حصرها   هناك جمموعة من التحد
  :  )52-51، الصفحات 2019بن عباس، ( كمايلي

يتطلب االقتصاد الدائري توفر التقنيات احلديثة املناسبة اليت ميكن أن تعمل من خالهلا املؤسسات  :التقنية احلديثة - 
  على إعادة االستخدام وهذا ما تفتقر إليه اجلزائر؛

حيث أن التمويل البيئي يف اجلزائر مزال يف مرحلته اجلنينية من : نقص مصادر التمويل اخلاصة مبشاريع التدوير - 
نشاء بنوك متخصصة يف متويل املشاريع البيئية؛   التكوين، فهو مل يرقى بعد على مستوى الدول املتقدمة، 

ت ورسكلتها، وذلك أي ال يوجد وطين :غياب تدخل الدولة وتشجيعها هلذه املشاريع -   واضح إلعادة تدوير النفا
ت، ضف على ذلك غياب التشجيع من طرف الدولة  رغم توقيع اجلزائر على عدد من الربامج مثل رسكلة وتثمني النفا

  هلذه املشاريع رغم فوائدها االقتصادية والبيئية،
يف جمال تدوير البالستيك فقط، وليس يف كل  ويظهر ذلك من استثمار اجلزائر :نقص اإلمكانيات املادية والبشرية - 

إلضافة إىل التكاليف الكبري؛ ا ال متلك منشآت كبرية،  ت القابلة للتدوير أل   النفا



 

االقتصاد (وضرورة التحول إىل اقتصاد صناعي بديل لالقتصاد اخلطي سلبيات االقتصاد اخلطي : عنوان املقال
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  دمحم إليفي، زيدان عبد الرزاق، بلغامل محزة
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لتوعية -  وذلك لتغيري سلوك املستهلك اجلزائري بشأن املنتجات اليت ميكن إعادة : غياب الثقافة والربامج اخلاصة 
  إدخاهلا يف الدورة اإلنتاجية مرة أخرى لتحقيق نتائج أفضل؛تدويرها، واستخدامها وإعادة 

ت يف اجلزائر يعملون بشكل غري منتظم وغري رمسي،  : عدم انتظام عملية التدوير -  معظم العاملني يف مجع وفرز النفا
ت أمر ا تقتصر على ورشات صغرية، مما جيعل ازدهار مؤسسات إعادة تدوير النفا ستحيل يف صعبا أو شبه م كما أ

  . احلاضرالوقت 
ت أخرى  :تتمثل يف الدائري داالقتصا، تواجه التحول حنو كما ميكن حصر حتد

  العمالء؛ واهتمامالقصور يف وعي  -  املعوقات القانونية
  الدائري الثقافية املرتدد؛ االقتصادتردد املؤسسات يف تطبيق  -
سلوب  -   اخلطي؛ االقتصادالعمل 
  . حمدود للمشاركة يف سلسلة القيمة أو االقتصاد الدائرياستعداد  -

  عرقلة القوانني واللوائح؛ -  املعوقات التشريعية
  الدائري؛ االقتصادالقصور يف وجود إمجاع عاملي حول حتمية تطبيق  -
  .التدابري واإلجراءات الدائرية احملدودة -

  أسعار املواد اخلام؛ اخنفاض -  املعوقات التسويقية
  تكاليف استثمارية عالية مقدما؛ -
  متويل حمدود لنماذج األعمال؛ -
  عدم وجود معايري حمددة للتطبيق؛ -
   .لنماذج األعمال الدائرية االقتصاديةاجلدوى  اخنفاض -

            )11، صفحة 2021تومي و شيبوط، (: املصدر
II -2- يل االقتصاد الدائري فعاملقرتحة لت اآلليات  

تعد مبادرات البنك الدويل يف جمال االقتصاد الدائري من أكثر التجارب جناحا واليت ميكن للكثري من الدول أن حتذو 
حذفها إلجناح جتربة االقتصاد الدائري، ويقدم البنك الدويل جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات لتمويل وإدارة مشاريع 

ت الصلبة، مبا يف ذلك القروض التقليدية والتمويل القائم على النتائج ومتويل سياسات التنمية واالستشارات وإدارة  النفا
كملها ت  ت اليت ميوهلا البنك الدويل دورة حياة النفا من مجع ونقل، وأخريا املعاجلة -الفنية، وتتناول مشاريع إدارة النفا

ت الصلبة يف البنك الدويل مايليوتشتمل السياسات ، والتخلص  واألهداف اليت متول املشاريع واستثمارات إدارة النفا
  :)26-24، الصفحات 2018اجلزار، (
 يساعد البنك الدويل احلكومات على التخطيط واستكشاف احللول املالئمة حمليا من خالل اخلربة الفنية:خلق املعرفة-

ت والتحويالت   .والبيا
ت ومعاجلتها : توفري البنية التحتية- مثل (عن طريق توفري البنك الدويل الستثمارات رأمسالية لبناء أو ترقية مرفق فرز النفا

  ؛)مقالب قريبة، بناء أو جتديد مدافن القمامة، وتوفري الصناديق، ومركبات القمامة، والشحنات، وحمطات النقل: توفري
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عن طريق تقدمي الدعم بشأن التدابري السياسية السليمة وللمؤسسات : يكل النظم التشريعية واملؤسسات القانونيةإعادة ه
ت البلدية؛   املنسقة لقطاع إدارة النفا

وذلك من خالل تطوير هيكلة الرسوم والتخطيط على املدى الطويل و مساعدة احلكومات : ضمان االستدانة املالية-
تعلى حتسني احتوا   .ء تكاليف النفا

ت الوظيفية: املواطنني إشراك-   .تغيري سلوك واملشاركة العامة هو املفتاح لنظام النفا
ت ، والفرز يف مصدر وإعادة االستخدام،  ويدعم البنك الدويل تصميم احلوافز واألنظمة التوعية لتحفيز تقليل النفا

ا على حتقيق عدد من    :األهدافوتشمل هذه السياسة يف طيا
يعتمد اسرتداد املوارد يف معظم الدول النامية اعتمادا كبريا على العمال غري الرمسيني الذين يقومون : االندماج االجتماعي-

ت املتولد وفرزها وإعادة تدويرها%20- %15جبمع    .، من النفا
ت من خالل اسرتاتيجيات مثل االندماج يف- إلضافة إىل توفري تعاجل املشاريع سبل عيش منتقي النفا  النظام الرمسي، 

  . ظروف عمل آمنة، وشبكات اآلمان االجتماعي، والقيود املفروضة على عمالة األطفال، والتعليم
ت، فهي تدعم ختفيف الغازات :التعامل مع تغيري املناخ والبيئة - تشجيع املشاريع على التخلص السليم بيئيا من النفا

ت العضوية، واعتماد تكنولوجيات التخلص الدفيئة من خالل احلد من  ت، وحتويل النفا هدر األغذية واحلد من النفا
ت يف جماري املائية ومحاية البنية  ت احلد من التخلص من النفا اليت تستحوذ على الغاز احليوي، كما تدعم مشاريع النفا

ت   .التحتية ضد الفيضا
رد الرزق من خالل احلد من احلرق املفتوح، وختفيف اآلفات وانتشار حتسن الصحة العامة وموا: الصحة والسالمة-

  .األمراض ومنع اجلرمية والعنف
غري أن التفعيل املستقبلي ألسس وركائز االقتصاد الدائري يف اجلزائر، يقتضي منا األخذ بعني االعتبار جلملة من 

طر النظرية والتجريبية لالقتصاد الدائري، وعلى العموم امليكانيزمات واملتطلبات الكفيلة بتحقيق ذلك واليت تستمد من األ
  :)748-747، الصفحات 2019مسعودي، ( يلي فإنه يتوجب ما

ت يف اجلزائر بشكل تدرجيي؛ -   الرفع من املعدالت احلالية لتدوير ورسكلة النفا
لكفاءة الطاقوية  تتعزيز إستخدام الطاقا - جلزائر، وكذا االهتمام  ودعمها يف العملية اإلنتاجية املتجددة والنظيفة 

  واإلستخراجية؛
ملواد األولية وكذا التصميم البيئي للمنتجات؛ - ملدخالت الصديقة للبيئة فيما يرتبط    حتفيز وتشجيع االهتمام 
ا قابلة للتصليح وإعادة االستخدام مرة  - هيك عن كو جلودة والدميومة قدر اإلمكان،  السعي حنو إنتاج سلع تتسم 

ت؛    نية ألجل احلد من النفا
ت يف جمال توليد الطاقة، مثل ما هو عليه الشأن يف العديد من الدول املتقدمة استخدامتشجيع  -    .النفا

  : خامتة



 

االقتصاد (وضرورة التحول إىل اقتصاد صناعي بديل لالقتصاد اخلطي سلبيات االقتصاد اخلطي : عنوان املقال
ـــــ  )الدائري منوذجا ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــ ـــ  ـــ

  دمحم إليفي، زيدان عبد الرزاق، بلغامل محزة
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الدائري أحد أهم التوجهات العاملية اليت اجتهت إليها أغلب الدول الصناعية، وترك االقتصاد اخلطي،  يعد االقتصاد
لبيئة  ، واستنزاف الكبري غري العقالين على ثروات الطبيعة، هلذا أصبحت الدول الصناعية )التلوث(الذي أحلق ضرر كبري 

القتصاد الدائري ا لذي يهدف إىل احملافظة على التنمية املستدامة أي تلبية تتجه إىل منوذج اقتصادي أخر يسمى 
لطبيعة  ت املضرة  حاجيات احلاضرة واحملافظة على احلقوق األجيال املستقبلية وذلك من خالل إعادة تدوير النفا

  .واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية
لنتائج التالية تصاد الدائريسلبيات االقتصاد اخلطي وضرورة التحول إىل االقكما أفادتنا دراسة    :اخلروج 

إلضافة إىل االستخدام األمثل  - ت أو حيدث تلوث،  يعترب االقتصاد الدائري هو ذلك االقتصاد الذي ال ينتج نفا
 للموارد؛  

ت ميكن إعادة استخدامه   - ن ما يعترب نفا يرتكز االقتصاد الدائري على فكرتني أساسيتني األوىل مفادها الوعي 
 كمورد، أما الثانية فتتمثل يف احلاجة إىل فصل النمو االقتصادي عن استخدام موارد الطبيعية؛ 

الل املوارد الطبيعة، والتخلص من مشكلة يؤدي التوجه إىل االقتصاد الدائري حال جيدا لتحقيق االقتصاد يف استغ -
 التلوث؛

يساهم االقتصاد الدائري يف توفري التكاليف، وجذب مصادر جديدة للدخل، وتعزيز العالقات مع أصحاب املصاحل،  -
ر األزمات حال حدوثها؛  والتقليل من آ

  :ويف ضوء النتائج املتوصل إليها ميكننا تقدمي التوصيات التالية
لتوجه إىل تبين االقتصاد الدائري وترك االقتصاد اخلطي الذي يهدف إىل حتقيق جيب على الدو  - ل اجلزائرية اإلسراع 

 الربح على حساب الطبيعة واألجيال السابقة؛
إن حتقيق االقتصاد الدائري مرهون بتضافر جمموعة من اإلجراءات على عدة جبهات منها القطاع العام والقطاع  -

، اجلماعات احمللية من أجل تبين هذا املفهوم، وسن قوانني جديدة تتماشى مع االستثمار يف تااخلاص، األفراد، اإلدار 
ال، إضافة إىل توجيه منط  االقتصاد الدائري، وتنفيذ املشاريع وفق أطر مناسبة، وتطوير مهارات األيدي العاملة يف هذا ا

 .االستهالك إىل املنتجات املعاد تدويرها
االت العلمية والبحثية وحىت االقتصادية اليت هلا ارتباط بتطوير وتدعيم التحول حنو االقتصاد تشجيع االبتكار وا -

 الدائري؛
ال -  .تشجيع االستثمار يف جمال االقتصاد الدائري عن طريق منح حتفيزات وتسهيالت للراغبني يف دخول هذا ا
  .الدائرياالستفادة من جتارب الدول الرائدة يف جمال االقتصاد  -
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سامسونغشركة  حالة- إعادة التدویر كدعامة للمسؤولیة البیئیة للمؤسسات االقتصادیة  
Recycling as a pillar of the environmental responsibility of 

economic enterprises - the case of Samsung 
  

 اجلياليل بونعامة خبميس مليانة جامعة ،"أ"أستاذ حماضر  :1ادمحم فرعون -
  املركز اجلامعي بتيسمسيلت ،طالب دكتوراه :2ادمحم سعيداين -
  

 ملخص 
ملخاط   تمع  ر البيئية اليت دف هذه الدراسة إىل تبيان مدى مسامهة إعادة التدوير يف حتقيق املسؤولية البيئية للمؤسسات االقتصادية فتزايد وعي ا

خذ دد صحته وحىت وجوده، وهدر املوارد الطبيعية، جيرب  هذه املؤسسات أن تراعي اجلانب البيئي يف ممارسة أنشطتها، ولتشخيص هذه احلالة قمنا 
العتماد على عدة مناهج واساليب، وذلك من خالل التحسينات املستمرة على منتجا ا شركة سامسونغ كنموذج رائد يف جمال السالمة البيئية، 

ا السلبية، و التقليل من  ثريا ت، واليت أثبتت جتربتها فعالية هذا االسلوب بيئيا واقتصاد والتقليل من  استنزاف املوارد عن طريق عملية تدوير النفا
  .وصحيا

  .املسؤولية البيئية، إعادة التدوير، املؤسسة االقتصادية، املوارد :املفتاحيةالكلمات  
  .JEL  :56Q ،Q53 ،E02 ،Q02 صنيفالت

Abstract: This study aims to show the extent to which recycling contributes to achieving the 
environmental responsibility of economic institutions, as the community’s awareness of the 
environmental risks that threaten its health and even its existence, and the waste of natural 
resources, forces these institutions to take into account the environmental aspect in the 
practice of their activities, and to diagnose this situation we have taken Samsung as a leading 
model In the field of environmental safety, by relying on several approaches and methods, 
through continuous improvements to its products and minimizing its negative effects, and 
reducing the depletion of resources through the waste recycling process, which its experience 
has proven the effectiveness of this method environmentally, economically and healthily 
Key words: Environmental responsibility, recycling, economic enterprise, resources. 

Jel Codes Classification : Q56, Q53, E02, Q02. 

  مقدمة-
ت اليت تواجه االقتصاد العاملي، حيث أن هذا األخري ومنذ ظهور  لقد أصبحت ندرة املوارد الطبيعية من أهم التحد
الثورة الصناعية اعتمد على منوذج االقتصاد اخلطي الذي أصبح غري فعال و الذي يعتمد بصفة أساسية على عمليات 

يته األساسية فكرة إعادة التدوير و سالمة البيئة من املخلفات استخراج، تصنيع، استخدام و رمي، دون أن يتضمن يف بن
دد البشرية كالتلوث، من هذا املنطلق ظهرت مناذج جديدة  الناجتة عن مزاولة االنشطة، مما طرح مشاكل بيئية خطرية 
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لغة إىل شح املوارد الطبيعية و ضرورة استغالهلا بعقالنية و احملافظة على البيئة  و سالمتها، و من بني هذه تويل أمهية 
القتصاد الدائري تمعات الصناعية يف إنتاج كميات متزايدة من القمامة، أخذت  ،النماذج ما يعرف  ومع بدء ا

تمعات يف التفكري يف  . حموراً جديداً  إعادة التدوير معىن فبدًال من إعادة تدوير املواد ألسباب اقتصادية حبتة، بدأت ا
ت إىل مدافن القمامة واحملارقكيفية احلد من تدفق ال   .نفا

ما مدى مسامهة عمليات التدوير يف حتقيق املسؤولية البيئية للمؤسسات : ويف ظل ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية التالية
  االقتصادية؟

الطبيعية املوارد  إن عمليات التدوير تساهم يف احلد من نزيف: ولإلجابة عن هذه اإلشكالية، نفرض الفرضية اآلتية
  .وتلوث البيئة

تربز أمهية املوضوع من امهية دراسة احلالة املتعلقة بشركة سامسونغ النشطة يف جمال التكنولوجيات احلديثة،  :أمهية البحث
 ،واليت تشكل اليوم العصب االساسي للمعامالت االقتصادية، وما خيلفه استعمال هذه التجهيزات على التوازن البيئي

ينا التطرق لدراسة هذه احلالة للتعرف على جتربة هذه الشركة الرائدة يف جمال إعادة التدوير واسرتجاع مستلزمات  ار
ت   .اإلنتاج والنفا

من أجل اإلحاطة جبوانب اإلشكالية اعتمد على األسلوب الوصفي التحليلي نظرا لطبيعة املوضوع  :منهج الدراسة
، حيث مت التطرق فيه إىل املفاهيم األساسية حول كل من املسؤولية البيئية للمؤسسات االقتصادية  الذي يضم جانبا نظر

 املسح على اعتمادا ،وكذا إعادة التدوير، وجانبا تطبيقيا، مت من خالله عرض جتربة شركة سامسونغ يف جمال إعادة التدوير

  .ملوضوع عالقة هلا اليت املراجع ملختلف املكتيب
هداف الدراسة واإلجابة على تساؤهلا  :راسةتقسيمات الد لقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة حماور بغية اإلحاطة 

  :الرئيسي كما يلي
مفاهيم أساسية حول املسؤولية البيئية للمؤسسات االقتصادية، وقد تناولنا من خالله، مفهوم  بعنوان: احملور األول

ااملسؤولية البيئية، دوافع وأسباب    .تبنيها، عناصرها ومستو
ا، : احملور الثاين حتت عنوان مفاهيم أساسية حول إعادة التدوير، وتطرقنا فيه إىل مفهوم عملية إعادة التدوير، متطلبا

االت  . أنواعها وأمهيتها يف خمتلف ا
انتهاجها أسلوب التدوير إلبراز مدى فقد مت دراسة جتربة شركة سامسونغ يف جمال تبين املسؤولية البيئية و  :احملور الثالث

  .حرصها على حتمل تلك املسؤولية
I - مفاهيم أساسية حول املسؤولية البيئية للمؤسسات االقتصادية  

ملقابل يساهم بقدر كبري  دة معدالت النمو، إال انه  مع ارتفاع حجم النشاط االقتصادي العاملي ورغم مسامهاته يف ز
ة كالتلوث مثال، مما يفرض على املؤسسات كما الدول مراعاة اجلانب البيئي يف مزاولة أنشطتها يف بروز مشاكل بيئية خطري 

  .وحتمل مسؤوليتها جتاه البيئة اليت تنشط فيها
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I -1-مفهوم املسؤولية البيئية للمؤسسات االقتصادية  
ر البيئية للعمليات  ا مهمة لتغطية اآل اإلنتاجية للمؤسسات االقتصادية، وتتمثل ميكن تعريف املسؤولية البيئية على أ

كما . يف عملية تطبيق املعارف اخلاصة حبماية البيئة، مع وجود وعي حقيقي بذلك لدى القائمني على اختاذ القرارات
إن املؤسسة املسئولة بيئيا هي تلك اليت تسطر أنشطتها على . تتضمن املسؤولية البيئية يف تقاريرها تقييم األداء البيئي

تمع على احملافظة عليهاأ   )2012زيدان و يعقويب، ( .ساس مبادئ بيئية، مبا يساعد ا
I -2 -يف ظل الظروف البيئية الراهنة اليت يشهدها العامل، أصبح : دوافع تبين املؤسسات االقتصادية للمسؤولية البيئية

  .املسؤولية البيئية وإدراجه ضمن اسرتاتيجيتها سواء كان ذلك طواعية أو قصرالزاما على املؤسسات االقتصادية تبين مفهوم 
I -1-1 -أهم الدوافع اليت جعلتمن بني : دوافع تبين املؤسسات االقتصادية ملفهوم املسؤولية البيئية طواعية 

 )107، صفحة 2018معزوزي و بن تريح، (  :املؤسسات االقتصادية تتبىن مفهوم املسؤولية البيئية طواعية ما يلي
لتايل تقل املخاطر الناجتة عن  - ت و تتقليل كمية النفا  واإلصدارات اإلشعاعية؛ االنبعا
 محاية األنظمة البيئية واالستخدام األفضل للموارد الطبيعية؛ -
 ومحاية طبقة األوزون؛اإلسهام ولو جبزء بسيط يف معاجلة مشكلة االحتباس احلراري  -
ملشاكل البيئية يف منطقة متركز املؤسسة وفروعها؛ - دة الوعي   ز
تمع؛ -  حتسني صورة املؤسسات بيئيا، والصورة العامة أمام ا
ة - عادة التدوير والربامج األخرى املشا   .تقليل التكلفة 
I -1-2-ال للمؤسسات االقتصادية : اسباب تبين املؤسسات االقتصادية ملفهوم املسؤولية البيئية إجبار ترك ا

واحلرية يف تبين املسؤولية البيئية من عدمه ليس أمرا صائبا، وإمنا جيب إلزامها مبوجب القوانني والتشريعات وكذا سلوك وردة 
، صفحة 2010الكرداشة، ( :يتها البيئية، وميكن إجياز هذه الدوافع كاآليتفعل املستهلكني جتاهها عندما ال تلتزم مبسؤول

31(  
من اجل تبين تلك املسؤولية وتتمثل يف محاية املؤسسات من التعرض للمخالفات القانونية نتيجة  :متطلبات حكومية - 

 لعدم االلتزام؛
ا وما إذا   :املستهلكون -  د الوعي البيئي لدى املستهلك حيث أصبح يبحث عن مصدر تلك السلع ومكو نظرا الزد

 كانت مصنعة وفق إجراء بيئي سليم أم ال؛
فهم يضغطون بشكل متواصل على إدارة املؤسسة من أجل تقدمي منتج وفق ممارسات بيئية  :املسامهون واملقرضون - 

ؤسسة إىل خمالفات تصل يف بعض األحيان إىل حد الغلق وهذا ما يتناىف مع مصاحل سليمة، ألن أي تقصري يعرض امل
 املسامهني واملقرضني؛

يشدد الكثري من املتعاقدين على إدارة املؤسسة على أن يكون منتجها مت تصنيعه طبقا ملواصفات بيئية  :املتعاقدين - 
  .معينة، وأن تكون مدخالت عملية التصنيع مصادر صديقة للبيئة
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I -1-3-مركز ( :ترتكز املسؤولية البيئية على ثالث عناصر هي: عناصر املسؤولية البيئية للمؤسسات االقتصادية
  )15، صفحة 2013جيل البحث العلمي، 

 :وتكون املؤسسة ذات مسؤولية بيئية إذا حققت ما يلي :التعهدات البيئية -1
دف دعم محاية البيئة؛تبين رؤية مؤسسية  -  شاملة 
 اختاذ تدابري محاية البيئة واحملافظة عليها كاسرتاتيجية ذات أولوية؛ -
 تبين مبادئ التدابري الوقائية؛ -
لنظام البيئي؛ -  العمل على أساس أن العمليات االقتصادية تكون مضبوطة 
ا متكاملة ومتناسقة مع اإلجراءات احلك - ومية، وتشجيع الثقافة املؤسسية اليت تسمح بتدعيم العمل على جعل قرارا

 .القيم البيئية
 :ويف هذا اإلطار ميكن ذكر النقاط التالية :إدارة املوارد والطاقة -2
 استغالل املوارد الطبيعية بكفاءة؛ -
 إنتاج واستعمال املوارد املتجددة بكفاءة؛ -
 اعتماد وتطبيق أنظمة اإلنتاج الصحيحة؛ -
 .لألداء من أجل حتقيق استمرارية النمو، ودمج التكاليف والفوائد البيئية اإلمجاليةإعداد تقييم  -
يت :املراعاة الفعلية ألصحاب املصاحل -3  :إذا حققت املؤسسة ما 
اين للسلطات و ا -  املنظمات احمللية؛اللتزام مببادئ أولوية اإلفصاح واإلعالم ا
 املستقبلية؛يتها البيئية املاضية، احلاضرة و صاحل على مسؤولغريها من أصحاب املقبول حماسبة املنظمات و  -
ا البيئية احلقيقية؛ - ثريا  االلتزام بشفافية اإلفصاح عن 
ا البيئية احلقيقية - ثريا  .تقدمي التقارير الدورية ألصحاب املصاحل حول 
I -1-4-ت املسؤولية البيئية للمؤسسات االقتصادية حسب مقاربة روبنز    Robbins مستو

ت املسؤولية البيئية يف املؤسسات االقتصادية،  2001استخدم روبنز سنة  إشارات املرور الضوئية يف تصنيف مستو
ت وهي أربعة ، صفحة 2018معزوزي و بن تريح، (  :حيث اعتمد على اللونني األخضر والبين يف حتديده هلذه املستو

108(  
دف فيه املؤسسة ألن تكون رائدة : Dark green- sustainableاملستدام  -األخضر الداكن :املستوى األول

 .بيئيا و تساهم يف حل املشاكل البيئية الوطنية، اإلقليمية و العاملية
الشاملة تكون السياسة البيئية جزء من االسرتاتيجية : Green strategicاألخضر االسرتاتيجي  :املستوى الثاين

 .للمؤسسة وتساعد على إجياد إمكانيات جديدة
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دف السياسة البيئية يف هذا املستوى ملنع املخاطر : Green-preventiveاألخضر الوقائي  :املستوى الثالث
 .البيئية احملتملة ومتكني املوارد وتوفري الطاقة

وترتكز السياسة البيئية على : Campliance Brown-traditional )االمتثال (البين التقليدي :املستوى الرابع
ت   .تلبية املتطلبات و معاجلة االنبعا

II -مفاهيم أساسية حول إعادة التدوير  
جعل تغري األوضاع بفضل التجمعات السكانية الكبرية وتضخم النشاط الصناعي وابتكار مواد صناعية استهالكية  

ديدات رئيسية على كالكرتون والبالستيك وغريها، تدبري النفا ت يعرف تغريات كبرية، وذلك بفعل ما يتسبب فيه من 
د الرتسبات امللحية والكيميائية اليت تغري من موازين الرتبة اجليولوجية والعضوية يف حال تراكم بقا  الغطاء النبايت، وازد

  .دون معاجلة
II -1-ا : مفهوم إعادة التدوير استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة  إعادة"تعرف إعادة التدوير 

يئتها " كما تعين أيضا ". من املنتج األصلي ت كالورق والزجاج واملعادن والبالستيك و أن يتم اسرتجاع بعض أنواع النفا
، صفحة 2018شا و برسويل، ( ".عرب عمليات التصنيع، ليتم إعادة استعماهلا كمواد خام لتصنيع منتجات جديدة

24(  
من خال ل التعريف أعاله يتضح أن عملية إعادة التدوير تستوجب وجود خملفات منتجات مستعملة، والقيام بعمليات 

  .وأنشطة متنوعة للحصول على منتجات أخرى بعد استعمال تلك املخلفات كمواد خام
II -2-التدوير االقتصادية إلعادةو  الفنية، البيئية املتطلبات   
II -2-1 -فين وبشكل املتعاقبة واخلطوات املتطلبات من جمموعة حقيقتها يف متثل التدوير عملية :املتطلبات الفنية 

 البد أن فإنه املرجوة، والبيئية النتائج االقتصادية حتقيق يتم ولكي التدوير إعادة عملية وهي األخرية إىل اخلطوة للوصول
، 2018قندوز و الزعيب، (  :يلي فيما وتتمثل ومتعاقبة منسقة، دقيقة خطوات وفق على لذلكىالالزمة املتطلبات تنجز

 )36، 35صفحة 
ت إنتاج منابع إىل الوصول يف واملتمثل التدوير، عملية سلسلة من األول الفين املتطلب هي :التجميع- أ  قد واليت النفا

 .املطاعم والفنادق، واملصانع املنازل، املؤسسات، املتاجر، اخلاص، القطاع الدولة، مؤسسات تكون
ت نقل عملية :النقل- ب ت بكابسات وتسمى لذلك خمصصة بسيارات تتم النفا  البلدان بعض يف وتكون النفا

ت نوع حسب متعددة صناديق على حتتوي املتقدمة ت ورق، بالستيك، زجاج، كانت سواء النفا  إخل، ... صلبة نفا
   .التدوير لعمليات املخصصة املصانع أو الطمر مكبات يف نقلها يتم حيث

 :اآليل الفرز والثانية استخداما، األكثر وهي اليدوي الفرز وهي :األوىل :بطريقتني الفرز عملية تتم أن وميكن :الفرز- ج
 عن وفصلها فرزها يتم مادة كل نوعية على للتعرف متقدمة تقنيات وفق تتم واليت التدوير عملية يف املتقدم األسلوب وهو
 .تلقائي بشكل األخرى املواد
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ئية األجهزة يف التدوير عملية ضمن التفكيك عملية تستخدم ما غالبا :التفكيك- د  اليت واملعدات امليكانيكية الكهر
 .العملية هذه يف واضحا بشر جهدا تتطلب

 والنظافة التفكيك، متطلب بعد إليها الوصول يتم واليت استخدامها ميكن اليت واألجزاء املواد استخالص تعين :النظافة-ه
 تقليل إىل يسعى والذي " الصناعي البيئي االتساق " مفهوم إىل متتد بل فحسب، اجلانب هذا على تقتصر ال هنا

ت  .للطاقة أو أخرى ملادة مصدر لتكون منها واالستفادة الصناعية النفا
ت من أو األجزاء املواد ستخالص واملتمثلة التدوير عملية متطلبات من األخري املتطلب هي: التدوير إعادة- و  املكو

  .الحقة إنتاجية عمليات يف أو إدخاهلا استخدامها إلعادة
II -2-2 -يكون  تعترب عملية إعادة التدوير لغرض احلصول على املواد الثانوية مالئمة بيئيا عندما :املتطلبات البيئية

تو استهالك الطاقة و املواد   املواصفاتو تلوث املياه و اهلواء و الرتبة أقل منها أثناء إنتاج مواد جديدة بنفس  االنبعا
طرق إنتاج املنتج و استخدامه قليلة التأثري على  له: هيمن بني أهم األسئلة اليت ميكن طرحها يف جمال املتطلبات البيئية و 

؟، هل من املمكن تغيري طرق اإلنتاج إىل أخرى أكثر مالئمة للبيئة؟، ما أمهية املنتج املالئم بيئيا البيئة و حتافظ على املوارد
ا؟لنسبة للزبون؟، ماهي   )الفزاين،( .القوانني و اللوائح البيئية الواجب مراعا

II -2-3 - عنصرا هاما جيب أخذه يف  مسألة التكلفة االقتصادية لعملية إعادة التدوير تعترب :االقتصاديةاملتطلبات
وهي تعتمد بشكل رئيسي على . نظرا الرتفاع تكلفتهااالعتبار ألن العديد من التقنيات و اإلمكانيات املتاحة يتم جتنبها 

لتايل تكاليفها . شكل وتركيبة املنتج واملواد الداخلة يف صناعته ت واملواد و فكلما زادت درجة التفكيك والفرز للمكو
  )36، 35فحة ، ص2018قندوز و الزعيب، (   .اخنفض الربح الذي ميكن حتقيقه

II -3-السروي( :هناك نوعان من إعادة التدوير: أنواع إعادة التدوير(  
II -3-1 -ويتمثل يف: إعادة تدوير املنتج: 
 إعادة تدوير املنتج (product recycling) : تعترب حال ضرور وبديال لإلنتاج اجلديد وميكن تطبيقها على

ت واألجزاء كاآليتاإلنتاج    :الكامل او املكو
إعادة تدوير املنتج مع احملافظة على شكله وبنيانه والقمة العالية له بعد صيانتها او تطويره وإعادة استخدامه لنفس -

  ؛الوظائف واملهام او غريها
ته وأجزائه لعملية اإلنتاج والتجميع ويعترب- هذا النوع أقل قيمة من النوع  إعادة تدوير املنتج بعد تفكيكه وإدخال مكو

 .السابق
II -3-2 -وتتضمن ما يلي: إعادة تدوير املواد:  
 إعادة تدوير املواد (material recycling) : إعادة التصنيع(االستفادة من املواد الداخلة يف صناعة أي منتج (

مع مراعاة شروط محاية البيئة  يف صناعات مماثلة او خمتلفة بعد فصل املواد الداخلة يف صناعته عن بعضها البعض 
  :كاآليت
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  ؛إعادة تدوير املواد من خالل إعادة تصنيعها واستخدامها كمواد تشغيل-
  .إعادة تدوير املواد من خالل معاجلتها كيميائيا او حرار لتصنيع مواد خام جديدة-

  أنواع ودورات إعادة التدوير: 1الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 :اإللكرتوين محلت من املوقع، "إعادة التدوير كأداة حلماية البيئة" أسامة نور الدين الفزاين، :املصدر

https://www.khayma.skynewsarabia.com  25/10/2019: بتاريخ.  

II -4-ت يف العديد من  :أمهية عملية إعادة التدوير ت تكمن أمهية إعادة تدوير النفا أمهية إعادة تدوير النفا
ت على كل من اجلوانب، مثل اجلانب البيئي، و  ثري إعادة النفا يت  االقتصادي، واالجتماعي، والصحي، ونذكر فيما 

  )مروان،( :هذه اجلوانب
II -4-1 نواعه، عن : اجلانب البيئي ت بشكل أساسي يف التقليل من نسبة التلوث  تساهم عملية إعادة تدوير النفا

ت اليت تساهم بشكل كبري يف تلوث البيئة بسبب إصدار الغازات امللوثة والعناصر السامة إىل طريق ختفيض تراكم  النفا
ت  ت(اهلواء، واملياه، والرتبة، عدا عن دورها يف التقليل من الضغط عن أماكن جتميع ودفن النفا ، )مكبات النفا

ت يف ختفيف أثر الن مل تساهم عملية إعادة تدوير النفا   .شاط اإلنساين على كوكب األرضو
II -4-2 - ت دوراً مهمًا يف ختفيض النفقات االقتصادية  :اجلانب االقتصادي تلعب عملية إعادة تدوير النفا

رتفاع أسعار املواد اخلام مثل النفط والفحم، حيث ميكن التقليل من  ت املتعلقة  ومساعدة الدول على مواجهة التحد
لتايل التقليل من تكلفة اإلنتاج نتيجة اخنفاض االعتماد على استرياد  لعديد من الصناعات، و املوارد األولية اخلاصة 

ت  فاتورة الضرائب، والرسوم اجلمركية، وأقساط التأمني، والنقل، ويف بعض األحيان قد يتم االستغناء عن مكبات النفا

 
 انتهاء مدة االستخدام

 األجهزة واملعدات

ت  العناصر واملكو

 مواد التشغيل

 إعادة تدوير املنتج

 إعادة تدوير املواد

املخلفات غري القابلة إلعادة 
 التدوير

 االستخدام

 اإلنتاج

 املواد األولية اخلام
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لنفع على الف تمع، كما يساهم ذلك يف توفري املوارد املالية كبرية، واستغالهلا يف استثمارات ومشاريع أخرى تعود  رد وا
ت ونقلها  إلضافة إىل تقليل تكاليف مجع النفا حيث إن إنشاء املدافن الصحية يتطلب وجود موارد مالية ضخمة، 

ت يف ختفيض استهالك املواد اخلام ال. والتخلص منها حية أخرى تساعد عملية إعادة تدوير النفا طبيعية ومن 
لتايل تقليل استهالك الطاقة الالزمة للتصنيع وعمليات اإلنتاج كما تساهم يف . املستخدمة يف الصناعات املختلفة، و

ت السامة، وتساهم عملية  ت، وانتشار احلشرات الضارة وامللو خفض تكاليف عالج األمراض الناجتة عن تراكم النفا
ت أيضًا يف ارتفاع   .عوائد القطاع السياحي عن طريق جذب السياح للمناطق النظيفة والبيئة الصحية إعادة تدوير النفا

II -4-3 ت يف التقليل من نسبة البطالة يف صفوف الشباب : اجلانب االجتماعي تساهم عملية إعادة تدوير النفا
ت الصلبة وحتويلها إىل املصانع اخلاصة يف  الراغبني يف العمل، عن طريق توفري فرص عمل جديدة يف مجع وفرز النفا

دة  تمع وز ا تساعد على تغيري سلوك أفراد ا ت، عمليات إعادة التدوير، كما أ الوعي جتاه املخاطر اليت تسببها النفا
ت يف املصدر ليتم إعادة تدويرها   . حبيث ميكن توجيه الفرد إىل تطبيق فكرة فرز النفا

II -4-4 ت النفسية : اجلانب الصحي ت من األمراض، وحاالت االكتئاب، واالضطرا حتد عملية إعادة تدوير النفا
ت وعدم ال لطرق الصحيحة، وتوفر بيئة سليمة ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة، الناجتة عن تراكم النفا تخلص منها 

  .واحلشرات الضارة، والقوارض
III - جتربة شركة سامسونغ يف جمال إعادة التدوير وتبين املسؤولية البيئية  

III -1-معلومات عن شركة سامسونغ  
ة، وحتديداً  ّ يف مدينة سيوول، وتعّد إحدى الشركات متعددة اجلنسيات،  شركة سامسونج هي شركة مقرها كور اجلنوبي

سيس  ة لسامسونج، ويعود  ّ وتضم الشركة العديد من الشركات التابعة هلا، إذ تتّحد هذه الشركات حتت العالمة التجاري
ّ 1938الشركة إىل عام  تم الشركة بصناعة األغذية، واملنسوجات، واإللكرتوني ات، وبناء م على يد يل بيونغ تشول، و

ة، وتبلغ  ّ ة يف كور اجلنوبي ّ ثري قوي على التنمية والسياسة واإلعالم والثقافة االقتصادي السفن، وغريها الكثري، وللشركة 
 .مليار دوالر أمريكي 1082من عائدات البالد، مببلغ إمجايل قدره % 17نسبة عائدات الشركة 

سيسها عبارة عن شركة ة صغرية يعمل فيها أربعون موظفًا فقط كانت شركة سامسونج خالل  ّ استثمر تشو هونغ . جتاري
ة مع سامسونج1947جاي مؤسس جمموعة مصانع هايوسونغ عام  ّ بدأت الشركة بصناعة . م استثمارات ثنائي

ات يف أواخر عام  ّ للون األسود واألبيض1960اإللكرتوني ل منتَج هلا جهاز تلفزيون يبث   فتتحت الشركة. م، وكان أوّ
م فرعًا لربجميات احلاسوب يف مدينة وارسو البولندية، وأصبح هذا الفرع أحد أهم مراكز الربجميات يف القارة  2000عام 

ة ّ م إسرتاتيجية النمو ملدة عشر سنوات تتمحور حول مخسة أعمال، إذ ترّكز هذه 2010أعلنت الشركة عام . األوروبي
ة البيولو  ّ ةالشركات على املستحضرات الصيدالني ّ ل من عام . جي ات  2012خالل الربع األوّ ّ أصبحت سامسونج لإللكرتوني

ال  أكرب مصنع للهواتف احملمولة يف العامل من حيث عدد املبيعات، لتتجاوز شركة نوكيا بذلك اليت كانت رائدًة يف هذا ا
  )العقلة( .1998منذ عام 
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III -2-انتهاج أسلوب إعادة التدوير جمال تبين املسؤولية البيئية و شركة سامسونغ يف اسرتاتيجية  
III -2-1 -منذ الثورة الصناعية، صاحب النمو االقتصادي عمليات تنقيب : أسس املسؤولية البيئية لدى سامسونغ

ولقد حذر اخلرباء من املشكالت البيئية النامجة عن عمليات التنقيب هذه . واستغالل للموارد الطبيعية على حنو مهجي
اسعة من هذه التحذيرات، وتنفذ جمموعة و  الكرتونيكسولذا، أدركت شركة سامسونج . واستنزاف املوارد املستقبلية

إجراءات االستجابة، أثناء عملية تطوير املنتجات وتصنيعها، تستخدم الشركة املوارد بكفاءة من خالل االبتكار 
  . التكنولوجي، كما تبحث عن طرق الستخدام املخلفات اليت ال ميكن جتنبها، واملنتجات اهلالكة

يتهادفة إىل حتمل مسؤوليت اسرتاتيجيةتبعا لذلك انتهجت سامسونغ و    :ها البيئية ميكن توضيحها كما 
عاد استخدام املوارد بصفة مستمرة) مستدام(دف حتقيق اقتصاد دائري -أ  ُ من أجل محاية البيئة يف وقت األزمات  ي

 .واستخدام املوارد على حنو أكثر كفاءة، وختطي املمارسة التقليدية املتمثلة يف استخدام املوارد واحدة
ضمان إمكانية إعادة استخدام املوارد عن طريق استعادة املنتج وإعادة استخدامه وإعادة تدويره تعمل سامسونج على -ب

 .بعد انتهاء عمره االفرتاضي
 .تقليل نوع املواد املستخدمة إىل احلد األدىن وحتسني طريقة التجميع-ج
د عالية القيمة عن طريق مجع كما متكنت من استعادة املوا. استطاعت تطوير طرق إنتاج تقلل استخدام املوارد-د

اية عمرها االفرتاضي  .املنتجات اليت بلغت 
مج-ه ت اإللكرتونية Re+ تعمل شركة سامسونج الكرتونيكس على تشغيل بر مج جلمع النفا ا، وهو بر ً ويتم . عاملي

ت مجع املنتجات منتهية الصالحية من خالل مراكز اخلدمة لديها أو مجعيات إعادة التدوير، وي تم إعادة تدوير النفا
ستخدام طريقة صديقة للبيئة وإعادة استخدامها كموارد مفيدة معة   3.55واستطاعت مجع إمجايل . اإللكرتونية ا

ت بني عامي   .2018و 2009مليون طن من النفا
بعد استخدام  املوارد تبتعد شركة سامسونج الكرتونيكس عن البنية السابقة املستهلكة للموارد، حيث يتم التخلص من- و

خذ بعني االعتبار إعادة التدوير مغلق الدائرة، والذي يقوم على استعادة املوارد  واحد، ومتابعة األنشطة املختلفة اليت 
وكجزء من اجلهود اليت تبذهلا إلنشاء هيكل اجتماعي إلعادة تدوير . املستخدمة وإعادة تدويرها مث إعادة استخدامها

ثري كل مادة من زوا خمتلفة على سالمة سلسلة التوريد املوارد، تقوم أ ا الرئيسية وإعادة حتليل  والً بتحليل تركيبة منتجا
تمع واالقتصاد   .والبيئة وا

III -2-2 -الذي أنشأته وتديره " مركز آسان إلعادة التدوير"يعد : مبادرات شركة سامسونغ يف جمال إعادة التدوير
لذكر أنه يتم إعادة استخدام . شركة سامسونج إحدى احلاالت املمثلة جلهود شركة سامسونج يف إعادة التدوير واجلدير 

سيسه يف عام ومن. مجيع املعادن واملواد البالستيكية الرئيسية اليت خترج من مركز إعادة التدوير لتصنيع اإللكرتونيات ذ 
 369000وحده، عاجل املركز  2018ويف عام . ، يعيد مركز آسان إلعادة التدوير تدوير املخلفات اإللكرتونية1998

أطنان من املعادن  25207وحدة من الثالجات والغساالت وأجهزة تكييف اهلواء وأجهزة تكنولوجيا املعلومات، وفصل 
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فيتم تسليم البالستيك املستخرج من املخلفات . والبالستيك إلعادة تدويرها) وم وغريهاالفوالذ والنحاس واأللومني(الرئيسية 
فرز يف مركز آسان إلعادة التدوير، إىل مصنعي البالستيك الذين يعيدون تشكيله إلعادة استخدامه ُ . اإللكرتونية، والذي ي

الشرتاك مع جهات أخرى، أسس مركز آسان إلعا ستخدام تقنية متطورة  دة التدوير نظام إعادة تدوير مغلق الدائرة و
ا من البالستيك املتجدد  2743ومت استخدام . يتيح استخدام البالستيك املتجدد يف منتجات سامسونج أُنتج  الذي-طنً

يف الثالجات وأجهزة تكييف اهلواء والغساالت اليت  2018عام  يف-عن طريق نظام إعادة التدوير مغلق الدائرة هذا 
وعندما تفكر يف البالستيك املتجدد الذي يتوفر عرب قنوات أخرى، جتد أنه مت استخدام ما يقرب من . سامسونج تنتجها

ت والشاشات وشواحن اهلواتف احملمولة 39000 فصل النحاس عن . طن يف صناعة األجهزة املنزلية والتلفزيو ُ كما ي
ت الرئيسية  ُ )األسالك والضواغط، وما إىل ذلك(املكو ومثال . عاد تدويره واستخدامه يف تصنيع اإللكرتونيات األخرى، وي

ت اهلواتف احملمولة عد أحد املوارد الرئيسية املستخدمة يف بطار ُ لت الذي ي   .آخر هو الكو
ا شركة سامسونغ يف جمال إعادة التدوير ما يلي   :ولعل اهم العمليات اليت تقوم 

ت التصنيع إىل موارد- أ ت الناجتة عن تطور املنتجات خالل عملية التصنيع كمية مهولة: حتويل نفا . تعد كمية النفا
ت املتعددة، فإن التغليف اخلاص بكل جزء  لنسبة لألجهزة اإلليكرتونية املعقدة ذات املكو تخلص منه  والذي-و ُ - ي

ت  يضيف ُضاف قدر كبري من املنتجا. كثًريا إىل النفا اية أحد املشروعات، ي ت التجريبية املستخدمة لتحسني جودة ويف 
ت ت، سوف تتلوث البيئة وتنفد املوارد. املنتج إىل سلة النفا ت . فإذا مت حرق أو دفن كل هذه النفا ولكن مبعاجلة النفا

من خالل شركة إعادة تدوير تتحمل مسئولية احلفاظ على البيئة، تستطيع سامسونج توسيع نطاق استعادة املواد القابلة 
ت بنسبة  لفعل هدفها اإلمجايل إلعادة تدوير النفا ، قبل أربع سنوات من 2016يف عام % 95للتدوير، ولقد حققت 

 .التاريخ الذي خططت له
يف اآلونة األخرية، : مواد التغليف البالستيكية املصممة لالستخدام مرة واحدة مبواد صديقة للبيئة استبدال- ب

ا حمل  ستيك واجلسيمات البالستيكية وغريها منأصبح التلوث البحري بسبب البال لبالستيك موضوعً املشكالت املتعلقة 
وضعت شركة سامسونج الكرتونيكس سياسة تغليف صديقة للبيئة  ويف ضوء تلك االجتاهات،. نقاش حاد حول العامل

ا  وتستبدل املواد البالستيكية لورق أو البالستيك احليوي أو املواد لالستخدام مرة واحدة اليت تُستخدم يف تغليف منتجا
خنفاض حمتوى الوقود األحفوري من خالل . الصديقة للبيئة األخرى والبالستيك احليوي هو بالستيك صديق للبيئة ميتاز 

ت  كما ختطط الستخدام الورق. استخدام النشا وقصب السكر وغريها من املواد احليوية احلاصل على شهادة الغا
ا حبلول عام املستدامة فق  .2020ط يف عبوات مجيع منتجا

ا- ج ا عن طريق إجراء  :إطالة العمر االفرتاضي ملنتجا تسعى شركة سامسونج الكرتونيكس لتحسني متانة منتجا
اختبارات وفحوص عدة، مثل اختبارات القوة والسقوط والعمر االفرتاضي، يف مرحلة تطوير املنتجات، حبيث يستطيع 

داء متسق ملدة أطولالعمالء االست  .متاع 
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استجابةً ألزمة املوارد املائية العاملية املتزايدة : احلفاظ على مواد املياه عالية القيمة وإعادة استخدامها وتدويرها- د
تقليل (اخلطورة، وكجزء من جهود محاية البيئة، وضعت سامسونج الكرتونيكس اسرتاتيجية ثالثية اجلوانب ملوارد املياه 

فلقد منعت إهدار املوارد املائية عن طريق استبدال الصمامات القدمية ). استهالك املياه وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها
إلضافة إىل ذلك، أصلحت . لوقف التسريب، وتطوير وحدات حتكم متطورة حبيث يتم استخدام الكمية الضرورية فقط

ا حبيث ميكن إعادة استخدام املياه و  حيث، مل يكن من املمكن إعادة استخدام املاء الذي . هاتقليل استهالكعمليا
ومع ذلك، . استُهلك يف إحدى العمليات يف عملية أخرى، حيث كانت كل عملية تتطلب استخدام املياه مبعايري خمتلفة

هود، متكنت من وبفضل هذه اجل. فمن خالل الضبط املعياري للمياه، يتم اآلن إعادة استخدامها يف عمليات متعددة
عن العام السابق، وشّكلت املياه املعاد % 8، وهو ما يزيد بنسبة 2018طن من املياه يف عام  60609إعادة استخدام 

ا البحث عن طرق خمتلفة لتقليل استهالكها للمياه . من إمجايل املياه املستخدمة% 45.1استخدامها  وهي تواصل دومً
ن كوري 100/ طن(املعتمد على مبدأ الكثافة   .2020حبلول عام  50إىل ) مليون وُ

من خالل هذه الورقة البحثية اتضح جليا مدى أمهية تبين املؤسسة االقتصادية ملسؤوليتها البيئية، حيث  :خامتة الدراسة
ماعية أصبح عامل األعمال اليوم ال يقتصر على مدى مردودية هذه املؤسسات اقتصاد فقط، وإمنا مردوديتها البيئية واالجت

ويف هذه الدراسة ومن خالل التطرق لشركة سامسونغ كنموذج، استنتجنا مدى إدراك الشركة ملسؤوليتها البيئية . وغريها
ا البعد البيئي ألنشطتها كمحدد رئيسي لنموها واستمرارها . عن طريق تسطري اسرتاتيجية واضحة املعامل تراعي يف مضمو

ت، اليت معتمدة على جممل من األساليب اليت أ ثبتت جناعتها ميدانيا، واملتمثلة أساسا يف عملية إعادة تدوير النفا
  . أكسبت الشركة مزا اقتصادية مجة، ومكانة متميزة يف جمال احملافظة على البيئة

  :بعد عرض هذه الورقة البحثية ميكن اخلروج بعدة توصيات لعلها تفيد يف حبوث اخرى :التوصيات
تمع عامة وقطاع األعمال خاصة؛نشر الوعي البيئي  -  لدى ا
 إلزام املؤسسات االقتصادية بتبين برامج تراعي اجلانب البيئي عن طريق إقرار تشريعات صارمة؛ -
 انتهاج أسلوب إعادة التدوير كعملية فعالة يف احملافظة على املوارد وتثمينها؛ -
  .حفاظا على املوارد الطبيعية ومحاية حلقوق االجيال القادمة دعم املؤسسات النشطة يف جمال اعادة التدوير واالسرتجاع -
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   اإلقتصاد الدائري أحد التوجھات الھامة لإلقتصاد البیئي وعالقتھ بالتنمیة المستدامة
The circular economy is one of the important directions of 

environmental economics and its relationship to sustainable 
development  

  
  .جامعة اجلاليل بونعامة، مخيس مليانةأستاذة حماضرة قسم أ، :1فاطمة الزهرة قسول -
   .جامعة تيسمسيلت  استاذ حماضر قسم أ، :2دمحم صالح -

  ملخص
دامة، ومدى يهدف حبثنا إىل إبراز العالقة بني اإلقتصاد الدائري والتنمية املستدامة، عن طريق تسليط الضوء عن األبعاد اإلقتصادية للتنمية املست         

واة يصبوا إليه اإلقتصاد الدائري، وتتمثل هذه األبعاد يف إجراء خفض عميق ومتواصل يف استهالك الدول من الطاقة واملوارد الطبيعية، املساتوافقها مع ما 
لطريقة األكثر فعالية، وأيضا مس لية البلدان املتقدمة ؤو يف توزيع املوارد، و إيقاف تبديد املوارد الطبيعية وذلك عن طريق إستخدام املوارد وإعادة تدويرها 

بيعية مثل عن التلوث وعن معاجلته، حيث تقع عليها مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية املستدامة، ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الط
لتايل إسهامها يف مشكالت التلوث العاملي -احملروقات  البلدان الغنية لديها املوارد املالية والتقنية كان كبريا بدرجة غري متناسبة، يضاف إىل هذا أن   -و

لصدارة يف استخدام تكنولوجيات أنظف وإستغالل املوارد بكثافة أقل ن تضطلع    .والبشرية الكفيلة 
  .البيئة، اإلقتصاد الدائري، التنمية، التنمية املستدامة: الكلمات املفتاحية

Abstract  
     Our research aims at highlighting the relationship between the Circular economy and sustainable 
development by shedding light on the economic dimensions of sustainable development, by stopping 
waste of natural resources, by drastically reducing the consumption of energy and natural resources, 
inequality in resource allocation, As well as the responsibility of developed countries for pollution and its 
treatment. 
Key words: environment, Circular economy, development, sustainable development. 

Jel Codes Classification : O10 
 
  :املقدمة-

نتاج واستهالك املوارد، أما مايتخلف عن عملية اإلستهالك من خملفات             إن التحليل اإلقتصادي قد انشغل 
ر سلبية، حيث  وفضالت فلم يكن حمل اهتمام، ولكن فيما بعد أدرك العامل خطورة املشكالت البيئية وماينتج عنها من آ

عتبارها كأساس سارع إىل اجياد حلول حلماية البيئ ة، فظهرت بذلك التنمية املستدامة اليت اعطت هلا الدول أمهية كبرية، 
إلقتصاد  ت  العاملية، وظهر أيضا مايسمى  ا ملواردها الداخلية، فعقدت من أجلها القمم واملنتد للحفاظ على سيطر

: هذا ماسنتناوله يف حبثنا هذا بطرح التساؤالت اآلتيةالدائري الذي يوازن بني التنمية اإلقتصادية ومحاية البيئة واملوارد، و 
لتنمية املستدامة؟ وأين تكمن العالقة بينهما؟ إلقتصاد الدائري؟ وماذا نعين    .ماذا نقصد 

  : أمهية الدراسة
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ا تتناول مفاهيم هامة، تتمثل يف األبعاد اإلقتصادية  أمهية        للتنمية الدراسة تستمد من اهلدف من إجراءها، حيث أ
لدراسةاملستدامة، ومدى توافقها مع ما يصبوا إليه اإلقتصاد الدائري   .، وذلك من أجل اإلجابة على اإلشكالية اخلاصة 

I.  البيئيإطار مفاهيمي لإلقتصاد الدائري واإلقتصاد  
قد ظهر خالل العقد االخري العديد من األحباث والدراسات اإلدارية واالقتصادية والربامج اليت ترتبط بعلم البيئة         

حىت أصبح مصطلح علم البيئة حيمل معاين كثرية مبا يف ذلك تعبرياتنا اخلاصة بعالقتنا مع الطبيعة والكائنات احلية األخرى 
رفع من مستوى ظروف حياته، ولذا فإن علم البيئة يف كل االحوال هو العلم أو حىت طموح اإلنسان للتعاون على ال

لإلنسان والطبيعة، وقد نشأت عدة حماوالت عاملية منظمة لتحديد أسس منهجية لتقييم السياسات واخلطط القائمة اليت 
ثري ذلك على بيئته إلضافة إىل ظهور )3، صفحة 2002نصري، البيئة والتنمية املستدامة، ( يصبوا إليها اإلنسان لتلبية طموحاته ومدى   ،

 :اخل، وهذا ماسنتناوله يف احملور اآليت...عدة مصطلحات ختدم البيئة، كاإلقتصاد البيئي واإلقتصاد الدائري
I.1 توضيح ملصطلح اإلقتصاد البيئي: 

التحليل االقتصادي يف البحث عن التكاليف اليت يتحملها استخدام أدوات  "اصطالح يعين" اقتصاد البيئة    
لتوازن البيئي تمع نتيجة لألضرار النامجة عن اإلخالل  دراسة العائد الذي حيصل  "، ومبعىن آخر يعين هذا االصطالح"ا

لتوازن البيئي تمع نتيجة للوقاية من أسباب اإلخالل    .)الرماين( عليه ا
ثري اإلقتصاد على البيئة وأمهية البيئة لإلقتصاد والطريقة املالئمة إلدارة النشاط    ويركز اإلقتصاد البيئي حول 

اإلقتصادي مبا حيقق املوازنة بني األهداف البيئية واالقتصادية وسائر األهداف االجتماعية، ويعد االقتصاد البيئي جماال من 
ارت التطبيقية يف االقتصاد،  االت التاليةا اقتصاد الصحة، اقتصاد العمل، اقتصاد التنمية، املالية الدولية، : اليت تشمل ا

ت النقود، االقتصاد البيئي ال  يتضمن إدماج مفاهيم من فروع أخرى يف اإلقتصاد ...اقتصاد ) املالية العامة مثال(وهذا ا
دة يف األبعاد املادية لالقتصاد، وينظر االقتصادالبيئي . وتطبيقها على املشكالت البيئية إىل النمو االقتصادي على أنه ز

ت   ستخدام الطاقة والعوامل االخرى مثل رأس املال واليد العاملة مع النفا وجيب النظر إىل االنتاج على أنه حتول املواد 
نوي الميكن جتنبه   .)4موسى و لطيفة، صفحة ( كمنتج 

البيئة ( وميكن فهم هذا املصطلح عن طريق تسليط الضوء عن العالقة بني اإلقتصاد والبيئة، واملتمثلة يف اآليت 

  :)عالقة تبادلية.....واإلقتصاد
  .يرتكز مفهومي علم اإلقتصاد والبيئة على عنصر املوارد -
اشباع احلاجات اإلنسانية املتعددة املتجددة ، وهذا اإلشباع لن يتحقق إال من اهلدف النهائي لعلم االقتصاد هو  -

  .خالل املوارد البيئية
لبيئة -   .اإلنسان والسلوك اإلنساين هو احملور األساسي للدراسات املتعلقة 
 فإن إدارة البيئة تتمثل املشكلة اإقتصادية يف الندرة النسبية للموارد ويعمق هذه الندرة التلوث البيئي، ومن مث -

  .الميكن أن تنفصل عن جمال علم اإلقتصاد
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ر اإلقتصادية املرتتبة عليه -   .يهتم علم اإلقتصاد مبوضوع التلوث البيئي نظرا لأل
  :علم اإلقتصاد البيئي يهتم بثالثة مواضيع أساسية هي -

 ر اإلقتصادية املرتتبة على التدهور البيئي  .حتديد اآل
 ادر التدهور البيئيمعرفة أسباب ومص. 
 ا منع حدوث التدهور البيئي    .استخدام األدوات االقتصادية اليت من شأ

I.2 فروع إقتصاد البيئة:  
  :)إقتصاد بيئي( تتمثل فروعها يف اآليت

I.1.2 يهتم وحيلل عالقة ميثل اقتصاد البيئة اجلزئي جزءاً من اقتصاد املؤسسة الذي : اقتصاد البيئة اجلزئي
لبيئة الطبيعية والتطور النوعي للبيئة احمليطة وأثر السياسات البيئية على املنشأة والقتصاد البيئة على . املؤسسة 

 :مستوى املنشأة املهام التالية
 ئح وتقدمي املشورات والنصا دراسة وحتليل إجراءات محاية البيئة على املنشأة وأهدافها وعلى تعظيم الربح فيها

 .للمؤسسة املناسبة واملنسجمة مع متطلبات محاية البيئة
 املسامهة يف توجيه اإلنتاج مبا تقتضيه التوجهات والتعليمات واللوائح البيئية. 
 دراسة االستثمارات البيئية اليت حتد من األخطار البيئية. 
 ثري محاية ا ح إعطاء املعلومات حول تكاليف محاية البيئة ونفقات االستثمار و ت األر لبيئة على حسا

 .واخلسائر وحتليل اجلدوى البيئية للمشاريع
  إعطاء النصائح وحتليل املشاكل ودراسة آفاق املستقبل لبعض فروع االقتصاد الوطين يف ضوء التطورات البيئية

 .كمنشآت اخلدمات والنقل وصناعة محاية البيئة والتجارة والتأمني
ملقارنة مع اقتصاد البيئة الكليإن اقتصاد البيئة اجلزئي على  مهية كبرية    .مستوى املنشأة ال حيظى 

I.2.2 من .. يتناول اقتصاد البيئة الكلي مشاكل البيئة على مستوى االقتصاد ككل:اقتصاد البيئة الكلي
العتبار احملافظة على نوعية  خذ  ت أعلى من الرفاه االجتماعي املستدمي الذي  أهدافه الوصول إىل مستو

ت عليا  :ويعاجل اقتصاد البيئة الكلي املوضوعات التالية. البيئة عند مستو
  التقومي املادي والنقدي لألضرار البيئية وكذلك تقومي التحسني البيئي الناجم عن السياسة البيئية يف النشاطات

 .احلكومية واخلاصة
 ية وكذلك الصالت القائمة بني السياسات حتديد ودراسة الصالت القائمة بني البيئة واألهداف االقتصادية الكل

 .االقتصادية والسياسات البيئية
ا  :والقتصاد البيئة الكلي جمموعة من الوظائف جيب أن يقوم 
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  اقتصاد البيئة كجزء من العلوم االقتصادية الكلية، أي ليس فقط ختصيص التكاليف على مستوى املؤسسة وإمنا
تمع وعلى مست  .وى االقتصاد ككلالتكلفة على مستوى ا

 تقدمي املعلومات واالستشارات اليت ميكن على أساسها اختاذ القرارات وذلك من خالل: 
 تقومي األضرار البيئية وإجراءات محاية البيئة ونتائج تلك اإلجراءات. 
  املوجودةتقومي تطور أدوات السياسة البيئية سواء احمللية منها أو العاملية وحتديد إىل أي مدى مت حل املشاكل. 
 ثري محاية البيئة على األهداف االقتصادية الكلية وحتديداً على العمالة والنمو االقتصادي  .تقومي 
   تقومي العالقات بني السياسات البيئية واالقتصادية ذات الصلة فالسياسة البيئية تؤثر يف السياسات األخرى؛

 .الطاقة واملواردكالسياسات اإلقليمية وسياسة النقل واملواصالت وسياسة 
I.3 اإلقتصاد الدائري كتوجه هام لإلقتصاد البيئي:  

تت من األمور املعلومة للكافة، األمر الذي حفز الكثريين         التأثريات الضارة للنظم االقتصادية الصناعية العاملية 
يلة أكثر توافقا مع الطبيعة، من العلماء واملفكرين من القلب النابض هلذه النظم يف الغرب على السعي إلجياد رؤى بد

لبيئة، واستنزافا ملواردها، ومن مث أكثر استدامة، من بني تلك األفكار الكربى البازغة يف العامل اآلن، واليت  وأقل إضرارا 
، والذي يعين االقتصاد الصناعي الذي ال Circular Economy تبناها اإلقتصاد البيئي، فكرة االقتصاد الدائري

، من بداية تصميمه ومنذ النية يف إنشائه، والذي حيتوي على منطني من تدفق املادة، ينتج نفا   ت أو حيدث تلو
ت تقنية وهي مصممة للتدوير جبودة  مان، ومغذ ال احليوي  ت بيولوجية مصممة لكي تعود للدخول يف ا مغذ

ال احليوي فضال عن أن  تكون قابلة لإلصالح والتجديد منذ تصميمها عالية داخل منظومة اإلنتاج دون أن تدخل ا

 . )سعيد(
II. إطار مفاهيمي للتنمية املستدامة:  
II. 1 .مفهوم التنمية املستدامة:  
انعقدت قمة األمم املتحدة حول البيئة البشرية مبدينة استكهومل، حيث  1972جويلية  16-05يف الفرتة ما بني        

املؤمتر للمرة األوىل القضا البيئية وعالقتها بواقع الفقر وغياب التنمية يف العامل، ومت اإلعالن عن أن الفقر قش هذا 
حية أخرى إنتقد مؤمتر ستوكهومل الدول واحلكومات اليت ال زالت تتجاهل البيئة  وغياب التنمية مها أشد أعداء البيئة، من 

املؤمتر أول وثيقة دولية تضمنت مبادئ العالقات بني الدول والتوصيات اليت  عند التخطيط للتنمية، حيث صدر عن هذا
، 2013الغين، ( تدعو كافة احلكومات واملنظمات الدولية الختاذ تدابري من أجل محاية البيئة وإنقاذ البشرية من الكوارث البيئية

  )30-29الصفحات 
ا عبارة عن نشاط شامل لكافة القطاعات سواء يف الدولة          ّ تعرف التنمية املستدامة مبفهومها الشامل والعام على أ

أم يف املنظمات أم يف مؤسسات القطاع العام أو اخلاص أو حىت لدى األفراد، حيث تشكل عملية تطوير وحتسني ظروف 
جتاربه، وفهم الواقع وتغيريه حنو األفضل، والتخطيط اجليد للمستقبل، وذلك الواقع، من خالل دراسة املاضي والتعلم من 
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ت واملعارف اليت ميتلكها  ة واملادية مبا يف ذلك املعلومات والبيا ّ عن طريق االستغالل األمثل للموارد والطاقات البشري
مهية التعلم امل ستمر واكتساب اخلربات واملعارف وتطبيقها، املقيمون على عملية التنمية، مع احلرص على اإلميان املطلق 

ة واالقتصادية  ّ ة بل تشمل التنمية االجتماعي ّ االت احلياتي وال تقتصر التنمية على جانب واحد أو جمال واحد فقط من ا
دف بشكل رئي ة والتعليمية والتقنية وغريها، حبيث  ّ ة واإلنسانية والنفسية والعقلية والطبي ّ سي إىل رفع والسياسية والعسكري

ترى اللجنة الدولية للبيئة والتنمية اخلاصة . وحتسني املستوى املعيشي لدى األفراد، وضمان معيشة أفضل لألجيال القادمة
ا  العملية "مبؤمتر مستقبلنا املشرتك والذي يعترب املؤمتر األول الذي استخدم مفهوم التنمية املستدامة بشكل صريح على أ

االيت تليب احتياجات    .)صالح، مفهوم التنمية املستدامة( "احلاضر دون أن يعرض للخطر قدرة األجيال التالية على إشباع احتياجا

 Sustainableولقد أدى االرتباط الوثيق بني البيئة والتنمية إىل ظهور مفهوم للتنمية يسمى املستدامة 

Development  لعالقة املتبادلة ما بني االنسان وحميطه الطبيعي دف إىل اإلهتمام  وهي تنمية قابلة لإلستمرار واليت 
تمع وتنميته تمع وتوفري فرصة العمل , وبني ا والرتكيز ليس فقط على الكم بل النوع مثل حتسني توزيع الدخل بني أفراد ا

دف التنمية ا, والصحة والرتبية واإلسكان ملستدامة أيضًا إىل اإلهتمام بشكل رئيس بتقييم األثر البيئي واالجتماعي و
وحيث أن البيئة هي املخزون الطبيعي للموارد اليت يعتمد عليها االنسان وأن التنمية هي . واالقتصادي للمشاريع التنموية

تمعات للوصول إىل الرفاهية واملنفعة، لذا فإن األهداف  التنموية البيئية يكمل بعضها البعض األسلوب اليت نتبعها ا

  . )2002نصري، البيئة والتنمية املستدامة، (
II. 2 .مبادئ التنمية املستدامة 

بدأت تتبلور عقيدة بيئية جديدة مع بداية القرن الواحد والعشرين، تبناها البنك العاملي،  و تقوم هذه العقيدة على عشر 
  :)14، صفحة 2012قامسي، ( أساسيةمبادئ 

ت بعناية :  املبدأ  األول    حتديد األولو
ت، وتنفيذ إجراءات العالج على مراحل،    اقتضت خطورة مشكالت البيئة وندرة املوارد املالية، التشدد يف وضع األولو

ر الصحية واإلنتاجية واإليكولوجية ملشكالت البيئة، وحتديد املشكالت  وهذه اخلطة قائمة على التحليل التقين لآل
  .الواجب التصدي إليها بفعالية

  االستفادة من كل دوالر: املبدأ الثاين
  .كانـت معظم السياسات البيئية، مبا فيها السياسات الناجحة مكلفة بدون مربر، وبدأ التأكيد على فعالية التكلفة   

جا متعدد الفروع،  ويناشد املختصني  إن هذا التأكيـد يسمح بتحقيق اجنازات كثرية مبوارد حمدودة، وهو ما يتطلب 
 .ال البيئة، العمل معا على حتديد السبل املثلى للتصدي للمشكالت البيئية الرئيسيةواالقتصاديني يف جم

 
 
  



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 399 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  اغتنام فرص حتقيق الربح لكل األطراف: املبدأ الثالث
إن  بعض املكاسب يف جمال البيئة سوف تتضمن تكاليف و مفاضالت، والبعض اآلخر ميكن حتقيقه كمنتجات فرعية 

واحلد من لفقر، ونظرا خلفض املـوارد اليت تكرس حلل مشكالت البيئة، منها خفض  لسياسات صممت لتحسني الكفاءة
  .الدعم على استخدام املوارد الطبيعية

  استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا: املبدأ الرابع
طبيق، فعلى سبيل إن احلوافز القائمة على السوق والرامية إىل خفض األضرار الضريبية، هي األفضل من حيث املبدأ والت  

لنسبة لعمليات  ت، رسوم قائمة على قواعد السوق  املثال تقوم بعض الدول النامية بفرض رسوم االنبعاث وتدفق النفا
  .االستخراج

  االقتصاد يف استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية: املبدأ اخلامس 
جيب العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيما وقدرة، مثل فرض ضرائب على الوقود، أو قيود على االسترياد ألنواع   

  .معينة من املبيدات احلشرية، إدخال مبدأ احلوافز على املؤسسات الصناعية اليت تسعى إىل التقليل من األخطار البيئية
  العمل مع القطاع اخلاص : املبدأ السادس

عتباره عنصرا أساسيـا يف العملية االستثمارية، وذلك  جيب   على الدولة التعامل جبدية وموضوعية مع القطاع اخلاص، 
ن الشركات لديها أنظمة سليمة ) اإليزو(من خالل تشجيع التحسينات البيئية للمؤسسات وإنشاء نظام  الذي يشهد 

  .لإلدارة والبيئة
  واطننياإلشراك الكامل للم: املبدأ السابع

عند التصدي للمشكالت البيئية لبلد ما، تكون فرص النجاح قوية بدرجة كبرية، إذا شارك املواطنون احملليون، ومثل هذه   
  : املشاركة  تكون ضرورية لألسباب اآلتية 

ت؛ - 1   قدرة املواطنني على املستوى احمللي على حتديد األولو
 على املستوى احمللي؛أعضاء اجلماعات احمللية يعرفون حلوال ممكنة  - 2
 أعضاء اجلماعات احمللية يعملون غالبا على مراقبة مشاريع البيئة؛ - 3
 .مشاركة املواطنني ميكن أن تساعد على بناء قواعد مجاهريية تؤيد التغيري - 4
  توظيف الشراكة اليت حتقق جناحا: املبدأ الثامن 

تمع  –القطاع اخلاص  –احلكومة ( ي تشمل ينبغي على احلكومات االعتماد على االرتباطات الثالثيــة التـ  منظمات ا
  . ، والعمل خبطط متكاملة للتصدي لبعض قضا البيئة)املدين

  حتسني األداء اإلداري املبين على الكفاءة والفعالية: املبدأ التاسع
دىن التكاليف، فمثال أصحاب املص  انع  يستطيعون خفض نسبة بوسع املديرين البارعني إجناز حتسينات كبرية يف البيئة 

 .بفضـل حتسني تنظيم املنشآت من الداخل%  80إىل %60التلوث للهواء والغبار من 
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  إدماج البيئة من البداية : املبدأ العاشر
كيد، وتسعى معظــــم البلدان اآلن إىل تقي  يم عندمــا يتعلـــق األمــــر حبماية البيئــــة، فإن الوقاية خري من العالج بكل 

تت تضع يف احلسبان التكاليف واملنافع النسبية عند تصميم  جلدوى البيئية، و ختفيف الضـــرر وتبين ما يعرف 
ا جتعل من البيئية عنصـــرا فعاال يف إطار السياسات االقتصادية واملالية واالجتماعية  لطاقة، كما أ إسرتاتيجيتها املتعلقة 

  .والتجارية
II. 3 .ستدامةأهداف التنمية امل:  

ن2016يناير /يف اليوم األول من ، 2030خلطة التنمية املستدامة لعام  17الـ  أهداف التنمية املستدامة ، يبدأ رمسيا سر
رخييةيف  2015/ اليت اعتمدها قادة العامل يف سبتمرب  —وستعمل البلدان خالل اخلمسة عشر سنة املقبلة    .قمة أممية 

على حشد اجلهود للقضاء على الفقر  — واضعة نصب أعينها هذه األهداف اجلديدة اليت تنطبق عامليا على اجلميع
حيث تتمثل ، جبميع أشكاله ومكافحة عدم املساواة ومعاجلة تغري املناخ، مع ضمان اشتغال اجلميع بتلك اجلهود

  :)أهداف التنمية املستدامة( األهداف يف اآليت
  .القضاء على الفقر -
  .القضاء التام على اجلوع -
  .الصحة اجليدة والرفاهية -
  .التعليم اجليد -
  .املساوات بني اجلنسني -
  .املياه النظيفة والنظافة الصحية -
سعار  -   .معقولةطاقة نظيفة و
  .العمل الالئق ومنو اإلقتصاد -
  .الصناعة واإلبتكار واهلياكل األساسية -
  .احلد من أوجه عدم املساواة -
  .مدن وجمتمعات حملية مستدامة -
  .أمناط األستهالك واإلنتاج املستدامة -
  ).اإلقتصادات النظيفة ذات نسبة كربون قليلة( العمل املناخي -
  ).يطات والبحار تعترب قنوات حيوية للتجارة والنقلاحمل( احلياة حتت املياه -
ت ومكافحة التصحر( احلياة يف الرب -   ).إدارة الغا
  .السالم والعدل واملؤسسات القوية -
  .عقد الشركات لتحقيق األهداف -
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III  .اإلقتصاد الدائري حيقق أبعاد التنمية املستدامة            
، واليت  اإلقتصاد الدائري والتنمية املستدامة من خالل بعض األبعاد اإلقتصادية هلذه األخريةالعالقة بني تظهر           

تتماشى مع أهداف اإلقتصاد الدائري الذي يوازن بني التنمية اإلقتصادية ومحاية البيئة واملوارد ويركز على إستخدام املوارد 
لطريقة األكثر فعالية وكفاءة    :)املغريب( وتتمثل هذه األبعاد فيمايلي. وإعادة تدويرها 

لنسبة للدول الصناعية يف الشمال فإن التنمية املستدامة تعىن إجراء  :الفردي من املوارد الطبيعيةحصة االستهالك  •
خفض عميق ومتواصل يف استهالك هذه الدول من الطاقة واملوارد الطبيعية، وإجراء حتوالت جذرية يف األمناط احلياتية 

لنسبة للدول الفقرية فالتنمية املستدامة تعىن توظيف السائدة، واقتناعها بتصدير منوذجها التنموي الصناعي عاملي ، أما  ًا
فبالنسبة لألبعاد االقتصادية للتنمية املستدامة نالحظ  .املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة للسكان األكثر فقراً يف اجلنوب

يف العامل، أضعاف ما يستخدمه  أن سكان البلدان الصناعية يستغلون قياسًا على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية
ت املتحدة أعلى . سكان البلدان النامية ومن ذلك مثال أن استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز والفحم هو يف الوال

أعلى بعشر مرات يف   "OCDE"مرة، وهو يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الـ 33منه يف اهلند ب 
   .لبلدان النامية جمتمعةاملتوسط منه يف ا

لنسبة للبلدان الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات متواصلة من  :إيقاف تبديد املوارد الطبيعية • فالتنمية املستدامة 
ت االستهالك املبددة للطاقة واملوارد الطبيعية وذلك عرب حتسني مستوى الكفاءة وإحداث تغيري جذري يف أسلوب  مستو

وتعين التنمية املستدامة أيضا . البلدان الناميةوال بد يف هذه العملية من التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إىل . احلياة
دد التنوع البيولوجي يف البلدان األخرى دون ضرورة، كاستهالك الدول املتقدمة للمنتجات  تغيري أمناط االستهالك اليت 

النقراض    .احليوانية املهددة 
صناعية مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية وتقع على البلدان ال :مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته •

لتايل إسهامها يف مشكالت التلوث  -املستدامة، ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل احملروقات  و
ن يضاف إىل هذا أن البلدان الغنية لديها املوارد املالية والتقنية والبش. كان كبريا بدرجة غري متناسبة  -العاملي رية الكفيلة 

ا حنو محاية  لصدارة يف استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم املوارد بكثافة أقل، ويف القيام بتحويل اقتصاد تضطلع 
  . النظم الطبيعية

  : اخلامتة
العالقة بني اإلقتصاد الدائري والتنمية املستدامة  توصلنا إىل النتيجة األساسية اليت تظهر لنامن خالل البحث          

من خالل األبعاد اإلقتصادية هلذه األخرية، واملتمثلة مثال يف إيقاف تبديد املوارد الطبيعية، و مسؤولية البلدان املتقدمة 
ملوارد احلرة  التصنيع املتنامي قد جلب صورا كثرية للتلوث البيئي تتعلق معضمهاعن التلوث وعن معاجلته، حيث أن 

، وهذا ما يصبوا إليه أيضا اإلقتصاد الدائري فهو يوازن بني التنمية اإلقتصادية ومحاية البيئة واملوارد ويركز )كاملاء واهلواء(
لطريقة األكثر فعالية وكفاءة   :، ومن خالل هذا نقدم التوصيات التاليةعلى إستخدام املوارد وإعادة تدويرها 
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  .متواصل يف استهالك الدول من الطاقة واملوارد الطبيعيةإجراء خفض عميق و -
  .املساواة يف توزيع املوارد -
لطريقة األكثر فعالية -   .إيقاف تبديد املوارد الطبيعية وذلك عن طريق إستخدام املوارد وإعادة تدويرها 
مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية املستدامة، ألن تقع عليها وأيضا مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته، حيث  -

لتايل إسهامها يف مشكالت التلوث العاملي -استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل احملروقات    .و
  :قائمة املراجع
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ة ة االقتصاد ة وأهداف التنم اسة البیئ ، حلقة ر بین الس   . المستدامة االقتصاد الدائر
The circular economy , a link between environmental policy 

and sustainable economic development goals. 
  

 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة   أستاذ حماضر أ، :1قويدري قوشيح بومجعة  -

 جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة   أستاذ حماضر أ، :2صغري موح مرمي  -
  

 : امللخص
عتباره جزء من السياسة     ت يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية املستدامة  البيئية  حاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة دور إعادة تدوير النفا

ثري واضح على  اإلنفاق على محاية البيئة يتزايد بشكل مضطرد على املستوى احمللي وعلى املستوى العاملي وهلذا فاإلنفاق أن العامة ، حيث الحظنا  
ت واملواد الضارة: البيئية على أربعة جماالت رئيسية وتشمل السياسة اإلنتاج واالستثمار واالستهالك وعلى سوق العمل، محاية  ،إزالة الفضالت والنفا

  .التوعية البيئية ،تطوير التكنولوجيا النظيفة بيئيا، وتنقية املياه واهلواء ومكافحة الضوضاء
 .، اقتصاد بيئي اقتصاد دائري، سياسة بيئية ، تنمية اقتصادية :  تاحيةالكلمات املف

  JEL: ، Q56 صنيفالت
Abstract  
       this study, we tried to know the role of waste recycling in achieving the goals of 
sustainable economic development as part of the general environmental policy, as we noticed 
that spending on environmental protection is steadily increasing at the local and global 
levels. Therefore, spending has a clear impact on production, investment, consumption and 
the labor market. The environmental policy includes four main areas: the removal of waste, 
waste and harmful materials, the protection and purification of water and air, and noise 
control, the development of environmentally clean technology, and environmental awareness. 
Key words: Circular economy, environmental policy, economic development, ecological 
economy 
Jel Codes Classification : Q56  

 

  :مقّدمة-
فمن خالل السياسة البيئية ميكن التأثري على عدة  ثري مباشر للسياسة البيئية على األهداف االقتصادية ،هناك 

الشغل يكون التأثري إما اجيابيا أو سلبيا فعدم ترخيص الدولة إلقامة مشاريع تعتربها مضرة :على سبيل املثال .جماالت 
ثر سلبيا على التشغيل للبيئية أو إغالق مصانع قائمة لإلضرار الكبرية ال والعكس إذ انه ميكن من .يت حتدثها يف الطبيعة 

خالل الطلب املتزايد على املعدات والتقنيات والتجهيزات البيئية من خلق فرص عمل جديدة اليت تقوم بتقدمي هذه السلع 
لسياسات البيئية فهناك اثر سليب.واملعدات والتجهيزات   يتمثل يف توقف أو عرقلة النمو ويتأثر النمو االقتصادي أيضا 

يف األمد القصري من خالل اإلنفاق على االستثمارات غري اإلنتاجية يف محاية البيئة ،وهناك اثر اجيايب يتمثل يف تطور 
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ثري اإلنفاق على النمو يف املدى البعيد   كما أن.تكنولوجيا محاية البيئة واليت تعترب دافعا يف النمو االقتصادي فضال عن 
 . النمو االقتصادي العشوائي يؤدي إىل تلويث البيئة وتدمري مواردها الطبيعية

أما يف حالة عدم وجود سياسة حلماية البيئة فستصبح املناطق الصناعية وحىت السكانية مناطق ملوثة يصعب 
تالعيش، فيها لتلوث هوائها ومياهها وتراجع النمو االقتصادي بسبب نقص إنتاجية الرتبة  ت والنبا والعكس . احليوا

لبيئة صعبا  صحيح فحماية البيئة يف ظل سياسة بيئية معتمدة على مبدأ املتسبب يدفع سيصبح إنتاج املنتجات الضارة 
لتايل تزدهر صناعة محاية البيئة وتنتعش صناعات .أو غري ممكن، وبناء املنشآت امللوثة للبيئة مكلفا جدا أو غري ممكن و

ا، و بذلك جاءت هذه املداخمعدات وجت لة هيزات تنقية ومعاجلة املياه وتصفية اهلواء واملواد العازلة فتعود البيئة إىل تواز
  ما هي أمهية إعادة التدوير كجزء من حل السياسة البيئية العامة يف حتقيق التنمية املستدامة ؟ :لإلجابة على التساؤل التايل 

I -  تاإلجراءات الدولية واحمللية  .للتصدي ملشكلة النفا
ن  قامت منظمات عاملية خبطوات جادة للقضاء على مشكلة التلوث البيئي ، متثلت  يف إلزام الدول املتقدمة 

ا الصناعية إجراءات للحد من التلوث وهدر املوارد الطبيعية  هظة .تتخذ مصانعها وشركا غري أن هذه اإلجراءات 
دة نشاطها يف الدول النامية اليت ال تفرض مثل هذه اإلجراءات ،فمثل  التكاليف مما جيعل بعض الشركات تعمل على ز

ففي .هذه الشركات تسعى بكل جهد إىل احلصول على اكرب عائد بغض النظر عن اثر هذه املنتجات على البشر والبيئة 
إلضافة إىل منظمات دول كثرية ظهرت أحزاب تدعوا للحفاظ على البيئة ،كما قامت األمم املتحدة بعدة بر  امج 

ومقره نريويب ،واالحتاد الدويل للمحافظة على الطبيعة )   UNEP(واحتادات دولية للمحافظة على البيئة مثل اليونيب 
ومع بداية .واالحتاد والصندوق مقرمها يف سويسرا ) WWF(والصندوق الدويل لألحياء الربية ) UCW(واملوارد الطبيعية 

بدأت مناقشات مشاكل البيئة بصورة مكثفة يف أروقة األمم املتحدة ،ومنذ ذلك التاريخ اعترب هذا العام البداية  1969عام 
ملشاكل البيئية حث وعامل ملناقشة موضوع املشكلة البيئية  2200وعقب ذلك كان اجتماع ضم .اجلادة لالهتمام العاملي 

ية يف مدينة موننت الفرنسية الذي خلص إىل جمموعة من التوصيات لتدارس مشاكل البيئة اإلنسان 1971،وخصص عام 
م جتاه مشاكل التدهور البيئي  ألمم املتحدة لتبيان أرائهم ومقرتحا ، 2002موسى، ( .وتقرير وجه إىل األمني العام 

 .)95صفحة 
I -1- مؤمتر ستوكهومل و توصياته .  

شراف األمم املتحدة حبضور ممثلي قرابة   1972جرى مؤمتر استكهومل  للبيئة يف  ، والذي استغرق قرابة العامني 
ئق 130 ئق من بني هذه الو  Baber"لـ"ليس لنا إال األرض "دولة، وقد صدر عن هذا املؤمتر عديد من املنشورات والو

Word   "و"Rene Dabaus ." هذا املؤمتر على اختالف وجهات النظر بني كل من الدول كما كشف املناقشات يف
فقد أمجعت أراء الدول الصناعية على أن يبقى . املتقدمة صناعيا والدول النامية حول السلوكيات اإلنسانية اجتاه البيئة

لرغم مما يعانونه من اثر املشكلة البيئية اقتصاد وصحيا واجتماعيا  الوضع بدون خطط لتاليف مشكالت التدهور البيئي 
ولقد كانت ترمي أراء جل الدول النامية إىل عدم االنزعاج أو اعتبار التدهور البيئي شيئا خطريا مادام حيقق ارتفاعا يف . 

تمعات    )22، صفحة 1981الرشيد، ( .مستوى معيشة أبناء هذه ا
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إىل جانب ما سبق صدر عن مؤمتر ستوكهومل اإلعالن العاملي للبيئة الذي جاء مركزا يف معظم توصياته على 
كما يرجع هلذا اإلعالن . املسلمات األساسية لفهم البيئة ،ومواجهة املشكالت اليت نتجت عن مطالب اإلنسان املتزايدة 

ا العاملي الفضل يف الدعوة إىل تنمية الوعي العاملي جتا واىل التأكيد على مبدأ التعايش السلمي مع البيئة .ه البيئة ومشكال
  .   و موارها 

  :)171، صفحة 2003الدردار، ( لقد قدم هذا املؤمتر عدة توصيات ميكن إجيازها يف النقاط التاليةو 
احليوية واملتجددة وحتميل اإلنسان مسؤولية خاصة يف احملافظة على األحياء اإلبقاء على قدرة األرض على إنتاج املواد  -

النقراض   .الربية واملائية املهددة 
 .استغالل املوارد الطبيعية بشكل مينع نفاذها وإشراك البشرية يف االستفادة من هذا االستغالل -
لنظم البيولوجية وقف إلقاء املواد السامة ومنع تلوث البحار لضمان عدم إحلاق أضرار -  . خطرية 
لتنمية بنقل املساعدات املالية والتكنولوجية للبلدان النامية ملعاجلة أوجه التقصري البيئية النامجة عن التخلف  - التعجيل 

 .والكوارث
ذه البلدان حق البلدان النامية يف احلصول على أسعار مناسبة للسلع األساسية واملواد اخلاصة، وتعزيز القدرة اإلمنائية هل -

لبيئة فيها حة املوارد للنهوض   . وإ
لبيئة عند ختطيط املدن واملستوطنات البشرية - ر الضارة   .التوفيق بني محاية البيئة ومتطلبات التنمية، وتفادي اآل
 تطبيق العلم والتكنولوجيا إلدارة ومراقبة املوارد البيئية وجتنب األخطار اليت قد تعرتضها  -
 .العلمي يف جمال البيئة ونشر الوعي البيئي بني األجيال املختلفة على نطاق واسع تشجيع البحث  -
ملسئولية وبتعويض  - لبيئة، وتطوير القانون الدويل فيما يتعلق  حق الدول يف استغالل مواردها بشرط عدم األضرار 

 .ضحا التلوث
ا، وكذلك قيام املنظمات تعاون مجيع الدول على أساس املساواة ملعاجلة املسائل الدولية  املتعلقة حبماية البيئة والنهوض 

ال  .الدولية بدور منسق وفعال ونشيط يف هذا ا
I- 2  أساليب محاية البيئة  

ا أو املنظمات احلكومية وغري احلكومية وكذا املؤسسات عامة  جهز محاية البيئة جيب أن تكون قضية اجلميع سواء الدولة 
األفراد كافة ،فلحماية البيئة جيب أن يتوفر الفكر والوعي البيئي واملمارسة احلضارية لكل مواردها الطبيعية  وخاصة وكذا 

لعطاء وتتسىن لألجيال القادمة فرصة البقاء،هناك عدة طرق حلماية البيئة أمهها الدردار، ( ،فحىت تستمر جهود التنمية 
 : )87، صفحة 2003

ا الطبيعية  - ا يف دور   .عدم إرهاق األنظمة البيئية مبخلفات ال تقدر على استيعا
  .املوازنة بني القدرة اإلنتاجية للبيئة والنمو السكاين  -
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  .تطوير أساليب التكنولوجيا اليت ال بد أن تراعي مصلحة البيئة وتكون صديقة للبيئة -
طريق اعادة التصنيع مثل إعادة استخدام السيارات اخلردة سواء بفك قطعها أو إعادة إعادة استغالل املصادر عن  -

  .تدوير هيكلها لصناعة نوع جديد من الصلب 
  .االقتصاد يف استخدام املبيدات الكيميائية خاصة يف القطاع الزراعي  -
  . التشجري املكثف خاصة يف املناطق املعرضة للتصحر أو االجنراف -
بقع النفط اليت تلوث مياه البحر واحمليطات واليت تتم معاجلتها عرب عدة تقنيات لتفادي تلوث احمليطات مكافحة  -

  .وهالك األمساك
ين أكسيد الكربيت الناتج عن احرتاق الغاز الطبيعي وذلك جبمعه الستخدامه يف إنتاج الغاز النفطي  - مكافحة غاز 

  .ت العضوية املسال و امليثانول وغري ذلك من الكيمياو 
لنسبة لصناعة احلديد والصلب واألملنيوم تستخدم تقنيات وقائية ختفف من حدة  - ت الصناعية فمثال  مكافحة امللو

نودات سالبة متتص غازات الكربون ،اما مصانع االمسنت فتزود مبصايف ختفض اىل حد كبري نسبة  التلوث كتزويدها مثال 
  . انتشار الغبار واألتربة 

لرصاص فلمعاجلته من عوادم وسائل النقل يتم العمل حاليا على تغيري الرتكيب الكيميائي  - مكافحة التلوث اهلوائي 
  . ملركبات البنزين إلنتاج البنزين اخلايل من الرصاص واستخدام املركبات االكسجينية بدال من مركبات الرصاص 

قدمة صناعيا بوضع حلول للتخفيف من خماطر األمطار مكافحة األمطار احلمضية فلقد بدأت بعض الدول املت -
  : احلمضية عن طرق

 .التقليل من حرق الوقود االحفوري يف وسائل النقل وحمطات توليد الطاقة -
 .استخدام الفحم ذي احملتوى الكربييت املنخفض-
ت احلمضية أثناء االحرتاق -  . ختليص الفحم من معظم امللو
نواع مستحدث- ر الضارة لسقوط األمطار احلمضية عليهاطالء املباين   .ة من الطالء حلمايتها من اآل
لتدابري - لتدابري الوقائية حلفظ األغذية وضرورة التقيد  مكافحة التلوث الغذائي وذلك بتوعية ومراقبة املؤسسات الغذائية 

 .هذه التدابري الالزمة حلفظ األطعمة إىل غاية وصوهلا للمستهلك النهائي ومعاقبة كل من خيالف
معاجلة مياه الصرف الصحي فبعض الدول تقوم مبحاوالت لتكثيف جممعات تكرير هذه املياه وحتويلها إىل مياه صاحلة -

 .لالستعمال ،مع حتويل املواد الصلبة إىل أمسدة عضوية تكون بديل عن األمسدة الكيمائية 
ت تبذل جهود مكثفة البتكار تقنيات جديدة ل- ت وخصوصا البالستيكية غري مكافحة النفا تقليص نسبة النفا

 .املتحللة
ت املشعة وذلك بوضع تدابري األمن والوقاية يف أماكن اإلشعاعات ، والتهوية الالزمة يف أماكن العمل   السيطرة على النفا
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II -  دور االقتصاد البيئي يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة  .  
بدأ يف أواخر الستينات ظهور الفكر البيئي، متمثال يف مجعيات غري حكومية وجتمعات شبابية، وغريهم من 

دد صحة اإلنسان من عمليات تلويث البيئة لبيئة . املعربين عن التخوفات واألخطار اليت  وقد ازداد االهتمام 
ا يف أواخر القرن العشرين حيث بدأ تركيز العلماء وال دد استمرارية ومشكال باحثني على األضرار البيئية واملخاطر اليت 

بيئية حديثة ، وقد أحدثت هذه  إيديولوجياتوانتشر الوعي البيئي يف الدول املصنعة حمد . احلياة على األرض
ارد وعالقتها اإليديولوجيات البيئية نشاطا لدى االقتصاديني إلعادة البحث يف الركيزة األساسية لالقتصاد وهي ندرة املو 

  .مكانيات االستغالل 
II -1  ظهور فكر االقتصاد البيئي.  

خالل فرتة السبعينيات بدأت جمموعة من االقتصاديني جيادلون يف مسألة املوازنة بني اقتصاد حيقق الرفاهية 
النظام كان بوسعه وكل ما كان مطلو هو توظيف نظام فعال لألسعار ، وهذا . واقتصاد حيافظ على البيئة ومواردها

ت مقبولة من نوعية البيئة وقد .التوفيق بني الوصول إىل أعلى درجات من النشاط االقتصادي مع احلفاظ على مستو
تبلورت أراء جمموعة من العلماء يف ظهور فرع جديد من االقتصاد تشرتك يف مفهومه كل من العلوم االجتماعية والعلوم 

  .د البيئة الطبيعية واالقتصاد يدعي اقتصا
ملواجهة األزمات العاملية كتلك ) األخضر(مبادرة االقتصاد البيئي 2008أطلقت منظومة األمم املتحدة يف عام 

دة األسعار يف  2009و  2008األزمة املالية ،وأزمة األغذية خالل العامني  2007اليت واجهها العامل عام   بسبب ز
دة تكاليف اإلنتاج و   .أزمة املناخ ، على أمل تفادي مثل هذه األزمات يف املستقبل املواد األساسية وز

II -2  تعريف االقتصاد البيئي  
تناولت فكر االقتصاد البيئي جمموعة خمتلفة من املذاهب االقتصادية ، وتعود إىل املفاهيم االقتصادية وكما ذكر 

Tumer وPearce  خذ جماالت أن علم اقتصاد البيئة يعد أكثر عمومية ومشولية من علم االقتصاد ،وذلك ألنه 
كما حيدد البعض أن اقتصاد البيئة هو بديل لالقتصاد حيث انه يف صراع مع .واسعة ورؤ شاملة ألنشطة االقتصاد 

املبادئ األساسية لعلم االقتصاد ،ويرى البعض األخرى أن اقتصاد البيئة هو استخدام للمبادئ األساسية لعلم 
، 1999النيش، ( .ت الفكر االقتصادي يف العالقات بني البيئة ومفاهيم العلوم االقتصادية االقتصاد وتوسيع جماال

  )3صفحة 
مج األمم املتحدة للبيئة االقتصاد البيئي على أنه االقتصاد الذي ينتج  عنه حتسني يف رفاهية اإلنسان  ويعرف بر

  . واملساواة االجتماعية يف حني يقلل من املخاطر البيئية وندرة املوارد االيكولوجية 
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II -3 مميزات االقتصاد البيئي  
ت اليت حتدثها األنشطة االقتصادية واحملافظة على نظرا للهدف الرئيسي لالقتصاد البيئي   واملتمثل يف محاية البيئة من امللو

كل هذا دون املساس حبق األجيال احلالية يف حتقيق الرفاهية االجتماعية .حق األجيال القادمة يف استغالل املوارد الطبيعية 
لعديد من األمو .  : )3، صفحة 2003الدردار، ( ر أمههاولتحقيق االقتصاد البيئي هذه املعادلة متيز 
تمع  - ين أكسيد الكربون وتزداد كفاءة استخدام املوارد كما يستوعب مجيع فئات ا  .اقتصاد يقلل فيه انبعاث غاز 
د فرص العمل مدفوعا من جانب االستثمارات العامة واخلاصة  - اليت تقلل انبعاث الكربون النمو يف الدخل وازد

 .والتلوث
دة من كفاءة استهالك املوارد والطاقة ومتنع خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام االيكولوجي  -  . الز

II -4  ت االقتصاد البيئي   ) االقتصاد األخضر (مستو
 اقتصاد بيئي جزئي وميكن توضيحه فيما يلييتم تطبيق االقتصاد البيئي على مستويني األول اقتصاد بيئي كلي والثاين 

  : )177، صفحة 2008مسعودي، (
II -4-1 يعاجل االقتصاد األخضر الكلي مشاكل البيئة على مستوى االقتصاد  : كلي ) اخضر (بيئي  داقتصا

ت الرفاهية االجتماعية  خذ بعني االعتبار احملافظة على البيئة ، ككل،ومن أهدافه الوصول إىل مستو املستدامة والذي 
لنقاط التالية   :ويهتم االقتصاد األخضر الكلي 

 .التقييم املادي  والنقدي لألضرار البيئية  -
 .تقييم التحسينات البيئية النامجة عن انتهاج أو تطبيق سياسات بيئية سواء يف القطاع العمومي أو اخلاص  -
 .ات واالستشارات اليت ميكن على أساسها اختاذ القرارات البيئية الفعالةتقدمي املعلوم -
جراءات محاية البيئة  -  .تقييم األضرار البيئية وحماولة معاجلتها 
 .تقييم التطور الذي يشهده تطبيق أدوات السياسة البيئية الرامية للحفاظ على البيئة  -
 .االقتصادية الكلية  حتليل انعكاسات سياسة محاية البيئة على األهداف -
II -4-2  االقتصاد األخضر على املستوى اجلزئي هو اآلخر يطبق على مستويني :اجلزئي ) األخضر (االقتصاد البيئي
  : ومها
لبيئة الطبيعية والتطور : على مستوى املؤسسة  - يهتم االقتصاد األخضر يف هذا املستوى بتحليل عالقة املؤسسة 

 :ويهدف االقتصاد البيئي على مستوى املؤسسة من .النوعي للبيئة احمليطة 
ح  -   .دراسة وحتليل إجراءات محاية البيئة و أهدافها وكذا تعظيم اإلر
 .تقدمي املنشورات والنصائح املناسبة للمؤسسة واملنسجمة مع متطلبات محاية البيئة  - 
 .البيئيةاملسامهة يف توجيه اإلنتاج مبا تقتضيه التوجهات والتعليمات واللوائح  - 
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ثري تكاليف محاية البيئة .دراسة االستثمارات اليت حتد من األخطار البيئية وتكاليف محاية البيئة  -  و
ح وحتليل اجلدوى البيئية للمشاريع   . على مستوى األر

لرشادة االستهالكي.ويظهر بوضوح االقتصاد البيئي على مستوى املستهلك للبيئة: على مستوى املستهلك  - ة متيزه 
قل ضرر على البيئة  دف إىل تعظيم املنفعة و ومنو الوعي والثقافة البيئية لدى املستهلك يف تشجيعه .واليت 

 .للمنتجات الصديقة للبيئة
II -5  فوائد االقتصاد البيئي.  

ينتج عن تبين االقتصاد األخضر العديد من الفوائد البيئية واالجتماعية واالقتصادية،أوضحتها منظمة األمم املتحدة 
  :(OCDE, 2010, p. 22)يف النقاط التالية  2011للبيئة يف تقريرها  لسنة 

ت البيئية  - اهلدف الرئيسي لالقتصاد األخضر هو احلد من التدهور البيئي،ومنه أهم الفوائد :مواجهة التحد
البيئية هو خفض انبعاث غازات االحتباس احلراري ،وحتسني كفاءة استخدام املوارد من خالل ختضري القطاعات 

ت الكربون االقتصادية وترتكز آليات التحول من االقتصاد التقليدي إىل االقتصاد األخضر على خفض انبعا
الناجتة عن  إنتاج واستهالك الطاقة حيث يشكل رفع كفاءة استخدام الطاقة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة 

ت والثروة السمكية    . املتجددة من أجل حتسني إدارة الطاقة واملاء ،محاية التنوع البيولوجي ، وقف استنزاف الغا
للتنمية االقتصادية يعتمد يف األساس  إىل بناء منوذج جديد ريهدف االقتصاد األخض:حتفيز النمو االقتصادي  -

على إنشاء استثمارات خضراء كبرية يف قطاعات خمتلفة مثل البين التحتية اخلضراء والطاقة املتجددة وإدارة 
لنمو االقتصادي ت وغريها ،ورغم أن النمو االقتصادي األخضر يبدوا بطيء على املدى القصري  مقارنة   النفا
مها على املدى الطويل سنرى بوضوح تسارع  ته إال أننا لو قرا التقليدي  الذي يستثين العوامل البيئية من حسا

 .عجلة منو االقتصاد األخضر
خيلق التحول من االقتصاد التقليدي إىل االقتصاد األخضر فرص  :القضاء على الفقر وخلق مناصب عمل  - 

تلف القطاعات االقتصادية مثل الوظائف اخلاصة بتوليد الطاقة عمل جديدة من الوظائف اخلضراء يف خم
ت  هيل ومحاية النظام البيئي ،والسياحة البيئية وإدارة النفا املتجددة وحتسني كفاءة استهالك الطاقة ،و

لتايل فاالقتصاد األخضر يقدم حال ملشكلة البطالة .وغريها ومن هنا تربز أمهية سياسات دعم املؤسسة .و
ا على التأقلم مع متطلبات االقتصاد الص عتبارها مصدرا أساسيا يف خلق فرص العمل وقدر غرية واملتوسطة 

  .األخضر 
كما يساعد االقتصاد األخضر على التقليل من ظاهرة الفقر من خالل احلفاظ على املوارد الطبيعية وخلق فرص 

  :عمل يف املناطق الريفية عن طريق 
 .رتكز على كثافة اليد العاملة إحداث نشاطات جديدة ت -
 ) .توظيف مباشر وغري مباشر(منو النشاط يف بعض القطاعات  -



 

 .مرمي صغري موح، بومجعة قويدري قوشيح  السياسة البيئية وأهداف التنمية االقتصادية املستدامةاالقتصاد الدائري، حلقة ربط بني                      
 

 
ة عین الدفلى بجامعة 410 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

 .إحداث مناصب عمل حملية  -
 .ظهور أنشطة جديدة  -

حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية معرفة دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف السياسة البيئية و أمهها حتقيق : خامتة
  :املستدامة و توصلت الدراسة إىل النتائج التالية التنمية 

على إنشاء استثمارات خضراء   األساسبناء منوذج جديد للتنمية االقتصادية يعتمد يف  إىل دف السياسات البيئية -
ت وغريها ،ورغم أن النمو  البينكبرية يف قطاعات خمتلفة مثل  التحتية اخلضراء والطاقة املتجددة وإدارة النفا

لنمو االقتصادي التقليدي  الذي يستثين العوامل البيئية  األخضراالقتصادي  يبدوا بطيء على املدى القصري  مقارنة 
ته إال  مها على املدى الطويل سنرى بوضوح تسارع عجلة منو ا أننامن حسا  .األخضرالقتصاد لو قرا

 إىلخيلق التحول من االقتصاد التقليدي  حيثالقضاء على الفقر وخلق مناصب عمل يعمل االقتصاد الدائري على  -
فرص عمل جديدة من الوظائف اخلضراء يف خمتلف القطاعات االقتصادية مثل الوظائف اخلاصة  الدائرياالقتصاد 

ت  بتوليد الطاقة املتجددة وحتسني كفاءة استهالك هيل ومحاية النظام البيئي ،والسياحة البيئية وإدارة النفا الطاقة ،و
لتايل فاالقتصاد .وغريها ومن هنا تربز أمهية سياسات دعم املؤسسة الصغرية .يقدم حال ملشكلة البطالة  الدائريو

عتبارها مصدرا  ا على التأقلم مع متطلبات أساسياواملتوسطة   .  دائرياالقتصاد ال يف خلق فرص العمل وقدر
على التقليل من ظاهرة الفقر من خالل احلفاظ على املوارد الطبيعية وخلق فرص عمل يف  دائريكما يساعد االقتصاد ال
  :املناطق الريفية عن طريق 

 .نشاطات جديدة ترتكز على كثافة اليد العاملة  إحداث -
 ) .توظيف مباشر وغري مباشر(منو النشاط يف بعض القطاعات  -
 .مناصب عمل حملية  إحداث -
 .جديدة  أنشطةظهور  -
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  ري لدعم تحقیق التنمیة المستدامةمؤشرات االقتصاد الدائ
Circular economy indicators to support sustainable 

development  
  

  اجلياليل بونعامة مخيس مليانة جامعة ،حماضر أتاذ سا :1 أمحد بن حيي ربيع -
  -بومرداس  –أدمحم بوقرة جامعة  ، حماضر أاستاذ  :2 د بوزيدي -
   
 

  :ملخص
عتبار أن محاية البيئة هو يف االصل مح لعنصر البيئي أحد أهم االبعاد االساسية يف حتقيق التنمية املستدامة ،  اية للموارد لقد أصبح االهتمام 

الدائري كأحد  االقتصادية و اعادة توجيهها حنو قطاعات أكثر انتاجية و خالقة للقيمة املضافة، ومن بني اهم االليات هو االعتماد على االقتصاد
االصالح و  الوسائل اليت أعطت نتائج قيمة يف جمال احلفاظ على املوارد االقتصادية و تنويع جماالت و بدائل للمداخيل، من خالل اعادة االستخدام و

دة القيمة االقتصادية للنشاط التجديد، حيث يتميز منوذج االقتصاد الدائري بفكر مشويل ومنهجي فيما يتعلق بتدفق املواد والطاقة حيث يسعى إىل ز 
ت تنويع الطاقة وضم ر السلبية من خالل إغالق حلقات اهدار املوارد، وتفعيل النمو اإلقليمي املتجدد وإمكا ان مشاركة االنتاجي مع احلد من اآل

تمع   .ا
 املوارد االقتصادية، االقتصاد الدائري، مؤشرات االقتصاد الدائري، التنمية املستدامة :الكلمات املفاتيح

       Q01:JEL ، Q57 صنيفالت
Abstract: 
The environmental component has become one of the most fundamental dimensions of achieving 
sustainable development because the protection of the environment is the protection of economic 
resources, one of the most important mechanisms to create value added and more productivity is 
adopting circular economy. The Circular economy is a holistic model to study the flow of materials , 
energy and try to reduce negative impacts of using resources. 
Key words: Circular Economy, Circular Economy Indicators, Sustainable Development, Economic 
Resources 
Jel Codes Classification : Q01, Q57      

 :مقّدمة -
ت العاملية يف ظل تقلص املوارد االقتصادية و  ت اليت تواجهها االقتصاد أصبح البحث عن االستدامة أحد اهم التحد
تنوع استعماهلا و اعادة توجيهها حنو أنشطة أكثر مردودية يف خلق القيمة املضافة، االمر الذي فرض ضرورة اجياد مناذج و 

د و اإلمكانيات و انتاج منتجات ذات كفاءة عالية يف استغالل املوارد وقادرة على االدوات القادرة على احلفاظ على املوار 
احلفاظ على البيئة و حتقيق متطلبات احلياة االساسية و الذي يعترب االقتصاد الدائري أحدها،  من خالل قدرته على دعم 

االنسان يف العيش يف بيئة سليمة خالية مؤشرات الدخل و الثروة و الوضعية التنافسية  لالقتصاد الوطين،  وضمان حق 
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من التلوث مع ضرورة مراعاة حق االجيال املستقبلية يف  االستفادة من املوارد الطبيعية و تلبية حاجيتها اخلاصة، االقتصاد 
نتدى وقال تقرير امل. الدائري طريقة تفكري جديدة تعزز إعادة االستخدام و االصالح وإعادة التدوير وحىت ختلق الوظائف

وظيفة جديدة يف غضون مخس  100.000االقتصادي العاملي من سنوات قليلة إن هذا االقتصاد ميكن أن يولد 
لنظر اىل قدرته يف دفع العجلة االقتصادية بصفة أكثر كفاءة و فعالية حنو خلق اقتصاد مستدام خالق للثروة  سنوات، 

  االقتصادية
لدائري يف انه حيافظ على دميومة املوارد االقتصادية املتاحة احملدودة أصال عرب تربز أمهية االقتصاد ا: اشكالية البحث-

ت واملنتجات  لتايل ميثل عامل دفع حنو االبتكار يف جماالت إعادة استخدام املواد واملكو االقتصاد يف استخدامها، و
، وكذا اصبح اداة لتطوير عالقة القطاعات وتقليص اهلدر والضياع سواء يف مرحلة تصنيعها أو يف عمليات ما بعد التصنيع

دف خلق تناغم خيلق القيمة املضافة، االمر الذي يدفعنا اىل طرح االشكالية التالية    :االقتصادية مع بعضها 
ما هي أهم املؤشرات املعتمدة لالنتقال من االقتصاد التقليدي اىل االقتصاد الدائري من أجل حتقيق التنمية 

  املستدامة؟
ر : أمهية البحث- لنظر اىل اال ديد للموارد مبختلف أنواعها،  لقد أصبحت النظم االقتصادية احلالية تشكل أكرب 

لنظم البيئية و احليوية، االمر الذي دفع اىل ضرورة الرتكيز على محايتها اعتمادا على  السلبية اليومية املسجلة يف اخالل 
دف خلق حرك لشكل الذي آلية االقتصاد الدائري  ية اقتصادية ملختلف املوارد االقتصادية دون امهال و اسراف فيها، و 

  .يدعم مؤشرات النمو و التنمية االقتصادية
يهدف البحث اىل اظهار خمتلف مؤشرات االقتصاد الدائري املعتمدة من طرف هيئات دولية و اليت : أهداف البحث-

  . لتقليدي اىل االقتصاد الدائري و حتقيق التنمية املستدامةتساعد يف مدى جناح االنتقال من االقتصاد ا
I - مفهوم االقتصاد الدائري يف ظل التغريات يف البيئة االقتصادية: 

ت أو يسبب . بديال مهما" االقتصاد الدائري"ميثل  جا رائعا، ذا رؤية شاملة القتصاد صناعي ال ينتج أي نفا ويعد 
نيا إعادة استخدام املنتجات التقنية أو توزيعها أو إعادة بيعها أي   إعادة تدوير: التلوث، بطريقتني كل ما هو طبيعي، و

اية املطاف أيضا هو فصل النمو االقتصادي عن استهالك " االقتصاد الدائري"اهلدف األساسي لـ. إعادة تدويرها يف 
لذا . املقبلة ثالثة أضعاف موارد األرض 20ت الـوبكل بساطة، ألنه من املتوقع أن نستهلك خالل السنوا. املوارد الطبيعية

من الضروري مواجهة النمو السكاين اهلائل ومنو الطبقة الوسطى، وأن نكون حذرين عند التعامل مع أساليب اإلنتاج 
االقتصاد "إىل مناذج عمل مرحبة، فمبدأ " االقتصاد الدائري"لذلك يتطلب التوجه حنو . وحمفزات النمو االقتصادي

  . )فسينهوف( يقوم على إعادة استخدام املنتجات، اليت ميكن أن تكون على شكل عقود إجيار" ئريالدا
الهتمام مبفهوم االقتصاد الدائري من قبل حركة   اليت تتبناها مؤسسة إلني ماك آرثر » من املهد إىل اللحد«بدأ الزخم 

الستجابة املباشرة للقضا املتعلقة بندرة املوارد وضرورة تقليل . الرائدة يف االهتمام مبعايري االقتصاد الدائري وتعىن 
ت دة معدل إعادة التدوير وإعادة االستخدام وإعادة التصنيعوأيضًا االهتمام ببن. النفا حيث . اء سالسل التوريد لز

والنظام . يسود العامل النظام االقتصادي املعتمد على اإلنتاج واالستهالك ومن مث استبعاد املواد املستهلكة كمخلفات
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بقاء املنتجات ألطول فرتة ممكنة واسرتدادها ومن مث إعاد امان، (ة استخدامها للحد من األثر البيئي اجلديد يعىن 
حيث ينظر اىل االقتصاد الدائري على أنه اقتصاد مستدام يقوم على استخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع، .)2017

ت، و ذلك عن  طريق إعادة االستخدام و و يعتمد على تغيري األنشطة و املمارسات املرتبطة بكيفية التخلص من النفا
ت اىل مواد خام ميكن االستفادة منها يف عمليات أخرى من  اإلصالح و التدوير، مبعىن إعادة حتويل املنتجات و املكو

يشتمل املصطلح على معىن أوسع من جمرد إنتاج واستهالك السلع . )رميدي(خالل اإلصالح و إعادة التصنيع 
واخلدمات، إذ يشمل التحول من الوقود األحفوري إىل استخدام الطاقة املتجددة، والتأكيد على دور التنوع كسمة من 
مسات األنظمة املرنة واملنتجة، كما يشتمل على مناقشة دور املال والتمويل كجزء من نقاش أوسع، كما أن بعض رواد هذا 

حيث أشاروا إىل أن االقتصاد الشائع مفتوح النهاية تطور دون . االقتصادياالقتصاد دعوا إىل جتديد أدوات قياس األداء 
ت عتبارها مستودعا للنفا . أن يتضمن يف بنيته األساسية فكرة إعادة التدوير، األمر الذي انعكس يف التعامل مع البيئة 

فعال، وبشكل خاص املنظومات احليوية، يرتكز على دراسة األنظمة الغنية بردود األ) غري اخلطي(بينما االقتصاد الدائري 
ت، ومفهوم التصميم للمالءمة حيث يتميز . إحدى النتائج الرئيسية لذلك هي مفهوم حتسني النظم بدال من املكو

  : )رقية( االقتصاد الدائري بثالث خصائص أساسية
  اية عمر هناك دائرة كاملة على طول سلسلة القيمة من املواد اخلام إىل املنتجات مث إعادة استخدام املوارد يف 

  .املنتج
 دف تعزيز تدفق السلع واخلدمات   .إعادة بناء رأس املال ويشمل ذلك املوارد املالية والطبيعية واالجتماعية 
  إعادة التدويراالقتصاد الدائري حمفز لالبتكار و يشجع على اإلنتاج الصديق للبيئة واالستهالك الرشيد و.  

 :و الشكل التايل يوضح سريورة االقتصاد الدائري
  

  سريورة االقتصاد الدائري:  01الشكل رقم 

 
االت و الفرص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة و االقتصاد الدائري يف الوطن العريب لتحقيق التنمية املستدامة، دائ: املصدر رة البحوث سارة اجلزار، ا

  .12، ص 2018احتاد الغرف العربية، مصر،  االقتصادية،
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II - أمهية االقتصاد الدائري و حتدي استدامة املوارد:  
حبيث . يقدم االقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي جديد يهتم بتغيري كل أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك غري املستدامة

ت بشكل  يهدف حلفظ قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد  ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل النفا
ين أكسيد . كبري ت غاز  ئية وانبعا ويساهم االقتصاد الدائري يف تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهر

 linear وعلى النقيض، االقتصاد اخلطي. الكربون، إضافة إىل حتديث النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة
economy  ت مهملة لتخلص منها كنفا يتعامل مع املواد اخلام ومن مث تصنيعها كمنتج وتنتهي دورة االستخدام 

من املهد إىل «بعكس االقتصاد الدائري الذي يعىن بتناول حياة املنتج كما يعرف مبصطلح ). صناعة، استخدام، ختلص(
تمن التصميم واإلنتاج واالستهالك ومن » اللحد من املتوقع أن يساهم تطبيق معايري االقتصاد الدائري يف . مث إدارة النفا

ة تغري  ا ت وخفض نسب تلوث اهلواء وحل اسرتاتيجي  ت املرتاكمة يف مرادم النفا تقليل البصمة البيئية وخفض النفا
لتحويل املواد اخلام األولية إىل  حيث يسهم يف ختفيض كمية الطاقة اليت حتتاجها عمليات اإلنتاج الصناعي. املناخ

ت اليت ترتاكم  منتجات صاحلة لالستعمال، وأيضًا تساهم فكرة شراء اخلدمة بدال من املنتج يف احلد الكبري من النفا
وقد أشار التقرير الصادر عن منتدي االقتصاد العاملي ومؤسسة آلينمكارثر . ومبرور السنوات تتسبب يف مشكالت بيئية

ألف  100،وسيخلق أكثر من  2025إيل أن االقتصاد الدائري سيوفر للعامل تريليون دوالر حبلول عام  2015عام 
تريليون  14ووفقًا لتقرير املفوضية األوربية؛ ستصل عوائد االقتصاد الدائري يف االحتاد األورويب إيل . فرصة عمل جديدة

ين أكسيد  2030يورو حبلول عام  ت غاز  .  )رميدي( مليون طن سنو 450الكربون مبا يقارب ،وسيحد من انبعا
لس اجلمعية الصينية لبحوث التنمية املستدامة فإن تطوير االقتصاد املدور يف الصني سيسهم يف إطالق سبع  ووفقا 

هالكها، والطاقة املتجددة، صناعات جديدة وهي صناعة البيئة، وإعادة تدوير املخلفات، وتوفري الطاقة وخفض است
   )االقتصاد الدائري اكسري االستدامة( . و التصور اإلبداعي.والصحة، واالقتصاد اخلدمايت، والتصاميم 

ا من خالل اعتماد التطوير واالبتكار  يف ان االقتصاد الدائري هو اقتصاد حيوي يهدف إىل تغيري الطريقة اليت نعيش 
ج أكثر دائرية يف اإلنتاج واالستهالك وفرص . الصناعة واالستهالك لفعل بدأت شركات وعدد من الدول يف تبين  و

البتكار كمكون أساسي يف سياسات الدول أو املنظمات والشركات حول العامل وسيكون االقتصاد الدائري . الدفع 
ملقبلة ويهيئ لالعتماد على االبتكار ونشر النماذج االقتصادية املرنة، واحداً من أكثر القضا االسرتاتيجية يف السنوات ا

دف دعم االستدامة و احلفاظ على البيئة و ترشيد استخدام املوارد الطبيعية و الطاقة، و تعزيز معايري االستدامة 
  . )2018يزيد، ( االقتصادية و البيئية و االجتماعية

III. - التاريخ و القضا الراهنة: منو احلاجة اىل مؤشرات دائرية  
رها الباحثون مؤخرا، مثل كيف ميكن قياس تطور االنتقال حنو  ان قياس الدوران هو حمور العديد من األسئلة اليت أ

   االقتصاد الدائري؟
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اليت ختتلف بشكل  ) د من االستخدام اعادة االستخدام، اعادة التدوير، احل( كيف ينبغي أن نقيس أدائه لتحقيق أهدافه 
كيف ينبغي قياس مستوى  كيف يتم قياس الدوران يف األعمال و االقتصادات؟ كبري عن أهداف االقتصاد التقليدي؟

   دوران املنتج ؟
لس االستشاري للعلوم االكادميية األوروبية فان املؤسسات تفتقر للمعلومات و الثقة و القدرة على  وفقا لتصريح ا

  :االنتقال حللول االقتصاد الدائري و ذلك نظرا لــ
  .قلة املؤشرات و األهداف •
القتصاد الدائري و منافعه االقتصادية • لبدائل اخلاصة    . قلة الوعي 
القتصاد الدائري يف مجيع  • وجود فجوة كفاءات لدى القوى العاملة، اضافة اىل قلة برامج التدريس اخلاصة 

ت التعلي   .ممستو
بت بدون اطار عام للتقييم  يف الواقع ان تبادل املعلومات يعترب قيد على جناح ممارسات االقتصاد الدائري ، و على حنو 

  .و الدعم من طرف الصناعة فان مبادرات االقتصاد الدائري لن تستمر
د الدائري فان الوكالة االوروبية من خالل اجراء حتليل للمؤشرات اليت قد تكون مناسبة لرصد تطور االنتقال حنو االقتصا

الحظت أن قاعدة املعرفة احلالية حول االقتصاد الدائري جمزءة، كما ذكرت أن هناك حاجة كبرية  EEA  2016 للبيئة
 (Haas et al 2015) ملعلومات أكثر تنظيما لتحسني قرارات االستثمار يف األنشطة الدائرية، و يتفق هذا مع رأي

  .ضروري حتديد احلالة الراهنة للتدوير، حبيث ميكن القيام بقياس مقارن للتحسينات املمكن تتبعهاالذي يرى أنه من ال
و على هذا األساس أصبح من املعروف أنه لتعزيز االقتصاد الدائري من الضروري استعمال أدوات الرصد و التقييم  

حلاجة اىل تعميم املؤشرات من  كمؤشرات لقياس و حتديد مستوى النمو و التطور، و قد اعرتفت املفوضية االوروبية 
خالل خطة عملها لالقتصاد الدائري، حيث ذكرت أنه من أجل تقييم التقدم حنو حتقيق اقتصاد دائري فعال للعمل على 

  . املستوى الوطين و االورويب من األمهية مبكان وضع جمموعة من املؤشرات املوثوقة
القتصاد الدائريو نتيجة لذلك ظهرت األدبيات يف حماو    .  لت منها لتطوير مؤشرات خاصة 

ا و أغراضها و  حاليا هناك العديد من املؤشرات مت تطويرها يف السنوات األخرية بطريقة غري متناسقة من حيث جماال
كحاجز   امكانية تطبيقها ، اضافة اىل قلة املعرفة العلمية و األكادميية حول مؤشرات االقتصاد الدائري و اليت تعترب

   )Michael Saidani ،2018( . لتطبيقها
ا و منافعها: املؤشرات  -1   :اغراضها، استعماال

ستفاضة و فيما يلي سوف نقوم بتلخيص أهم  ان األغراض و املزا الناجتة عن استخدام املؤشرات متت مناقشتها 
  : )Michael Saidani ،2018( املتعلقة بقياس االقتصاد الدائريالسمات و املنافع الرئيسية هلا، خاصة 

  .القدرة على تلخيص، تركيز و تكثيف التعقيد املوجود يف البيئة الديناميكية و جعلها قابلة لالدارة•
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دة الوعي العام حول القضا اهلامة • مع حتديد ما اذا كان هناك ) البيئية احملتملة التأثريات ( القدرة على االتصال و ز
  .امكانية لتحقيق األهداف أم ال

ميكن استخدام املؤشرات كأداة لالدارة و وضع السياسات من أجل قيادة األنشطة، حتديد األهداف كميا و متابعة •
  .التطور

  .توفري معلومات عن خيارات االستثمار و قيادة رسم السياسات•
  . اخلارجي و دعم التعليم و التدريباالتصال •
  . املؤشرات الدائرية تعمل كبداية انطالق حنو االنتقال ملمارسات االقتصاد الدائري•
اية عمر املنتجات • املؤشرات الدائرية ضرورية للحصول على معلومات حول خماطر اعادة االستخدام و اعادة التدوير يف 

  .أثناء اختاذ القرارات
خذ بعني االعتبار ضمن سلسلة القيمة يف االقتصاد الدائريالعالقة •   .التبادلية بني خمتلف العمالء 
املؤشرات الدائرية ميكن أن تقدم لغة مشرتكة لتبسيط تبادل املعلومات و فهمها، مما يسهل عملية االنتقال حنو االقتصاد •

  .الدائري
  :املؤشرات املستعملة يف االقتصاد الدائري -2

لبيئة و املوارد و اليت مت اقرتاحها من طرف بعض اهليئات الرمسية الدولية مثلهناك ا  : لعديد من املؤشرات املرتبطة 
UNEP مج البيئي لألمم املتحدة ، البنك العاملي و منظمة التنمية و التعاون االقتصادي و سوف  OECD الرب

القتصاد    .الدائرينركز على بعض تلك املؤشرات و اليت هلا عالقة 
مج البيئي لألمم املتحدة• لدى هذه اهليئة جمموعة من املؤشرات البيئية، اليت ميكن اعتبارها أساس لتحقيق أهداف : الرب

لقضا  التنمية املستدامة، اضافة اىل مؤشرات لتتبع التطور حنو االنتقال اىل االستدامة البيئية، كل هذه املؤشرات متعلقة 
ت الكيميائية، استغالل املوارد الطبيعية العاملية للبيئة  اهلواء ، األراضي،املياه، ( مثل التغري املناخي، طبقة االوزون، النفا

ستهالك املواد و الذي ميثل كمية املواد (التنوع البيولوجي ، احلوكمة البيئية حديثا قامت اهليئة بتقدمي مؤشر جديد متعلق 
  .يف دولة ما او منطقة معينة) ك، استثمار رأمسال االستهال( املطلوبة للطلب النهائي 

ستعمال املوارد  17كما أن هذه اهليئة طورت  االجراءات ( هدف للتنمية املستدامة، و اليت تضمنت أهداف مرتبطة 
من  مت جتميع عدد من املؤشرات ذات الصلة بتقارير االستدامة لدى الشركات.( املناخية ، مسؤولية االستهالك و االنتاج

( و اليت تشمل ثالث ركائز أساسية لتحقيق االستدامة  GRI (global reporting initiative) طرف
تمع  ت و اعادة التدوير و مؤشر املعطيات ) االقتصاد ، البيئة و ا ستخدام املوارد، الطاقة ، املياه ، النفا و هي مرتبطة 

  .عن استدامة أنشطة هذه االخريةالذي جيب توفره لدى الشركات و املنظمات لالفصاح 
و جامعة كولومبيا و املنتدى االقتصادي العاملي، بداية من  yaleجمموعة أخرى من املؤشرات مت تطويرها بتعاون كل من 

جمموعة من املعطيات، و منذ  76مؤشرا أساسيا مستمد من  21مؤشر االستدامة البيئية الذي يتضمن  ESIمؤشر 
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ة عین الدفلى  مخبر 417 ة في وال ة والمقاوالت ة المحل انة التنم س مل ــ-بجامعة خم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الذي يصنف أداء البلدان يف محاية صحة االنسان من األضرار البيئية و محاية  EPIداء البيئي مت انتاج مؤشر األ 2005
  .النظام االيكولوجي

  جمموعة املؤشرات املقرتحة من هيئات دولية: 01اجلدول رقم 

 
Source : the European Academies' Science Advisory Council, November 2016 ; This report 
can be found at www.easac.eu  

مؤشرا ميكن استخدامها لقياس مستوى تطور حتقيق أهداف التنمية  50قام كذلك البنك العاملي بتجميع        
  :املستدامة مع تسليط الضوء على أهم االجتاهات البيئية و هذا ما يوضحه اجلدول التايل

  مؤشرات البنك العاملي:  02اجلدول رقم 

  
Source :Idem, p 10  

 30اىل  25كما أن منظمة التنمية و التعاون االقتصادي سامهت بتطوير مؤشرات النمو األخضر، و اليت مشلت ما بني 
  :مؤشر حتت أربعة عناوين رئيسية ميكن توضحيها فيما يلي
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ة عین الدفلى بجامعة 418 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

  ...)انتاجية الطاقة و الكربون، انتاجية املوارد، انتاجية املياه( انتاجية املوارد و البيئة  -
ت( قاعدة األصول الطبيعية  -   ...) خمزون املوارد الطبيعية، جتديد املخزو
  ).أخطار الصحة البيئية، املرافق و اخلدمات البيئية( البعد البيئي جلودة احلياة  -
التكنولوجيا و اإلبداع، السلع البيئية و اخلدمات، تدفق النقد ( الفرص االقتصادية و استجابة السياسات   -

  )....الدويل
IV.  - حالة بعض الدول االوروبية 

ان مستوى تطور االقتصاد الدائري خيتلف كثريا يف أورو من دولة اىل أخرى، فهناك اختالفات معتربة بني أكثر الدول 
يوضح جليا هذه  02األوروبية تطورا كدمنارك، هولندا و أملانيا وكذا أقل األماكن تطورا كلتوانيا، فيما يلي الشكل رقم 

العتماد على عدد من املؤشرات    .االختالفات 
ت بني الدول األوروبية: 02شكل رقم ال   مقارنة أداءات معاجلة النفا

  
Source : The institut montaigne, the circular economy :reconciling economic growth with the 
environment, policy paper november 2016, p46. 

ت حيث أن اقل من تعترب  ت تذهب للمكبات  1الدامنارك واحدة من الدول األقل استخداما ملرادم النفا ملئة من النفا
  . و الباقي يتم تدوير أغلبه

ت  ت توضع يف املكبات 80( يف ليتوانيا تعترب املكبات الوسيلة األكثر شيوعا للتخلص من النفا   .( ملئة من النفا
ت خمتلفة  تعكس درجات متفاوتة يف االلتزام اجتاه قضية االقتصاد الدائري، فأملانيا مثال تعترب من الدول القليلة اليت مقار

تبنت اسرتاتيجية شاملة لالقتصاد الدائري، يف املقابل هناك مبادرات من بلدان أخرى لكنها مبادرات معزولة و ال تعاجل 
  .قضية االقتصاد الدائري إال جزئيا
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ة عین الدفلى  مخبر 419 ة في وال ة والمقاوالت ة المحل انة التنم س مل ــ-بجامعة خم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

V.  - الدائري يف الدول النامية االقتصاد: 
يوجد عدد قليل من البلدان يف العامل النامي من اختذ خطوات لالنتقال حنو االقتصاد الدائري، فمعدل اعادة تدوير 

ت املنزلية منخفض جدا  إلضافة اىل ) ملئة يف أورو 30ملئة يف الكامرون و النيجر مقارنة مبتوسط  5أقل من ( النفا
معة ترسل اىل املكباتملئ 100 ت ا   .ة من النفا

ا أن تساعد يف انشاء اقتصاد دائري تلقائيا و يعود ذلك اىل  هناك بعض املمارسات جندها يف الدول النامية من شأ
ت املعيشة يف هذه البلدان   .اخنفاض مستو

و يف سياق النظام االقتصادي الذي يكون يف الغالب غري رمسي و يرتبط بشبكة العالقات الشخصية، يعترب النظام فيه 
  .)montaigne ،2016(جزء من االقتصاد الدائري الذي ميكن أن يكون قائما على نطاق واسع 

  : خامتة
مؤشرات االقتصاد الدائري و الرغبة يف تبين اسرتاتيجيات هذا النوع من االقتصاد، أمام نقص املعرفة اخلاصة بتصميم 

يتطلب األمر توفر مناذج تنظيمية جديدة و حتسني التكنولوجيا اضافة اىل رفع املعرفة العملية و مشاركتها و اعادة تعريف 
االقتصادية، : ثالث جوانب أساسيةسريورة الصناعة و ابداع املنتج ، علما أن كل هذه املتطلبات جيب ان متس 

ه   .االجتماعية و البيئية و هذا كله من أجل جناح التطبيق الفعال لالقتصاد الدائري و االستفادة من مزا
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ة عین الدفلى بجامعة 420 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

  آلیات تفعیل االقتصاد الدائري لتحقیق التنمیة المستدامة
Mechanisms for activating the circular economy to achieve 

sustainable development 
   

  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،"أ " حماضرة  :1بغداوي مجيلة -
  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،"ب " حماضرة  :2دليلة حضري -
  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،أستاذ مؤقت :3براهيم بوكرشاوي -
   
 

  ملخص
 املوارد على احلفاظ مع ومحاية البيئة التنمية حتقيق بني توازن خلق يف الدائري االقتصاد دور توضيح آليات تفعيل إىل الدراسة هذه دف  

 النقاط مناقشة خالل من وذلك والتحليل، الوصف داتيه االستنباطي املنهج استخدمنا املطلوب اهلدف إىل وللوصول استنزافها، دون واحليلولة الطبيعية
ة لتفعيل دور مفهوم االقتصاد الدائري، معوقاته، متطلبات التحول إىل االقتصاد الدائري وفوائده، مفهوم التنمية املستدامة، وأخريا اآلليات املقرتح :التالية

 أكثر بطرق استخدام املوارد إىل يهدف اقتصادي منوذج عن عبارة الدائري االقتصاد أن أظهرت الدراسة وقد. املستدامة االقتصاد الدائري لتحقيق التنمية
ت املادية املوارد استخدام وإعادة وختفيض التدوير، إعادة طريق عن فعالية،   .كمورد، مما حيقق التنمية املستدامة  واستخدام النفا

ت البيئة، :الكلمات املفاتيح  .االقتصاد الدائري، التنمية املستدامة، النفا
   JEL: Q50, O1 , Q53 صنيفالت

Abstract 
 This study aims to clarify the mechanisms for activating the role of the circular economy in 
creating a balance between achieving development and protecting the environment while preserving 
natural resources and preventing their depletion. So, we used the inference approach with the tools of 
description and analysis, discussing the concept of the circular economy, its constraints, the 
requirements and benefits of the transition to a circular economy, the concept of sustainable 
development. Finally the proposed mechanisms to activate the role of the economy. It showed that a 
circular economy is an economic model that aims to use resources in more effective ways, through 
recycling, reusing material and  waste resources, thereby achieving sustainable development. 
Key words: Environment, Circular Economy, Sustainable development, Waste. 
Jel Codes Classification : Q50, O1 , Q53  

 

 :مقّدمة -
والتأثريات  فيه، املبالغ واالستهالكي اإلنتاجي النهج يف االستمرار أن على واملتخصصني العلماء من أمجع الكثري  

 ومنوذج يف مفهوم التفكري ضرورة استدعى مما البشرية، مستقبل دد اليت األمور من تت احلالية الصناعية للنظم الضارة
 وضمان التنمية، عملية يف إدماج اإلنسان ضرورة مقدمتها املتغريات، ويف كل االعتبار بعني خذ للتنمية جديد اقتصادي

 من سليمة ببيئة العيش يف اإلنسان حق ضمان ما يعين للحياة؛ املادية الضرورية املتطلبات من أكثر على احلصول يف حقه
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ا تلبية أجل من الطبيعية املوارد من القادمة يف االستفادة األجيال حق احلفاظ على ضرورة مع التلوث . اخلاصة احتياجا
ت فيه مكان ال الذي االقتصاد ذلك الدائري، االقتصاد منهج احللول بني من فكان سيسا. للنفا  سبق ما على و

                                                                                          :التايل الرئيسي السؤال يف صياغتها ميكن واليت حبثنا إشكالية تتمحور
  ؟ كيف ميكن تفعيل االقتصاد الدائري لتحقيق التنمية املستدامة

إىل إبراز وتوضيح مفهوم االقتصاد الدائري  تسعى هذه الدراسةإىل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي  إضافة :الدراسة أمهية
  .لتحقيق االستدامة هتسليط الضوء على آليات تفعيلمع  وإبراز أمهية التحول إليه،

 :التايل النحو على تقسيمه مت فقد بكل جوانب املوضوع، اإلملام بغية :الدراسة حماور
 الدائري؛ لالقتصاد النظري اإلطار: األول احملور -
 اإلطار املفاهيمي للتنمية املستدامة؛: الثاين احملور -
  . اآلليات املقرتحة لتفعيل االقتصاد الدائري لتحقيق االستدامة: الثالث احملور -
I -  لالقتصاد الدائري النظرياإلطار: 
I -1- مفهوم االقتصاد الدائري:  

 املعمارية اهلندسة يف املتخصص السويسري الباحث وفق ، 1976سنة إىل الدائري االقتصاد مفهوم يعود 
ً  ألف أين النموذج، هذا مؤّسسي أحد ستاهيل، والرت السويسري  ،1982  عام ونشره ،"املهد إىل املهد من" سم كتا

 املنتوجات قيمة على احلفاظ على يعمل أنّه مبعىن اإلنتاج اقتصاد عن خمتلفة أهدافا الدائري لالقتصاد أن إىل يشري حيث
 يف مرة أول جاء الدائري االقتصاد اصطالح أصل أن إال . واملايل واملصنّع والبشري الطبيعي املال رأسو  املخزون وإدارة
ت" بعنوان 1989 عام صدر كتاب  هذا يقدم حيث ترينر، كريي  &بريس دديفي ملؤلفيه "والبيئة الطبيعية املوارد اقتصاد

 حيث اخلطي، االقتصاد يسمى ما بني فيه املؤلفان ومييز والبيئة، الطبيعية واملوارد االقتصاد بني العالقة عن نبذة الكتاب
، املوارد استهالك يكون ُستفاد املوارد تدوير يعاد حيث الدائري، واالقتصاد مفتوحًا  تعريف ولكن .مرة من أكثر منها لي

لتايل ، واحد تعريف على بعد يستقر مل الدائري االقتصاد   :يلي كما الدائري االقتصاد تعريفات أهم سنذكر و
ائية إال بكميات قليلة جداً ويف أضيق احلدود، وال    ت  االقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال ينتج عنه نفا

ت واملنتجات،  ر سلبية علي البيئة، ويقوم علي تدوير املكو . عادة االستخدام والتدوير جبودة عاليةوإيرتتب عليه أي آ
والتجديد من بداية تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة،  كما أن السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح

لتايل ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة، ومبا حيقق التنمية املستدامة   .) 2017السعدون، ( و
لفعل على أنهاالقتصاد الدائري كما يعرف    هو اقتصاد مستدام و . منوذج لالستخدام الفعال لألصول املنتجة 

يقوم علي استخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع، ويعتمد علي تغيري األنشطة واملمارسات املرتبطة بكيفية التخلص من 
ت، وذلك عن طريق إعادة االستخدام واإلصالح والتدوير، مبعين إمكانية إعادة حتويل ت إيل مواد  النفا املنتجات واملكو
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ا يف عمليات أخري من خالل اإلصالح وٕا عادة التصنيع ، صفحة 2014دمحم زرقون، ( خام مرة أخري ميكن االستفادة 
04( .  

إعادة التصميم والتحول حنو استخدام  ىكما أن االقتصاد الدائري هو نظام صناعي أو نظام متجدد قائم عل  
ّ  ىالقضاء عل الطاقة املتجددة، و جتنب استخدام املواد الضارة، ويهدف إىل ت من خالل التصميم املتمي ز للمواد النفا

  :وللتوضيح أكثر ندرج الشكل التايل. )Hobson ،2016( واملنتجات ومناذج األعمال
  مفهوم االقتصاد الدائري املستدام): 1(شكل رقم 

  
 :متاح على املوقع اإللكرتوين التايل. بيرت ، مايكل كناوس، االقتصاد الدائري كيفية حتويل األعباء إىل موارد : املصدر

shttps://www.envirocitiesmag.com/articles/generating_economic_development_through_integrated_wa
te_management/waste_management_in_circular_economy.php  ، 10/01/2020ريخ اإلطالع.  

I -2-  الدائري هيكمسات االقتصاد:  
ن أشار   :يأن هناك مخس مسات لالقتصاد الدائري ه إىل al et Esposito. الباحثان االقتصاد

ت -   ؛تصميم النفا
  ؛التكيف من خالل التنوع يف العمليات واألنشطة ىتعزيز القدرة عل -
  ؛االجتاه حنو مصادر الطاقة املتجددة -
  ؛التفكري يف النظم البيئية -
   .التفكري يف أجهزة الطرد -

   (Simon, 2019, pp. 299-300) :يثالث معايري ه ىوترتكز االستدامة يف االقتصاد الدائري عل
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 كيفية استغالل املوارد املتجددة وغري املتجددة مبا يف ذلك التطوير التكنولوجي  تشري إىل :قاعدة املدخالت.  
  القدرة ىأن حتسني الكفاءة له األولوية عل ىترتكز عل :قاعدة العمليات أو التشغيل. 
  ت وحدود االستيعاب يف البيئة تشري إىل :قاعدة املخرجات  .أمهية التوازن بني حجم النفا

ويشمل النشاط . كما أن هناك عدد كبري من املداخل واألنشطة اليت تستخدم مبادئ االقتصاد الدائري  
والتصميم اإليكولوجي، واإلمداد املستدام،  عادة التدوير،إاالقتصادي الدائري إعادة االستخدام، واإلصالح، و 

عادة التصنيع إاستخدام التكنولوجيا يف كافة مراحل التصنيع و  ىويعتمد االقتصاد الدائري علاملسئول، واالستهالك 
  (Esposito & Tse, 2018, pp. 9-15) . عادة االستخدامإوالتدوير و 

I -3-  القتصاد الدائريإىل امتطلبات التحول:    
سرعة التحول حنو االقتصاد الدائري املستدام، حيث يساعد التحول الرقمي يف توفري  ىيساعد التحول الرقمي عل  

توفر املواد واملنتجات وموقعها وحالتها، وجعل العمليات أكثر كفاءة داخل املؤسسات، وتقليل  ىمعلومات دقيقة عن مد
دة كفاءة استخدام املوارد   .الفاقد، وتعزيز العمر األطول للمنتجات، وتقليل التكاليف، وز

ت، وممارسات ويتطلب االقتصاد الدائري حتوالت جوهرية يف التصميم، واإلنتاج، واالستهالك، واالستخدام،  والنفا
  .إعادة استخدام املنتجات واملوارد

االقتصاد الدائري يتطلب ثقافة إيكولوجية، ووعي بيئي، وتعديل  التحول إىلأن  إىل al et Smol. وقد أشار
 كما ذكر أيضًا أن دول مثل أملانيا وهولندا وفنلندا قاموا بعمل خطط. االجتاهات والسلوكيات، وتغيري أمناط السلوك

تطبيق مبادئ االقتصاد الدائري داخل  ىوكذلك بدأت احلكومة البولندية يف العمل عل. مستقبلية لالقتصاد الدائري
  .2016االقتصادي القومي عام 

 ,Jørgensen) وتتمثل إسرتاتيجيات األعمال لالقتصاد الدائري يف املوارد احملدودة وغري القابلة للتجديد فيما يلي   
2018, p. 816):   

 ت؛صيانة املنتجا -
 ؛عادة توزيع املنتجاتإإعادة استخدام و   -
 ؛عادة تصنيع املنتجاتإجتديد و  -
ت واملواد من املنتجات -  .إعادة تدوير املكو

  .امليزة التنافسيةكنها ليس فقط من حتقيق االستدامة، ولكن أيضًا خلق متفاجتاه املؤسسات لتطبيق أنظمة العمل الدائرية 
I -4- معوقات تطبيق االقتصاد الدائري  

دول اجلويوضح  .تسويقيةو  تشريعية، هناك عدد من املعوقات اليت تواجه التحول حنو االقتصاد الدائري، ثقافية  
 ,2018al et Kirchherr  ( (Kirchherr, Piscicelli, Bour (معوقات تطبيق االقتصاد الدائري كما ذكرها  1 رقم

Kostense-Smit, Muller, & Huibrechtse-Truijens, 2018, p. 150)  
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  معوقات تطبيق االقتصاد الدائري : )1(جدول رقم 
  املؤشرات  املعوقات

  العمالء واهتمام وعي يف القصور -  الثقافية املعوقات
  ).املرتددة الثقافة( الدائري االقتصاد تطبيق يف املؤسسات تردد -

  .اخلطي النظام سلوب العمل -
  .الدائري االقتصاد أو القيمة سلسلة يف للمشاركة حمدود استعداد -

  .واللوائح القوانني عرقلة -  التشريعية املعوقات
  .الدائري االقتصاد تطبيق حتمية حول عاملي إمجاع وجود يف القصور -

  .التسويقية املعوقات. احملدودة الدائرية واإلجراءات التدابري -
  .اخلام املواد أسعار اخنفاض -

  .  مقدماً  عالية استثمارية تكاليف -
  . الدائرية األعمال لنماذج حمدود متويل -

  . للتطبيق حمددة معايري وجود عدم -
  .الدائرية األعمال لنماذج االقتصادية اجلدوى اخنفاض -

ت يف وقصور نقص -  التكنولوجية املعوقات   .البيا
  .احملدود الدائري التصميم -

  .تصنيعها معاد اجلودة عالية منتجات تقدمي على القدرة ضعف -
ت املال واألعمال، العدد  السياحية التنمية وحتقيق البيئية البصمة من للحد إبداعي كمدخل الدائري بسام مسري الرميدي، االقتصاد :املصدر املستدامة، جملة اقتصاد

  .346-345: مصر، ص ص، 8رقم 

I -5-  الدائري التحول إىل االقتصاد فوائد 
 الدائري، االقتصاد إىل لالنتقال الكلية ثرياتالتأ من طبيعي بشكل تستفيد أن ومنطقة بلد كل على جيب  

ا األكثر الدول فإن ذلك، على وعالوة  وجهة من ميزة يعترب كونه الدائري االقتصاد إىل االنتقال مبادرة زمام تتوىل تقدمً
 مع( التجاريامليزان  وحتسني ،اإلسرتاتيجية املوارد توفري ضمان من الدول تستفيد أن املفرتض من أنه كما .بيئية نظر

 (Report of INSTITUTE MONTAIGNE, 2016, p. 09) .والنمو العمل فرص وخلق ؛)الواردات بعض جتنب
I -5-1- اإلسرتاتيجية املوارد يف النقص من احلماية 

ت من وفرة يعين وهذا    من االقتصاد ستحرر واليت الطازجة، اخلام املواد من بدال كموارد الستخدامها النفا
 يف األول اجلامعي احلرم وتعترب ذلك، على مثال أفضل ملانيا. Birkenfeld. بريكنفيلد البيئية اجلامعة تعترب حيث التبعية،

ت من متاماً  اخلايل أورو  .االنبعا
 مبىن عن عبارة وهو التطبيقية، للعلوم ترير جلامعة بع فرعيّ  جامعي مقر مبثابة بريكنفيلد البيئية اجلامعة مقر يعترب  

 البناء أساليب استخدام مت حيث األمريكية، االحتياطية العسكرية للقوات مستخدم غري مستشفى مبثابة قدمياً  كان جمدد،
ت وتقنيات البيئة صديقة احلديثة ت من متاماً  خايل جامعيّ  مقر أول املبىن ليصبح الصفرية، االنبعا  ،أورو يف االنبعا

ت تقنيات من واسعة جمموعة ضمن ومن  من استقالليته على بريكنفيلد البيئية اجلامعة مقر حيافظ املتطورة، الصفرية االنبعا
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 احليوية الكتلة استخدام خالل من وذلك ،واخلضراء املتجددة، الصفرية، الطاقة استخدام خالل من اآلن؛ حىت الطاقة
 .املنطقة يف املتاحة

ء احلرارة - الطاقة توفري يتم    والطاقة،للحرارة  متكاملة حمطة وهي احليوية للكتلة جماورة حمطة بواسطة - والكهر
ت تستخدم واليت ت املنطقة يف املتاحة اخلشبية النفا  التكامل مبادئ إىل واستناداً  ، الصلبة البلدية العضوية والنفا

اور، البيئة صديق الصناعي مع بريكنفيلد البيئية اجلامعة مقر يرتبط الصناعي،  وشبكة املركزّي  التدفئة نظام طريق عن ا
ء نقل ئية الطاقة لتدفقات( املنخفض اجلهد ذات الكهر  يف احليوية الكتلة تزويد يتم التدفقات، تبادل يتم وحىت ،)الكهر
اورة الطاقة حمطة إىل اجلامعي احلرم  . احليوية الكتلة على القائمة ا

إلضافة    الالهوائية املعاجلة جهاز من احليوي الغاز إنتاج تستخدم للطاقة املشرتك التوليد وحدة فإن ذلك، إىل و
ت من طن 40.000 حوايل يعاجل الذي القريب ً، البيولوجية النفا ت من مجعها يتم اليت سنو  يف مبا( بريكنفيلد بلد

ت الغذائية املواد ذلك  املعاجلة من الثانوية املنتجات توفري يتم و ،)بريكنفيلد البيئية اجلامعة ملقر األخرى العضوية والنفا
ت الالهوائية  وحمسنات كسماد الستخدامها وذلك صلبة، أو سائلة كمخلفات سواء احملليني للمزارعني احليوية للنفا

لتايل ،األراضي الزراعية يف للرتبة ت دورة إغالق يتم و  الرتبة تلوث من يقلل الذي األمر .مستدام بشكل اإلقليمية املغذ
ت من التخلص بسبب واهلواء واملياه ت مكبات يف احليوية النفا  االقتصاد يعزز اإلجراء هذا أن كما .ةالتقليدي النفا

 احملاصيل إلنتاج الصناعية األمسدة إىل شراء احلاجة تقليص خالل من وذلك النقدّي، اهلدر من احلد طريق عن اإلقليمي
  .)2020بيرت هيكس، (

 I -5 -2- للنمو وفرص عمل مناصب خلق 
 معينة قطاعات يف جديدة وظائف خلق لفعل وسيتم ، الدائري القتصاد سيتأثر االقتصادي النمو فإن حتما  

ت فرز مثل االنتقال، عملية تقود   .بديلة نقل وسائل وتطوير للمباين، احلراري التأهيل وإعادة تدويرها، وإعادة  النفا
  .سلبياً  أم إجيابياً  سيكون النهائي الرصيد كان إذا ما على احلكم وال اإلمجالية، النتائج حتديد السهل من ليس وعموما

 .التوظيف على إجيايب ثري له سيكون الدائري االقتصاد أن إىل احلديثة الدراسات تشري ذلك، ومع
 وهو ،كامل بدوام وظيفة ألف 800 حوايل ميثل الدائري االقتصاد قطاع أن إىل التقديرات تشري مثال فرنسا ففي  

 القتصاد املرتبطة األخرى األنشطة بعض االعتبار بعني األخذ دون العاملة، القوى إمجايل من % 3 نسبة ميثل ما
 قطاعات قبل من الغالب يف الوظائف هذه متثيل يتم و االسرتداد، / االستخدام وإعادة التأجري قطاع مثل الدائري

  .والتأجري اإلصالح
 املفوضية طرف من الكلي االقتصاد مستوى على إجراؤها متدراسة  تتوقعالسيارات ف صناعة يف سيما وال   
دة خالل من املوارد استخدام يف خمفضة مئوية تنقطة كل أن األوروبية  يورو، مليار  23 إىل 12 من سيوفر الكفاءة ز

، أحناء مجيع يف وظيفة ألف 2000و ألف 1000 بني وما  ميكن اجلزئي، االقتصاد مستوى على ذلك من وأكثر أورو
 région " فرانس دو إيل منطقة يف أجريتدراسة  تشري املثال سبيل فعلى .التوظيف على التأثري رؤية لفعل
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parisienne "ت من طن كل أن إىل  مت لو مما مرات بعشر أكثر يولد تدويرها وإعادة فرزها يتم اليت املنزلية النفا
ت مكب يف إيداعها مت لو مما أكثر مرة وثالثني ،حرقها ، ( النفا  .)11، صفحة 2018نوفمرب  14-13نفاح زكر

I -5-3- قليلة مثان مبتكرة خدمات: للمستهلكني لنسبة: 
 السلع منتجي مباشر بشكل تفيد واليت جديدة، فرًصا الدائري االقتصاد سيجلب املستهلك، نظر وجهة من  

 احملمولة اهلواتف املثال، سبيل على .منخفضة سعار جديدة عروض تقدمي إىل املطاف اية يف يؤدي مما واخلدمات،
 تفيد وكلها املنتجات، هذه إصالح إمكانية قيمة من وترفع احلياة دورة تطيل اجلديدة التصاميم هذه للبيئة، الصديقة

 ثري الزراعية األغذية صناعة مثل جماالت يف الدائري االقتصاد عن الناشئة للممارسات يكون أن ميكن كما .املستهلك
، يف كبريا اهتماماو  ارواج تلقى واليت العضوية،الزراعة  هو ذلك على األمثلة أحد .الصحة على كبري  حتول حيث أورو
ا واملنتجة الطازجة األغذية على الطلب تزايد ومع  .والكيميائية االصطناعية املنتجات استخدام دون ً  داخل والصحية حملي

دف واملستهلكني، ةاحمللياملزارع  بني قصرية توزيع بقنوات تتميز واليت .احلضرية وشبه العضويةتتطور الزراعة  املدن،  إىل و
   .املنتج طزاجة على واحلفاظ النقل أو املسافة طول فيها تسبب واليت الفاسدة الفالحية املنتجات أو األغذية نسبة من احلد

 .للمستهلك إضافية قيمة لتحقيق فرصة مبثابة يعترب الدائري االقتصاد تطوير أن نقولأن  ميكن أخريا و
II - اإلطار املفاهيمي للتنمية املستدامة:  

ثري واضح على البيئة    تشكل التنمية املستدامة هدفا من أهداف السياسات االقتصادية يف كل دول العامل، وهلا 
عامة، ومن مث هناك عالقة متبادلة بني التنمية املستدامة وبني االقتصاد  وعلى املوارد الطبيعية وعلى مستقبل التنمية البشرية

الدائري؛ مبعىن أنه جيب النظر إىل البيئة بشكل عام كجزء هام يف الدورة االقتصادية ويف رسم خمتلف السياسات 
  )6، صفحة 1993جعيدي،، ( .االقتصادية اليت تباشرها الدول

II -1- تعريف التنمية املستدامة:  
ت البيئية والسكانية والطبيعية، ومن أهم التعاريف نذكر ما يلي    ترتكز التنمية املستدامة على املواءمة بني التواز

  :)75، صفحة 2002سويفي،، (
ا تسعى إىل االستخدام األمثل بشكل منصف للموارد  - الطبيعية حبيث تعيش األجيال احلالية دون إحلاق الضرر أ

 .ألجيال املستقبلية
حملافظة على املوارد وعلى بيئته اليت يعيش بداخلها، وهذا يقتضي مراعاة األمد  - أن جوهرها هو اإلنسان وذلك 

لنسبة للنظام البيئي، وذلك لت جنب اإلخالل الذي من البيئي بكيفية حتقق أو تؤمن شروط االستمرار والدميومة 
ت األجيال املقبلة من العيش يف ظروف مرضية  .شأنه أن يقلل أو يعدم إمكا

II -2- ا وحمتواها إىل حتقيق جمموعة من األهداف  :أهداف التنمية املستدامة تسعى التنمية املستدامة من خالل آليا
   )29-28، الصفحات 2007غنيم، ( :اليت ميكن تلخيصها فيما يلي
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من خالل الرتكيز على اجلوانب النوعية للنمو وليس الكمية وبشكل عادل  :حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان -
 .ومقبول ودميقراطي

تركز التنمية املستدامة على العالقة بني نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم  :احرتام البيئة الطبيعية -
ا أساس حياة اإلنسان  .الطبيعية وحمتواها على أ

ملشكالت البيئية القائمة - ملسؤولية جتاهها، : تعزيز وعي السكان  ويكون ذلك من خالل تنمية إحساسهم 
حلول مناسبة هلا، من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم وحثهم على املشاركة الفاعلة يف إجياد 

 .برامج ومشاريع التنمية املستدامة
ا موارد حمدودة،  :حتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد - تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على أ

 .مها وتوظيفها بشكل عقالينلذلك حتول دون استنزافها أو تبديدها وتعمل على استخدا
تمع - هداف ا ال  :ربط التكنولوجيا احلديثة  مهية التقنيات املختلفة يف ا من خالل توعية السكان 

تمع وحتقيق أهدافه املنشودة دون أن  التنموي، وكيفية استخدام املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة ا
ر بيئية س ر مسيطر عليهاينجم على ذلك خماطر وأ  .البة، أو على األقل أن تكون هذه املخاطر واآل

تمع - ت ا وذلك يكون بطريقة تتناسب مع اإلمكانيات  :إحداث تغيري مستمر ومناسب من حاجات وأولو
املتاحة، وتسمح بتحقيق التوازن الذي ميكن بواسطته تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على مجيع املشكالت 

 .ية ووضع احللول املناسبة هلاالبيئ
لنسبة للجزائر فقد اعتمدت بعد االستقالل على منوذج تنموي مل حترتم ومل تراعي فيه أدىن معايري محاية    أما 

البيئة، الشيء الذي أدى إىل ظهور أزمات بيئية خطرية، لذا أصبحت البيئة واحملافظة عليها واحدة من أهم املواضيع 
 .يف الوقت الراهن، مما تطلب منها مباشرة العديد من اإلصالحات مع إعطائها األولوية للبعد البيئيامللحة يف اجلزائر 

  )88، صفحة 2019يوب، (
III -  اآلليات املقرتحة لتفعيل االقتصاد الدائري:  

التجارب جناحا، واليت ميكن للكثري من الدول أن تعد مبادرات البنك الدويل يف جمال االقتصاد الدائري من أكثر   
حتذو حذوها إلجناح جتربة االقتصاد الدائري، ويقدم البنك الدويل جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات لتمويل وإدارة 

ت الصلبة مبا يف ذلك القروض التقليدية والتمويل القائم على النتائج ومتويل سياسات ال تنمية مشاريع إدارة النفا
كملها ت  ت اليت ميوهلا البنك الدويل دورة حياة النفا من مجع ونقل  - واالستثمارات الفنية، وتتناول مشاريع إدارة النفا

  .وأخريا املعاجلة والتخلص
ت الصلبة يف البنك الدويل ما يلي اجلزار، ( :وتشتمل السياسات واألهداف اليت توجه مشاريع واستثمارات إدارة النفا

  )26-25، الصفحات 2018
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يساعد البنك الدويل احلكومات على التخطيط واستكشاف احللول املالئمة حمليا من خالل اخلربة الفنية : خلق املعرفة
ت والتحليالت   .والبيا
ت ومعاجلتها مثل :توفري البنية التحتية : عن طريق توفري البنك الدويل الستثمارات رأمسالية لبناء أو ترقية مرافق فرز النفا

  .توفري مقالب قريبة، بناء أو جتديد مدافن القمامة، توفري الصناديق، ومركبات القمامة، الشاحنات وحمطات النقل
ق تقدمي الدعم بشأن التدابري السياسية السليمة عن طري: إعادة هيكلة النظم التشريعية واملؤسسات القانونية

ت البلدية   .وللمؤسسات املنسقة لقطاع إدارة النفا
وذلك من خالل تطوير هيكلة الرسوم والتخطيط على املدى الطويل ومساعدة احلكومات على  :ضمان اإلستدامة املالية

ت   .حتسني احتواء تكاليف النفا
ت الوظيفية، ويدعم البنك الدويل تصميم احلوافز تغيري السلوك : إشراك املواطنني واملشاركة العامة هو املفتاح لنظام النفا

ت والفرز يف املصدر وإعادة االستخدام   .وأنظمة التوعية لتحفيز تقليل النفا
ا على حتقيق عدد من األهداف    :وتشتمل هذه السياسات يف طيا

يف معظم البلدان النامية اعتماد كبريا على العمال غري الرمسيني الذين يقومون يعتمد اسرتداد املوارد  :اإلدماج اإلجتماعي
ت املتولدة وفرزها وإعادة تدويرها% 20-% 15جبمع    .من النفا

إلضافة إىل ظروف  ت من خالل اسرتاتيجيات مثل االندماج يف النظام الرمسي  تعاجل املشاريع سبل عيش منتقي النفا
  .مان االجتماعي والقيود املفروضة على عمالة األطفال والتعليمعمل آمنة وشبكات األ

ت فهي تدعم ختفيف الغازات  :التعامل مع تغري املناخ والبيئة تشجع املشاريع على التخلص السليم بيئيا من النفا
ت العضوية، واعتماد تكنو  ت وحتويل النفا لوجيات التخلص الدفيئة من خالل احلد من هدر األغذية واحلد من النفا

اري املائية ومحاية البنية  ت يف ا اليت تستحوذ على الغاز احليوي وغاز املكب، كما تدعم احلد من التخلص من النفا
ت   .التحتية ضد الفيضا

حتسني الصحة العامة وموارد الرزق من خالل احلد من احلرق املفتوح وختفيف اآلفات وانتشار  :الصحة والسالمة
 .منع اجلرمية والعنفاألمراض، و 

  : خامتة
 من احلاضرة األجيال احتياجات تلبيةاملستدامة من خالل  التنمية لتحقيق هاماً  مدخال الدائري االقتصاد ميثل  

 استنزاف من واحلد ،البيئة محاية يف بشكل كبري يساهم أنه كما .املستقبلية األجيال حقوق على واحلفاظ ،الطبيعية املوارد
تحجم  وخفض التلوث، على والقضاء املتجددة، غري الطاقة مصادر ومن خالل ما سبق ميكن تقدمي حوصلة  .النفا

  :نتائج هذا البحث وتوصياته على النحو التايل
  :النتائج
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 التدوير، إعادة طريق عن فعالية، أكثر بطرق املوارد استخدام إىل يهدف اقتصادي منوذج الدائري االقتصاد يعترب -
ت واستخدام املادية املوارد استخدام وإعادة وختفيض   املستدامة؛ التنمية حيقق مما كمورد، النفا

دة على ينطويهو و  .املطلوبة اخلام ملواد العاملي االقتصاد لتزويد واقعية طريقة عن عبارة الدائري االقتصاد -  إعادة ز
ت مسارات من واالستفادة املصنعة للسلع التدوير وإعادة والتصليح االستخدام  ؛ النفا

ت واستخدام املادية املوارد استخدام وإعادة وختفيض التدوير، إعادة على الدائري االقتصاد يركز -  لتحقيق كمورد النفا
  ا؛ املرتبطة البيئية والتأثريات املوارد استخدام عن االقتصادي النمو فصل يف املتمثل العام اهلدف

تمع االقتصاد من كل يستفيد -  العمل، فرص املزيد من إىل سيؤدي حبيث. االقتصاد الدائري تبين من كبري بشكل وا
لس املستدامة التنمية أحباث لس ووفقاً . االقتصادي والنمو البيئي، العبء وختفيض  تطوير فإن الصينية، اجلمعية التابع 
ت، تدوير وإعادة البيئة، صناعة: هي جديدة صناعات سبع إنشاء يف سيساهم الدائري االقتصاد  الطاقة وتوفري النفا

  .والتصورات اإلبداعية والتصاميم. االقتصاد اخلدمايت و والصحة، املتجددة، والطاقة استهالكها، وتقليل
  :التوصيات

 ؛تطبيقه متطلبات كافة وتوفريالدائري،  االقتصاد ج خاص بشكل واجلزائر عام، بشكل الدول مجيع تبين ضرورة  -
ت استخدام إعادة املؤسسات اجلزائرية على جيب - أخرى، مما ميكنها من حتقيق امليزة  لصناعات خام ملواد وحتويلها النفا

  .الوطين من جهة أخرى االقتصاد دعم على القدرة هلا جديدة إنتاجية قطاعات بناء يف يساهم التنافسية من جهة، و
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  ملخص
تبين منوذج االقتصاد الدائري، من أجل حتقيق النمو املستدام طويل األمد، ومبا يتماشى مع التوجهات العاملية يف التنمية على االحتاد األورويب عمل 

ب املنتجات مسؤولية إعادة  سّن و بذلك قام ب املستدامة والقيم اإلنسانية وحتسني جودة احلياة لتصميم الصديق للبيئة، ومحَّل أر تشريعات تتعلق 
م، وعزَّز أسواق املواد معادة التدوير ت احملليةتلتزم و ,استخدام منتجا لنفا ا إلزامية فيما يتعلق  ضعت اللوائح التنظيمية  ،الدول األعضاءا تبىنَّ أهداًف ووُ

ت الكهر تاليت تستهدف النفا ستثمر االحتاد األورويب يف االبتكارات اإلقليمية؛ مثل دعم اكما . ئية، واإللكرتونية، واملركبات املتهالكة، والبطار
ت ت، واالنبعا القتصاد الدائري مواد، وطاقة، وخفضت من النفا فـَّرَت غالبية هذه املبادرات املعنية  اليت وقد وَ  .شبكات الشركات 

ت،االقتصاد الدائري،إعادة التدوير،االحتاد األورويب:املفاتيح الكلمات  .النفا
  JEL:  :P4,z0 صنيفالت
  

Abstract  
The European Union has adopted the circular economy model, in order to achieve long-term 
sustainable growth, in line with global trends in sustainable development, human values and improved 
quality of life, thereby enacting legislation on environmentally friendly design, holding product 
owners responsible for reusing their products, and promoting recycling materials markets 
It has adopted mandatory targets for domestic waste to which Member States are committed, and 
regulations have been established targeting electrical and electronic waste, dilapidated vehicles and 
batteries. The European Union has also invested in regional innovations, such as supporting 
corporate networks, the majority of which have provided materials, energy and reduced waste and 
emissions. 
Key words:Waste, Circular Economy, Recycling, EU 
Jel Codes Classification :p4,z0  

 : مقّدمة -
أدت الثورة الصناعية إىل حتديث أساليب اإلنتاج بكفاءة و فاعلية من خالل تقدمي العديد من االبتكارات يف الزراعة 
ت املعيشة ، و  االت نتج عنها حتقيق مكاسب اقتصادية كبرية و حتسن يف مستو و النقل و االتصاالت و غريها من ا

ع و اإلنتاج ظل النموذج الرئيسي للتصنيع دون تغيري إىل حد كبري ، حيث  على الرغم من التقدم املستمر يف آليات التصني
ت مما  -و ال يزال-كان الستهالك اخلطي ، فبعد أن تصبح السلع االستهالكية زائدة عن احلاجة تتحول إىل نفا يتميز 
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ت الغربية مؤ  خرا التوجه حنو االقتصاد الدائري يضع ضغطا كبريا على موارد العامل ، األمر الذي دفع العديد من االقتصاد
ت بل و االستفادة منها بتكاليف رخيصة و عائد كبري   .من خالل وضع خطوات متقدمة للتخلص من النفا

كما أن العمل ضمن االقتصاد اخلطي الذي يرتكز على االستخدام الكثيف للموارد الطبيعية و الطاقة ، نتج عنه 
مصادر الطاقة غري املتجددة مما تسبب يف العديد من املشاكل اليت دفعت املتخصصون الضغط الكبري على البيئة و على 

إىل البحث عن آليات و اسرتاتيجيات ملواجهة تلك املشاكل، و من بني تلك اآلليات االقتصاد الدائري الذي يساهم 
ا   . بشكل كبري يف احلفاظ على البيئة ، و احلد من استنزاف ثروا

رويب على تبين منوذج االقتصاد الدائري، من أجل حتقيق النمو املستدام طويل األمد، ومبا يتماشى مع عمل االحتاد األو 
لتصميم  ات العاملية يف التنمية املستدامة والقيم اإلنسانية وحتسني جودة احلياة و بذلك قام بسّن تشريعات تتعلق  التوجه

ب املنتجات مسؤولية إعاد م، وعزَّز أسواق املواد معادة التدويرالصديق للبيئة، ومحَّل أر وتبىنَّ أهدافًا , ة استخدام منتجا
ت  ضعت اللوائح التنظيمية اليت تستهدف النفا ا الدول األعضاء، ووُ ت احمللية تلتزم  لنفا إلزامية فيما يتعلق 

ت ئية، واإللكرتونية، واملركبات املتهالكة، والبطار األورويب يف االبتكارات اإلقليمية؛ مثل دعم  كما استثمر االحتاد. الكهر
ت،  القتصاد الدائري مواد، وطاقة، وخفضت من النفا فـَّرَت غالبية هذه املبادرات املعنية  شبكات الشركات اليت وقد وَ

ت   .واالنبعا
  :و عليه نطرح اإلشكالية التالية

  تصاد الدائري؟كيف ميكن االستفادة من جتربة االحتاد األورويب يف تطبيق االق
دف الدراسة إىل استنتاج أهم الدروس املتبناة من جتربة االحتاد األورويب يف تبين االقتصاد الدائري و ما حققه يف و 

العامل بصفة عامة للخروج بتوصيات تفيد الدول و املؤسسات اليت مازالت تنتهج االقتصاد اخلطي خاصة يف الدول العربية 
  .ضاع االقتصادية مما حيفز على سرعة التحول حنو االقتصاد الدائرياليت تعاين من تدين األو 

و بغية الوصول إىل هدف البحث اعتمدت الدراسة املنهج االستقراء الوصفي من خالل االعتماد على حمورين 
  :أساسيني 

I - ت و االقتصاد الدائري  عموميات حول النفا
I -1-  ت ت حبيث ميكن تعريفه من عدة جهاتهناك العديد من التعاريف : مفهوم النفا   :ملصطلح النفا

ت فالنفاية وفق القانون املرتبط حبماية البيئة هي كل البقا اليت  83/02/1983فحسب التعريف القانوين للنفا
عنه  ختلفها عملية اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال، و بصفة عامة هي كل شيء منقول يهمل أو ختلى 

 (Boulouisa Amel, 2012/2013, p. 2).صاحبه
ومن الناحية االقتصادية النفاية هي كل مادة أو شيء قيمته االقتصادية هي سالبة أو منعدمة عند صاحبها يف زمن 

ت األمني، (.و مكان ما ، كما هي كل شيء يصنع أو ينتج من طرف اإلنسان حيول إن أجال أو عاجال إىل نفا
  )2، صفحة 2006/2007
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م أو معيب أو فقد ضرورة و أمهية استعماله لعدم صالحيته أو ملواصفاته أو لرتكيبته  و هي كل مادة أو منتج غري 
  )314، صفحة 2006العلواين، (.أو لتأكل أجزائه أو لتفاديه

ا ترتبط بعالقة طردية مع أعداد السكان إذ كلما زادت أعداد السكان زادت  تمعات يف أ ت يف ا و تتشابه النفا
ت من جمتمع آلخر يف  املخلفات الناجتة عنهم مثل خملفات األنشطة املنزلية و البناء و الزراعة و غريها و ختتلف النفا

ا يف الدول امل   )2016خمتار، (. تقدمة عنها يف الدول الناميةنوعيتها ، إذ ختتلف مكو
ا بقا أو خملفات عمليات اإلنتاج و  ت يف أ ومن خالل التعاريف السابقة ميكن استنتاج مفهوم شامل للنفا

ا غري صاحلة لالستهالك متنوعة من حيث الرتكيب   .ة و خمتلفة ما بني البلداناالستعمال و التحويل غري صاحلة أو يعتقد أ
I -2-  ت   :خصائص النفا

رها السلبية على  ت و اتقاء مضارها و اختيار أنسب طريقة ملعاجلتها لتفادي أ من أجل التقليل من حجم النفا
ت و مفهومها بصورة صحيحة حىت يتسىن لنا  حتديدها البيئة و احمليط االقتصادي و االجتماعي يتحتم علينا معرفة النفا

بشكل دقيق تفاد لعدم الوقوع يف مسايرة األوجه املختلفة لتحديد النفاية و لن يتأتى ذلك يف اعتقاد إال من خالل 
ت و اليت ميكن أن جنمعها يف    :االتفاق على خصائص عامة مميزة للنفا

كيف ما كانت تركيبتها   أي كل نفاية ما هي إال بواقي و خملفات مهما كان مصدرها و: فضالت أو مهمالت -أ
  فهي فضالت االستهالك املباشر و بواقي و خملفات عمليات اإلنتاج أو التحويل أو بواقي 

وخملفات االستعمال، و قد تظهر يف أشياء مهملة أو مهجورة دون االستفادة منها سواء تركت هكذا عمدا أو 
  .نسيا

ت و مكو: صلبة أو سائلة -ب ا صلبة متماسكة فيما بينها جامدة ال منو هلا و ال حياة ،  أي تكون أجزاء النفا
، أو سائلة  ...كاحلجر و احلصى و بقا احلديد و اهلياكل اخلردة و األبنية املهدمة املهملة و الركام و خملفات املباين 

شفيات و بعض كمياه الصرف و خملفات السوائل الصناعية و غريها ، كما قد تكون لينة كفضالت املساخل و املست
ت الطرق و احملالت واألسواق العمومية و غريها   .نفا

ت مبختلف أنواعها إن تركت بدزن معاجلة تنتج عنها مضار عديدة على : خطرة أو مضايقة - ج نعلم أن النفا
ت السامة البيئة و على احمليط االجتماعي و االقتصادي ، و قد يكون ضررها انيا و مباشرا تبعا لطبيعتها اخلطرة   كالنفا

ت اليت ال ميكن تركها يف األماكن و املساحات العامة و يف  أو املشعة أو القابلة لالستعمال أو االنفجار ، و هي النفا
الشوارع و املزابل العمومية ، كما قد يكون ضررها غري آين أو غري مباشر تبعا لطبيعتها غري اخلطرة، و يف هذه احلالة تكون 

عاقتها للحركة بوجودها يف املساحات و األماكن العامة أو مبضايقتها للشوارع وسيلة تكون و  سيلة جالبة للضرر واهلالك 
ت صلبة كانت أو سائلة و إن مل تكن ضارة و خطرة انيا فهي ضارة ال حمالة أجال إن ... و املساكن و بشكل عام فالنفا

  .تركت على حاهلا دون معاجلة
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ا متتاز أ: قابلية املعاجلة  - د ت مهما كان نوعها أو مصدرها و كيف ماكان حجمها و يف كل حاال ي أن النفا
حلرق أو التفتيت أو الردم أو  السرتجاع أو حىت  جلمع أو الفرز أو التحويل أو  بقابلية املعاجلة سواء أكان ذلك 

ائيا   .بطرحها و تصريفها يف وسط خارجي عليها و إزالتها 
اصية أنع جيب مراعاة شروط النظافة و األمن و حفظ الصحة و سهولة االستغالل و حجم و نشري ضمن اخل

التكاليف املرتتبة عن عمليات املعاجلة ، و بعبارة أخرى جيب أن تكون هذه املعاجلة اقتصادية من كل جوانبها سواء 
دف إىل إزالتها للتخلص م دف إىل اسرتجاعها لإلستفادة منها أو كانت  ائياأكانت  ، صفحة 2006العلواين، (.نها 

315(  
I -3- مفهوم االقتصاد الدائري:  

ت أو يلوث البيئة و هو مبين على فكرتني  ميكن أن نعرف االقتصاد الدائري على أنه نظام صناعي ال ينتج نفا
ت ميكن إعادة  حية أخرىضرورة فصل النمو عن استخدام رئيسيتني من جهة إدراك أن أي نفا استخدامها كموارد و من 

املوارد الطبيعية تكون السلع املنتجة يف إطاره قابلة لإلصالحو التجديد منذ تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات 
  )5، صفحة 2018الوهاب، (.عديدة أي تكون ضمن حلقة مغلقة

يف توجيهات االحتاد األورويب حول موضوع االقتصاد الفعال الستعمال املوارد يعرف االقتصاد الدائري حسب و 
نه تعظيم النمو االقتصادي بتقليص الضغط على املوارد    .اهلدف املنشود 

إلعادة االستعمال فاالنتقال لالقتصاد الدائري يعين استهالك مسؤول للموارد الطبيعية و املواد األولية و األولوية 
  .وإعادة تدوير خملفات املواد األولية الثانوية و املنتجات 

خاصة يف  1960إن استعادة و تدوير خملفات  املنتجات اجلانبية للنشاطات اإلنتاجية هو نشاط موجود منذ 
دودة أصبح تسيري القطاع الفالحي ، و لكن مع تطور االستهالك الواسع و اإلنتاج الضخم ملنتجات مدة صالحيتها حم

ت أمر صعب و معقد  (autres, 2014, p. 8).النفا
ملنافسة العاملية حول املوارد الطبيعية    و يدخل االقتصاد الدائري يف سياق اسرتاتيجي عاملي يتميز 

ا ، حيث ميثل هذا النهج أحد أهم القضا اإلسرتاتيجية هلذا العصر الذي صاحبه تغري  ثريا و التغريات املناخية و 
  التوزيع العاملي للسلطة أو القوة ، فخالل السنوات القادمة سريتفع الطلب على املوارد 

  .و يصبح الوصول إليها أكثر صعوبة 
اية من النزاعات املدمرة احملتملة اليت ترافق أزمة املوارد و التغريات املناخية  و يساهم االقتصاد الدائري يف الوق

ت ، استعمال الطاقات  ستعادة التوازن بني اإلنسانية و األرض ، سحب أقل للمواد األولية ، رمي أقل للنفا لتدخل 
  .حتدي ميكن أن يرفعه االقتصاد الدائري...املتجددة 

نتهاك الثروات ، استنزاف الرتبة ، تلوث اهلواء و املاء ، و بصفة عامة منوذج اال قتصاد احلايل وصل حلدوده 
ت ، االحتباس احلراري و خلخلة الدوران الطبيعي   (association OREE, 2015, p. 8).تضاعف النفا
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ت فأوًال، جيب . والشركات، والشبكات، والسياسات املنتجات،: و يعمل االقتصاد الدائري على أربعة مستو
تصميم املنتجات بطريقة جتعلها قابلة إلعادة التدوير، وإعادة االستخدام، حبيث تستند إىل سالسل توريد صديقة للبيئة، 

ستخدام طرق غري مسببة للتلوث ا، حتتاج الشركات إىل مناذج عمل جديدة؛ من أجل حتقيق النفع ا. وتُصنع  ً ني خلاص و
ا، يلزم وجود ترابط بني شبكات الشركات اليت تصنع منتجات مهمة، مثل السيارات، وشبكات العمالء اليت . والعام لثً و

ا، يلزم وجود سياسات تدعم األسواق. تستهلك هذه املنتجات   .ورابعً
I -4- أهداف تطبيق االقتصاد الدائري:  

حاز االقتصاد الدائري على حمور اهتمام كثري من دول العامل خاصة يف أورو ، حيث يدعم عمليات النمو 
  االقتصادي من خالل خلق أعمال جديدة ، و توفري فرص وظيفية ن و ختفيض تكاليف املواد ، 

  ت يف األسعار ، و تقليل حدة التقلبات يف األسعار، و تعزيز األمان يف التوريد، و تقليل حدة التقلبا
ر السلبية للضغط على البيئة ، و احلفاظ على النظام البيئي ،    و تعزيز األمان يف الوريد ، و تقليل اآل

  .و تقليل انبعاث الغازات الدفيئة بدرجة كبرية 
ملواد اخلام و تساعد األنظمة الدائرية على إعادة االستخدام و التدوير من أجل احلفاظ على املوارد، و احلفاظ على ا

لتايل حتقيق االستدامة و يهدف االقتصاد الدائري إىل استخدام مواد أو منتجات قدمية كمواد . ، و محاية الطبيعة ، و 
أو منتج مشرتك ، و يعد ذلك أداة فعالة لدعم أهداف االستدامة من خالل تعزيز توافر املواد اخلام ، و ) نوية(خام 

دة التقدم االقتصادي ، كما يهدف إىل تطبيق االيكولوجيا الصناعية ، خفض التأثريات السلبية على  البيئة ، و كذلك ز
  .و حتقيق االستدامة الصناعية

فاالقتصاد الدائري ميثل إطارا حيدد العالقة بطرق خمتلفة خللق القيمة و احلفاظ عليها ، من خالل إعادة االستخدام 
تمع على . لتدوير أو التجديد أو إعادة التصنيع أو إعادة ا و يعتمد مدخل االقتصاد الدائري على احلد من اعتماد ا

الرميدي، (.املوارد الطبيعية النادرة من خالل االستفادة القصوى من املوارد املتاحة و إعادة استخدامها و تقليل الفاقد منها
 )346صفحة 

االقتصاد الدائري على الفكر الشمويل املنظم لتدفق املوارد الطبيعية و الطاقة من خالل عالوة على ذلك ، يعتمد 
ر السلبية على البيئة ، و يف نفس الوقت تعظيم االستفادة منها   .تقليل استنزاف تلك املوارد و احلد من اآل

II -جتربة االحتاد األورويب يف تطبيق االقتصاد الدائري.  
II -1-تالتوجهات العامل   :ية  و األوروبية يف توليد النفا

ت البلدية الصلبة بقيمة تتجاوز  ً، مبعدل  2.2وفقا لتقرير للبنك الدويل، تقدر األعباء العاملية للنفا بليون طن سنو
أضعاف املعدل السائد مقارنةً بعام األساس  3؛ حوايل 2025كلجم للفرد الواحد حبلول عام   1.42توليد يبلغ 

لفعل من عدم . 1ر اجلدول انظ). 2002( ت البلدية الصلبة اليت تعاين  األمر الذي يؤكد حقيقة أّن أساليب إدارة النفا
الكفاءة، مثل مدافن القمامة واحلرق، ستنهار متامًا ولن تكون كافية حتت الضغوط املتزايدة، ليس فقط بسبب مشكالت 
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ت، بل أيضا ب لذلك، توجد حاجة ماسة . سبب العبء البيئي اهلائل الناجم عنهاحمدودية القدرة على استيعاب كمّ النفا
ت البلدية الصلبة   .إىل إحداث نقلة نوعية يف إدارة النفا

ت البلدية الصلبة:  1اجلدول    التوجهات العاملية يف توليد النفا

  
ت: املصدر ت الصلبة، دراسة عاملية حول إدارة (: احلجم اهلائل للنفا   )2012النفا

ت املتولدة يف االحتاد األورويب فاجلدول رقم و  2016-2006يوضح تطورها خالل الفرتة  2أما فيما خيص حجم النفا
ا   .ذلك حسب درجة خطور

ت املتولدة لكل فرد يف االحتاد األورويب  2اجلدول رقم    )شخص/كلغ(تطور حجم النفا
  2016  2014  2012  2010  2008  2006  البيان        السنوات

ت اخلطرية   124  120  120  122  111  127  النفا
ت غري اخلطرية   1659  1614  1597  1590  1691  1768  النفا

موع        1783  1734  1717  1712  1802  1895  ا
  (htt(:املصدر 

ت غري خطرية بنسبة تتجاوز  ت املتولدة يف االحتاد األورويب من قبل األفراد هي نفا نالحظ من خالل أن اغلب النفا
ت اخلطرية ال تتعدى  95   . ملائة 5ملائة، بينما النفا
II -2-تعزيز االقتصاد الدائري يف االحتاد األورويب  

لتصميم  م، سّن االحتاد األورويب تشريعات تتعلق  ب املنتجات مسؤولية إعادة استخدام منتجا الصديق للبيئة، ومحَّل أر
  .وعزَّز أسواق املواد معادة التدوير

سلسلة من التدابري للحد من التأثري البيئي للنشاط االقتصادي األورويب من  2015نشرت املفوضية األوروبية يف ديسمرب  
 - االستهالك  -اإلنتاج (النموذج اجلديد هو وضع حد لالقتصاد اخلطي اهلدف من هذا  .خالل تعزيز االقتصاد الدائري

يتضمن ذلك إعادة تدوير  .عن طريق تقليل استخدام املواد اخلام ، وذلك بفضل االستخدام الرشيد للموارد) التخلص
ا   .املواد اخلام وإعادة استخدامها عندما يكون ذلك ممكنً

ملائة يف أملانيا  66ملائة ،حيث بلغت هذه النسبة  45بلغت  2016  لسنة إن متوسط  نسبة إعادة التدوير يف أورو
ملائة ، و  13ملائة يف كل من سلوفينيا و النمسا و بلجيكا، و يف ذيل الرتتيب جند رومانيا بنسبة  50، و تعدت 

  .اجلدول املوايل يبني نسب إعادة التدوير يف عدد من دول أورو
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  )2016-1995(ب إعادة التدوير يف أورو نس 3اجلدول رقم  
  اسبانيا  بولونيا  فرنسا  بريطانيا  ايطاليا  أملانيا

1995  2016  1995  2016  1995  2016  1995  2016  1995  2016  1995  2016  
39% %66  %5  %45  %11  %44  %18  %42  %2  %35  %7  %30  

 )GUILLOT ،2018(source : 
ت احمللية،فبحلول عام و لقد  لنفا تلتزم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 2030تبىنَّ أهدافًا إلزامية فيما يتعلق 

رسال ما ال يزيد على % 65عادة استخدام وإعادة تدوير ما ال يقل عن  ت و منها إىل مدافن % 10من النفا
ت كما تعمل أنظمة . من العبوات %75ستيك، وإعادة تدوير واهلدف من ذلك هو إعادة استخدام مجيع البال. النفا

ل االقتصاد الدائري ت الطعام، ومتوِي ضعت اللوائح التنظيمية اليت تستهدف . االحتاد األورويب على احلد من نفا ووُ
ت ئية، واإللكرتونية، واملركبات املتهالكة، والبطار ت الكهر االبتكارات اإلقليمية؛  كما يستثمر االحتاد األورويب يف. النفا

يد تدوير املالبس   .مثل دعم شبكات الشركات اليت تُعِ
ت بنسبة  لكل نسمة، مقارنة مبتوسط الفرد يف االحتاد % 41ويف مدينة ليوبليا بسلوفينيا، اخنفض حجم النفا

بعة لسلسلة الدراسات االستقصائية2018ويف دراسة استقصائية ُأجريت يف عام . األورويب راميرت«األوروبية  ،   «يورو
Eurobarometer من الشركات الكبرية يف أحناء أورو برتاجع % 53من الشركات الصغرية، و% 41، أفاد

م يعملون على تصميم  تكاليف اإلنتاج لديها بفضل اتباع مبادئ االقتصاد الدائري؛ وذكر ربع من شاركوا يف الدراسة أ
ل صيانتها، أو    .إصالحها، أو إعادة استخدامهامنتجات تَْسهُ

II -3-هيك(:حتويل األعباء اىل موارد التجربة األملانية(  
ت املستدامة يف االقتصاد الدائري، نقدم هنا مثاال من احلرم اجلامعي األول يف  لتوضيح التطبيق العملي إلدارة النفا

ت، وهو مقر اجلامعة البيئية بريكنفيلد   .[ECB]أورو اخلايل متامًا من االنبعا
بع جلامعة ترير للعلوم ؛ مبثابة مقر جا)1996أنشئ يف عام (يعترب مقر اجلامعة البيئية بريكنفيلد  معي فرعيّ 

التطبيقية، وهو عبارة عن مبىن جمدد، كان قدميًا مبثابة مستشفى غري مستخدم للقوات العسكرية االحتياطية األمريكية، 
ت الصفرية، ليصبح املبىن أول مقر جامعيّ خايل  مت استخدام أساليب البناء احلديثة صديقة البيئة وتقنيات االنبعا حيث 

ت يف أورومت ت الصفرية املتطورة، حيافظ مقر اجلامعة . امًا من االنبعا ومن ضمن جمموعة واسعة من تقنيات االنبعا
البيئية بريكنفيلد على استقالليته من الطاقة حىت اآلن؛ من خالل استخدام الطاقة الصفرية، املتجددة، واخلضراء، وذلك 

ء  -يتم توفري الطاقة . يف املنطقة من خالل استخدام الكتلة احليوية املتاحة بواسطة حمطة جماورة للكتلة  - احلرارة والكهر
ت العضوية البلدية  ت اخلشبية املتاحة يف املنطقة والنفا احليوية وهي حمطة متكاملة للحرارة والطاقة، واليت تستخدم النفا

  .الصلبة
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 .فاطمة الزهراء
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مع الصناعي صديق البيئة ، يرتبط مقر [IS] واستناداً إىل مبادئ التكامل الصناعي اجلامعة البيئية بريكنفيلد 
ء ذات اجلهد املنخفض  اور، عن طريق نظام التدفئة املركزّي وشبكة نقل الكهر ئية(ا ، وحىت يتم )لتدفقات الطاقة الكهر

اورة القائ   .مة على الكتلة احليويةتبادل التدفقات، يتم تزويد الكتلة احليوية يف احلرم اجلامعي إىل حمطة الطاقة ا
ميجا وات،  28، ولديها قدرة حرارية مثبتة بسعة 1997أنشئت حمطة الطاقة القائمة على شرائح اخلشب يف عام 

ً، الناجتة عن األعمال احمللية إلدارة  65,000حيث تستخدم حوايل  طن من األخشاب منخفضة ومرتفعة التلوث سنو
ت وأعمال الزراعة والبستنة  طن لكل  37.5ميجا وات وإنتاج  8الطبيعية والصناعة، وذلك إلنتاج احلرارة بسعة الغا
اورة،  8.3ساعة من البخار وما يصل إىل  ء ملقر اجلامعة البيئية بريكنفيلد واملرافق الصناعية ا ميجا وات من الكهر

ء الوطنية   .وشبكة الكهر
إلضافة إىل ذلك، فإن وحدة التوليد املشرتك لل طاقة تستخدم إنتاج الغاز احليوي من جهاز املعاجلة الالهوائية و

ت بريكنفيلد  40,000القريب الذي يعاجل حوايل  ً، اليت يتم مجعها من بلد ت البيولوجية سنو مبا يف (طن من النفا
ت العضوية األخرى ملقر اجلامعة البيئية بريكنفيلد د كريوز) ذلك املواد الغذائية والنفا يتم توفري املنتجات الثانوية . شو

ت احليوية للمزارعني احملليني سواء كمخلفات سائلة أو صلبة، وذلك الستخدامها كسماد  من املعاجلة الالهوائية للنفا
ت اإلقليمية بشكل مستدام لتايل يتم إغالق دورة املغذ األمر الذي يقلل من . وحمسنات للرتبة يف األراضي الزراعية، و

ت التقليديةتلوث  ت احليوية يف مكبات النفا كما أن هذا اإلجراء يعزز . الرتبة واملياه واهلواء بسبب التخلص من النفا
االقتصاد اإلقليمي عن طريق احلد من اهلدر النقدّي، وذلك من خالل تقليص احلاجة إىل شراء األمسدة الصناعية إلنتاج 

ه املخطط اهل 3ويعرض الشكل . احملاصيل ت إىل موارد لدى مقر اجلامعة البيئية بريكنفيلد أد يكليّ لنظام حتويل النفا
   .استناداً إىل منوذج االقتصاد الدائرّي 

ت إىل موارد، واليت وضتعها اجلامعة البيئية بريكنفيلد  إلضافة إىل ما سبق، فإن هذه املبادرة املتعلقة بتحويل النفا
لفعل عدداً كبرياً من ا ا مبثابة . لوظائف املباشرة وغري املباشرة يف قطاعي الطاقة واإلدارة البيئيةقد أوجدت  كما أ

دّي " ا " مشروع ر ت الصفرية، واالقتصاد الدائرّي، كما أ ساليب االنبعا على املستوى اإلقليميّ والوطينّ فيما يتعلق 
ت اإلقليمية يقوم عدد كبري من الطالب والباحثني وموظفي . تعترب أسلوب فعال لنشر املعرفة التنموية على املستو

 ً رة هذه الكلية سنو لالستفادة من املثال العملي املطبق، الذي  .القطاعني العام واخلاص ومجاعات املصاحل واملواطنني بز
 .ينظم كجزء من جهود نشر املعرفة لدى اجلامعة البيئية بريكنفيلد

القتصاد اخلطي الذي نتج عنه استنزاف للموارد الطبيعية ، و مصادر الطاقة يعد االقتصاد الدائري األفضل ل: خامتة
و تدهور البيئة ، و ميثل االقتصاد الدائري مدخال هاما لتحقيق التنمية املستدامة ، و تلبية احتياجات األجيال احلاضرة 

جذب مصادر جديدة للدخل و تعزيز  من املوارد الطبيعية و احلفاظ على حقوق األجيال املستقبلية و توفري التكاليف و
ر األزمات حال حدوثها ، فهذا املفهوم حباجة إىل معاجلة من قبل  العالقات مع أصحاب املصاحل و التقليل من أ
اجلهات املشرتكة يف أكثر من جانب كتشجيع القطاع اخلاص على تبين هذا املفهوم و سن قوانني جديدة تتماشى مع 
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ال إضافة إىل توجيه منط االستهالك إىل االستثمار يف االقتصاد  الدائري و تطوير مهارات األيدي العاملة يف هذا ا
  .املنتجات املعاد تدويرها

و لقد عمل االحتاد األورويب على نشر سلسلة من التدابري للحد من التأثري البيئي للنشاط االقتصادي األورويب من 
 - االستهالك  -اإلنتاج (هذا النموذج اجلديد هو وضع حد لالقتصاد اخلطي اهلدف من  .خالل تعزيز االقتصاد الدائري

يتضمن ذلك إعادة تدوير  .عن طريق تقليل استخدام املواد اخلام ، وذلك بفضل االستخدام الرشيد للموارد) التخلص
ا   .املواد اخلام وإعادة استخدامها عندما يكون ذلك ممكنً

ج االقتصاد الدائري و توفري  وتوصي الدراسة بضرورة تبين مجيع ال دول العربية بشكل عام و اجلزائر بشكل خاص 
  كافة متطلبات تطبيقه مبا فيها احلفاظ على البيئة و االهتمام بتنمية املوارد الطبيعية و احلد من تدخل االنسان ؛

لطريقة التقليدية للت- ت  لتقليل ختفيف الضغط على الرتبة املستعملة يف طمر و تدمري النفا ت  خلص من النفا
ت من مسوم؛   من تلوثها الناتج عن حتلل وشرب ما حتتويه النفا

  التفكري يف مشاريع مستقبلية للطاقة البديلة ؛-
االخذ بعني االعتبار جتربة االحتاد االورويب يف جمال االقتصاد الدائري ،كقطاع منتج و مثمر يساهم يف انعاش -

  .االقتصاد
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  االقتصاد الدائري ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة
  الیابان وألمانیا نموذجا

Circular Economy and its role in achieving Sustainable 
Development 

-Japan and Germany model- 
  

    -الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي  ،"أ"أستاذة حماضرة  :1عائشة عميش   -
    -الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي  ،"أ"أستاذة حماضرة  :2سهام طرشاين   -
     -الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي   ،"أ"أستاذة حماضرة  :3 وهيبة سراج -

  :ملخص
من  هدفت هذه الدراسة إىل التحقق من دور وأمهية االقتصاد الدائري وأثره يف حتقيق التنمية املستدامة، ويف ظل األهداف املرسومة هلا وذلك

  .ل توضيح مفهوم االقتصاد الدائريخال
 عمليات يف ضوء نتائج الدراسة والتجارب الدولية الناجحة يف االقتصاد الدائري ميكن أن نوصي بتبين هذا النوع من االقتصاد يف اجلزائر إجراء

ت من التخلصتكاليف  تقليل يف تساهم  جيدة نتائج يعطى ذلك ألن األفراد قبل من املنبع من والفصل الفرز  العام اإلنفاق تقليل إىل يؤدي مما النفا
 . لعمال العمل ظروف إعادة التدوير مع حتسني تكنولوجيا تطوير وىف

ن، أملانيا االقتصاد الدائري، التنمية املستدامة،  :الكلمات املفاتيح ت، جتارب دولية، اليا  .تدوير النفا
   JEL: Q5 ، Q52 ،Q53، Q56 صنيفالت

Abstract  
This study aimed to investigate the role of circular economy in achieving Sustainable 

development in light of the objectives set for it. This was achieved by clarifying the concept of circular 
economy. 

In light of the analytical study results in addition to many other studies and the experiences of 
successful countries in the application of circular economy , we recommends adopting this type of 
economy in the Algeria territories, And calls for individuals to conduct sort operations and separation 
of waste from the source, as it will reduce the disposal costs and helps to develop recycling 
technology, Furthermore, improving working conditions for these who are working in waste collection 
Key words: circular economy, Sustainable development, wastes recycling, experiences 
countries, Germany. 
Jel Codes Classification : Q5, Q52,Q53, Q56   

 : مقّدمة -
ا و االقتصادية  األنشطةحىت يف أو بعد التزايد الكبري الذي يشهده العامل سواء يف السكان  وما يرتتب عن  متطلبا

كل هذا من خملفات ضخمة وما أحدثته من تلوث للبيئة واستنزاف للموارد الطبيعية، أصبح يشعر بقلق كبري اجتاه البيئة 
والتلوث احلاصل فيها والقصور يف استخدام موارده الطبيعية، وذلك يف إطار االقتصاد اخلطي أو التقليدي الذي يبدأ مبواد 

ت، هذا االقتصاد الذي زاد فيه حجم خام وحتويلها إىل منتج و  بيعها للمستهلك لتنتهي بفنائها ومن مث حتويلها إىل نفا
ت اليت تلوث البيئة كان البد من إجياد حل إلعادة رسكلة هده املواد  لطبع ضخامة حجم النفا اإلنتاج واالستهالك و
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القتصاد الدائري، وكما أطلق عليه فكرة م ن املهد إىل اللحد فهو يبدأ من اخلامات اليت حتول واستخدامها فيما يعرف 
إعادة التدوير الكامل أو : إىل منتجات واليت يتم بيعها وبعد استهالكها يتم إعادة تدويرها، ومن هنا ميكن ملس اجتاهني

مها بعد نفاذ اجلزئي واالجتاه اآلخر هو أن املنتوجات بعد تصميمها يتم إعادة النظر يف استدامتها مبعىن إعادة استخدا
قل تكلفة، ورغم  لتايل فلهذا االقتصاد دور كبري يف حتقيق التنمية املستدامة بشكل كبري و وظيفتها األوىل واألساسية، و
ت وما  ركة وراءها كم هائل من النفا لعكس طغى عليها االقتصاد اخلطي  ذلك إال أن أغلبية الدول مل تستفد منه بل 

ر بيئية  واجتماعية وحىت اقتصادية، إال انه ال ميكن أن ننكر مدى جناح بعض الدول يف هذا املضمار خلفته من أ
واالستفادة من ما هو مستهلك ليعاد استهالكه مرة ومرات كثرية، وهلذا سوف نعرض يف هذه الورقة البحثية جتربتني 

ن وأملانيا ملعرفة مسار هذا االقتصاد عندمها وكيف است   .فادا منه وما هي اآلليات متبعة من كل دولةرائدتني مها اليا
ينا صياغة التساؤل الرئيسي كما يلي ما هو دور االقتصاد :واعتمادا على هذا الطرح واملاما جبوانب املوضوع ار

ن يف   الدائري يف حتقيق التنمية املستدامة  ؟وأملانياكل من اليا
ن أمهية االقتصاد الدائري يف حتقيق التنمية املستدامة تستمد الدراسة أمهيتها من  :الدراسة أمهية واالستفادة من جتربيت اليا
ت وإدارةعتبارمها من التجارب الناجحة والرائدة يف االقتصاد الدائري  وأملانيا ما تضعا محاية البيئة النفا ، حيث أ

ما من اجل حتقيق االستدامة من جهة واحلفاظ على حق األجيال الالحقة من جهة أخرى   . واحلفاظ عليها من أولو
  :الدراسة إىل تقدمي هدفتجبوانب املوضوع وسعيا لإلجابة على التساؤل الرئيسي  اإلملام أجل ومن

 التنمية املستدامة؛مفاهيم عامة حول االقتصاد الدائري،  -
  عرض جتارب دولية رائدة يف االقتصاد الدائري؛ -

  :الدراسات السابقة
ت دراسة اقتصادية قياسية  األثر: "بعنوان) 2015(يسن دمحم،  الدين شهد جالل: دراسة - االقتصادي لتدوير النفا

اليت يتم صرفها يف عملية التخلص من الوصول حلجم املبالغ  إىل، هدفت الدراسة )"2014-2010(يف والية اخلرطوم 
ت، ومن مث التعرف على اثر ذلك يف  ت وكيفية تقليلها من خالل تدوير النفا املسامهة  وإمكانيةاحلكومي  اإلنفاقالنفا

ت وتكاليف التخلص منها،  أثبتتيف ختفيض معدالت البطالة، وقد  نتائج التحليل وجود العالقة الطردية بني كمية النفا
ت ختلق وظائف وفرص عمل جديدة،  إعادة أنالنسب املتحصل عليها  أثبتتا كم  جراءالدراسة  وأوصتتدوير النفا

ت وتطوير  األفرادعمليات الفرز والفصل من املنبع من قبل  وحتسني ظروف العمل لعمال النظافة وخاصة مكب النفا
 .املواد القابلة للتدوير إىلقيمة  إلضافةسحق وتكوير  أدوات إضافةاملعاجلة عن طريق 

، "التدوير يف فلسطني ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية إعادة: "، بعنوان)2018(طه  أبودمحم فوزي دمحم : دراسة -
 األهدافيف حتقيق التنمية االقتصادية يف ظل  وأثرهاالتدوير يف فلسطني  إعادةهدفت الدراسة إىل التحقق من دور 

دة النمو االقتصادي وخلق فرص العمل أمهيتها ك من خالل توضيح املرسومة هلا، وذل تمعية وز ودورها على الثقافة ا
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 إعادةوجود عالقة طردية بني  إىلواحلد من مشكلة الفقر واستنزاف الثروات لطبيعية والنظام البيئي بشكل عام، وتوصلت 
الباحث يف  وأوصىالتدوير وتوفري الطاقة  إعادةالتدوير وكل من النمو االقتصادي والبيئة والبطالة وعالقة عكسية بني 

ت الصلبة تدوير إعادةالنهاية بتبين  متكاملة متمثلة جعل  إسرتاتيجيةمع تبين  كأولويةالفلسطينية   األراضييف  النفا
ت اخلضراء  ت احلكومية األكربالنسبة  خذاملشرت    .من املشرت

ت يف ظل االقتصاد الدائري وحتقيق التنمية  إعادة: "بعنوان): 2019(صليحة هربي : دراسة - تدوير النفا
ستخدام موارد اقل يف عمليات  إبراز، هدفت الدراسة إىل "املستدامة دور االقتصاد الدائري يف بناء اقتصاد مستدام يقوم 

ت، وقد توصلت  األنشطةالتصنيع ويعتمد على تغيري  االستثمار يف  أن إىلواملمارسات املرتبطة بكيفية التخلص من النفا
الدخل الوطين واملسامهة يف خلق فرص العمل  من جانب تنويع مصادر التدوير من شانه تعزيز االقتصاد احمللي إعادةقطاع 

 .وختفيف العبء البيئي وتعزيز القطاع التكنولوجي يف اقتصاد صديق للبيئة
ت كمدخل لالقتصاد الدائري : "وسيلة سعود، عباس فرحات، بعنوان :دراسة - عرض حالة االحتاد –إدارة النفا

ت يف االحتاد  إدارةالتعرف على واقع  ، هدفت الدراسة إىل"- األورويب وما مدى توجهه حنو االقتصاد  األورويبالنفا
 أمههاعدة نتائج كان من  الدائري على اعتباره من املناطق اليت عرفت اهتماما كبريا حبماية البيئة، وقد توصلت الدراسة إىل

ت اليت يتم توليدها من قبل كل مواطن يف االحتاد حجم أن  يا بصفة سنوية، مع جتاوز تبقى مستقرة نسب األورويبالنفا
ت غري اخلطرية نسبة  ت املتولدة من خمتلف النشاطات االقتصادية واملنازل، يف حني متثل  95النفا من جمموع النفا

ت الصلبة اكرب نسبة من  ت املتولدة  إمجايلالنفا بعني  األخذ ، وقد خرجت بتوصية مفادها80من  كثرالنفا
ت كقطاع مثمر ومنتج يساهم يف إنعاش االقتصاد،  إدارةيف جمال  األورويب االعتبار جتربة االحتاد  إىل إلضافةالنفا

ال وتوسيع االنتقال املنظم    .قواعده إىلتشجيع االبتكار يف هذا ا
I - مفاهيم عامة حول االقتصاد الدائري، التنمية املستدامة:  

 :املستدامة ولكننا سنختصر ذلك يف النقاط التالية هناك عدة مفاهيم لكل من االقتصاد الدائري والتنمية
I -1- االقتصاد الدائري:  

يعود االقتصاد الدائري إىل حوايل أكثر من ثالث عقود أما االهتمام العاملي فقد برز تزامنا مع نفاذ الكميات 
 .ها العمليات الصناعيةاملتواجدة من املقومات مثل الطاقة واملصادر الطبيعية وغريها من املوارد اليت يعتمد علي

I -1-1- نشأة ومفهوم االقتصاد الدائري: 
يف عامل حمدود املوارد هناك حاجة ماسة إىل تطوير مناذج اقتصادية جديدة، مبعىن أن النموذج الصناعي يف 

ً غري مستدام، يف ظل توجه عاملي العتماد مفاهيم  االستدامة استهالك املنتج مث التخلص منه، يعترب منوذجًا اقتصاد
 .القتصاد الدائريل مبفهومها الشامل

الصادر عن مطبعة جامعة جونز هوبكنز  تابالك ظهور مع 1989سنة  الدائري االقتصاد مصطلحظهر  :النشأة -
ت املوارد الطبيعية والبيئية"األمريكية بعنوان   العالقة الكتاب هذا يبني تريمز كريي .وآر بريس ديفيده ملؤلفي ،"اقتصاد
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 البيئي النظام يف االحنراف ظواهر وأهم واالقتصادي يالبيئ النظام بني التكامل وطبيعة والبيئة، الطبيعية واملوارد االقتصاد بني
رها  مفتوحاً، واالقتصاد املوارد استهالك يكون حيث اخلطي، االقتصاد يسمى ما بني فيه املؤلفان زوميي، االقتصادية وأ
، تصنيعيا، ماليا، كان سواء ،املال رأس بناء إلعادة يسعى حيث،  )2016العناين، ( يالدائر   طبيعيا، أو اجتماعيا بشر

ت املنتجات تدوير خالل من املوارد عوائد وحتسني  التدفق تعزيز يضمن امب األوقات مجيع يف املستخدمة واخلامات واملكو
 .والبيولوجية التقنية للمواد املستمر

، من  االقتصاد الدائري :املفهوم - ت أو حيدث تلو هو مصطلح عام يعين االقتصاد الصناعي الذي ال ينتج نفا
  :بداية تصميمه ومنذ النية يف إنشائه، وهو حيتوي على منطني من تدفق املادة

 ت بيولوجية مان: مغذ ال احليوي   .وهي مصممة لكي تعود للدخول يف ا
 ت تقنية ال احليوي فضال عن وهي مصممة للتدوير جبودة عالية : مغذ داخل منظومة اإلنتاج دون أن تدخل ا

 .أن تكون قابلة لإلصالح والتجديد منذ تصميمها
ويشمل املصطلح على معىن أوسع من جمرد إنتاج واستهالك السلع واخلدمات، إذ يشمل التحول من الوقود 

من مسات األنظمة املرنة واملنتجة، كما يشتمل  األحفوري إىل استخدام الطاقة املتجددة، والتأكيد على دور التنوع كسمة
على مناقشة دور املال والتمويل كجزء من نقاش أوسع، كما أن بعض رواد هذا االقتصاد دعوا إىل جتديد أدوات قياس 

  .)2016جمدي، ( األداء االقتصادي
نه  حياة دورة مراحل مجيع يف املوارد استخدام حتسني إىل يهدف واستهالك ،تبادل إنتاجنظام : "وميكن تعريفه 

تمعات األفراد رفاهية يف واملسامهة البيئية البصمة من احلد مع الدائري املنطق يف خدمة أو سلعة  ,Christophe) وا
2017) ".  

مفهوم االقتصاد الدائري) : 01(شكل رقم 

 
  8، ص2018، جانفي 19جملة التعليم والتوعية البيئية، العدد  ،"األعباء إىل مواردكيفية حتويل : كناوس وآخرون، االقتصاد الدائريبيرت هيك، مايكل : املصدر
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I -1-2 - عوامل التوجه إىل االقتصاد الدائري:  
  :هناك عدة عوامل ساعدت على التوجه إىل االقتصاد الدائري، تتمثل أمهها يف

دة السكانية  -  .الكبريةاالستنفاذ واالستنزاف الضخم للموارد الطبيعية نتيجة للز
 التسرع الكبري يف األنشطة االقتصادية أدى إىل ظهور احتياجات خمتلفة ومتعددة -
االهتمام بتعظيم االستفادة من ما هو موجود أصال أي ترشيد الطاقة مثال فهو يعترب نون من أنواع الذكاء يف  -

 .االستفادة من املقومات
د واملؤسسات اليت بدأت تفكر يف استعمال ما هو قائم االبتكار واإلبداع والتطور الضخم جدا يف كميات األفرا -

ت فهي تعد مورد ضخم جدا من املوارد  وتعظيم االستفادة من كل ما هو موجود السيما املخلفات أو النفا
الصناعة وإعادة التصنيع، حيث أن االحتاد األورويب يعتقدوا انه خالل عقد من اآلن ميكن أن يوفر تريليون يورو 

دة كثافة املنتوجات اليت ميكن تدويرها وإعدادها من البداية يف حالة ت القتصاد الدائري وز نشيط واالهتمام 
 .تصميمها حىت تكون فيها استدامة

I -1-3 - اآلليات املقرتحة لتفعيل االقتصاد الدائري:  
در البنك دف حتقيق أقصى استفادة من االقتصاد الدائري واالستفادة من التجارب الناجحة يف هذا ا ال 

ت الصعبة، مبا يف ذلك القروض  الدويل بتقدمي جمموعة متنوعة من اخلدمات واملنتجات لتمويل وإدارة مشاريع إدارة النفا
التقليدية والتمويل الدائم والقائم على النتائج ومتويل سياسات التنمية واالستثمارات الفنية، وتشمل السياسات واألهداف 

  )25، صفحة 2018اجلزار، ( :ملشاريع يف البنك الدويل ما يلياليت توجه هذه ا
من خالل مساعدة احلكومات على التخطيط واستكشاف احللول املالئمة حمليا من خالل اخلربة : خلق املعرفة -

ت والتحليالت  .الفنية والبيا
ت عن طريق توفري البنك الدويل الستثمارات رأمسالية لبناء  :توفري البنية التحتية - أو ترقية مرافق فرز النفا

توفري مقالب قريبة، بناء أو جتديد مدافن القمامة، توفري الصناديق ومركبات القمامة، : مثل(ومعاجلتها 
 ).الشاحنات وحمطات النقل

 .إعادة هيكلة النظم التشريعية واملؤسسات القانونية -
تخطيط على املدى الطويل ومساعدة هيكلة الرسوم وال وذلك من خالل تطوير: ضمان االستدامة املالية -

ت  .احلكومات على حتسني احتواء تكاليف النفا
ت الوظيفية ويدعم البنك الدويل تصميم : إشراك املواطنني - تغيري السلوك واملشاركة العامة هو املفتاح لنظام النفا

ت والفرز يف املصدر وإعادة االستخ  .داماحلوافز وأنظمة التوعية لتحفيز تقليل النفا
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I -2- مدخل نظري للتنمية املستدامة:  
إن التنمية املستدامة كممارسة ال تعترب ظاهرة جديدة بل مارسها اإلنسان منذ احلضارات القدمية من خالل 
خذ األطر املنهجية إال يف منتصف الثاين من  ا مل  لبيئة واحملافظة على املوارد الطبيعية، إال أن االهتمام  االهتمام 
القرن املاضي، لظهور العديد من املشكالت البيئية واستنزاف املوارد خاصة يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، حيث 
ظهر السالح النووي وتسابقت الدول يف احلصول عليه ليضيف شكال جديدا وخطريا من أشكال التلوث، وارتفعت 

لراشيل  " الربيع الصامت"صدر الكتاب الشهري  1962 األصوات اليت تنادي بضرورة احملافظة على البيئة، ففي عام
ت املتحدة والعامل حيث حذر من استخدام املبيدات الكيميائية الصناعية  كارسون الذي احدث صدى كبري يف الوال

، صفحة 2018دمحم فوزي، ( للقضاء على اآلفات ودعا الحرتام النظام البيئي حفاظا على صحة اإلنسان والبيئة
46(. 

I -2 -1- تتكون هذه العبارة من كلمتني :مفهوم التنمية املستدامة:  
 القره راغي، ( زاد وكثر، ويقال منا الزرع، ومنا املال أي زاد وكثر: منىَّ الشيء، ومنواوتعين مصدر  :التنمية

  .)23، صفحة 2012
 االستدامة :«Sustainable»  للغة الفرنسية  «Le développement durable»ومعناها الدوام، و

، أي دائمة حاضرا )86، صفحة 2008عبد الرزاق و بوروبة، ( يعين مستدمي ودائم durableومصطلح 
 .)116، صفحة 2013خبابة، ( ومستقبال

  :أما التعريف االصطالحي للتنمية املستدامة، فقد تعددت تعاريفه وتشعبت، ومن أهم تعريفاته جند
، والذي يعترب 1987املستدامة عرفته يف تقرير هلا نشر يف جلنة برونتالند سنة أن اللجنة العلمية للبيئة والتنمية 

ا تنمية تليب احتياجات اجليل احلايل، دون املساس بقدرة األجيال القادمة : "التعريف األكثر انتشارا، حيث عرفها على أ
ا حتياجا   . )45، صفحة 2018دمحم فوزي، ( "على الوفاء 

ا (FAO)يف حني أن جملس منظمة األغذية والزراعة  إدارة ومحاية قاعدة املوارد " :عرف التنمية املستدامة على أ
الطبيعية وتوجيه التغريات التكنولوجية واملؤسسية بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية لألجيال احلالية 

  .)05، صفحة 2003رومانو، ( "واملستقبلية
ستنزافها أو : "ا Webesterاء تعريفها يف قاموس وج تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون أن تسمح 

ن، ( "تدمريها جزئيا أو كليا   .)38، صفحة 2009مطانيوس و عد
ا تلك التنمية اليت تسمح بتلبية وتنمية حاجات  األجيال من خالل ما سبق ميكن تعريف التنمية املستدامة على أ

احلالية وضمان حاجات األجيال القادمة مع احملافظة على البيئة واملوارد الطبيعة واستغالهلا أحسن استغالل، وهي اليت 
ا ضمان حاجيات  حتقق التكامل والتوازن بني النظام االقتصادي واالجتماعي والبيئي والتكنولوجي خللق توليفة من شا

 .األجيال املتعددة واملستمرة
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I -2 -2- أهداف التنمية املستدامة:  
ا يف جمملها تركز على حتقيق أربع نقاط وهي التقدم، العدالة، الدوام واالستقرار، وميكن : تعددت أهدافها إال أ

   )178، صفحة 2016حدانة، ( :إجياز األهداف فيما يلي
 وتنفيذ السياسات التخطيط عمليات خالل من املستدامة التنمية حتاول :للسكان أفضل حياة نوعية حتقيق -

 على الرتكيز عن طريق وروحيا ونفسيا واجتماعيا اقتصاد جمتمع يف السكان حياة نوعية لتحسني التنموية
 .ودميقراطية ومقبول عادل وبشكل الكمية ،وليس للنمو النوعية اجلوانب

 على وحثهم ملسؤولية جتاهها إحساسهم تنمية خالل من وذلك القادمة البيئية ملشكالت السكان وعي تعزيز -
 التنمية ومشاريع برامج ومتابعة إعداد وتنفيذ يف مشاركتهم خالل من هلا مناسبة حلول إجياد يف الفعالة املشاركة

 .املستدامة
ا الطبيعية املوارد على املستدامة التنمية تتعامل  :للموارد عقالين واستخدام واستغالل حتقيق -  موارد على أ

 .بشكل عقالين وتوظيفها استخدامها على وتعمل تدمريها أو استنزافها دون حتول لذلك ،حمدودة
تمع هداف احلديثة التكنولوجيا ربط -  أهداف خيدم احلديثة مبا التكنولوجيا توظيف املستدامة التنمية حتاول: ا

تمع ال  يف املختلفة التقنيات مهية السكان توعية خالل من ،وذلك ا  املتاح استخدام التنموي، وكيفيةا
تمع حياة نوعية حتسني يف منها واجلديد ر خماطر إىل ذلك يؤدي أن أهدافه املنشودة، دون وحتقيق ا  بيئية وأ

  .سالبة
I -3- ت ر املرتتبة عن رمي النفا   :اآل

ر بيئية واقتصادية وحىت اجتماعية، ت من طرف املواطنني ينجم عنه آ   :ميكن إجيازها فيما يلي إن رمي النفا
I -3-1 - ت ر البيئية واالقتصادية للنفا   :اآل

ر البيئية - أ   :منيز فيها ما يلي: اآل
  . التلوث البيئي مبختلف أشكاله-
ت واليت نوجزها يف اجلدول املوايل-   :انبعاث بغض الغازات السامة الناجتة تراكم وتعفن النفا

ر بعض الغازات) : 01(جدول رقم    على البيئة أ
ر الغازات الناجتة عن   اآل

ت   النفا
  النتائج  العنصر الكيميائي

أحادي وثنائي   االحتباس احلراري
  أكسيد الكربون
  أكسيد االزوت

  محض الكلوريدريك
  محض الفليوريدريك

  الكربون
  االزوت

  الكلوريدريك
  الفليوريدريك

لتايل اإلصابة مبرض إعتام  العني  تدمري طبقة األوزون و
  وسرطان اجللد
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  أكسيد النيرتوجني  األمطار احلامضية
  أكسيد الكربيت

  النيرتوجني
  الكربيت

دة محوضة مياه الينابيع والبحريات وحىت الرتبة مما يضر  ز
ت وموت األشجار   .لرتبة والنبا

ت   .توقيف ظاهرة الرتكيب الضوئي لدى النبا
  اإلصابة مبرض سرطان اجللد  األزوت  أكسيد األزوت  تدمري طبقة األوزون

تراكم على مستوى السالسل 
  الغذائية

لبيكتري وانتهاء   الديوكسني  الديوكسني منو الكائنات احلية الدقيقة والكبرية بدء 
  لقوارض

العتماد على: املصدر   :من إعداد الباحثني 
ملوقع االلكرتوين -  .11/09/2019مت االطالع عليه يوم   http://espacesvt.com/cours :املقال املنشور 
ت احلضرية يف اجلزائر بني الواقع والفعالية املطلوبة، دراسة حالة اجلزائر العاصمة"نبيهة سعيدي،  - ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، ختصص "تسيري النفا

 .100-99ص -، ص2012- 2011املنظمات، جامعة بومرداس، تسيري 

ت  ر سلبية على األراضي وعلى املياه ) Lixiviatالليكسيفيا (هذا وال ننسى عصارة النفا وما تسببه من آ
ت إليها بفعل اجلاذبية   .العذبة نتيجة تسرب مياه النفا

ر االقتصادية -ب   :اآل
 .ددةاستنزاف املوارد املتجددة وغري املتج -
ار واألراضي الصاحلة للزارعة -  .ختريب األ
دة اإلنفاق نتيجة الفحوصات واألدوية ملعاجلة األوبئة والكشف عن العدوى النامجة عن تسرب الليكسيفيا إىل  - ز

 .املياه اجلوفية والينابيع الصاحلة للشرب
 .التأثري على الشكل اجلمايل للبلد ومنه اخنفاض السياحة يف ذلك البلد -
دة العطل املرضية للعمالاخن -   .فاض اإلنتاج وز

I -3-2- ر االجتماعية   :اآل
ت انتشار عن تنتج  املعدية األمراض منها البعض ذكر ميكن والعضوية، ألمراض االجتماعية اإلصابة النفا

ى بو، التنفسية، األمراض الطاعون، التيفويد، كحمّ  التهاب الكبدي، الفريوس التهاب الكولريا، لسرطان، اإلصابة الرّ
ب بواسطة املتنّقل الّضنك الكولريا،و  الطاعون الفئران، بول عن الناتج النحيفة اللولبية داء األمعاء، على  إضافة الذ
 الضحا عشرات ختّلف والعدوى األمراض هذه كل اخلنزير، دودة ومرض الشريطيات كداء اخلطرية الديدانية األمراض

  .)07، صفحة 2018مسلم و مسعودي، ( الوفيات من العديد إىل إضافة عام كل
II - عرض جتارب دولية رائدة يف االقتصاد الدائري؛  

ت، هذه املواد  ت من املناطق الريفية، حيث تشكل بقا الطعام اكرب مصدر للنفا تعد املدن أكثر إنتاجا للنفا
اليت يلقيها البشر واليت ال ميكن التخلص منها بسهولة، فبعضها يعاد تدويره أو حرقه ومعظمها يدفن يف املطامر، وحسب 

مج األمم املتحدة للبيئة  ت بلغ أكثر من  2009سنة  UNEPتقرير أصدره بر مليارات طن يف  3أن حجم النفا
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، وفا ملا جاء يف دراسة صدرت عن نفس املنظمة حتت 2050مليار طن عام  13العامل، ويتوقع أن يصل إىل ما يزيد عن 
ت يف املطامر حنو "حنو اقتصاد اخضر"عنوان  أن تصل ، ويتوقع 2011مليارات طن سنة  8، يف حني بلغ جمموع النفا

االقتصاد "، وقد تنخفض إىل حنو النصف إذا ما اعتمدت سياسة 2015مليارات ونصف املليار طن سنة  8إىل 
لذكر أن املواد "األخضر ت وإعادة تدويرها ومعاجلتها، واجلدير  ، وهناك عدة جتارب جنحت يف االستفادة من النفا

ا، وسوف سنركز على جتربتني رائدتني يف القابلة إلعادة التدوير ختتلف من دولة إىل أخرى، ول مج خاص  كل دولة بر
ال، تتمثل يف   :هذا ا

II -1- نية   :التجربة اليا
عادة  ن حنو اقتصاد دائري عايل الكفاءة  ن إحدى أهم التجارب العاملية الرائدة، حيث انتقلت اليا تعد اليا

من املواد اليت حتتوي عليه، فهي تبيع  89ئية واستعادة ما يصل إىل تدوير غالبية األجهزة االلكرتونية واملنتجات الكهر 
لوان خمتلفة ت  األصفر للورق والكرتون، األزرق للبالستيك واملعادن، األخضر ملخلفات احلدائق، : أكياس للنفا

ت املتحد جها العديد من الدول منها بلجيكا والوال ة األمريكية، بريطانيا واألبيض لباقي املخلفات، وقد سار على 
ت نية يف جمال تدوير النفا   .والسويد والدمنارك إلدراكهم ملدى جناح التجربة اليا

ن ما يقارب  ليا  2.87مقاطعة يف طوكيو، وينتج هؤالء السكان  23مليون شخص يعيشون يف  8.9يوجد 
ت سنو ويوجد تقريبا  للتعامل مع القمامة، ومن ) حمطات حرق(ت حمطة للتخلص من النفا 21مليون طن من النفا

ت يوميا على درجة حرارة تفوق  600، اليت حترق ما يصل إىل "كيتا"أشهرها حمطة  درجة مئوية من  800طن من النفا
ائيا على لقضاء  حملطة   اجل منع تشكيل مادة الديكوسني اخلطرة، وتقوم مرافق مراقبة التلوث املتعددة املراحل اخلاصة 
لقرب من  ا تقع  ا من جهة ومن جهة أخرى كو أية مواد خطرة مثل اجلسينات وأكسيد النيرتوجني حبكم مدى خطور

  . )72، صفحة 2018دمحم فوزي، ( مركز سكين األمر الذي وجب اخذ احليطة واحلذر أكثر
املنتج وخلوه من املواد مرحلة قبل استخدامها يف صناعات أخرى لضمان جودة  12متر عملية تدوير القمامة بـ

ن، فوفقا ملكتب البيئة احلكومي قامت طوكيو فقط يف سنة   2014الضارة، وإعادة التدوير هي صناعة ضخمة يف اليا
ت الزجاجية وأكثر من  112بتدوير ما يقرب من  ألف طن من الزجاجات البالستيكية  45ألف طن من احلاو

ألف طنا  115طنا من عبوات الورق وحنو  564ألف طن حاوية من األملنيوم و 15املصنوعة من البويل اثيلني وأكثر من 
  .طن من صواين الطعام 11من الورق املقوى املمزوج و ما يقارب 

دف للوصول إىل " كاميكاتسو"تعد بلدة  ال حيث  جحا مبعىن الكلمة يف هذا ا نية الصغرية منوذجا  اليا
ا البالغ عددها 2020ا يف سنة إعادة تدوير كاملة لكافة نفا نسمة فقط إىل مكب عام 1500، حيث ينتقل سكا

ا على  م ويوزعو دف حتقيق إعادة تدوير كاملة، وقد بدأت هذه التجربة سنة  45ليفرزوا نفا بعد أن  2000فئة 
ا إنذار بسبب حمارقها اليت تنتهك معايري مكافحة التلوث، واستمرت يف تكثيف  جهودها حيث أطلقت يف تلقى سكا

ت اليت تقلصت إىل  500محلة للتخلص مما يفوق  2003سنة  ، وقد جنحت 2016طن حبلول  300طن من النفا
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ت أنتجت عام  286من أصل  80هذه البلدة يف إعادة تدوير  ، أما يف املنازل فيتم استخدام 2017طنا من النفا
ت األغذية لتصبح املد ت واألوىل من حيث خلوها آالت خمصصة لتحويل نفا ينة الوحيدة يف العامل ال يعرف أهلها النفا

 .)2017بدون مؤلف، ( متاما من القمامة
اصدر الكونغرس سلسلة من اللوائح لتعزيز تنمية االقتصاد الدائري، فمن الصعب العثور على صناديق القمامة 

ن، ولكن هناك جمموعة فرق امل ت غري القانونية إىل واملنظفات على الطرق يف اليا راقبة اليت تتخصص يف إعادة النفا
لسجن ملدة تصل إىل  ا، ووفقا للقانون فان األشخاص الذين يتخلصون من القمامة بشكل تعسفي سيعاقبون  أصحا

ين 10مخس سنوات وغرامة قدرها    .ماليني ين 
II -2- التجربة األملانية:  

ا خصصت أكثر من تعد أملانيا هي األخرى من أهم  ألف  300النماذج الرائدة يف إعادة التدوير حيث أ
مليار دوالر، كما بدأت يف تشريع  50شخص ليعمل يف االقتصاد الدائري، وحقق هذا القطاع إيرادات سنوية جتاوزت 

ت يف أوائل التسعينات من القرن املاضي، ومثل ذلك مبثابة الثورة اخل ضراء، حيث كان قانون تطبيق نظام فصل النفا
لوان وأشكال متواجدة  ت  يقتصر القانون على فصل املواد القابلة لالستعمال مرة أخرى بدال من حرقها، توجد حاو

ا ثالث  ت، كما يلزم مجيع احملالت التجارية على أن يكون  ) 03(بكل مكان، حمطات القطار، البيوت وحىت الغا
ت واحدة خمصصة للبالستيك واملع للون حاو للون األزرق وواحدة للفضالت احليوية  للون األصفر وواحدة للورق  ادن 

الرمادي أو األسود، ويساهم املواطنون واألسواق واملؤسسات يف التكلفة اإلمجالية إلعادة التدوير، حيث تعتمد يف ذلك 
، املصنعني واملستوردين، وفرض رسم سنوي املواطنني، أسواق املواد اخلام: مصادر رئيسية يف التمويل هم) 04(على أربعة 

يورو ويف كل منطقة يتم إنشاء مركز إلعادة التدوير واحلرق وملعاجلة، واليت تعتمد على إتباع نظام آيل  123منزيل يقدر بـ
لضوء   .لفرز البالستيك 

لوديعة، فعند شراء  ويسود يف أملانيا نظام إعادة القوارير الزجاجية والبالستيكية الفارغة مقابل مبلغ مايل يسمى 
ت غازية فان املشرتي يدفع  ا إضافيا يسرتدها مرة أخرى عند إرجاعه للزجاجة الفارغة  25زجاجة ماء أو مشرو سنتً

  .للبائع أو إىل إحدى اآلالت املخصصة هلذه الزجاجات واملنتشرة يف املتاجر الكربى
عادة ت ت احمللية لتقوم  دويرها، ويف نفس الوقت تعمل على احلصول عليها من مصدر تعتمد أملانيا على النفا

ا، فقد استفادت مثال من أطنان هائلة من  خارجيا تشرتيها منهم إلدراكها مبدى األمهية والنفع الذي يعود على اقتصاد
بويل االيطالية، حيث كادت هذه األخرية أن تواجه أم ت، عندما اضرب عمال التنظيف يف مدينة  راضا خطرية لو النفا

ت وإعادة تدويرها، وأول صفقة متت  مل تقدم شركات يف مدينيت البزيج وبرمياهافن على شراء تلك األطنان من النفا
بويل، حتولت إىل مواد أولية لصنع أدوات منزلية وحاجيات بكلفة  1500يومها كانت تبلغ حنو  ت من  طن نفا

ا مصنوعة من م   .)76، صفحة 2018دمحم فوزي، ( واد جديدة يتم استريادها عادة ن اخلارجبسيطة، مث بيعت سلعا وكأ



 

ن وأملانيا منوذجا االقتصاد الدائري ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة: عنوان املقال ــ اليا ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  سهام طرشاين، وهيبة سراج، عائشة عميش ــ
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ملانيا أكثر من  حراقها وإنتاج طاقة منها إلضاءة أالف املنازل  100يوجد  ت إما  مصنع لالستفادة من النفا
وتناقص املخزون العاملي  أو لتدويرها كي تصبح مواد أولية تدخل يف صناعات كثرية خاصة مع ارتفاع أسعار املواد األولية

قل تكلفة، خاصة انه ليس لديها ثروات طبيعية، مما يضطرها إىل استرياد حنو  األمر الذي فرض عليها البحث عن بدائل 
75 ا إىل املواد األساسية   .من حاجا

ضيح التطبيق العملي إن أملانيا تكاد ال ختلى من معامل ميكن اعتبارها مناذج لنجاح فكرة إعادة التدوير فيها، ولتو 
ت املستدامة يف االقتصاد الدائري سنأخذ بعض النماذج أو املعامل املمثلة لذلك، فنجد مثال مقر اجلامعة  إلدارة النفا

ت، أنشئ يف سنة (ECB)البيئية بريكنفليد  ، الذي يعترب مثاال عن احلرم اجلامعي األول يف أورو اخلايل متاما من اإلنبعا
ستخدام أساليب ، كان ق1996 دميا مبثابة مستشفى غري مستخدم للقوات العسكرية االحتياطية األمريكية، مث جدد 

البناء احلديثة صديقة البيئة وتقنيات االنبعاث الصفرية املتطورة، وهو حيافظ على استقالليته من الطاقة حلد اآلن من خالل 
ستخدام ء استخدام الطاقة الصفرية املتجددة واخلضراء،  ها للكتلة احليوية املتاحة يف املنطقة لتوفري احلرارة والكهر

ت العضوية الصلبة، كما انه يرتبط  ت اخلشبية املتاحة يف املنطقة والنفا العتماد على حمطة جماورة اليت تستخدم النفا
اور عن طريق التكامل الصناعي من خالل نظام التدفئة ء  مع الصناعي صديق البيئة ا املركزي وشبكة نقل الكهر

ا متكنت من توفري عددا كبريا من الوظائف املباشرة وغري املباشرة يف قطاعي الطاقة واإلدارة  ذات اجلهد املنخفض، كما أ
ت الصفرية دي على املستوى العاملي يف جمال االقتصاد الدائري واالنبعا هيك و كناوس، ( البيئية، لتعد مشروع ر

طن  ألف 40، كما انه يوجد يف إقليم براندنبورغ مصنع ضخم حيث يدور سنو ما يقارب  )9-8حات ، الصف2018
حا تصل سنو إىل مليار اورو ت البالستيكية إلدخاهلا يف صناعة الكوابل، وجيين أر   .من النفا

صدر األساسي أو ، خاصة وانه كما نعلم فامل99هذا وتصل إعادة تدوير الورق ضمن صناعة الورق إىل حنو 
مليون طن من  2.5التقليدي هو األخشاب والتدوير يقلل من قطع وهدر هذا املصدر، إضافة إىل يتم مجع ما يقارب من 

دف تدويره، واالستفادة من املعادن الثمينة املوجودة يف أجهزة الكمبيوتر احملمولة واهلواتف واأللعاب االلكرتوين،  الزجاج 
احلصول على حنو  2012نوعا من املعادن واستطاعت أملانيا يف سنة  30احملمولة على أكثر من فمثال حتتوي اهلواتف 

ألف طن من األملنيوم والنحاس ومعادن أخرى، ويصل حجم إنفاق أملانيا يف صناعة مستلزمات بالستيكية  300
من  90حيث جيمع ما يقارب ورو أمليار  60ومستحضرات التجميل والنسيج واالحتياجات املنزلية إىل ما يقارب 

ت، يتم تدوير حنو  منها لصناعة السلع نفسها اليت دورت، وما تبقى منها حلرقها كمواد بديلة عن  50هذه النفا
ئية أو التدفئة   .)79، صفحة 2018دمحم فوزي، ( الوقود، أو استخدامها يف توليد الطاقة الكهر

طن األرض سنة قامت أمل: املعايري األملانية لضبط املصانع ت يف  صدار قانون حيظر متاما طمر النفا ، كما 2005انيا 
ت، وتزداد كلما ازدادت سعة األكياس املستخدمة، يف حني  مت فرض رسوم يف حال االعتماد على البلدية يف جتميع النفا

ت املخصصة لذلك، فه لتخلص منها بنفسه عرب احلاو ي تعتمد على فرض نظام إعادة ال يتكلف املواطن شيئا إذا قام 
م أصعب يف إعادة  التدوير على كل من املستهلك واملنتج، حيث يدفع املنتجون رسوما إضافية كلما كانت عبوات منتجا
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التدوير وكلما كانت حتتوي على مواد أولية أكثر، وهكذا يضطر املصنعون بقدر اإلمكان اخذ كل هذا بعني االعتبار 
  .دء يف عملية التصنيعوالتخطيط له قبل الب

  نتائج الّدراسة والتوصيات: خامتة
خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج وقدمت جمموعة من التوصيات اليت ميكن االستفادة منها يف تطوير عملية 

ت مدى أمهيتها يف حتقيق التنمية املستدامة وهي كاآليت   :إدارة النفا
 :النتائج
بديل لالقتصاد اخلطي الذي جنم عنه استنزاف للثروات الطبيعية ومصادر الطاقة، يعترب االقتصاد الدائري أفضل  -

، كما يعمل على استيعاب عدد هائل من العاطلني عن العمل ويزداد كلما مت استغالله وتفشي التلوث البيئي
 .بشكل أفضل

 300000كنت من توفري تعترب التجربة األملانية احد ابرز التجارب يف جمال إعادة التدوير، حيث بفضله مت -
مليار دوالر، وقد سامهت  50من الطاقة، حمققة إيرادات تقدر بـ 60منصب شغل، وسامهت بتوفري 

ت بـ ت يف أملانيا  90احلكومة والبلد ، وهي تعمل 50يف إعادة التدوير، وبذلك تكون نسبة تدوير النفا
ست ستخدام املخلفات احمللية أو  ت من اخلارج إدراكا منها ملدى أمهية هدا على رفع النسبة أما  رياد النفا

 .االقتصاد ودوره الكبري يف حتقيق التنمية
ا  - عتبارها هي األخرى من ابرز التجارب يف جمال إعادة التدوير توصلنا إىل أ نية  بعض عرضنا للتجربة اليا

الطاقة حمققا إيراد يقدر من توليد  70منصب عمل ليساهم بنسبة  100000متكنت بفضله من توفري 
ت بنسبة  200بـ  .80وبلغت نسبة التدوير فيها  90مليار دوالر، وقد سامهت احلكومة والبلد
  :التوصيات

  :يف أخر الدارسة ميكن اخلروج بعدة توصيات تتمثل أمهها يف
ت، األخذ بعني االعتبار التجارب الرائدة واحلذو خطاها يف جمال االقتصاد الدائري وإعادة  - تدوير النفا

ال وتوسيع الثقافة لدى املواطن ملا له من أمهية يف انتعاش االقتصاد وتوفري  إلضافة إىل االبتكار يف هذا ا
هيك عن التلوث البيئي وما ينجر عنه من أمراض وأوبئة وتشوه للمنظر اخلارجي  .مناصب شغل 

عتماده كأولوية على جدول أعمال احلكومة بتوفري كل إعطاء مكانة لالقتصاد الدائري وأخذه مبحمل من اجلد وا -
ت  متطلباته ووضع قوانني وتشريعات واضحة تعمل على تشجيع وحتفيز عملية إعادة التدوير مع فرض عقو

 .على كل من خيالف قوانينه
تكاليف  تقليل يف تساهم جيدة نتائج يعطى ذلك ألن األفراد قبل من املنبع من والفصل الفرز عمليات إجراء -

ت من التخلص  .إعادة التدوير تكنولوجيا تطوير وىف العام اإلنفاق تقليل إىل يؤدي مما النفا
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دراسة حول تحویل النفایات من مشكل بیئي إلى مورد –التلوث البیئي والتنمیة المستدامة 
  -اقتصادي

a study  -Environmental pollution and sustainable development 
environmental problem into an on transforming waste from an 

-economic resource  
 
 .-اجلزائر -جامعـة املـدية  ،"أ"أستاذة حماضرة صنف  :1 عائشة موزاوي -
  -اجلزائر–جامعة مستغامن ، "أ"أستاذ حماضر صنف  :2عبد القادر موزاوي -
   
 

  : ملخص
ت أمرا حيو لتحقيق االستدامة  ت من املستحيل إقامة تنمية مستدامة دون وجود تعترب اإلدارة املستدامة للنفا البيئية يف خمتلف الدول، وقد 

جا فعاال ملراقبة تدفق املواد يف النظم االقتصادية داخل ال ت  ت، حيث تشكل الغدارة املستدامة للنفا دول، وتساهم يف إدارة رشيدة ومستدامة للنفا
عاد واخلامات ومصادر الطاقة والوقود والرتبة واملياه واملوارد البيولوجية والغالف اجلوي والنظم اإليكولوجية عن احلفاظ على الطاقة واملوارد الطبيعية مثل امل

ت وحتسني إعادة استخدام وتدوير املواد بطريقة ختفف من استنزاف املوارد الطبيعية و  دة إنتاجية املوارد وتقليل إنتاج النفا تؤدي إىل احلفاظ على طريق ز
 .ئة وتساهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةالبي

ت، مورد اقتصادي :الكلمات املفاتيح  . التلوث البيئي، التنمية املستدامة، حتويل النفا
   Q560 ؛JEL  :Q5صنيف الت

Abstract: 
Sustainable waste management is vital to achieving environmental sustainability in various 

countries, and it has become impossible to establish sustainable development without a rational and 
sustainable waste management, as sustainable waste management constitutes an effective approach to 
monitoring the flow of materials in economic systems within countries, and contributes to the 
conservation of energy and natural resources Such as recycled materials, ores, energy sources, fuel, 
soil, water, biological resources, the atmosphere, and ecosystems by increasing resource productivity, 
reducing waste production, and improving reuse and recycling of materials in a way that reduces 
resource depletion The normal and lead to the preservation of the environment and contribute to the 
achievement of sustainable development goals. 

Environmental pollution, sustainable development, waste diversion, an economic  Key words:
resource. 
Jel Codes Classification : Q5, Q560 

 : مقّدمة -
هواء ألن مجيع هذه العناصر تعترب مرتبطة فيما و  إن محاية البيئة تستلزم محاية مجيع املوارد الطبيعية من تربة، ماء

دد احلياة على كوكبنا . بينها كمكون أساسي للبيئة مع تطور الصناعة ارتفعت نسب التلوث بشكل مهول حىت صارت 
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ت من مشكل بيئي إىل مورد –التلوث البيئي والتنمية املستدامة : عنوان املقال دراسة حول حتويل النفا
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 ، عبد القادر موزاويعائشة موزاوي
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األرض عن طريق التغريات املناخية اليت جيب إجياد حلول هلا قبل فوات األوان، وهلذا السبب مت تطوير تقنيات معاجلة 
ت وجعلها مورد اقتصاديال الستفادة من النفا    . بيئة 

ت من مشكل بيئي إىل مورد  ميكنكيف  :من خالل ما سبق ميكننا طرح االشكالية الرئيسية التالية حتويل النفا
 . ؟البيئي اقتصادي يف ظل حتقيق التنمية املستدامة ومواجهة التلوث

 شكل على البيئة أنصار بظهور وذلك للبيئة، املتزايدة العاملية األمهية من الدراسة أمهية وتربز تكمل:أمهية الدراسة -
ر خمتلف وحتديد مشكالته وتشخيص البيئي الواقع ىعل الوقوف أجل من حكومية، وغري حكومية هيئات  النامجة اآل

 األجيال حتياجات املساس ودون مواردها على واحلفاظ البيئة حلماية املستدامة التنمية إليه تنادي ما ظل يف ،عنها
ت إىل مو القادمة   .رد اقتصادي يساهم يف التوازن البيئي وحتقيق االقتصاد األخضر، وذلك من خالل حتويل النفا

ستنا، حيث ميكن إجياز بعضها هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع درا:الدراسات السابقة -
 :يليفيما
ت تسيري إشكالية ، حول 2006عام زرواط الزهراء فاطمة للطالبة دكتوراه أطروحة :الدراسة األوىل -   على وأثرها النفا

دف اجلزائر، والتسيري والعلوم التجارية، جامعة االقتصادية العلوم والبيئي، كلية االقتصادي التوازن  على التعرف وذلك 
ت تسيري كيفية ت هذه توانعكاسا اجلزائر، يف عامة بصفة النفا  البيئي والتوازن حية من االقتصادي التوازن على النفا

ت هذه على يرتتب وما أخرى، حية من تمع يتحملها تكاليف من النفا  . العامة الصحة تصيب وأمراض ا
 التنمية يف البيئة تلوث أثر حول،  2006عام رشيد ساملي الطالب أجراها دكتوراه أطروحة :الدراسة الثانية - 

إىل  خالهلا من يهدف اجلزائر، التسيري، جامعة علوم التسيري، قسم وعلوم االقتصادية العلوم كلية اجلزائر، يف االقتصادية
ر من ذلك عن نتج وما البيئية، اجلوانب على االقتصادية التنمية ثري طرق معاجلة   .لبيئة كبرية أضرارا أحلقت سلبية آ

 يف البيئية ودورها السياسة ول، ح 2005عام محيد احلرتسي هللا عبد الطالب أجراها ماجستري مذكرة :الثالثة الدراسة - 
 قسم والعلوم االقتصادية، اإلنسانية العلوم كلية ،"2004-1994"املستدامة، مع دراسة حالة اجلزائر  التنمية حتقيق
 يف البيئة على احملافظة البيئية السياسات أثر على التعرف دف. الشلف بوعلي، بن حسيبة جامعة االقتصادية، العلوم
 التوازن على احملافظة وضرورة البيئة، متطلبات تراعي اليت االقتصادية التنمية أمهية وإبراز املستدامة، االقتصادية التنمية حتقيق
  .عامة بصورة العامل دول اقتصاد داخل البيئي

I -   املستدامةاإلطار الفكري والنظري للبيئة والتنمية: 
تعـــدد املفاهيــم " إن البيئــة كمصطلــح ليــس مــن اليسيــر، كمـــا يتصـــور البعــض وضــع تعـريــف حمـــدد لـــه وذلك جــراء 

العلــوم يعــرف البيئــة املستخدمــة هلــذا املصطلــح فــي كــل فــرع مــن فـــروع العلــم املختلفــة فالباحــث فــي كــل فــرع مــن هـــذه 
  ." وفقــا لرؤيتــه الصــادرة عــن زاويــة ختصصــه الدقيــق

  



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 455 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــالجزائر -التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-1- Iا   .مفهوم البيئة ومكو
I 1- 1-  -  البيئةمفهوم.  

ا  "ويقال تبوأت منزال مبعىن نزلته وهيأته،  وقال تعاىل" بوأ"كلمة البيئة يف اللغة العربية مشتقة من  نِّ كَّ َِك مَ وََكَذل
َشاء َ ُْث ي ا َحي هَ نـْ أُ مِ وَّ بـَ تـَ َ ِض يـ وُسَف ِيف اَألرْ ُ ي ِ    ))56( القرآن الكرمي، اآلية ( ".ل

لعربية إىل حد بعيد مع تعريف . إن كلمة البيئة تعين املكان وحاالته الطبيعية: وبذلك ميكن القول ويتطابق املفهوم 
مشتقة من الكلمة  "Ecology" وكلمة " Biology" يعد أحد فروع علم األحياءوالذي  "Ecology" التبيؤ"علم 

نية هو العلم الذي يبحث عالقات : تعين علم، أي أن علم التبيؤ Logosوتعين املنزل أو البيت و "Oikas" اليو
دة الضغوط على اإلنسان فقد برزت . الكائنات احلية مع بعضها والوسط الذي تعيش فيه قضا البيئة مما أدى ونظرا لز

 "Environmental sciences" إىل ضرورة وجود نظرة حديثة متكاملة لإلنسان والبيئة حيث ظهرت علوم البيئة
   )17، الصفحة 2000الفرحان، ( .إىل حيز الوجود

م ويشمل" فالبيئة هي ضمن هذا اإلطار كافة الكائنات  ذلك احليز الذي ميارس فيه البشر خمتلف أنشطة حيا
م، 1999البعيين، ( ،"احلية من حيوان ونبات واليت يتعايش معها اإلنسان ويشكلون سو سلسلة متصلة فيما بينهم

الغالف الغالف األرضي، الغالف املائي، : أنظمة متكاملة ومتفاعلة وهي البيئة من أربعة وتتكون  )13-11الصفحة 
ال احليوي للكرة األرضية، أما العناصر اليت تتكون منها البيئة فتندرج ضمن جمموعتني أساسيتني  : الغازي أو اهلوائي وا

  )13م، الصفحة 1999البعيين ، (
   .العناصر الطبيعية املادية كاملاء واهلواء والرتاب وغريها من الثروات الطبيعية - 1
  .العناصر املصنوعة من قبل اإلنسان بعد إحداث تغيريات للعناصر الطبيعة اآلنف ذكرها - 2
  :تعريف البيئة لغة - أ

ء وبوأ، ومضارعه يبوء، وتشري معاجم اللغة العربية قد أستخدم يف أكثر من معىن  اسم مشتق من الفعل املاضي 
ء ومضارعه يبوء، مبعىن نزل وأقولكن أشهر هذه املعاين ما كان أصله اللغوي يرجع إىل  ام، فيقال بوأ املنزل، أي الفعل 

تمع ويؤثر فيهأعده و  لفرد وا   .تبوأت منزال أي نزلته، والبيئة يف اللغة املنزل وهي ما حييط 
  :املفهوم اإليكولوجي للبيئة - ب

ا جمموع كل املؤثرات والظروف اخلارجية املباشرة  ّ منو لغري مباشرة، املؤثرة على حياة و واتعرف البيئة إيكولوجيا 
ويشري بعض الباحثني إىل أّن البيئة هي ذلك اإلطار الذي حيي فيه اإلنسان وحيصل منه على مقومات . الكائنات احلية

ال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان مؤثرا ومتأثرا،  حياته، وميارس فيه عالقاته مع بين البشر، وهي كذلك الوسط أو ا
لبعض، هي البيئة كمصدر للرتفيه ى االقتصادي كوبر أّن اإلطار البيئي يتكون من ثالثة عناصر متداخلة مع بعضها اوير 
ملناظر الطبيعية، واو  البيئة كمستودع الستيعاب املخلفات، كما مت تعريفها على لبيئة كمصدر للموارد الطبيعية، و التمتع 
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ا مستودع املوارد الطبيعية والبشرية  ّ مرسي، ( .املتوفرة يف مكان وزمان حمددين، واملستخدمة إلشباع حاجات اإلنسانأ
   )08، الصفحة 1985فرباير 

إّن هذا املخزون من املوارد الطبيعية ونوعيتها قد يؤثر على البيئة وعلى أساسه حيدد مقدار تدهور أو تقدم نوعية 
 ، و)م1995فؤاد، ( إشباع حاجيات اإلنسان اليت تزيد وتتطور مع التقدم التكنولوجي البيئة من حيث استمرارها يف

  )1995درويش، (
من التعاريف السابقة، نستنتج أّن مفهوم البيئة ميثل احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان وميارس فيه نشاطه، وهي أيضا 
للموارد اليت تتفاعل مع بعضها البعض، فتؤثر على اإلنسان وتتأثر به، غري أّن هذا املفهوم اإليكولوجي للبيئة ال  املستودع 

ا اإلنسان يف سلوكياته وأنشطته اإلنتاجية االستهالكية، كما أنّه يتجاهل  يربط بني البيئة والعادات، والتقاليد اليت يرتبط 
تمعواشكل املؤسسات االجتماعية    .القتصادية اليت تؤثر على ا

   (wood, 1991, pp: 691-718) :وهناك جمموعة من العوامل املؤثرة على البيئة الطبيعية واليت تتمثل يف
واليت تنحصر يف جمموعة من السياسات االقتصادية كالسياسات املالية والنقدية واالئتمانية : العوامل االقتصادية -1

وسياسات التوظيف والعمالة والسياسات الضريبية وسياسات االستثمار واإلنتاج والتجارة اخلارجية وغريها من السياسات 
  .االقتصادياليت تشكل بيئة العمل 

وتقوم العوامل  واليت تتشكل من جمموعة من الثقافات والعادات والتقاليد املتوارثة والتاريخ،: العوامل االجتماعية -2
  .االجتماعية بعمل عالقات من التبادل والتفاعل بني البشر الذين ميثلون العنصر احملرك لألنظمة املختلفة

حلكم القائم يف الدولة ومفرداته وممارساته، وغالبا ما تتشكل البيئة السياسية من وتتمثل يف نظام ا: العوامل السياسية -3
تمع مبا فيه من . السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والقضائية –السلطات الثالث الرئيسية  ويؤثر القرار السياسي على ا

لبيئة    (Karman, 1995, pp 90-95) .قضا تتعلق 
لتكنولوجيا يف جمال بيئة العمل أو املعيشة أو النقل، وتشتمل على : العوامل التكنولوجية -4 وتتمثل يف كل ما يتأثر 

تمعات الصناعية  أنظمة متعددة تتدرج من أنظمة حمورة من قبل اإلنسان إىل أنظمة صنعها اإلنسان بكاملها مثل ا
  . احلديثة

  :الفكـر املعاصـرالبيئـة فـي  - ج
  :ميكننـا أن حنصر املفاهيـم املتنوعــــة واملتباينـــة لعلـــم البيئـــة فـي قسميــن رئيسييـن

إلنسان :األول ملفهـوم االيكولوجـي للبيئـة، الـذي يرتكـز على الطبيعة احمليطة    .خيتص 
  .1972ولـم هـو املفهـوم الواسع للبيئة، و الذي تبناه مؤمتر استكه :الثاين

ا جمموع كل املؤثــرات والظروف اخلارجيــة املباشــرة  وغري املباشرة املؤثرة على حياة ومنو الكائنات  البيئة ايكولوجيا تعرف 
ا     )15الصفحة ، 2002، .الشيـخ م(. الوسط الطبيـعي الذي يعيش فيـه اإلنسـان" احلية، فيعرفها البعض 
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إلـى أن البيئـة " أمـا املعنـى االصطالحي للبيئة، فإنــــه لـــم خيتلــف كثريا عــــن املعنـــى اللغوي فجـــل التعريفـات تشيـر 
سعود، ( "ميارس فيه عالقاتــه مـــع بنـــي البشرو  هــــي ذلك اإلطار الــذي حييـــا فيــه إلنسان وحيصل منه على مقومات حياته،

من خالل ما سبق نستخلص، أن البيئة مبنظار الفكر املعاصر متثل احمليط الذي يعيش فيه . )18، الصفحة 2003
ا مستودع ملوارده املتفاعلة فيما بينها، لتحدث التأثر يف اإلنسان وتتأثر هي به    .اإلنسان وينشط فيه، كما أ

I--1 2 -البيئـــة مكونـــات.  
لتايل ميكن تقسيم البيئة إىل 1972مـن خالل مؤمتر استوكهومل  ، نستشـف املفهوم الشامـــل والواســع للبيئــة و

  :قسمني مميزين مها
ا كل ما حييط  ) NATUREL ENVIRONMENTلبيئـة الطبيعيـة( العنصـر الطبيعـي، ويسمى - ويقصد 

   )18، الصفحة 2002الشيخ، ( .املـاء و اهلـواء والرتبـة: لإلنسان دخل يف وجوده مثلاإلنسـان من عناصر طبيعية وليس 
ا اإلنسان و و )  EUMON ENVIRONMENTالبشريةلبيئة (العنصر البشري ويسمى  - إجنازاته اليت يقصد 

من بيئة ألخرى يف درجة حتفزه وتفوقه العلمي وسالالته، أوجدها داخل بيئته الطبيعية، فاإلنسان كظاهرة بشرية يتفاوت 
  .مما يؤدي إىل تباين البيئات البشرية

  :اإلطــار البيئـي إلـى جزئيـن SNADGROSS WALLACE قد قسم سنود جراس والسو 
  .كاألرض واملـاء والطاقـة الشمسية واملعادن والنباتـات: جــزء طبيعــي - أ

التشريعات والتنظيمات اليت يضعها اإلنسـان بغرض تنظيم استخدام البيئة الطبيعية يف إنتـاج يتمثل يف : جـزء تنظيمـي - ب
تمع وحاجاته   .السلع واخلدمات اليت تليب متطلبات ا

  :أما راو ووتـون، فقد قسم اإلطار البيئي إىل أربع جمموعـات هـي
ت األرض، الظـروف املناخية، النبـات : البيئــة الطبيعيـة * إلضافة إىل مستو اري املائية،  واحليـوان، موارد الطاقة، ا

حليـاة   .التلوث الطبيعية ومصادرها املختلفة وعالقتها 
وتشتمل علـى اخلصـائص االجتماعية للمجتمـع وحجمـه وتوزيعه عالوة على اخلدمات االجتماعية : البيئـة االجتماعيـة *
تمع " وكذا .)حـةالص -السياسـة -الثقافـة -النقـل( التوقعـات االجتماعيـة وأمنـاط التنظيم االجتماعي ومجيع مظاهـر ا

األخـرى وبوجـه عـام، تتضمن البيئـة االجتماعيـة أمنـاط العالقـات االجتماعيـة القائمـة بيـن األفـراد واجلماعـات التـي ينقسـم 
تمـع، تلك األمنـاط التـي تؤلـف النظـم اال تمعـات املختلفـةإليهـا ا ، 2003سعـود، ( " جتماعيـة واجلماعـات يف ا

   .")19الصفحة 
رأس املـال والتكنولوجيا : وتشتمـل علـى األنشطـة االقتصادية املختلفـة عنـاصر اإلنتـاج املختلفة مثـل: البيئـة االقتصاديـة *

، 2002، .الشيـخ م( .علــى ذلك من دخـول قومية وفردية تؤثر على الرفاهية االقتصاديةوالعمالـة واألرض، ومـــا يتـرتب 
   )19الصفحة 
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ـا الوسط الذي خلقـه اإلنسـان :البيئــة الثقافيــة*  غري مادية من أجل السيطرة و لنفسه مبا فيه من منتجات مادية  ويعنـي 
، فاعـل القائـم بني هذه املكونـاتوسنوضـح من خالل هذا الرسم الت. الطبيعية، وخلق الظروف املالئمة لوجودهعلى بيئته 

ا، وجير عليها عواقب وخيمة تتفاوت من  الذي قد يكون إجيابيا ينعكس بفوائد مجة، أو سلبيا يؤثر على البيئة ويضر 
 .حيث األمهية والتأثري

 
ا جمموع العوامـل الطبيعيـة والثقافيـة واإلنسانية اليت تؤثر يف   ا يتبيـن أ ه عن البيئة ومكو ومـن خالل كـل ما ذكر

إلنسان مـنالكـائنات احلية فهي كـل األمـور الت الكائنـات احلية  ما بداخلهـا، وكـذاامليـاه واألرض ومـا عليهـا و : ـي حتيط 
  .احليوانية والنباتية والكائنـات الدقيقـة

هناك من يقول أن البيئة تتكون من أربعة أنظمة متكاملة ومتفاعلة فيما بينها؛ وهي الغالف األرضي والغالف 
ال احليوي للكرة األرضية، وميكن متثيل التفاعل واالرتباط بني مك ت البيئة املائي والغالف الغازي أو اهلوائي وا و

  :املختلفة يف الشكل التايل
 
 
 
 
 
 

 التكنولوجيا

التنظيم  السكان
ياالجتماع  

 الطبيعـــة

  .)22، الصفحة 2003سعـود، ( :راملصد
 

يـوضح تفـاعل مكونـات البيئـة: )01( شكـل رقم  
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ت البيئة: )02( شكل رقم  االرتباطات بني خمتلف مكو
 
  
   

 
 
 
 
  
  
  
  

  )26، الصفحة 2008إبراهيم، ( :املصدر

من الشكل يتضح لنا أن العنصر احليوي مبا فيه من كائنات حية يتوسط النظام البيئي الذي نعيش فيه، كما ميكن 
ت البيئي ا يف نفس الوقت بباقي املكو ثرً ثًريا و ا على الشكل أن العنصر احليوي يعترب من أكرب العناصر  ة،  القول اعتمادً

ت تلك العناصر البيئية حتدثنـا عـن مفاهيـم . كون له عالقة ارتباط مباشرة معها جتعله حساًسا جًدا ألي اختالل يف مكو
ـا واآلن نتنـاول   : البيئـة ومكو

لقوانني االيكولوجية": قوانيــن البيئــة بتة تعرف    RULLES إن للبيئة ثالثة قوانني طبيعية 
ECOLOGICAL  وهي:  

إن العالقات الغذائية صورة لسلسلة غذائيـة، حبيــث ينتقـل الغـذاء مــن املنتــج إىل املستهلك : قانـون االعتمـاد املتبـادل - أ 
  .وتتكون هذه العالقات الغذائية بني األحياء وتكون متداخلة، تعطي للمستهلك الكثيـر من فرص االختيار

احمليط احليـوي، كمـا هـو معـروف، نظـام كبيـر احلجم، كثري التعقيد، متنوع املكونـات،  :قانـون ثبـات النظـم البيئيـة -ب 
الستمرارية والتوازن  البيئيـة األصغر وهـذا النظـام الكبيـر، يتألـف من جمموعة كبيـرة من النظـم. حمكم العالقات، يتميز 

لنظـام البيئي تلك الوحدة الطبيعية، اليت  تتألف من مكونـات حية وأخرى غري حية تتفاعل فيما بينها فاألصغر ويقصد 
  .أخذاً وعطاءاً مشكلة حالـة التـوازن الديناميكي أو املـرن

  :قانـون حمدوديـة املـوارد البيئيـة - ج
ا  ملفهـوم الشامـل  وميارس فيه هي ذلك اإلطار الذي حييـا فيـه اإلنسان وحيصل منـه علـى مقومات حياتـه، " البيئـة 

سعود، ( "عالقاته مع بين البشر، ومتثل مكونــات هذا اإلطار موارد متاحة للقيام بنشاطاته العملية واالقتصادية املختلفـة
  :ومن هذا املنطلق ميكن أن نصنف موارد البيئة إىل ثالثة أصناف وهي" )26، 25، الصفحة 2003

 الغالف الغازي
Atmosphère 

 الغالف املائي
Hydrosphère 

 احمليط احليوي
Biosphère 

 الغالف الصخري
Lithosphère 
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  .البيئـة الدائمـة مـوارد *
  .مـوارد البيئـة املتجـددة *
  .مـوارد البيئـة غيـر املتجـددة *

ت الطبيعية للبيئة ويبقى التعامل مع البيئة، يف إطارها،  واخلالصة أن هنـاك ثالثـة قوانني ايكولوجية تنظم املكو
  .بعقالنية وترشيد وضبط يف االستهالك

إذا استقـوى اإلنسان علـــى البيئـة، وجتاهـل قوانينها االيكولوجية وأسـرف فــي  إال أن واقـع احلـال ال ينبئ بذلك،
ــا واستنـزف مواردهـا املتجــددة وغيـر املتجددة وهـذا ما أدى إىل إتالف املوارد الدائمة، وظهور  .استخـدام مكو

دد سالمة الكوكب  دد اإلنسان يف حاضره ومستقبله، كما  األزرق، وهو البيئة احلياتية الكربى اليت مشكالت بيئية 
  .يعيش عليها اإلنسان

I -2 مفهوم التلوث البيئي.  
يعترب التلوث ظاهرة بيئية تؤثر يف االقتصاد ألن األضرار النامجة عنه تؤثر سلبًا على املوارد االقتصادية للمجتمع 

  : )157، الصفحة 1999حسن، ( ومستوى الرفاهية االقتصادية للفرد مما يؤكده التعريف اآليت
I -2-1 تعريفات:  

ا ويؤدي إىل مشاكل " ت البيئة مما يفقدها تواز التلوث البيئي هو جمموع التغريات الكمية والكيفية الضارة مبكو
تمع على التنمية وقدرة املشروع على استغالل موارده املتاحة    ".بكفاءةاقتصادية تعوق قدرة ا

نه أي تغيري يف خواص البيئة مما قد يؤدي " )1995، مجهورية مصر العربية، )4(القانون رقم ( :ويعرف التلوث  
لكائنات احلية أو املنشآت أو يؤثر على ممارسة اإلنسان حلياته الطبيعية   ". بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل األضرار 

على أن تلوث اهلواء يعد  :( Leonard Ortolano, 1984, p p 357- 358)ويؤكد أحد الكتاب   
  .أحد أهم مصادر التلوث والذي يتمثل يف تولد خملفات يف اهلواء مثل الرتاب والدخان والغازات الضارة

ر تلوث اهلواء هو إحداث : (Eyckmans, 1997, p p:319- 330) ويضيف أحد الكتاب  أن من آ
   .تغريات مستقبلية يف املناخ

ختالف وجهات النظر واهتمام الباحثني والدارسني فيعرف    لتلوث  ولقد اختلفت وتعددت املفاهيم املرتبطة 
نه Odum العامل البيئي ئي أو كيميائي "  (E.Odum pleasants, 1975, p: 244) التلوث  أي تغيري فيز

ثري ضار املاء أو األرض أو يضر بصحة اإلنسان والكائنات احلية األخرى  على اهلواء أو أو بيولوجي مميز، ويؤدي إىل 
لعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأثري على حالة املوارد املتجددة   ."وكذلك يؤدي إىل اإلضرار 

نه  إلنسان والكائنات احلية والذي ينتج عنه " ويف ضوء ما سبق ميكن تعريف التلوث  التغري السليب للبيئة احمليطة 
  ." إعاقة للعملية التنموية واستنزاف للموارد االقتصادية والبشرية
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ر سلبية عديدة منها التكاليف االقتصادية واالجتماعية اليت تتمثل يف األضرار ال صحية اليت تؤثر على وهناك آ
وأن قيام املنشأة مبهامها سيؤدي إىل تدهور املوارد البيئة وهذا التدهور ال . حياة اإلنسان بصورة مباشرة أو غري مباشرة

حيقق عائد لألطراف البيئية اليت استنفذت مواردها أو حصل عليها ضرر كما أوضحت التعريفات السابقة، فتبويب 
إىل املواد اخلام والعمالة واخلدمات مل يعد معربا عن قيمة عوامل اإلنتاج املستنفذة فعال يف إنتاج عناصر التكاليف الصناعية 

حجم معني من املنتجات، ألن البيئة أصبحت أحد عوامل اإلنتاج األمر الذي يتطلب قياس وحتليل التكاليف اليت نشأت 
ثري النشاط الذي متارسه املنشأة والضرر احلاصل على الب خصوصا يعد التقدم التكنولوجي والتوسع الصناعي . يئةمن 

لبيئة مثل األدوية  ت الكيميائية والبيولوجية الضارة  أحد أهم األسباب والعوامل املؤدية للتلوث نظرا لكمية النفا
 .واألمسدة

2-2-I ر االقتصادية واالجتماعية للتلوث البيئي   :اآل
تمع  يؤدي تلوث البيئة إىل التأثري السليب  على توافر واستغالل املوارد االقتصادية والنشاط االقتصادي للفرد وا

ر االقتصادية للتلوث    :سواء يف األجل القصري أو يف األجل الطويل، وفيما يلي أهم اآل
  .اخنفاض إنتاجية العامل بسبب األمراض اليت تصيبه جراء التعرض للتلوث •
دة خماطر التأثري السليب على إنتاجية  • لتايل ز احملاصيل الزراعية مما يؤدي إىل نقص املعروض من املنتجات الغذائية و

   )98، الصفحة 1994الفضيل، ( .حدوث جماعة يف العامل
دف حتقيق الرفاهية االقتصادية • دف  تعدد حاجات الفرد نتيجة لظهور حاجات جديدة البد من إشباعها ليس  وإمنا 

دة النفقات الصحية الالزمة لعالج األمراض الناجتة عن التلوث أو الوقاية منه ة مثل ز   .تقليل املعا
لصرف الصحي% 75إن املشكالت البيئية لــــ  • ن إو  ،من سكان العامل تتمثل يف تلوث مياه الشرب أو مشاكل تتعلق 

هلذه املشاكل مما يؤكد على وجود عالقة ما بني التلوث والتدهور البيئي التطور االقتصادي للدول والصناعي سبب رئيسي 
  .)161- 150، الصفحة 1994فرد بيكرمان ويل، ( والتطور االقتصادي الغافل عن هذه املشكلة

ار والبحار  –يؤثر التلوث على الزراعة  • ثري التغ -منسوب مياه األ ري يف مناخ األرض مثل تكاليف وعلى تكاليف 
ين أكسيد الكربون، إال أن تكاليف منع التلوث أو  ةاهلواء و اجلو من الغازات الضار  تنقية املنبعثة من املصانع مثل غاز 

عشماوي (. التصحيح تكون أحيا أكرب من تكلفة التلوث نفسه مما يؤدي إىل عزوف الدول عن ممارسة هذا اإلجراء
عبد هللا عبد القادر نصري، فريد قرشي، الفصل الدراسي الثاين للعام هـ، ( و )506، الصفحة 1993علي عشماوي، 

   )13، الصفحة 1433
 GATT (Louis Tucci, 1996, p p: 35 وقد حددت االتفاقية العامة للتجارة والتعريفة اجلمركية اجلات •

لصحة العامة والصحة النباتية والتدابري الالزمة حلماية السكان والنبات واحليوان من خماطر األوبئة معايري  (61 – تتعلق 
لتج. واألمراض تم بتنسيق السياسات املتعلقة  مهية تكوين جلنة فرعية  ارة وطالبت العديد من الدول وخباصة املتقدمة 

  :والبيئة حيث مت وضع العناصر املرجعية ملهامها اليت تتمثل يف ما يلي
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  .العالقة بني االتفاقيات البيئية متعددة األطراف وقواعد التجارة مبنظمة التجارة العاملية*
 املقاييس الفنيةملنتج مبا فيها العالقة بني نظام التجارة العاملي وفرض الرسوم ألغراض بيئية واملتطلبات اخلاصة *

  .للمنتجات
التفاقيات البيئية متعددة األطراف*   .العالقة بني آلية فض املنازعات مبنظمة التجارة العاملية وتلك اخلاصة 
ألخص على الدول النامية*   .أثر استخدام املعايري البيئية على النفاذ إىل األسواق و
لبيئةتصدير السلع املمنوع تداوهلا حمليا وحقوق امللكي*   .ة الفردية وعالقتها 

إن املشكالت البيئية تؤثر : ")147، الصفحة 2002نوزاد عبد الرمحن اهلييت، ( ويف هذا السياق يرى أحد الكتاب      
التنمية املستدامة فمن ثريا مباشرا على موازين االقتصاد الكلى وخصوصا املوازيني اخلارجية ومن مث التأثري على مستقبل 

مثال واملوارد املتجددة ) كالنفط(ن الصادرات اليت تؤدي إىل استنزاف املوارد الطبيعية غري املتجددة إاجلانب اخلارجي ف
ت ومصايد األمساك( دون إحالل أو جتديد كاف قد ينجم عنه اخنفاض الصادرات واالجتاه إىل استرياد املواد ) كالغا

من األعباء وخيفض من املوارد وميكن أن يؤثر تدهور البيئة مبرور الزمن على االقتصاد الكلي حيث يقود إىل األولية مما يزيد 
ويعد القطاع الصناعي مستهلكا كبريا للمواد ". اخنفاض الناتج والذي بدوره يقود إىل اخنفاض معدالت النمو االقتصادي

  . اخلام ومسامها رئيسيا يف التلوث البيئي
أنه تبني أن الصناعة يف دول جملس : )م1993صندوق النقد العريب، سبتمرب( إحدى الدراسات وقد أشارت

  . التعاون اخلليجي ويف ظل الصناعات النفطية والكيماوية من أكرب املسببات للتلوث اهلوائي
ململكة : (Al-Zain, 2003, pp: 405-414) ويف دراسة • أجريت على منطقة جامعة امللك عبد العزيز جبدة 

العربية السعودية استنتجت إىل وجود نسب عالية من تلوث اهلواء بسبب الزحام احلاصل يف حميط اجلامعة وبسبب 
ملناخ واهلواء املنبعثة من عوادم السيارات مثل ين : العناصر الكيميائية الضارة  ت  أكسيد الكربون وأكسيد انبعا

  .النيرتوجني والكربيت، واملواد العالقة واملركبات اهليدروكربونية مما يؤثر على صحة األفراد
ر االقتصادية للبيئة بصفة عامة يف اآليت  ، الصفحة 1997يوسف بن إبراهيم السلوم، ( :وميكن إجياز أهم اآل

192-193(    
  .أخذ تكاليف محاية البيئة عند حساب تكلفة الدراسات االقتصاديةينبغي -
لتايل من التكلفة اإلمجالية - إن احلفاظ على البيئية من التلوث خيفض من تكاليف معاجلة الضرر الناتج عن التلوث و

   .لإلنتاج
تدخل ضمن اإلدارة البيئية  توجد وسائل فنية حلساب تكلفة األضرار النامجة من استخدام املوارد االقتصادية وهي-

  .السليمة للبيئة والتنمية، وقياس التلوث يف اهلواء واملاء والغذاء مبعايري فنية مت تطويرها انسجاما مع الوعي البيئي املتنامي
  .ضرورة احملافظة على البيئة لفرتة أطول -
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، 1997يوسف بن إبراهيم السلوم، ( جيب أن ال تكون التنمية االقتصادية واالجتماعية على حساب سالمة البيئة - 
    . )193، 192الصفحة 

II - ماهية التنمية املستدامة.  
يت ا فيما    :إن للتنمية املستدامة العديد من املفاهيم ميكن تبيا

بصورة واضحة حيث أن سلط عليها الضوء  1992إن مؤمتر ريودي جانريو لسنة  :مفهوم التنمية املستدامة: أوال
ا  ضرورة إجناز احلق يف التنمية حبيث تتحقق علي ( املبدأين الثالث والرابع الذي خرج به املؤمتر يعرف التنمية املستدامة 

اء شاهني، ( )حنو متساو واحلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل ، 2000دوجالس موسشيت، ترمجة 
عملية التنمية اليت تليب أماين وحاجات احلاضرين دون تعريض قدرة أجيال املستقبل علي تلبية : وبعبارة أخري .)63ص

ة جزء ال يتجزأ من عملية لكي تتحقق التنمية املستدامة ينبغي أن متثل محاية البيئ: كما أنه أشار .حاجات للخطر
  .ا، وال ميكن التفكري مبعزل عنهالتنمية

ن علي  عتبارمها جزء من جدول أعمال مؤمتر األمم املتحدة احلادي والعشرين ينطو هذان املبدآن اللذان تقررا 
لنسبة الستخدام وإدارة املوارد الطبيعية والنظام اإليكولوجي والبيئة   .بعض الدالالت العميقة للغاية 

تساو احلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر حبيث تتحقق علي حنو م(مما سبق علينا أن نتساءل ما معين 
، أي حتقيق العدالة يف تلبية حاجات مجيع الشعوب يف اجليل احلايل والعدل يف تلبية حاجات أجيال املستقبل )واملستقبل 

  .وصيانة البيئة) مبختلف جوانبها( وأجيال احلاضر مع حتقيق التوازن بني التنمية 
إجراء يتناغم فيه استغالل املوارد وتوجهات االستثمار وتغيري املؤسسات، تُعزز من "ا تعرف التنمية املستدامة 

حتياجات اإلنسان وتطلعاته ت احلاضر واملستقبل للوفاء  ا تتطلب سيادة قيم االستهالك "خالهلا إمكا ، وهو ما يعين أ
   )2002، سبتمرب "البيئة وقضا التنمية والتصنيع"ويل، أسامة اخل( .اليت ال تتجاوز املمكن بيئيا

ت  إذن التنمية املستدامة هي جمموعة من الوسائل والطرق خللق منو اقتصادي حيافظ علي البيئة ويقلل من مستو
ا يف املدى القصري علي حساب تنمية طويلة املدى   .الفقر دون أن يدمر املصادر الطبيعية وقدر

II -1 ضرورة التنمية املستدامة وأهدافها:  
II -1-1 ضرورة التنمية املستدامة:  

نه بعد عشرات السنني من اعتبار البيئة كنقيض للنمو  لقد كان مؤمتر األرض مبثابة إشارة موجهة إيل العامل برمته ، 
اية األمر يدركون الرابطة احلامسة والتكامل الدائم ب. االقتصادي   . ني االثننيأصبح السياسيون يف 

عتبارها موفرة ملختلف املخالت ومستقبلة  والبد للبشرية أن تتعلم كيف تعيش يف نطاق حدود البيئة الطبيعية 
ت املهددة للحياة،  ت علي حد سواء، والبد لنا أن نعرتف أنه حيت ولو مل يصل التدهور البيئي إيل املستو جلميع النفا

  .بري يف نوعية العامل  الذي نعيش فيه، ومن هنا جاءت ضرورة التنمية املستدامةفإنه من املمكن أن يسفر عن تدن ك



 

ت من مشكل بيئي إىل مورد –التلوث البيئي والتنمية املستدامة : عنوان املقال دراسة حول حتويل النفا
ــ-اقتصادي ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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II -1-2 مني منو اقتصادي، حتقيق مساواة وعدالة اجتماعية، محاية البيئة: أهداف التنمية املستدامة . دف إيل 
ا من  املمكن أن تتعايش وتتجانس فالتنمية وعلي الرغم من أن هذه األهداف رمبا يكون بينها تناقض واختالفات إال أ

لعيش الكرمي لنا ولألجيال  دف إلجياد التوازن بني االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، مما يسمح  املستدامة 
فهي تعتمد علي املنهج الشامل وطويل املدى يف تطوير وحتقيق جمتمعات سليمة تتعامل مع النواحي االقتصادية . القادمة

    .)مهيار( واالجتماعية البيئية دون استنزاف للموارد الطبيعية واألساسية
III -  ت ، https://m.annabaa.org/arabic consulté( من مشكلة بيئية إىل مورد اقتصاديالنفا

le:22/ 12/ 2019(:  
ت من  دة تت مشكلة النفا ت بصورة مطردة نتيجة للز القضا البيئية امللحة يف عامل بدأ يتزايد فيه حجم النفا

ت  ت، وخاصة النفا حية أخرى، فضالً عن تزايد أنواع النفا دة معدالت االستهالك من  حية وز السكانية من 
  .خرىاخلطرة، بسبب التوسع الصناعي من جهة، واستخدام املعادن املشعة من جهة أ

ت قضية تؤرق املسئولني والعلماء، الذين يسعون للتعامل معها مبا حيقق  لذلك أصبح التخلص من هذه النفا
دد مستقبل احلياة على  تت  ت، اليت  األمن البيئي، وحيد من املخاطر البيئية والصحية اليت ميكن أن تسببها تلك النفا

  .سطح األرض
ت املنزلية يف الدول النامية واليت حتتوي  وختتلف كمية ونوعية وطرق معاجلة ت بني الدول ومثال ذلك النفا النفا

ت املنزلية حتتوي على كميات من الورق والكرتون  على نسبة عالية من املواد العضوية، أما يف الدول املتطورة فإن النفا
إلضافة اىل املواد العضوية   .والبالستيك 

مج  ً أكثر من  UNEP األمم املتّحد للبيئةحبسب تقريٍر صدر عن بر مليارات طّن من  3ينتج العامل سنو
ية إىل ما يزيد عن  ع أن تصل هذه الكمّ ت، ويتوّق حنو "، وفقًا ملا جاء يف دراسة بعنوان 2050مليار طّنٍ عام  13النفا

  .صدرت عن املنّظمة نفسها" اقتصاد أخضر
III -1 ت   :أسباب انتشار النفا

تمن    :األسباب اليت تؤدي إىل انتشار النفا
  .سرعة التقدم الصناعي وارتفاع كمية املخلفات الصناعية، وعدم التمكن من التخلص منها بنفس السرعة -
ت مثل - ت يف : اعتماد طرق غري سليمة يف التخلص من النفا ار، رمي النفا ت يف البحار واأل احلرق، رمي النفا

جياد حلول جذرية هلذه املشكلة البيئية اخلطريةاملكبات، وغياب ا ت، فهم ال يقوموا  ملسؤولية عند رؤساء البلد   .لشعور 
ت  - عدم وجود حترك فعال للحّد من هذه املشكلة، فالتحركات قائمة على نشاطات واجتهادات فردية على مستو

  .ضئيلة ومناطق حمددة
ت وتعاقب املخالفني بدفع الغرامات أو احلبس، عدم إمكانية استيعاب غياب القوانني الصارمة اليت متنع رمي ا - لنفا

ت لعم وجود فعاليات كافية، فالبلدات ال تقوم  ت يف مكب واحد، البطء يف التخلص من النفا الكم اهلائل من النفا
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ت إالّ مرة يف األسبوع يف بعض املناطق، إمهال املواطنني وعدم إدراكهم حل جم املشكلة البيئية الناجتة عن جبمع النفا
ت   .النفا

III -2 ت   :احللول املقرتحة لتلوث النفا
ت حبيث يتم حفر حفرة يف األرض، ويتم جتهيزها بطبقة عازلة من  :الطمر الصحي - هو طريقة حديثة ملعاجلة النفا

لرتاب لتزرع  ت وترّص مث تغطى  اإلمسنت أو بنوع خاص من البالستيك ليتم عزهلا عن املياه اجلوفية، مث توضع فيها النفا
ت، قلة التكلفة االقتصادية، عدم   من إجيابيات الطمر الصحي إمكانية استيعاب كميات. بعد ذلك كبرية من النفا

احتمالية تلوث مصادر املياه اجلويف، تسرب الغازات  :سلبيات الطمر الصحيأما . احلاجة إىل تقنيات تكنولوجية متطورة
  .امللوثة للهواء، إمكانية حدوث فجوات يف مواضع الطمر الصحي

ت - ت يف مراكز خاصة متنع تسرب الغازات الناجتة عن عمليات حبيث يتم حرق  :إنشاء حمارق خاصة للنفا النفا
ت إىل  ت%90احلرق وتقلص حجم النفا القضاء على الكائنات احلية املسببة : ، حيث من إجيابيات حرق النفا

تأما . لألمراض، ال تلوث املياه اجلوفية ة العالية ضرورة التخلص من بقا عملية احلرق، التكلف: سلبيات حرق النفا
  .لبناء احملطة وصيانتها وتشغيلها

ت- إلمكان تدويره امث القيام بفرزها حسب أنواعها لتصبح مواد خام : إعادة تدوير النفا هي عملية جتميع املواد اليت 
  .صاحلة للتصنيع ليتم حتويلها إىل منتجات قابلة لالستخدام

استنزاف مصادر الثروة الطبيعية، ارتفاع أسعار مواد اخلام والطاقة، ارتفاع مستوى : ومن أسباب نشوء هذه الفكرة
التقليل من تلوث البيئة،  :إجيابيات إعادة التدويرحيث جند من . التلوث، ارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى السكان

ح مصانع إعادة التدويرألى استرياد املواد األولية، االستفادة من احملافظة على املصادر الطبيعية، تقليل االعتماد ع   .ر
ت -  ت هي التقليل من مصادرها للحد من انبعاث  :احلد من كمية النفا إن أفضل طريقة للحد من مشكلة النفا

نواعها ت  ت عدةوهناك . النفا إىل املصادر  التحول من مصادر الطاقة امللوثة: جند منها طرق للحد من النفا
تمع، سن قوانني وتشريعات  الطبيعية، معاجلة املخلفات الصناعية قبل رميها، تنظيم برامج توعية إىل خمتلف قطاعات ا

ت  .متنع الرمي العشوائي للنفا
  : خامتة

ت يف أحناء متفرقة من املدن واألماكن املأهولة بؤر للتلوث البيئي، ويشكل  أصبح تراكم كميات كبرية من النفا
إذ تتحلل هذه املخلفات وتؤدي إىل انتشار الروائح الكريهة واحلشرات . ضغوطًا كبرية على صحة اإلنسان والبيئة

ا عرضه  اورة هلا، فضالً عن كو والقوارض املسببة لألمراض واملظهر املؤذي للبصر، وخصوصا يف املناطق السكنية ا
وما يرتتب على كل ذلك من انبعاث لألتربة العالقة يف اجلو والغازات السامة  لالشتعال الذايت أو احلرق املتعمد املكشوف

  .والدخان
  :التالية النتائجمن خالل ما سبق ميكننا استنتاج 



 

ت من مشكل بيئي إىل مورد –التلوث البيئي والتنمية املستدامة : عنوان املقال دراسة حول حتويل النفا
ــ-اقتصادي ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 ، عبد القادر موزاويعائشة موزاوي

 

 
ــــــــــــــــ مخبر  466 انة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة و المقاوالت ة المحل  الجزائر-التنم

 

تمع يف ظل غياب احلس  - ت يعترب من الطرق السلبية الناجتة عن سلوك سيئ من أفراد ا التخلص العشوائي للنفا
ت وأثرها على تدهور عناصر البيئة الطبيعيةالبيئي والوعي البيئي خبط   .ورة هذه النفا

ر السلبية  - ا ال ختلوا من األ ت إال أ ت يعترب من الطرق اإلجيابية يف عملية التخلص النهائي من النفا تسيري النفا
  .على البيئة

لتعليم النظامي فقط بل تتعدى الثقافة البيئية سلوك يكتسب عرب املراحل العمرية املختلفة لإلنسان فهي ال -  ترتبط 
  .ذلك

ثراء املواضيع  - لتكوين وبناء الفاعل االجتماعي أي املواطن وذلك  لكي حتقق الثقافة البيئية أهدافها جيب أن تعىن 
ا أبعاد ومضامني ب تمع، وذلك عن طريق وضع برامج حتمل يف طيا   .يئيةالبيئية، وبثها حسب التغريات احلاصلة يف ا

  :التوصيات
ت تتطلب توافر العديد من األمور، أمهها ما يل   :يإن جناح اسرتاتيجية املنظومة املتكاملة إلدارة النفا

ت •   .توفري املوارد املالية الالزمة واالمكانيات لإلدارة البيئية الذاتية للنفا
ت وإقامة  • ملشروعات البحثية املشرتكة ما بني املؤسسات التعليمية تنمية البحوث واالبتكار واالبداع لتدوير النفا

  .والبحثية ووزارة البيئة
ت •   .تنمية الوعى البيئي وإجراء الدورات التدريبية إلعداد األفراد يف اإلدارة البيئة للنفا
  .القضاء على املقالب العشوائية واملكشوفة •
ت يف احملافظات املختلفةإحكام عمليات الرصد والرقابة على الشركات املت •   .عاقد معها إلدارة النفا
 :اإلحاالت واهلوامش -

للغة العربية   :قائمة املراجع 
  .)56( سورة يوسف، اآلية : القرآن الكرمي - 1
  .دار الشروق: ، عمان3املدخل إىل العلوم البيئية، ط ،)2000( سامح غرايبة، حيىي الفرحان - 2
  .، املكتب اجلامعي"التلوث الصناعي وأثره على البيئة العربية والعلمية –محاية البيئة اخلليجية " ،)1999(خالد القامسي، وجيه البعيين- 3
 .، املركز الدويل للدراسات القانونية و االقتصادية، جامعة الزقازيق"التدابري اإلدارية املانعة من تلوث البيئة املالية"،)1985(أمحد سيد مرسي- 4
ثريها على البيئة يف مصر" ،)1995( مصطفى أمحد فؤاد - 5 ت البيئة، يف الفرت   ،ؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر، امل"اجلات و أفريل، قاعة املؤمترات بشركة  19 -17ة اقتصاد

  .كلية التجارة جامعة املنصورة: النصر للتصدير واالسترياد ، القاهرة
ت البيئة يف الفرتة "التكلفة والعائد من منظور بيئي" ،)1995(إبراهيم دمحم درويش - 6 أفريل، قاعة املؤمترات بشركة  النصر  19 -17، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر، اقتصاد

، مكتبة ومطبعة "تلـوث البيئـة ووسائل احلماية منهااآلثـار االقتصادية واملاليـة ل"،)2002(،حممـد صالـح الشيـخ -7 .كلية التجارة، جامعة املنصورة: للتصدير واالسترياد، القاهرة
  .اإلشعاع الفنية الطبعة األوىل

 .والتوزيعاإلنسان والبيئة، دار احلامد للنشر  ،)2003(، راتب سعود - 7
ره االجيابية " ،)1999(  محد أمحد حسن، - 8 لة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، "دراسة تطبيقية على الشركات السعودية -اإلفصاح البيئي يف تقارير القوائم املالية وآ ، ا

    .، كلية التجارة، حلوان)1(العدد 
  ).اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية :القاهرة(يف شأن البيئة  1994لسنة ) 4(القانون رقم  ،)1995(  مجهورية مصر العربية، - 9

لة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، ع "تلوث البيئة واملشكلة االقتصادية" ،)1994(، جاب هللا عبد الفضيل -10     .، كلية التجارة، جامعة حلوان1، ا
لة املصرية للتنمية والتخطيط، مج: ، ترمجة"النمو االقتصادي والبيئة" ،)1994(، ويلفرد بيكرمان-11     .2، ع 2عادل الشريف، ا



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 467 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــالجزائر -التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لة العلمية لالقتصاد  -"أثر السياسات البيئية على االقتصاد الكلي وإمكانية القياس الكمي للتلوث الصناعي" ،)1993(، عشماوي علي عشماوي -12 مدخل دوال الضرر، ا
 .عدد األول ،كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرةوالتجارة، ال

بكلية االقتصاد واإلدارة، قسم الدراسات العليا، جامعة  ،" مادة إدارة أعمال يف البيئة السعوديةيفحماضرات غري منشورة "  ،)ه1433(، عبد هللا عبد القادر نصري، فريد قرشي -13
  .مامللك عبد العزيز، الفصل الدراسي الثاين للعا

ت -البيئة والتنمية يف دول جملس التعاون"،)2002(، نوزاد عبد الرمحن اهلييت -14 ، احتاد غرف التجارة والصناعة يف دولة 23، مج90، جملة آفاق اقتصادية، ع"اإلجناز والتحد
  .اإلمارات العربية املتحدة، مركز البحوث والتوثيق

  .، أبو ظيب"التقرير االقتصادي العريب املوحد" ،)1993(،صندوق النقد العريب االقتصادي-15
ض، الطبعة الثانية"البيئة والتنمية" ،)1997( يوسف بن إبراهيم السلوم-16   .، مكتبة امللك الفهد، الر
اء شاهني-17  .، مصر"مبادئ التنمية املستدامة الدار الدولية  لالستثمارات الثقافية" ،)2000(، دوجالس موسشيت، ترمجة 
  .285، عامل املعرفة، العدد "البيئة وقضا التنمية والتصنيع"،)2002(، أسامة اخلويل-18
  .، مفاهيم وأهداف اللجنة التنفيذية هليئة املكاتب العربية" التنمية املستدامة: "رايق كامل ، مؤيد مهيار-19

References in english 
-20 Donna.j wood ,)1991 (  ”Corporate Social performance Revisited”, Academy of management Review, vol.16, 

No 4. 
21- A . Karman, (1995), “The Impact of Environment on Disclosure-practices:An empirical study”, Asian 
Review of accounting, vol.3, No2. 
22-Leonard Ortolano, (1984),” Environmental planning and Decision making”,(New.York: Johon wiley and 
sons Inc). 
23-Nash Eyckmans , (1997) , "Implementation of a prop ional solution to international pollution control 
problems “journal of Environmental economics and management,No.33. 
24- E.Odum pleasants.(1975), ”The link between the natural &the social sciences”, (N.Y: holt Rinehart& 
Winston, 2ed) . 
25-Louis Tucci,(1996)," The general agreement on tariffs and trade – GATT: implications for consumer products 
marketing, "Journal of consumer marketing, vol. 13, Issue 1, Feb.  
26-Omar Ali Al-Zain,(2003 ),  "Case study : An analysis of the environmental and health impacts of Inhalable 
coarse and fine particulates in Jeddah ",Environmental Quality: An International Journal Vol 14, No.3. 
27-https://m.annabaa.org/arabic/environment/8081 consulté le:22/ 12/ 2019. 

  
 



 

ــــدور االقتصاد الدائري يف حتقيق التنمية املستدامة : عنوان املقال ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  .أمحد حممودي. د، احلميد فضيلةعبد  ـــ
 

 
ــــــــــــــــ مخبر  468 انة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة و المقاوالت ة المحل  الجزائر-التنم

 

التجربة –الوطني والمحافظة على البیئة  االقتصادعملیة تدویر النفایات في تحسین  دور
  - األلمانیة نموذجا

The role of waste recycling in improving the national economy 
German experiment is a  -conservation and environmental 

model  
  جامعة تسمسيلت ،طالبة دكتوراه:1عبد احلميد فضيلة -
  جامعة تسمسيلت ،أستاذ حماضر أ :2أمحد حممودي -
  
 

  ملخص
ت وحماولة إعادة حتويلها لشيء مفيد، أصبح الشغل الشاغل ملعظم الدول يف العامل، ملا له من  مسامهة كبرية يف حتسني الشك ان أمر فرز النفا

لتطرق إىل كل ما تتضمنه عملية تدوير ت وكيفية  االقتصاد الوطين وحتقيق انتاجي نظيف مما جيعل البيئة أكثر نظافة، وعليه تناولنا هذا املوضوع  النفا
ال  .استغالهلا، وذلك بتقدمي التجربة  األملانية الناجحة يف هذا ا

ت، :الكلمات املفاتيح  .إعادة التدوير، الطمر النفا
  A1:A JEL صنيفالت

Abstract 
To be sure that sorting wastes and attempting to reconvert them to something useful become a 

concern for most countries in the world, as it has a great contribution to improve the national economy 
and achieving a clean production, which makes the environment more clean, and we have therefore we 
addressed this issue by dealing with all that is included in the waste recycling process and how to use it by 
presenting the successful German experience in this field. 
Key words: Wastes, recycling, landfill. 
Jel Codes Classification : A:A1  

 
 

 : مقّدمة -
االت مع  ت يف وقتنا احلايل، وذلك بتزايد املستوى املعيشي والتطورات احلاصلة يف شىت ا تزايد استخدام النفا

الصناعية، أصبحت هذه األخرية تسبب ضررا للبيئة وللمجتمع ككل سواءا  كانت نتيجة لعمليات االنتاج أو من 
ت وفرزها  ا االستهالك البشري، وتلجأ معظم الدول جلمع النفا مث تدويرها واجياد الطرق املالئمة لالستفادة منها، كما ا

ت اليت مل تتمكن من تدويرها الستخدامها ألغراض أخرى منها كبديل رخيص للطاقة  الستفادة من النفا تقوم حىت 
كيف ميكن إلعادة : ثيةواملتمثل يف الوقود املستعمل لتدفئة املنازل، وعليه تتضح لنا معامل السؤال الرئيس هلذه الورقة البح

ت أن يساهم يف التحسني االقتصادي والبيئي لدولة أملانيا؟   تدوير النفا

                                         
1  Abedalhamid fadhila , University of Tissemsilt, abdelhamid.fadhila@cuniv-tissemsilt.dz. 
2  ;mahmoudi ahmed , University of Tissemsilt, ahmah84@gmail.com. 
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  :فرضيات البحث -
ت إىل حتسني االنتاج الوطين واحملافظة على البيئة -   .تؤدي عملية التدوير للنفا
ال  - ت، وخلق قوانني خاصة يف هذا ا هناك تكامل بني العمل احلكومي والعمل املدين يف إطار إعادة  تدوير النفا

وضرورة تطبيقه، جعل من مواطين دولة أملانيا يشعرون مبسؤوليتهم اجتاه هذا األمر وضرورة املشاركة فيه نظرا للفوائد اليت 
  . تعود على االقتصاد والبيئة

  :ية هذه الورقة البحثية يفتكمن أمهو 

ت يف القطاع االقتصادي للبلدان -   .إبراز دور عملية تدوير النفا
ت -   .تسليط الضوء على كيفية توجه البلدان الناجحة ضمن عملية تدوير النفا
ت يف املسامهة ع -   .  احلفاظ على البيئةلى ابراز الدور الذي تلعبه عملية حتويل النفا
مل من خالل هذه الدراسة اخلروج مبجموعة من األهداف أمهها     :و
ت - لطرق اليت تتم من خالهلا عملية تدوير النفا   .التعريف 
  . التعرف على اهم العناصر اليت ميكن ان تستخدم ضمن عملية التحويل -
ال  - ت بعض الدول الناجحة يف هذا ا   .التعرف على حتد

أو نفي الفرضية   كيدعداد هذه الورقة البحثية، وقصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة ومت االعتماد عند إ
معة  املنهج االستنباطيعلى املوضوعة  ت ا ومن أدواته الوصف والتحليل، حبيث قمنا بوصف وحتليل املعلومات والبيا

  .عن موضوع الدراسة قصد حتديد النتائج والوصول إىل األهداف املوضوعية
I - ت  :إعادة تدوير النفا
I -1- ت شكاليةإ   :النفا

ت الصلبة اهلائل اليت ينتجها  د عدد السكان وحجم النفا ت يف اآلونة األخرية بسبب ازد ظهرت مشكلة النفا
اهن واليت سامهت يف تدهور النظام البيئي بشكل  بشر، وأصبحت تعد من أهم املشاكل اليت تتحّدى الدول يف العصر الرّ ال

لفات الرتبة، واملواشي، والدواجن دافعًا أساسيًا حلدوث تلوث بيئي ما مل مباشر أو غري مباشر، ففي املناطق الريفية متثل خم
ت بشكل كبري بسبب  لبيئة، ومع مرور الوقت تفاقمت مشكلة النفا يتم التخلص منها بطرق صحية وغري ضارة 

لحة اليت تتطلب حدوث التطور الزراعي والصناعي الذي أعقب الثورة الصناعية، حيث أصبحت من أكرب مشاكل العامل امل
ت االهتمام  مواجهتها الكثرية من اجلهد واملال على املستويني العاملي واإلقليمي، وحلسن احلظ فقد القت مشكلة النفا
ا وضيق رقعة األرض  دة الكبرية يف كميا الس البلدية؛ بسبب الز الكبري من قبل أصحاب القرار، والرأي العام، وإدارة ا

د الظواهر السلبية الناجتة مقارنة حبجم النفا ت الصلبة مما أّدى إىل حدوث تلوث بيئي واستنزاف للمصادر الطبيعية، وازد
ت والتبعات السلبية على الصحة العامة ت . عن استخدام أساليب خاطئة للتخلص من هذه النفا وتعد عملية مجع النفا

ا عن طريق نقلها إىل  ت نواعها اخلطوة األوىل يف إدار أماكن خمصصة ليتم التخلص منها، وتتوسط عملية نقل النفا
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الة وصحية مع ضرورة جتنب إحداث روائح، أو غبار، . عملييت اجلمع واملعاجلة ّ ت بطرق فع كما جيب التخلص من النفا
ت أثناء نقلها   .)209- 203العامري، دت، الصفحات ( أو بعثرة للنفا

I -2 - ت تعريف   :النفا
هي املواد اليت تنتج عن ممارسة الكائنات احلية لألنشطة املختلفة يف النظام البيئي الطبيعي حيث يعيد النظام 
استخدامها ضمن دورات طبيعية، ومتثل أيضًا بقا املواد الناجتة عن ممارسة اإلنسان ألنشطته اليومية ضمن دورة حياته، 

املواد الورق، والكرتون، وأكياس النايلون، والزجاج، واملواد املعدنية املختلفة، إضافة إىل املخلفات  حيث تشمل هذه
 .)130-129مزاهرة، دت، الصفحات (  الغذائية واملخلفات الناجتة عن األنشطة الصناعية واإلنشائية

I -3 - ت عملية إعادة تدوير   :النفا
ت إىل منتجات قابلة لالستخدام ملنع اهلدر يف املواد املفيدة  Recyclingإعادة التدوير  هو عملية حتويل النفا

واحلد من استهالك املواد اخلام األولية، واستخدام الطاقة وتلوث اهلواء واملاء عن طريق خفض احلاجة إىل أقل ما ميكن 
ت غازات االحتباس احلراري والتدوير هو العنصر الثالث  تلتقليل انبعا ، 2017الساهوكي، ( يف التسلسل اهلرمي للنفا

  . )32صفحة 
ت منزلية، أو صناعية، أو  ت واملخلفات سواء كانت نفا هي العملية اليت يتم عن طريقها إعادة معاجلة مواد النفا

دف هذه العملية بشكل أساسي إىل التقليل من تراكم  ر الضارة اليت تسببها واستخدامها يف زراعية، و ت واآل النفا
ً على نوعها  الصناعات واملنتجات املختلفة من جديد، حيث تبدأ بتجميع املخلفات اليت ميكن تدويرها ومن مث فرزها بناء

األساسية لتصبح مواد خام صاحلة للتصنيع واالستخدام، وتتمثّل املراحل ...) زجاج، أو ورق، أو خشب، أو معدن، إخل(
يف عملية إعادة التدوير بتجميع الفضالت يف أماكن خمصصة والبدء بعملية املعاجلة، وتشمل املواد املعاد تدويرها احلديد 
والصلب، وعلب األلومنيوم، والزجاج، والورق، واخلشب، وبقا مواد البناء وغريها من املواد، حيث يتم معاجلة هذه املواد 

ملوارد الطبيعية غري املتجددة مثل البرتول، والغاز الطبيعي، والفحم لتصبح بدائل مهمة وأساس ية للمواد اخلام املتمثلة 
  . (Recycling, 2018) احلجري، واخلامات املعدنية، واألشجار

I -4 - ت أمهية إعادة تدوير   :النفا
ت يف العديد من  اجلوانب، مثل اجلانب البيئي، واالقتصادي، واالجتماعي، تكمن أمهية إعادة تدوير النفا

ت على كل من هذه اجلوانب ثري إعادة النفا يت  -408- 407كايف، دت، الصفحات (  والصحي، ونذكر فيما 
410 -412-413(:  

نواعه، عن طريق  :اجلانب البيئي  - أ ت بشكل أساسي يف التقليل من نسبة التلوث  تساهم عملية إعادة تدوير النفا
ت اليت تساهم بشكل كبري يف تلوث البيئة بسبب إصدار الغازات امللوثة والعناصر السامة إىل اهلواء،  ختفيض تراكم النفا

ت واملياه، والرتبة، عدا عن دورها يف التقليل من الضغط عن أم ت(اكن جتميع ودفن النفا مل )مكبات النفا ، و
ت يف ختفيف أثر النشاط اإلنساين على كوكب األرض   .تساهم عملية إعادة تدوير النفا
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ت دوراً مهمًا يف ختفيض النفقات االقتصادية ومساعدة الدول  :اجلانب االقتصادي  - ب تلعب عملية إعادة تدوير النفا
ت امل رتفاع أسعار املواد اخلام مثل النفط والفحم، حيث ميكن التقليل من االعتماد على على مواجهة التحد تعلقة 

لتايل التقليل من تكلفة اإلنتاج نتيجة اخنفاض فاتورة الضرائب،  لعديد من الصناعات، و استرياد املوارد األولية اخلاصة 
ت واستغالهلا يف  والرسوم اجلمركية، وأقساط التأمني، والنقل، ويف بعض األحيان قد يتم االستغناء عن مكبات النفا

تمع، كما يساهم ذلك يف توفري املوارد املالية كبرية، حيث إن  لنفع على الفرد وا استثمارات ومشاريع أخرى تعود 
ت ونقلها وا إلضافة إىل تقليل تكاليف مجع النفا لتخلص إنشاء املدافن الصحية يتطلب وجود موارد مالية ضخمة، 

ت يف ختفيض استهالك املواد اخلام الطبيعية املستخدمة يف . منها حية أخرى تساعد عملية إعادة تدوير النفا ومن 
لتايل تقليل استهالك الطاقة الالزمة للتصنيع وعمليات اإلنتاج كما تساهم يف خفض تكاليف . الصناعات املختلفة، و

ت ت السامة، وتساهم عملية إعادة تدوير عالج األمراض الناجتة عن تراكم النفا ، وانتشار احلشرات الضارة وامللو
ت أيضًا يف ارتفاع عوائد القطاع السياحي عن طريق جذب السياح للمناطق النظيفة والبيئة الصحية  .النفا

ت يف التقليل من نسبة البطالة يف صفوف الشبا :اجلانب االجتماعي  - ت ب الراغبني تساهم عملية إعادة تدوير النفا
ت الصلبة وحتويلها إىل املصانع اخلاصة يف عمليات  يف العمل، عن طريق توفري فرص عمل جديدة يف مجع وفرز النفا
ت، حبيث  دة الوعي جتاه املخاطر اليت تسببها النفا تمع وز ا تساعد على تغيري سلوك أفراد ا إعادة التدوير، كما أ

ت يف املصدر ليتم إعادة تدويرهاميكن توجيه الفرد إىل تطبيق فك  .رة فرز النفا
ت النفسية الناجتة  :اجلانب الصحي   - ث ت من األمراض، وحاالت االكتئاب، واالضطرا حتد عملية إعادة تدوير النفا

لطرق الصحيحة، وتوفر بيئة سليمة ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة،  ت وعدم التخلص منها  عن تراكم النفا
 .واحلشرات الضارة، والقوارض

 (waste hierarchy)تميثل التسلسل اهلرمي للنفا 1الشكل رقم 

 
 www/defra .gov.uk.2011: املصدر
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II -  ت يف دولة أملانياجتربة   :إعادة تدوير النفا
ت، لكن ال يوجد بلد من هذه البلدان مثل أملانيا  التجأتلرغم من أن بعض دول العامل  إىل عملية فصل النفا
ت وحتويلها  اليت أخذت على عاتقها  عملية تدوير لذلك سنقوم يف هذا احملور بعرض التجربة . إىل شيء مفيدالنفا

ت إىل طاقة نظيفة ومتجددة بفضل تقنيات متطورة   .األملانية الناجحة يف جمال حتويل النفا
II -1- ت   :أهم الدول الناجحة يف عملية تدوير النفا

فات ات للمخّل ّ خاصة تلك املصنعة من مواد غري , هناك اجتاه عاملي للتقليل من مساحة األراضي املستخدمة كمكب
خذ وقتا طويال للتحلل واالندماج يف الرتبة قد يصل إىل عشرات السنوات  .عضوية واليت 

أيًضا تعترب وسيلة احلرق يف املساحات املفتوحة وسيلة غري مستحبة وتتجه دول عديدة للتقليل من االعتماد عليها ملا 
حلرق داخل منشآت تسببه من أضرار بيئية وتلوث هوائي يؤثر  ا  ً على صحة اإلنسان واحليوان والنبات، وتستبدل غالب

قل قدر ممكن من السموم  الً  خاصة مزودة بنظام لتنقية الدخان الناتج عن احلرق ليخرج إىل اهلواء اخلارجي ُحممّ
ت ء, والكيماو ويضع االحتاد األورويب   .)2014عنان، ( كما تُستغل الطاقة الناجتة عن عملية احلرق يف توليد الكهر

ت حبلول عام % 50هدف الوصول إىل إعادة تدوير  عام % 23و, 2010عام % 35ملقارنة مع  2020من النفا
كرً . 2001 ، واجلدول التايل ميثل أهم االحصائيات الوكالة البيئية وقد جنحت عدة دول يف الوصول إىل هذا اهلدف 

 .:روبيةو األ
تو دول أ لعشرميثل احصائيات : 1اجلدول رقم    روبية جنحت يف إعادة تدوير النفا

ت(إعادة التدوير   الدول )التخلص من النفا
  النمسا  %63
  أملانيا  %62
  هولندا  %58

  سويسرا %52
  الو م أ  %49
  لوكمسبورغ  %46
  النرويج  %42
  الدامنارك  %40

  )EEA ( روبية و البيئة األ وكالة 2013احصائيات : املصدر
كرب نسبة و من خالل اجلدول ممكن مالحظة أن الرتتيب جاء للعشر دول أ تليها ) 63%(روبية، لدولة النمسا 

يف املرتبة الثانية بنسبة متقاربة مع املركز األول اليت حتتله النمسا، وهذا يدل على حرص دولة أملانيا على ) 62%(أملانيا 
لنفع على اقتصادها لشكل الذي يعود  ت وإعادة تدويرها    . عملية فصل النفا

املذكورة سابقا يف عملية إعادة تدوير والشكل التايل ميثل خمطط بياين حول تسابق دول العامل، على غرار الدول العشر 
ت   :النفا
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ت 1الشكل رقم    ميثل تسابق جناح دول العامل يف عملية اعادة تدوير النفا

  
  /forbes statista  https://www.abwab.euاحصائيات : املصدر

II -2- ت إىل طاقة  :حتويل النفا
ت يف مدينة بون"يبأس دبليو "حمطة  احملطة عمالقة وحتتوي على جممعات . ، هي إحدى حمطات جتميع النفا

ئي ت ومولد كهر ت إىل طاقة يةكارل هاينز فالرت يفسر كيف. وحمرقة للنفا يقول املسؤول عن إدارة اجلودة . حتويل النفا
ت بعد إعادة تدويرها أو ما ال ميكن إعادة : "حملطة ت، أي كل ما يتبقى من النفا حنن حنول هنا ما نسميه بقا النفا

 ."تدويره كفضالت البناء أو الفضالت احليوية
. لفضالت للتخلص منها تعود يف احلقيقة إىل القرن التاسع عشرفكرة حرق ا. حمرقة فضالت 70حوايل  ى أملانيالدف 

تصور جديد يتمثل يف استغالل احلرارة النامجة عن االحرتاق لتوليد  هالكن يف النصف الثاين من القرن املاضي ترسخ لدي
  .( /https://www.dw.com/ar) ميكن القول أن هذه الفكرة ولدت يف البدء يف أملانيا". الطاقة

ت يف جممع مغلق على عمق  ت عن طريق شاحنات مجع النفا يت . مرتاً حتت األرض 12يتم جتميع كل النفا كما 
م اخلاصة لرمي الفضالت اليت ال تصلح، كاألجهزة اإللكرتونية القدمية بعد ذلك يتم نقل هذه . العديد من الناس بسيارا

مع إىل ثالثة أفران كبرية حلرقهاالفضالت بواسطة رافعت  .ني تداران من غرفة القيادة يف أعلى ا
إحراق عشرة أطنان من  من خالهلا النريان امللتهبة داخل الفرن، يتم أين تكونفذة الفرن البلورية الصغرية األعوان يفتح 

ء ت كل ساعة، وهذه احلرارة تستغل لتسخني املياه اليت سينتج عنها البخار لتوليد الكهر ويسرد مسؤول إدارة ". النفا
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الرماد والرواسب املتبقية بعد عملية احلرق حنوهلا بطبعها إىل نوع آخر من اإلمسنت يستخدم يف "اجلودة يف احملطة أن 
  ./ )https://www.dw.com/ar( " رصف الشوارع

II -3-    ت   كيفية استغالل دولة أملانيا للنفا
 التخطيط االسرتاتيجي وتوزيع الصالحيات والتعاون بني جمموعات املصاحللقد أكد  همرة بعد أخرى، يتم التأكد أن

ت أنه رة  ةشاركاملوقد مت التأكد أيضا من خالل . هو املدخل االلزامي حلل قضا البيئة ويف طليعتها قضية النفا يف الز
شارك فيها ايضا ممثلون واليت لبنان مؤخرا  –مدينة برلني يف املانيا اليت نظمتها مؤسسة فريديريش ايربت  - العلمية لوالية 

تمع املد ت، حتتاج إىل فلسفة واسرتاتيجيات وتشريعات وخطط وتقسيم حكوميون وخرباء من ا ين، أن إدارة قطاع النفا
ت املركزية اىل ت الالمركزية والبلدية مسؤوليات من املستو   ..     قبل احلاجة اىل تقنيات حمددة... فالفردية، املستو

كنولوجي يف اختاذ القرار البيئي يف إدارة يف برلني يظهر بوضوح حجم الصراع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والت
ت او غريها من القضا   .)2016معلوف ، ( النفا

 II -4-تيدحت   :واحملافظة على البيئة االقتصادمن أجل حتسني  د اخليارات لالستفادة من معاجلة النفا
جتاه  تتم املفاضلة بني االحنياز إلعادة التدوير والتصنيع ت والذهاب  او يف االستفادة من القيمة احلرارية للنفا

ئية واالستفادة من هذه القيمة دون غريها صحيح أن اجلدوى  ، السؤال املطروح هو كيف يتم ذلك؟ توليد الطاقة الكهر
قراره وتوفيقه بني االقتصادية هي اليت حتدد معظم االجتاهات يف بلد صناعي متقدم مثل أملانيا، إال أن سر جناح است

وكونه بلًدا صناعيا متقدما يف  -من مساحة أملانيا % 60أكثر من  -الكثافة السكانية العالية ومساحة االخضرار العالية 
حول ) مع غريه من البلدان الصناعية(الوقت نفسه، هو احرتام شعبه للقوانني مع عدم اعطاء امهية كبرية ملسؤوليته التارخيية 

ت ا ثريها على تغري املناخ العاملي، وارتياحه التارخيي ملعظم طاليب اللجوء واملعرفة االنبعا لنامجة عن تقدمه الصناعي و
لتذكري مبسؤولياته ويكتف لتقييم كيفية املفاضلة بني  وليس احلقوق" املساعدات"ون بطلب والسياحة، الذين ال يزعجونه 

ت يقول الناطق  ت هو اعادة التصنيع او حرق النفا ت بيرت كورتش، أن ما يشجع فرز النفا سم حتالف شركات النفا
االستفادة من إعادة التصنيع لبعض املواد، وكلما كانت هذه املواد غري قابلة إلعادة التصنيع أو ان كلفة إعادة تصنيعها 

  .)2016معلوف ، ( وتدويرها عالية، ذهبت الشركات إىل اخليار الثاين وهو احلرق
ت"فهمنا أكثر ما املقصود من   أرجعمن مدير إدارة الوالية للتخطيط العمراين والبيئة ميشال تيبيكي الذي " اقتصاد النفا

خرى على  نشأة املفهوم اىل توجيهات اإلطار القانوين على الصعيد األورويب والذي ترجم يف قوانني خاصة بكل والية و
ت لنجاح فكرة  ت"الصعيد البلدي مع ضرورة حصول تكامل بني كل هذه املستو أي سياسة "وبرأيه ". اقتصاد النفا

تمع املدين وانتقادا ت ال ميكن أن يعمل إال إذا حصل تعاون بني جحة حتتاج اىل جتاوب ا ته، الن نظام اقتصاد النفا
ا أدرى مبشاكلها: "وأضاف". خمتلف هذه األطر ت مهم أل ولكن هناك حاجة إىل تنظيم حكومي، . مستوى البلد

ت ان تتداخل يكن هناك وعي  من السبعينيات مل. ما وصلت اليه أورو مل حيصل بني ليلة وضحاها. وعلى هذه املستو
قصا. وكان هناك العديد من املكبات عتماد . وال يزال النظام  االسرتاتيجية األساسية اليت ارساها االحتاد األورويب هي 

وهي ال تقوم إال على . اهلرمية ويف رأسها مبدأ التجنب وإعادة االستخدام مث الطمر واحلرق، وهي ملزمة للدول األعضاء
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ت والسلطة املركزيةالتعاون بني القطاع  يزال النظام مدار جدل بني  ال مدير ادارة التخطيط أنه  ويستدرك". اخلاص والبلد
ت ت املعدنية والبالستيكية مسؤولية القطاع اخلاص. املستوى االحتادي والبلد ت يف النهاية جتارة . النفا إدارة النفا

ملصاحل االقتصادية تهاملواطن يدفع الرسوم . وتتعلق  ته. لكي ُجتمع نفا يف السبعينيات رفع . كل مواطن ملزم جبمع نفا
ت وادخار . ضر مستوى االهتمام بشؤون البيئةاحل على الصعيد االقتصادي طرح موضوع توليد أقل ما ميكن من النفا

  .وتوفري املواد اخلام
II -5-ت اليومية أهم  :تصنيف القمامة يف أملانيايف  التحد

لصرامة، وعالوًة على ذلك يعتز تتميز قوانني بوعيهم البيئي العايل، ويهتمون لدرجةٍ عالية   األملان  البيئة يف أملانيا 
ا من الشارع الذي يسكنونهاجبمال ونظ ً  .فة بيئتهم بدء

ويعتمد  .من املواد األولية %13 إىل استعماهلاوتصل نسبة املواد املعاد  يوجد يف أملانيا نظام إعادة تدوير متميز، حيث 
هذا النظام كخطوة أوىل على تصنيف القمامة، وهي املرحلة اليت تبدأ من منزل كل شخص، وال يتساهل األملان مع من 

  .يتجاهل القواعد العامة للحفاظ على البيئة ومنها تصنيف القمامة
ربعة ألوان رئيسية، وهيمنزل من وجود براميل أو صناديق فصل املخلفات، مل اوال خيلو  أصفر، وأزرق، : ونة 
  .، ولكل لون داللتهرمادي، وأسود، وأمحر، إىل جانب صناديق فرعية هلا لون وأخضر، وبين

  :فصل القمامة حسب نوعها
احلاوية أما الكرتون الكبري احلجم الذي ال يتسع يف   ,ترمى يف احلاوية الزرقاء وتفرغ كل اسبوعني :األوراق والكرتون-1

  .فيمكن رميه يف أماكن خمصصة
ت خاصة لرمي الزجاج وهناك حاوية خاصة لكل لون من ألوان  :Altglas الزجاج-2 يوجد يف كل حي أو منطقة حاو

م العطل لكي ال  .الزجاج إن كان شفاف أو ملون وهنا جيب مراعاة أوقات رمي الزجاج واليت تنتهي غالبًا يف املساء وأ
ت البالستيك رميها جيب إزالة األغطية و، و الزجاج اجلريان يزعج ضجيج رمي مع مالحظة أن ، بشكل منفصل يف حاو

ت   .الزجاجات القابلة لإلرجاع ال جيب رميها يف هذه احلاو
مثل خملفات  احليواين أوذات املصدر النبايت  وهنا ترمى القمامة العضوية :Bioabfall القمامة العضوية-3

لغالب كل ، و ..)خضار فواكه ( املنتجات الغذائية  ,الطعام يتم رمي هذه املهمالت يف احلاوية البنية اللون ويتم إفراغها 
  .أسبوعني

ت اخلطرة-4 ا على اإلنسان واحليوان  النفا ت اخلطرة اليت يتم التخلص منها يف احمليط البيئي ضررً قد تشكل النفا
  :ومنها  .حمطة التدويرتسليمها إىل  والنبات، ولذلك ميكن

ت    –5  ئع  : Batterierecycling البطار ملكان املخصص، وكل  ت جيب رميه  أي نوع من انواع البطار
ت عنده ئنه إمكانية رمي البطار ت يف أملانيا جمرب قانونيًا أن يؤمن لز   .بطار
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ا ورميها يف ميكن رمي األدوية املنتهية الصالحية يف أماكن خمص :األدوية   –6  صة، وإن مل تتوافر ميكن إعاد
إضافةً إىل الطالء، الغراء، مواد التنظيف، املبيدات احلشرية، املبيضات، مصابيح ، الصيدليات يف املكان املخصص

بيب الفلورية، و  غالبًا ميكن رميها يف األماكن املخصصة والليت توفرها و , زيت السيارات أو املواد الكيميائيةاإلضاءة واأل
  .مراكز بيع مثل هذه املواد

ئية-7 أو جيب تسليمها   .ميكن رميها يف أماكن خمصصة حبسب كل مدينة وميكن إجيادها على غوغل :األجهزة الكهر
ة، أو إىل حمطات التدوير   .إىل متجر للمنتجات املشا

ً من البلدية أو أماكن  : Gelber Sack الكيس األصفر- 8  التوزيع املعتمدة ويدخل فيه هذا الكيس يعطى جما
  إخل… قائمة كبرية من املواد البالستيكية كعلب العصري واحلليب أو علب األملنيوم

إخل مثل هذه املهمالت ال ميكن وضعها يف .…صوفا  ,خزانة ,مثل طاولة :Sperrmüll املهمالت الكبرية احلجم-9
ت ولذلك ميكنك اإلتصال وحجز موعد مع قسم الـ ويف أغلب  اخلاص بكل مدينة،  Sperrmüllabfuhr حاو

  )…يورو  30 الباقي يطلب رسوم مثالً ( األحيان حيق لكل بيت مرة جمانية يف السنة
ت هذه القمامة متعددة ومنوعة وتشمل    .ترمى يف احلاوية الرمادية أو السوداء : Restmüll قمامة املنزل-10 حمتو

حفاضات األطفال، فلرت ورماد السجائر، القطن والضمادات، روث : مثلكل ما تبقى مما ال يندرج فيما ذكر أعاله، 
ت، وغريها   .)موقع, أبواب( احليوا

  ميثل تصنيف القمامات حسب األلوان ونوعيتها 2:الشكل رقم 

  

  
 https://www.abwab.eu: املصدر

  نتائج الّدراسة والتوصيات: خامتة
ت تؤثر يف صحة اإلنسان ويف البيئة احمليطة به، ومع أن كيفية التخل ص من هذه األخرية تكون مكلفة إن النفا

، وذلك لصعوبة تطبيق نظام إلعادة التدوير يف بعض البلدان وخاصة النامية منها، ومما يزيد صعوبة هو غياب التوعية جدا
لتايل لألفراد على أمهية  ت على االقتصاد الوطين هلذه البلدان واحملافظة على البيئة بشكل مستمر و أعادة تدوير النفا

ت أينما متت  حتقيق تنمية مستدامة، ومن خالل هذه الورقة البحثية اليت مت عرض التجربة األملانية يف عملية فصل النفا
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ط ت يف  ا طمر النفا أيًضا برسوم يف  مواطنيها كما تكلف. 2005ن األرض منذ عام إصدار قانون أملاين حيظر متامً
فيما ال , ازدادت سعة األكياس املستخدمة وتزداد هذه الرسوم كلما ,معلى البلدية يف جتميع نفا هاحال اعتماد

ت املخصصة إلعادة التدوير نفسهملتخلص منها  قامواإن  هم شيئاتكلف  .عرب احلاو
نتجعل تعتمد أملانياف ُ ، ى عدة قواعد هي األخرى يف سبيل فرض نظام إعادة التدوير على كل من املستهلك وامل

م أصعب يف إعادة التدوير ا إضافية كلما كانت عبوات منتجا ا أثقل , حيث يدفع املنتجون رسومً أي (وكلما كان وز
ا يف ، وهكذا يضطر املصنّعون لالقتصاد بقدر اإلمكا)حتتوي على مواد أولية أكثر ن يف املواد األولية اليت يستخدمو

  .التدوير قد بدأت من املنبع األساسي هلا وهو املصنعوتكون عملية التخطيط إلعادة . تصنيع عبوات وأغلفة املنتجات
ومن خالل هذه النتائج، نعرض التوصيات التالية ميكن من خالهلا البلدان العربية وال سيما اجلزائر أن حتذوا حذو 

لرتكيز على مادولة    :يلي أملانيا 
ت، ملا له جانب صحي وبيئي يف  إلجيادحماولة استخدام التقنيات احلديثة وعاملية  - بدائل للطاقة عن طريق تدوير النفا

  .نفس الوقت
تدوير  إلعادةختصيص مبالغ مالية يف املؤسسات واحلكومة من أجل البحث والتطوير يف جمال املعدات املتطورة  -

تالنف   .ا
ت  - ستثمار جيد للنفا   خلق فرص للتشغيل للتقليل من البطالة، وذلك 
ت كمادة أولية ميكن استعماهلا كصناعة  - ضرورة وضع قوانني تنص على الرتكيز على إعادة التدوير واستغالل النفا

  .بديلة
ضرورة توعية املواطنني، والتأكيد هلم على أمهية العمل اجلماعي ضمن هذا التوجه من أجل احملافظة على البيئة وحتسني  – 

  .االقتصاد الوطين للبلدان
 :اإلحاالت واهلوامش  -
ريخ. (موقع, أبواب .1  .، من أبواب2019, 10 21ريخ االسرتداد . /https://www.abwab.eu). بال 
إلبداع االداري لدى عمداء الكليات ومعاونيهم يف جامعة بغداد). 2018. (الناصر،عالء حاكم ، زينة محودي حسني .2 جملة البحوث الرتبوية . الثقافة التنظيمية وعالقتها 

  .151، )56العدد (والنفسية
تمع). دت. (أمين سليمان مزاهرة .3   .وزيعدار الشروق للنشر والت: عمان، األردن .البيئة وا
، من أفاق البيئة 2019, 10 23ريخ االسرتداد . /http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1122). 2016, 6 1. (حبيب معلوف  .4

  .والتنمية
ت ودورها يف حتسني الكفاءة االنتاجية). 2017. (صدى مدحت جميد الساهوكي .5 ن شرك - اعادة تدوير النفا ز املعهد  .ة الفارج الفرنسيةحبث تطبيقي يف معمل مسنت 

  .جامعة بغداد: بغداد. العايل للدراسات احملاسبية واملالية
، من ساسة 2019, 10 1ريخ االسرتداد . https://www.sasapost.com/recycling-around-the-world). 2014, 4 18. (عال عنان .6

post.  
لد ( إجتماعية تربويةاإلنسان والبيئة، دراسة ). دت. (دمحم بشري العامري .7   .دار املأمون للنشر: عمان ، األردن). 3ا
ت البيئة والعوملة، ). دت. (مصطفى يوسف كايف .8   .دار مؤسسة رسالن: دمشق، سور .،Environmental Economics and Globalizationاقتصاد

9.  Recycling. (2018, 5 30). www.britannica.com. Consulté le 5 2020, 30, sur britannica. 
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  االقتصاد الدائري و دوره في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة
  –تجارب دول و نماذج للشركات األكثر استدامة  -

The circular economy and its role in achieving sustainable 
development goals- Country experiences and models for the 

most sustainable companies 
  
  جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة  ،أستاذة حماضرة أ :1واكلي كلتوم   -
  جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة   أستاذة حماضرة أ، :2بن شريف مرمي  -

  : ملخص
ت  عرفت النظم االقتصادية حتوالت وتطورات كبرية و يرجع ذلك إىل تغري منط احلياة و كيفية االستغالل األمثل للموارد  املتاحة ، و مع تزايد التحد

تمعات من تغري املناخ و ندرة املوارد و النمو السكاين املتزايد ، و يف ظل التوجه العاملي العتماد مفاهيم االستدا مة ، أولت العديد من اليت تواجهها ا
ملوارد و كيفية احلفاظ عليها و تطبيق أسس االستدامة لبيئة و  األنظمة االقتصادية االهتمام   ، حيث طرحت العديد من املبادرات من أجل االهتمام 

القتص ت اليت يشهدها العامل ومن أمهها نظم االقتصاد الدائري و الذي يسمى  اد املستدام املوارد و التحول لنماذج اقتصادية جديدة ملواجهة التحد
  .ملخاطر البيئية و حتقيق التنمية املستدامة أو األخضر و الذي يعمل على حتسني الرفاهية البشرية  و احلد من ا

ائدة يف يف ظل توجه عاملي العتماد مفاهيم االستدامة يهدف االقتصاد الدائري إىل استخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع و تغيري املمارسات الس
ت و إعادة تدويرها  و عليه فهو اقتصاد حيوي يعتمد على التطوير و ا البتكار يف الصناعة و االستهالك و توفري فرص النمو و التخلص من النفا

  .االستدامة على املدى الطويل
 .اقتصاد دائري ،اقتصاد خطي، تنمية مستدامة، جتارب دول، شركات أكثر استدامة:  الكلمات املفتاحية

Absract  
Economic systems have known major transformations and developments due to the changing lifestyle 
and how to make optimal use of available resources, and with the increasing challenges faced by 
societies from climate change, resource scarcity and increasing population growth, and in light of the 
global trend to adopt the concepts of sustainability, many of Economic systems Paying attention to 
resources and how to preserve them and apply the foundations of sustainability, as many initiatives 
have been put forward in order to take care of the environment and resources and transform into new 
economic models to meet the challenges the world is witnessing, the most important of which is the 
circular economy systems, which is called the sustainable or green economy, which works on 
Improving human well-being, reducing environmental risks and achieving sustainable development. 
A global trend to adopt the concepts of sustainability, the circular economy aims to use fewer 
resources in manufacturing processes and change the prevailing practices in the disposal and 
recycling of waste, and accordingly it is a dynamic economy that depends on development and 
innovation in industry and consumption and providing opportunities for growth and long-term 
sustainability . 
Keywords: circular economy, linear economy, sustainable development, country experiences, more 
sustainable companies. 
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 : مقّدمة -
 وأقل ، للبيئة صديقة اقتصادية إجياد نظم ضرورة استوجب األمر  بيئية، مشاكل من األرض اليوم منه تعاين نتيجة ملا
 حتقيق على يعمل جديد اقتصادي كنموذج الدائري االقتصاد النظم ظهر  تلك بني من ملواردها، واستنزافا ا، إضرارا 

  . البيئة محاية فيها مبا اجلوانب كل يراعي و مستدامة شاملة تنمية
ينا من خالل هذه الورقة البحثية التعريف مبفهوم االقتصاد الدائري و خمتلف مبادئه و أهدافه و كذا دوره  من أجل هذا ار

ال و   كذا الشركات األكثر استدامة و يف يف حتقيق التنمية املستدامة  مع إشارة لنماذج دول عاملية و عربية يف هذا ا
  :حيث قمنا بتقسيم املداخلة إىل ثالث حماور، األخري اآلليات  املقرتحة لتفعيل االقتصاد الدائري

  ماهية االقتصاد الدائري:احملور األول.  
 ماهية التنمية املستدامة ودور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهدافها: احملور الثاين. 
  لتفعيله املقرتحة واآلليات استدامة األكثر للشركات ومناذج االقتصاد الدائري يف دول جتارب: احملور الثالث.  

I - ماهية االقتصاد الدائري:  
لتايل يتميز هذا  يرتكز منوذج االقتصاد اخلطي على أساس سهولة توفري كميات كبرية من املوارد الطبيعية والطاقة، و

ت السعة واخلدمات اللوجستية العاملية املعقدة وسلسلة النظام بكثافات عالية من املواد  والطاقة، ويعتمد على اقتصاد
ت يف وقت قصري جًدا،  التوريد، وعادًة ما تتحول معظم سلع االقتصادات اخلطية املوجهة حنو املستهلك إىل نفا

دة بينما يتميز منوذج االقتصاد الدائري بفكر مشويل ومنهجي فيما يتعلق بتدفق املوا د والطاقة حيث يسعى إىل ز
ر السلبية من خالل إغالق حلقات املواد، وتفعيل النمو اإلقليمي املتجدد  القيمة االقتصادية ألفعالنا مع احلد من اآل

تمع ت الطاقة وضمان مشاركة ا وس، (. وإمكا   )26/09/2019هيك و 
I -1-: تعريف االقتصاد الدائري :  

، وفق الباحث السويسري املتخصص يف اهلندسة املعمارية 1976يعود مفهوم االقتصاد الدائري إىل سنة        
سم والرت ستاهيلالسويسري  ، 1982، ونشره عام "من املهد إىل املهد" ، أحد مؤسسي هذا النموذج، أين ألف كتا 

دافا خمتلفة عن اقتصاد االنتاج مبعىن أنه يعمل على احلفاظ على قيمة املنتوجات  حيث يشري إىل أن لالقتصاد الدائري أه
إال أن أصل اصطالح االقتصاد الدائري جاء أول مرة يف  . وإدارة املخزون ورأس املال الطبيعي والبشري واملصنع واملايل

ت املوارد الطبيعية والبيئية"بعنوان  1989كتاب صدر عام  كريي ترينر، حيث يقدم & بريس . يفيد وملؤلفه د" اقتصاد
هذا الكتاب نبذة عن العالقة بني االقتصاد واملوارد الطبيعية والبيئية، ومييز املؤلفان فيه بني ما يسمى االقتصاد اخلطي ، 

زكر و ( .حيث يكون استهالك املوارد مفتوحا، واالقتصاد الدائري، حيث يعاد تدوير املوارد ليستفاد منها أكثر من مرة
  )2018بطيب، 

  :هناك عدة تعريفات لالقتصاد الدائري نذكر منها ما يلي 
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األوىل مفادها الوعي : يشري تقرير مؤسسة الني ماك آرثر إىل أن مفهوم االقتصاد الدائري يعتمد على فكرتني بسيطتني-
ت ميكن إعادة استخدامه كمورد،  أما الثانية فتتمثل يف احلاجة إىل فصل النمو االقتصادي عن استخدام ن ما يعترب نفا

  )2018زكر و بطيب، ( .املوارد الطبيعية
ائية إال بكميات قليلة جدا ويف أضيق احلدود، وال يرتتب - ت  االقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال ينتج عنه نفا

ر  ت واملنتجات وإعادة  االستخدامات والتدوير جبودة عالية، كما عليه أي آ سلبية على البيئة، ويقوم على تدوير املكو
لتايل  أن السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجديد من بداية تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عدة، و

  )343الرميدي، صفحة ( .حيقق التنمية املستدامة ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة، مبا
كما أن االقتصاد الدائري هو نظام صناعي أو نظام متجدد قائم على إعادة التصميم والتحول حنو استخدام الطاقة 

ت من خالل ا لتصميم املتميز للموارد واملنتجات املتجددة، وجتنب استخدام املواد الضارة، ويهدف للقضاء على النفا
  )343الرميدي، صفحة ( .ومناذج األعمال

 دورة مراحل مجيع يف املوارد استخدام حتسني إىل يهدف واستهالك ،تبادل إنتاج نظام نه الدائري االقتصاد تعريف ميكن
تمعات األفراد رفاهية يف واملسامهة البيئية البصمة من احلد مع الدائري املنطق يف خدمة أو سلعة حياة قندوز، و ( .وا

  .)2018الزعيب، 
I  - 2 -: االنتقال من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري:  

ت بعد استهالكها، وهذا لقد مت اعتماد االقتصاد اخلطي لفرتة طويلة، مبعىن اجتاه واحد إلنتاج السلع واليت  ستصبح نفا
" أخذ، صنع، استهالك، صرف أو ختلص "ما يسمى من املهد إىل اللحد، وهلذا فإن املنهج اخلطي املبين على الثالثية 

ت، وبينما ولد هذا النموذج االقتصادي مستوى غري مسبوق من النمو، فإن الطلب  يؤدي إىل كميات هائلة من النفا
وارد أصبح غري قابل لالستدامة لذا فإن هذا العيب يف االقتصاد اخلطي احلايل يعتمد على حقيقة أن هناك  املتزايد على امل

إلضافة إىل األضرار النامجة عن هذا النموذج االقتصادي . كمية حمدودة من املواد وأن توفرها يعتمد على عدة آليات
رسال  طن من البالستيك يلوث حميطات 269000حيث يوجد ما يقرب  ت املتحدة األمريكية  العامل، وتقوم الوال

ت وتتخلص من % 40 ت البناء واهلدم مبتوسط % 80إىل 70من طعامها إىل مكب النفا مليون طن  145من نفا
، ويف  ا اليت بلغت  2012سنو ت لذلك كان  2.3أرسلت أورو ما يقرب من نصف نفا مليار طن إىل مكب النفا
 .اد بعض احللول اليت تساهم يف محاية البيئة واملناخ واالقتصاد ومن بني احللول املقرتحة جند االقتصاد الدائريالبد من اجي

  )2018زكر و بطيب، (
  منوذج االقتصاد اخلطي) : 01(شكل رقم 

 
 

Source : (Qi, Zhao, & others, 2016, p. 29) 

Ressources Products wastes 
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  :مفهوم االقتصاد الدائري املستدام:  ) 02(شكل رقم 

  
االقتصاد الدائري حتويل األعباء إىل موارد، ) :املصدر

:https://www.envirocitiesmag.com/articles/generating_economic_development_through_integrated_was
te_management/waste_management_in_circular_economy.php, 28/09/2019)  

I  - 3 -: الرميدي( :مسات االقتصاد الدائري ومبادئه(  
  : هناك مخس مسات لالقتصاد الدائري

ت  - 1   .تعزيز القدرة على التكيف من خالل التنوع يف العمليات واألنشطة –2.تصميم النفا
  .التفكري يف أجهزة الطرد – 5. التفكري يف النظم البيئية –4.  االجتاه حنو مصادر الطاقة املتجددة- 3

  :معايري هي وترتكز االستدامة يف االقتصاد الدائري على ثالث
  .تشري إىل كيفية استغالل املوارد املتجددة وغري املتجددة يف ذلك التطور التكنولوجي: قاعدة املدخالت-
  .ترتكز على أن حتسني الكفاءة له األولوية على القدرة: قاعدة العمليات أو التشغيل-
ت وحدود االست: قاعدة املخرجات-   .يعاب يف البيئةتشري إىل أمهية التوازن بني حجم النفا

كما أن هناك عدد كبري من املداخل واألنشطة اليت تستخدم مبادئ االقتصاد الدائري، ويشمل نشاط االقتصاد الدائري 
إعادة االستخدام، واإلصالح وإعادة التدوير، والتصميم االيكولوجي، واالمداد املستدام، واالستهالك املسئول، واستخدام 

 .ل التصنيع وإعادة التصنيع  والتدوير وإعادة االستخدامالتكنولوجيا يف كافة مراح
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  :مبادئ ومتطلبات االقتصاد الدائري) : 01(رقم  جدول
 املبادئ املتطلبات

يساعد التحول الرقمي على سرعة التحول حنو االقتصاد الدائري املستدام، حيث يساعد يف توفري -
وموقعها وحالتها، وجعل العمليات أكثر كفاءة معلومات دقيقة عن مدى توفر املوارد واملنتجات 

دة كفاءة استخدام املوارد   .داخل املؤسسات  وتقليل الفاقد، وتقليل التكاليف وز
يتطلب االقتصاد الدائري حتوالت جوهرية يف التصميم واإلنتاج واالستهالك واالستخدام  -

ت وممارسة إعادة استخدام املنتجات واملوارد   .والنفا
ل إىل االقتصاد الدائري يتطلب ثقافة ايكولوجية، ووعي بيئي وتعديل االجتاهات التحو -

 والسلوكيات، وتغيري أمناط السلوك

احملافظة على رأس املال الطبيعي وتعزيزه عن -
ت احملدودة وموازنة  طريق التحكم املخزو

  .تدفقات املوارد املتجددة
حتسني عائد املوارد عن طريق تدوير املنتجات -
على فائدةو  ت واملواد    .املكو
فعالية النظم من خالل الكشف عن العوامل -

 .اخلارجية السلبية
  )الرميدي(: املصدر

I  - 4 -:  معوقات تطبيق  االقتصاد الدائري:  
   :وتكنولوجية، واليت نوردها يف اجلدولثقافية وتشريعية وتسويقية : هناك عدة معوقات تواجه التحول حنو االقتصاد الدائري 

  معوقات تطبيق االقتصاد الدائري ):  02( جدول رقم
 املعوقات املؤشرات

  .القصور يف وعي واهتمام العمالء-
  .تردد املؤسسات يف تطبيق االقتصاد الدائري-
سلوب االقتصاد اخلطي-   .العمل 
 االقتصاد الدائرياستعداد حمدود للمشاركة يف سلسلة القيمة أو -

 املعوقات الثقافية

  .عرقلة القوانني واللوائح-
  القصور يف وجود إمجاع عاملي حول حتمية تطبيق االقتصاد الدائري-
 .التدابري واإلجراءات الدائرية احملدودة-

 املعوقات التشريعية 

  .اخنفاض أسعار املواد اخلام-
  .تكاليف استثمارية عالية مقدما-
  .لنماذج األعمال الدائريةمتويل حمدود -
  .عدم وجود معايري حمددة التطبيق-
 .اخنفاض اجلدوى االقتصادية لنماذج األعمال الدائرية-

 املعوقات التسويقية

ت -   .نقص وقصور يف البيا
  التصميم الدائري احملدود-
 .ضعف القدرة على تقدمي منتجات عالية اجلودة معاد تصنيعها-

 املعوقات التكنولوجية

  )الرميدي(: املصدر

I  - 5 -: أمهية االقتصاد الدائري :  
  )2019الغامدي، (  :  تكمن أمهية االقتصاد الدائري فيما يلي
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ت اليت ال خيلو منها - تمعات، االقتصاد الدائري سيحدث ثورة يف جمال استغالل املوارد الضخمة من النفا جمتمع من ا
ا القطاع  وسيجعل منها واحدة من أهم القطاعات ذات القيمة املضافة للكثري من االقتصادات الوطنية، وخاصة أ

  .اإلنتاجي الوحيد الذي توجد وفرة يف مدخالته وبكلف منخفضة
ة وصيانة املباين واجلسور االقتصاد الدائري سيولد فرص عمل جديدة يف قطاعات إعادة تصنيع وإصالح السلع القدمي-

  . وغريها من منشآت البنية التحتية
لتايل ميثل عامل دفع حنو  احملافظة- على دميومة املوارد االقتصادية املتاحة احملدودة أصال عرب االقتصاد يف استخدامها، و

ت واملنتجات وتقليص اهلدر والضياعات سواء يف مرحلة تصنيعها أو يف  االبتكار يف جماالت إعادة استخدام املواد واملكو
 .عمليات ما بعد التصنيع

احملافظة على رأس املال الطبيعي واملايل، وختفيض تكاليف اإلنشاء والتطوير واالستثمار، ويساعد على االبتكار يف  -
اد الدائري يف جماالت االستدامة واحلفاظ على املوارد، ويشري تقرير صادر عن املفوضية األوروبية إىل أن عوائد االقتص

ت الكربون مبا 2030تريليون يورو حبلول عام ) 14(االحتاد األورويب تصل إىل حنو  ، عالوة على انه سيحد من انبعا
 .مليون طن سنو) 450(يقارب 

II- ماهية التنمية املستدامة ودور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهدافها:  
التنمية املستدامة، حيث تتضمن تنمية بشرية قائمة على حتسني مستوى  لقد شّكل اإلنسان حمور التعريفات املقدمة بشأن

التنمية "إىل أن " برونتالند"وقد أشار تقرير اللجنة العاملية للتنمية والبيئة . الرعاية الصحية والتعليم والرفاه االجتماعي
ااملستدامة هي التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر من دون النيل من قدرة األجيا كما ". ل القادمة على تلبية احتياجا

ا من التنمية ال تفرّط يف استثمار مصادر الثروات الطبيعية، اليت ترتكز عليها هذه التنمية،  أن عبارة تنمية مستدامة تعين منًط
ا، أي تنمية تعمل على جتديد املوارد والثروات وإعادة التصنيع بشكل يضمن بيئة نظيفة وصاحلة حليا ة األجيال أو خترّ

  )2019جودة، ( .احلاضرة والقادمة
II -1- تعريف التنمية املستدامة:  

ملفهوم يف تقرير االحتاد العاملي للمحافظة على املوارد  تعددت واختلفت تعاريف التنمية املستدامة، وقد برز االهتمام 
كمله للتنمية املستدامة، وكان ذلك يف  االسرتاتيجية الدولية للمحافظة " حتت عنوان  1981الطبيعية الذي خصص 

ا وشروطهامت للمرة األوىل وضع تعريف حم"   على البيئة وكما جاء يف . دد للتنمية املستدامة ومت أيضا توضيح أهم مقوما
العتبار قدرات وإمكانيات النظام :" التقرير، التنمية املستدامة هي السعي الدائم لتقدير نوعية احلياة االنسانية مع األخذ 

م من عناصر التنمية املستدامة ويركز على الطبيعي الذي حيتضن احلياة، حيث يصف هذا التعريف البعد البيئي كعنصر مه
  )2017صورية، ( .األجيال القادمة أن جوهرها هو التفكري يف املستقبل ويف مصري 
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II -2- أبعاد التنمية املستدامة:  
  :للتنمية املستدامة أربعة أبعاد األبعاد االقتصادية، االجتماعية  والبيئية والبعد التقين واإلداري واليت ندرجها يف اجلدول 

  أبعاد التنمية املستدامة): 03(جدول رقم 
 األبعاد املؤشرات

العتماد على احملاسبة البيئية للموارد الطبيعية، *    :وتتمثل هذه األبعاد يفترشيد املناهج االقتصادية 
  .حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية-
  .ايقاف تبديد املوارد الطبيعية-
  .مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث ومعاجلته-
  .املساواة يف توزيع املوارد-
  .احلد من التفاوت يف املداخيل-
 .تقليص االنفاق العسكري-

 األبعاد االقتصادية

  :البطالة والتفاوت بني الطبقات االجتماعية، ولتحقيق ذلك جيبرفض الفقر و 
دة السكانية-   .ضبط الز
  .حتقيق العدالة االجتماعية بني األفراد والفئات، وكذا بني األجيال-
  .نشر وتطوير التنمية البشرية-
  .مشاركة األفراد واليت تعترب الركيزة اجلوهرية إلجناح التنمية الشاملة املتواصلة-
  .ضبط السلوك االستهالكي لألفراد-
  االستخدام األمثل للموارد البشرية-
  .دور املرأة-
 .حرية االختيار  والدميقراطية-

 األبعاد االجتماعية

  .ضمان احلماية الكافية للمجمعات املائية واملوارد املائية بصفة عامة، وأنظمتها االيكولوجية-
ت واحلياة ا-   .لربية وكل الكائناتاحلفاظ على األراضي والغا
  .محاية املوارد البيولوجية واألنظمة الداعمة للحياة-
ر البيئية للوقود األحفوري-   .تقليص استخدام املوارد الناضبة، واستخدام املوارد املتجددة وختفيض اآل
  .صيانة التنوع البيولوجي  على سطح األرض-
  .محاية املناخ من االحتباس احلراري وحماربة التلوث-
 .ادماج الرتبية البيئية يف الربامج التعليمية-

 األبعاد البيئية

  .خفض تكاليف التلوث البيئي بشكل كبري-
االت- ت الناجتة يف كل ا   .احراز تقدم تقين هام يعمل على تقليل النفا
  .أن تكون التكنولوجيا قابلة للتطبيق يف املرحلة اليت تسبق املنافسة-
  .التكنولوجية عن فوائد اقتصادية واجتماعية وأن ال ميون هناك تباين بني الفوائد العامة واخلاصةأن تسفر االبتكارات -

  البعد التقين واإلداري

العتماد على: املصدر   )2017صورية، (: من اعداد الباحثتني 
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 II -3- أهداف التنمية املستدامة:  
هداف    :التنمية املستدامة السبعة عشرفيما يلي قائمة 

 احلد من عدم املساواة-10
 إنشاء مدن وجمتمعات مستدامة-11
 اإلنتاج و االستهالك املسؤول-12
 مكافحة تغري املناخ-13
ت-14 ت املائية والنبا  محاية احليوا
ت األرضية-15 ت والنبا  محاية احليوا
 السالم والعدالة واملؤسسات الفعالة-16
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responsables/les-objectifs-de-developpement-durable-odd.html ., 02/10/2019)  
II -4- املستدامة -التنمية-بوابة-الدائري-االقتصاد(: االقتصاد الدائري وحتقيق أهداف التنمية املستدامة

https://www.alwatan.com.sa/article/392128(  
هلدف اخلاص لنمو االقتصادي  يعترب االقتصاد الدائري مهما يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة خاصة ما يتعلق 

ما على حفظ و تكوين رأس  الستهالك و اإلنتاج املستدامني  و ذلك عن طريق قدر املستدام و كذا اهلدف اخلاص 
إصالح مستدام و عمالة منتجة و  املال و الثروة العامة و االبتكار التكنولوجي و خلق الوظائف مما يسهم يف منو اقتصادي

تشامل ألمناط اإلنتاج و  اال   .ستهالك اخلطية و إعادة تدوير و استخدام النفا
ت املواد سيساهم  إلضافة إىل الفوائد البيئية للنماذج الدائرية مثل االخنفاض الكبري يف استخدام املواد ، فالتقليل من نفا

ت  ، حيث يتم تصميم املنتجات لتد وم و االستفادة من يف التقليل من مشكلة الندرة اليت تعاين منها مجيع االقتصاد
ت    املواد الزائدة اليت كانت تعترب نفا

، دراسة النتعاش االقتصادي املتوقع عند التحول إىل »إلني مكارثر«حيث نشر منتدى االقتصاد العاملي تقريرا ملؤسسة 
، 2050ل عام االقتصاد الدائري، من بينها أنه سوف يتم توفري ما يقارب تريليون دوالر يف االقتصاد العاملي حبلو 

عالوة على ذلك فقد نشرت املفوضية األوروبية يف تقريرها . إلضافة إىل إجياد أكثر من مئة ألف وظيفة جديدة عامليا
تريليون يورو حبول  1.4السابق أيضا أنه سيصحب تفعيل االقتصاد الدائري يف بلدان االحتاد منو اقتصادي بنحو 

2030.  
ت و كذا  فإن تفعيل االقتصاد  الدائري يف دول االحتاد األورويب وحدها سينعكس ذلك إجيا بنحو كبري يف خفض انبعا

ين أكسيد الكربون بنحو    .مليون طن سنو 450غاز 
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ووفقا لدراسات صينية حول التنمية املستدامة فإن تطوير االقتصاد الدائري يف سيسهم يف إطالق سبع صناعات جديدة 
دة تدوير املخلفات، وتوفري الطاقة وخفض استهالكها، والطاقة املتجددة، والصحة، واالقتصاد وهي صناعة البيئة، وإعا

  .اخلدمي، والتصميم واالبداع واالبتكار
لتايل ف  لتايل الدفع بتبين و  إن ظهور و انتشار مناذج االقتصاد الدائري  سوف تؤثر على املستهلكني و توعيتهم و 

لتايل   .التحول الشامل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة مبادئ الدائرية و 
III - يف االقتصاد الدائري و مناذج للشركات األكثر استدامة و األليات املقرتحة لتفعيله جتارب دول 

-https://arabicedition.nature.com/journal/2019/05/d41586،عوملة االقتصاد الدائري ( :االقتصاد الدائري عامليا  3-1

019-00017 - ، ,03/10/2019(  
 تشري اهلولندية لألحباث العلمية و التطبيقية أن هولندا سيمكنها التحول حنو منوذج دائري على املدى الطويل من توليد

ال و هي   4.1مليار يورو من العائدات أي ما يقارب  7  ا وضعت أهدافا يف هذا ا من الناتج احمللي اهلولندي  كما أ
ت احمللية و  65إعادة تدوير ت إىل حد أقصى يبلغ  75من النفا ت التعبئة و كذا التقليل من مدافن النفا  10من نفا

ت حبلول من مجيع   50و إعادة تدوير  2030حبلول   75كما ستقوم بفرز   2017عام   23مقارنة ب  2022النفا
ت يف املصدر   )2018اجلزار، ( .من النفا

ن، وكور اجلنوبية اسرتاتيجيات قومية لتمكني االقتصاد الدائري :الصني -3-1-1   .تضع الصني، واليا
ت احمللية، واملنتجات الثانوية للصناعة، ويرمي إىل ، اعتمدت الصني قانًو 2008ففي عام  يهدف إىل احلّد من النفا

ت يف مشروعات رائدة يف هذا . إعادة استخدامهما، وإعادة تدويرمها واستثمرت احلكومة الصينية مليارات اليوا
ستئناف أنشطة كانت حمظورة  يف السابق، مثل الصدد، ونشرت حوافز ضريبية، وأصدرت تصاريح تسمح للصناعة 

ا  والتوسع يف مثل هذه املمارسات من شأنه أن يوفر على الشركات . »املياه الرمادية«بيع ماء الصرف النظيف نسبي
% 14، أو أن يوفر 2030يف عام ) تريليون دوالر أمريكي 4.6أي ما يعادل (تريليون يوان  32والبيوت الصينية 

  .ك العاممن إمجايل الناتج احمللي املتوقع يف ذا
أكثر  -مثل تلك الكائنة يف مدينة ليوجو الصينية يف مقاطعة جواجنشي  -وتوفر املدن الصناعية النموذجية يف الصني 

؛ من خالل استخدام طاقة أقل، وتدوير املواد ين أكسيد الكربون سنو ت غاز    .من مليوين طن من انبعا
قطاعات مثل الزراعة، واحلديد والفوالذ، واألمسنت، وتوليد الطاقة  ومتثلت ممارسات االقتصاد الدائري يف الصني يف

ستخدام الفحم، والكيمياء، وتصنيع الورق من خالل إعادة تدوير املخلفات البيئية، وحتقيق االستفادة االقتصادية 
  )https://www.albayan.ae/economy/local-market/2019-03-17-1.3513645( .املثلى منه

تمع :الربازيل -3-1-2  ا من قاعدة ا ًجا يتدرج صعودً ت املتحدة يف ذلك الصدد    تتبع الربازيل، واهلند، والوال
 10تعاونية، متتد عرب  جمموعة نسائية 60فعلى سبيل املثال، صممت شركة هاجيي أستا  وهي شبكة تضم أكثر من 

ت برازيلية  ت -وال   .منصة على شبكة اإلنرتنت؛ لدعم احلرفيني الذين يستعيدون املواد من النفا



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 487 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :دول االحتاد األورويب
ت احمللية، فبحلول عام  لنفا ، سوف تلتزم الدول األعضاء 2030تبىنَّ االحتاد األورويب أهدافًا إلزامية فيما يتعلق 

عادة استخدام وإعادة تدوير ما ال يقل عن  يف االحتاد رسال ما ال يزيد على % 65األورويب  ت، و من النفا
ت، واهلدف من ذلك هو إعادة استخدام مجيع البالستيك، وإعادة تدوير % 10 من % 75منها إىل مدافن النفا

ت الطعام، و . العبوات ل االقتصاد الدائريكما تعمل أنظمة االحتاد األورويب على احلد من نفا ضعت اللوائح . متوِي ووُ
ت ئية، واإللكرتونية، واملركبات املتهالكة، والبطار ت الكهر كما يستثمر االحتاد . التنظيمية اليت تستهدف النفا

يد تدوير املالبس   .األورويب يف االبتكارات اإلقليمية؛ مثل دعم شبكات الشركات اليت تُعِ
مليار يورو سنو ، حيث تقلل  560-300فترتاوح تقديرات الوفورات التكلفة املادية بني على املستوى األرويب  

ين  ت  املمارسات الدائرية من العديد من العوامل السلبية نتيجة الستخدام أكثر كفاءة للموارد و التقليل من انبعا
تطور االبتكار و يزيد من أمن إمدادات املوارد  أكسيد الكربون و البصمة البيئية الثقيلة ، كما يعزز االقتصاد الدائري

 )2018اجلزار، ( .
ن -3-1-3   :اليا

ت، ففي مدينة   ت، واالنبعا القتصاد الدائري مواد، وطاقة، وخفضت من النفا فـَّرَت غالبية املبادرات املعنية  َو
نية، أدت إعادة استخدام  ت غازات كاواساكي اليا ت الصناعية واحمللية يف تصنيع االمسنت إىل خفض انبعا النفا

ا توفر 2009منذ عام ) طن سنو  41300% (15الدفيئة حبوايل  طن من املواد اخلام كل  272000، كما أ
  .عام

قتصاد دائري عايل الكفاءة بتدوير غالبية األجهزة اإللكرتونية و امل      ن  ئية و كما تتميز  اليا نتجات الكهر
  .من املواد اليت حتتوي عليها  89إستعادة ما يصل إىل 

  : اإلقتصاد الدائري عربيا -3-2
لنسبة للدول العربية و يكاد يكون منعدما يف الدول األقل منوا ، إال  ميكن القول ان اإلقتصاد الدائري  جديد نسبيا 

ال  شرت  دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ مطلع عام  أننا جند بعض الدول حتاول املضي قدما يف هذا ا فقد 
ت  2008 شركة مسؤولة عن السياسات واالسرتاتيجيات والنظم التعاقدية إلدارة ك» تدوير«نشاء مركز إدارة النفا

لتنسيق مع مركز تدوير، ببناء حمطة  شرت شركة أبو ظيب الوطنية للطاقة و ت يف إمارة أبو ظيب، فيما  الفضالت والنفا
لقرب من ميناء املصفح يف إمارة أبو ظيب بكلفة  ت إىل طاقة  دوالر أمريكي، وذلك لتوليد   مليون) 850(لتحويل النفا

ء تكفي لسد احتياجات أكثر من  ألف منزل، إضافة إىل إنتاج كميات كبرية من االمسدة العضوية ) 20(كمية من الكهر
  )2019الغامدي، ( .مليون دوالر) 1225(واملنتجات األخرى بقيمة تتجاوز 

ت الصلبة إىل طاقة واليت    كما تعزز ديب سياسات إعادة التدوير حيث عملت على إنشاء أكرب حمطة لتحويل النفا
تعد األكرب من نوعها يف العامل وأحدثها تقنية، بكلفة حنو ملياري درهم، ويهدف املشروع إىل أن تكون ديب أكثر 
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ت املنزلية  900معاجلة حنو مليون و ، وسيتم من خالهلا2021املدن استدامة وذكاء حبلول عام  طن من النفا
ت الناجتة عن عملية املعاجلة بشكل آمن وصديق للبيئة، وفق أرقى املعايري  ً، بينما ستجري معاجلة االنبعا سنو

  )https://www.albayan.ae/economy/local-market/2019-03-17-1.3513645(  .العاملية
ت بنسبة  ، وتوفري مساحة األراضي املهدرة يف مكب 2021حبلول %) 75(حتقيًقا لألجندة الوطنية بتقليل طمر النفا

إلضافة إىل العديد من مشروعات  ت،  ت، عالوة على محاية البيئة من غاز امليثان، املنبعث من مكبات النفا النفا
وأسست . مصانع تدوير زيت الطعام املستخدم وحتويله إىل زيوت للسياراتإعادة التدوير اليت أنشأها القطاع اخلاص مثل 

إمارة الشارقة مركز شركة الشارقة للبيئة الذي يعد أكرب مركز يف منطقة الشرق األوسط والثالث من نوعه على مستوى 
ت إىل طاقة، وأخرى لصنا عة االمسدة العضوية من العامل والذي يضم العديد من املرافق احليوية كمنشآت حتويل النفا

ت، إىل جانب مرافق متطورة إلعادة تدوير املعادن وغريها  .النفا
  )2019الغامدي، ( :مصر

ت وال سيما يف جمال خملفات  مجهورية مصر العربية كانت السباقة عربيا يف مجع وتصنيف وتدوير وإعادة تصنيع النفا
ا، وخاصة قش األرز، واليت يؤدي عدم االستفادة منها إىل أضرار بيئية وصحية واقتصادية، القطاع الزراعي  ا إىل كثر نظرً

فبعد أن كان املزارعون يتخلصون من هذه املخلفات بصورة خاطئة ومضرة وأغلبها يكون عن طريق احلرق، قامت احلكومة 
عية بعدة طرق واستخدامها يف عدة صناعات مهمة، مثال املصرية بدعم وحتفيز القطاع اخلاص لتدوير املخلفات الزرا

إلنتاج أعالف غري تقليدية، وإنتاج السماد العضوي، وكذلك الدخول يف إنتاج الورق وصناعة اخلشب وتنقية مياه الصرف 
اظ الصحي وغريها من الصناعات اليت حققت عوائد إجيابية لالقتصاد الوطين فضال عن تشغيل األيدي العاملة، واحلف

  .على البيئة من التلوث، كما كانت مجهورية مصر العربية السباقة يف إعادة تدوير املخلفات املنزلية
most-me.com/ar/stories/world-https://www.nestle-( : مناذج لعالمات و شركات األكثر استدامة  - 3-3

henniez-companies-sustainable(  
مشروع االقتصاد الدائري من أجل العمل على تطوير أنشطة إعادة التدوير يف جمال   Philipsأطلقت  فيليبس        

  .اإلضاءة و أمناط احلياة االستهالكية
لتايل فهي تعمل على  Dellإستخدمت شركة          ا و  املواد البالستكية املعاد تدويرها يف أجهزة الكمبيوتر اخلاصة 

ت اإل لبالستيك  اخلام تقليل النفا ت الكربون مقارنة    .لكرتونية و توفري املوارد و احلد من انبعا
ببناء بنية حتتية  تضمن وجود حلقة مغلقة ألمنيوم السيارات  Novelisو شركة األملنيوم   فوردقامت شركة        

ت املسببة و توليد نسب 95لشاحنة فورد  حيث أن األملنيوم املعاد تدويره يتطلب طاقة أقل بنسبة  ة أقل من اإلنبعا
  .لإلحتباس احلراري و كا توفر مزيدا من األمان لسلسلة التوريد 

صالح اجلينز البايل و املمزق جما  Nudie jeansالعالمة التجارية السويدية    .تقوم 
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لتصنيع احلقائب اليت تتيح للمشرتين التخلص من حقيبتهم البالية و تسليمها ألحد متاجرها إلعادة  Timbuk 2شركة 
ت التالية من منتجات الشركة  30تدويرها  على أن حيصل العميل على حسم    .على املشرت

لتايل  الدفع بتبين مبادئ الدائرية  إن ظهور و إنتشار مناذج اإلقتصاد الدائري  سوف تؤثر على املستهلكني و توعيتهم و 
لتايل التحول الشامل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة    .و 

تتصدر سوق صناعة احملركات بفضل أدائها البيئي واالجتماعي  يب أم دبليوحسب مؤشر داو جونز لالستدامة، فإّن 
ين ت   أكسيد الكربون لكل كلم قيادة بنسبة املذهلني، إّن التحسنات يف فعالية الشركة أدّت إىل خفض معدل انبعا

 .خالل العام املاضي% 3.3
كما يضيف املؤشر، أنه إضافةً إىل أدائها البيئي القوي، تُعترب شركة يب أم دبليو واحدة من أكثر الشركات اجلاذبة 

م والتدريب، وأظهرت الشركة أيضًا . للتوظيف يف العامل التزامًا مهمًا جتاه حقوق حيث تعرض العديد من الفرص للتعّل
 .اإلنسان

وتتضمن هذه األهداف  2020، كور اجلنوبية لنفسها أهدافًا صديقةً للبيئة حبلول عام إل جي إلكرتونيكسلقد وضعت 
ت الغازات الدفيئة بنسبة  دة األعمال الصديقة للبيئة بنسبة %40خفض انبعا  %.15، وز
مجايل بلغ  2008حسب املؤشر، فإّن إل جي منذ عام   353,000قد سامهت يف خفض انبعاث الغازات الدفيئة 

لتغليف الصديق للبيئة، استطاعت إل جي خفض وزن التغليف والتكاليف . طن ومن خالل اإلرشادات اخلاصة 
  .اللوجستية أيضاً 

ستثمار  ستخدام خربات من إمجايل ميزانية االستثمار االجتماعي يف مبادراٍت للمجتمع، و% 91وقامت إل جي 
  .الشركة التقنية لتطوير تطبيقاٍت لالستخدام العام

تمع: على أعلى جمموع نقاٍط يف الصناعة ضمن املقاييس الثالثةنستله، سويسرا حصلت  وقد مدح .االقتصاد، البيئة وا
ا لدمج حقوق اإلنسان يف سياسات إدارة املوردين، جراءات الشركة املذهلة اليت اختذ ا يف  املؤشر  د إضافةً إىل ر

  .الصحة والتغذية
ا قدر  100وحبصول نستله على جمموع  ا وعمليا لتزام نستله لضمان امتثال منتجا يف جمال البيئة، اعرتف املؤشر 

تمع   .اإلمكان ملعايري محاية البيئة وا
لتعاون مؤخراً مع املزارعني احملل البالد،  يف مصنٍع للغاز احليوي يني لفتح أكربعلى سبيل املثال، قامت نستله يف سويسرا 

ستخدام مساد املاشية لتوليد الطاقة اخلضراء ملصنع هينييز لتعبئة املياه وشبكة الطاقة السويسرية   .الذي يقوم 
حلفاظ على بيئتهم احمللية إّن مشاريع كهذه . ملقابل، حيصل املزارعون على مسادٍ صديق للبيئة أكثر، وتساعدهم نستله 

ال االجتماعي عن  100من أصل  98ساعدت الشركة يف كسب جمموع نقاٍط بلغ  يف مؤشر داو جونز لالستدامة يف ا
  .اإلنسانية/فئة مسؤولية الشركات االجتماعية
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  : اآلليات املقرتحة لتفعيل االقتصاد الدائري  - 3-4
تعد مبادرات البنك الدويل يف جمال االقتصاد الدائري من أكثر التجارب جناحا و اليت ميكن للكثري من الدول حتذو 

و  حذوها إلجناح جتربة االقتصاد الدائري ، حيث يقدم البنك الدويل جمموعة متنوعة من املنتجات و اخلدمات لتمويل
ت الصلبة ، مبا يف ذلك قروض و التمويل سياسات التنمية و االستشارات الفنية  و تشمل  إدارة مشاريع إدارة النفا
كملها من مجع و نقل و معاجلة و تشمل السياسات و  ت  ت اليت ميوهلا البنك دورة حياة النفا مشاريع إدارة النفا

  :ت الصلبة يف البنك الدويل ما يلي اهلداف اليت توجه استثمارات إدارة النفا
 يساعد البنك الدويل احلكومات على التخطيط و استكشاف احللول املالئمة حمليا من خالل :  خلق املعرفة

ت التحليلية و التحليالت    اخلربة الفنية و البيا
 ت و معاجلتهاعن طريق توفري استثمارات رأمسالية لبناء و ترقية مرافق فرز ال توفري البنية التحتية   . نفا
 عن طريق تقدمي الدعم بشان تدابري السياسية السليمة و  إعادة هيكلة النظم التشريعية و املؤسسات القانونية

ت البلدية ضمان االستدامة املالية من خالل تطوير هيكلة الرسوم و  املؤسسات املنسقة لقطاع إدارة النفا
تالتخطيط على املدى الطويل و مساعدة احلك   .ومات على حتسني و احتواء تكاليف النفا

 م ت الوظيفية و يدعم البنك الدويل تصميم احلوافز و  إشراك املواطنني و تغيري سلوكيا هو املفتاح لنظام النفا
ت والفرز يف املصدر و إعادة االستخدام    .أنظمة التوعية لتحفيز تقليل النفا

  :ن األهدافو تشمل هذه السياسات حتقيق عدد م      
 املوارد يف معظم البلدان النامية اعتمادا كبريا على العمال الغري رمسيني الذين يعتمد اسرتداد:  اإلدماج االجتماعي

ت و فرزها و إعادة تدويرها  20إىل  15يقومون جبمع    .من النفا
إلضافة إىل       ت من خالل اسرتاتيجيات مثل االندماج يف النظام الرمسي ،  تعاجل املشاريع سبل عيش منتقي النفا

  .توفري ظروف عمل آمنة و القيود املفروضة على عمالة األطفال
 ت ، فهي تد: التعامل مع تغري املناخ و البيئة عم ختفيف تشجع املشاريع على التخلص السليم بيئيا من النفا

ت العضوية و اعتماد ت و حتويل النفا  الغازات الدفيئة من خالل احلد من اهلدر األغذية و احلد من النفا
ت  ت احلد من التخلص من النفا تكنولوجيات التخلص اليت تستحوذ على الغاز احليوي ، كما تدعم مشاريع النفا

اري املائية و محاية البنية التحتية ضد ال ت يف ا   .فيضا
حتسني الصحة العامة من خالل احلد من احلرق املفتوح و اآلفات و انتشار األمراض و منع : الصحة و السالمة

  .اجلرمية و العنف
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  نتائج الّدراسة والتوصيات: خامتة
  :من خالل ما سبق ميكن استخالص النتائج التالية 

 نتج عنه استنزاف للموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة،  يعد االقتصاد الدائري البديل األفضل لالقتصاد اخلطي الذي
ميثل مدخال هاما لتحقيق التنمية املستدامة، وتلبية احتياجات األجيال احلاضرة من املوارد ، كما وتدهور البيئة

  .الطبيعية، واحلفاظ على حقوق األجيال املستقبلية
  دة إعادة االستخدام االقتصاد الدائري عبارة عن طريقة واقعية لتزويد االقتصاد ملواد اخلام املطلوبة على ز العاملي 

ت   .والتصليح وإعادة التدوير للسلع املصنعة واالستفادة من مسارات النفا
  تنقسم مناذج أعمال االقتصاد الدائري إىل جمموعتني، األوىل تلك اليت تعزز إعادة االستخدام و متديد فرتة اخلدمة أو

صالح وإعادة التصنيع والرتقيات والتحسينات، أما الثانية تلك اليت حتول البضائع القدمية االستخدام من خالل اإل
 .إىل موارد جديدة عن طريق إعادة تدوير املواد أو املوارد

  ،يساهم االقتصاد الدائري يف توفري التكاليف، وجذب مصادر جديدة للدخل، وتعزيز العالقات مع أصحاب املصاحل
ر  األزمات حال حدوثها، إضافة إىل تعزيز أداور االستدامة للشركة وتعزيز عالمتها التجارية، خلق والتقليل من آ

 .مناصب شغل جديدة، التقليل من استهالك الطاقة ومحاية املوارد غري املتجددة، هذا من الناحية االقتصادية
  ين أكسيد الكربون ( من التلوث من الناحية البيئية فاالقتصاد الدائري يساهم بشكل واسع يف محاية البيئة تراكم 

،احلفاظ على املوارد الطبيعية كاملاء واهلواء واألرض والتنوع البيولوجي وكذا املواد األولية  )والقضاء على طبقة األوزون
لندرة، واحلفاظ على صحة األفراد  .اليت أصبح الكثري منها يتميز 

  اءات متضافرة على عدة جبهات، منها القطاع العام،القطاع حيتاج حتقيق االقتصاد الدائري إىل اختاذ إجر
 اخلاص،األفراد،اإلدارات،اجلماعات احمللية من أجل تبين هذا املفهوم، وسن قوانني جديدة تتماشى مع االستثمار يف

ال،إضافة إىل توجيه  االقتصاد الدائري، وتنفيذ املشاريع وفق أطر مناسبة، وتطوير مهارات األيدي العاملة يف هذا ا
 .منط االستهالك إىل املنتجات املعاد تدويرها

 للغة العربية  قائمة املراجع 
 االت و الفرض املتاحة لتطبيق إقتصاد املشاركة و اإلقتصاد الدائري يف العامل العربية لتحقيق التنمية املستدامة .(2018) .ارةس ,اجلزار ائرة البحوث اإلقتصادية إحتاد  د  ا

 .الغرف العربية 
 متوفر على املوقع2019يناير  23صحيفة مال االقتصادية، التعدد االقتصادي واالستثمارات   يناير ,2019 .بد العزيزع .وفن ,الغامدي ،: 

https://www.maaal.com/archives/20190123/117824,2/10/2019 
  ،وأبعادها االجتماعية واالقتصادية  والبيئية: التنمية املستدامةإلياس أبو جودة ،https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 
 ريخ. (بسام مسري الرميدي ت املال و . دراسة نظرية وحتليلية: ة وحتقيق التنمية السياحية املستدامةاالقتصاد الدائري كمدخل ابداعي للحد من البصمة البيئي). بال  جملة اقتصاد

 .343، صفحة )8العدد ( األعمال
 وس   ،مبدآن لتعزيز االستثمارات املستدامة: االقتصاد الدائري وإدارة تدفق املواد .بيرت هيك، و مايكل 

https://www.envirocitiesmag.com/articles/sustainable_investment_for_greener_future/circular_economy_and_
material_flow_management.php ,26/09/2019( ا.(  
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  االقتصادي الدائري وتحقیق التنویع االقتصادكآلیة لتطبیق القطاع الفالحي   
   والتنمیة في الجزائر

The agricultural sector as a mechanism for implementing the 
circular economy and economic diversification and 

development in Algeria 
  
   .اجلزائر –جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة  ،دكتوراه يف إدارة األعمال :1صاديف مجال -
   .اجلزائر –جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة  ،أستاذ :2خثري دمحم -
 

  : ملخص
التنمية، يف إطار  بعجلة اإلقتصادي والدفعيف القطاع الفالحي، كآلية إسرتاتيجية لتعزيز التنوع  إبراز دور االستثمار إىل الدراسة هذه دف          

دف التحول  حتقيق النفط، وقد مت الرتكيز على هذا القطاع ألجل على االعتماد على القائم الريعي االقتصاد من تطبيق اإلقتصادي الدائري يف اجلزائر، 
الستخدام املستدام  الا هذا يف النجاح مقومات الوطين، إذ متتلك اجلزائر كل املستدامة لالقتصاد التنمية االسرتاتيجي، ويتعلق االقتصاد الدائري 

ت  إخل واحلفاظ عليها بغية توجيه النمو االقتصادي وحتسني سبل العيش وخلق فرص العمل، مع ...للموارد املائية واألراضي الصاحلة للزراعة، والغا
فقد جاءت هذه الورقة البحثية حملاولة تبيان أمهية تفعيل وإستغالل القطاع الفالحي يف اجلزائر، ضمان احرتام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي، لذا 

  .دف التقليل من اإلعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطين من جهة، والتوجه حنو تطبيق اإلقتصاد الدائري من جهة أخرى
 .،اجلزائراالقتصادي، التنمية املستدامةالقطاع الفالحي، التنوع  :الكلمات املفاتيح

Abstract: 
    This study aims to highlight the role of investment in the agricultural sector, as a strategic 
mechanism to strengthen economic diversification and push the wheel of development, within the 
framework of the application of the circular economy in Algeria, with the aim of moving from a rent 
economy based on dependence on oil, and the emphasis has been placed on this sector in order to 
achieve a sustainable development of the economy The national economy, like Algeria has all the 
ingredients for success in this strategic area, and the circular economy is linked to the sustainable use 
and preservation of water resources, arable land, forests, etc., in order to guide economic growth, 
improve livelihoods and create employment opportunities, while ensuring respect for the environment, 
cultural values and biodiversity. Thus, this research thesis has come to try to show the importance of 
activating and exploiting the agricultural sector in Algeria, with the aim of reducing dependence on 
oil as a major source of national income on the one hand, and s' guide towards the application of an 
economic circular on the other hand. 
Key words: The agricultural sector, economic diversification, sustainable development, Algeria 
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املستدامة، دون أن ننسى اخلدمات اهلامة للغاية اليت يوفرها هذا  التنمية حتقيق ألجل احملروقات خارج الصادرات تشجيع
 للقضاء وسعيا وتطويرها الريفية ملناطقوالنهوض  االهتمام خالل االقتصاد للنظام اإليكولوجي مثل احتجاز الكربون، من

 احلضارية الريف قيمة تثمني إعادة خالل ومن الريفية املناطق منه سكان يعاين الذي والتخلف التهميش مظاهر على
 إشراك خالل هذا من ويتم حملي، واجتماعي اقتصادي طابع ذات تنموية مشاريع بتجسيد وتنفيذ واالقتصادية والطبيعية

 ديناميكية خللق والسعي االقتصادي اجلمود وحرفية لكسر اقتصادية وأنشطة مشاريع استحداث يف املناطق هذه سكان
ا، حيث أن القطاع  من كبرية شرحية متس اليت البطالة حدة من التخفيف املناطق وحماولة هذه مستوى على تنموية سكا

ا، الفالحي يعترب من أهم الركائز األساسية اليت تعتمد عليها  قتصاد الدول املتقدمة والنامية على حد سواء يف النهوض 
ثري على القطاعات األخرى وعلى حياة املواطن عموما، إضافة لتغريات ثره إىل ملا هلذا القطاع من   يف حتصل اليت هو 

الدائري، ورمبا يعترب هذا القطاع األخرى، ويعترب الصيد وتربية األحياء املائية كذلك جزءا ال يتجزأ من االقتصاد  القطاعات
أحد أهم القطاعات نظرا للتوزيع الكبري للفرص والفوائد اليت خيلقها، فالكثري من الفالحني والعناصر األخرى الفاعلة يف 

ت واحلياة ال ت اإلنتاج املستدام ومحاية البيئة، وحتقيق فوائد ملموسة للغا ربية الريف، متكنوا من إجياد حلول حملية لتحد
ت  دته،  و مما ال شك فيه أن التحد ر السلبية على الفالحة مع احملافظة على اإلنتاج أو ز واملياه والرتبة، واحلد من اآل
التنموية اليت نواجهها اليوم ختتلف كليا عن أي وقت مضى، حيث التلوث البيئي والفقر والبطالة والصحة واملياه والطاقة، 

نواجه من منو اقتصادي وصناعي عاملي، وأضحت بسياسة األمر الواقع ضحية ذلك الرغد مجعيها دفعت الثمن ملا 
واالزدهار االقتصادي، لذا كان لزاما أن يستيقظ ضمري العامل إلجياد حلول تنموية مستدامة، وكان للرتكيز على االستدامة 

لتحقيق التنمية الفالحية والريفية الشاملة، كما  فوائده البيئية واالجتماعية، ولوحظ بصورة متزايدة أنه ليس هناك حل واحد
ثريه القوي على ظهور آليات تتعلق    .لسالمة البيولوجية والتنوع البيولوجي -مثال  - أن الرتكيز على االستدامة، كان له 

ت عدة للجزائر  الباطنية الثروات هو اجلزائر يف مورد أهم ولعل ومنوه، الوطين االقتصاد تنمية يف تساهم إمكا
ت انه توجد إال للمحروقات، ت على هنا ونقتصر احملروقات، قطاع خارج أخرى إمكا  الفالحة بقطاع املرتبطة اإلمكا

عتبارها والصناعة ت كبرية ذات قطاعات والسياحة   اخنفاض فرتات يف وخاصة احملروقات، حمل حتل ميكن أن  إمكا
  .البرتول أسعار

ا الفالحية سوى إن اجلزائر ال تستغل من  ملائة ومع ذلك فهي مرشحة إىل أن تصبح بلدا فالحيا  14قدرا
متياز ولكن وفق شروط تعديل وضبط منوذج النمو احلايل، حبيث يتحول من منوذج منو مبين على الريع البرتويل إىل منوذج 

 للتخلص ملحة ضرورة نويع االقتصاديالت عملية من جيعل مبين على الثروة من عدة قطاعات منها القطاع الفالحي، ما
  .قتصادها والنهوض املورد هلذا تبعيتها من

تتمحور مشكلة الدراسة حول مدى مسامهة القطاع الفالحي يف اجلزائر يف حتقيق التنمية  وعلى هذا األساس
 :املستدامة  ضمن التوجه حنو تطبيق اإلقتصاد الدائري، أي تتبلور إشكالية الدراسة من خالل طرح التساؤل الرئيسي التايل

يف تعزيز التنوع اإلقتصادي والتنمية يساهم القطاع الفالحي  أن ميكنكيف اإلقتصاد الدائري   يف إطار تطبيق
  املستدامة يف اجلزائر؟
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 متكامل منظور هذا البحث من دراسة حماولة يف علمية، تكمن أمهية املواضيع هذه مثل دراسة تكتسب :أمهية البحث   
املستدامة، كما أن لتنمية  ربطه ودوره يف تعزيز التنوع اإلقتصادي، و مفهوم االستثمار يف القطاع الفالحي، بني جيمع

 له خمتلف دول العامل ملا يف األخرية السنوات يف رواجا القت اليت االقتصادية املفاهيم من موضوع اإلقتصاد الفالحي يعترب
لتايل فإن إخضاع حتقيق أهداف التنمية وتطوير االقتصاد الوطين للدول، أمهية يف من  يعطي النظرية للدراسة مفاهيمه و

  .اجلزائر مستوى صة علىواضحة خا أمهية
ا، حد يف التنمية أمهية أمهيتها من الدراسة هذه كما تستمد        أبرز يف البحث يعين اإلقتصاد الدائري كون موضوع ذا

املال، وعليه تنبع من أمهية دور القطاع الفالحي يف  رأس ندرة يف  من معظمها تعاين اليت النامية التنمية للدول عناصر
ا تطوير  ت البلدان النامية والنهوض    .اقتصاد

والدارسني إىل املتعاملني،  الباحثني اإلقتصاد الفالحي ونقلها من جمال يف املعرفة حتسني يف إلضافة إىل املسامهة
حتمي لتحقيق التنوع اإلقتصادي والتنمية الشاملة  بتوفري إطار مفامهي يوضح أمهية إستغالل القطاع الفالحي كمدخل

 .واملستدامة
  :يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية: أهداف البحث

  .للقطاع الفالحي واإلسرتاتيجية االقتصادية األمهية إبراز -
 .تعزيز سبل التنويع اإلقتصادي والتنمية املستدامة عملية يف القطاع الفالحي دور معرفة -
     .الدائريواإلقتصاد  العالقة الوطيدة بني القطاع الفالحي توضيح -
I - مفهوم القطاع الفالحي:  

 أخرى بنشاطات تم أيضا بل وأرض، الرتبة برعاية اخلاصة العمليات على فقط القطاع الفالحي ال يقتصر
 تم الزراعية النشاطات أن وأدوية، كما وبذور، وأمسدة من آالت الزراعة ومستلزمات النبات وحتسني احليوان كرعاية
ر، والريفية الزراعية اخلدمات من بكثري  والتحويل وشق التخزين مراكز وإقامة السدود وبناء املياه عن والتنقيب كحفر اآل
  .الفالحي للنشاط اخلدمات الالزمة و األعمال من ذلك وغري التسويق و املواصالت و الطرق
 األموال الضرورية لرؤوس موردا يصبح أن له ميكن إذ حتقيق التنمية يف اهلامة القطاعات بني من الفالحي القطاع يعترب

 الذايت اإلكتفاء على حتقيق العمل خالل من اإلقتصادي النمو لتحقيق
I -1- حياللفا القطاع:  

هائلة  مائية وموارد شاسعة خصبة ألراضي الفالحي، نظرا المتالكها القطاع يف فرض كثرية على اجلزائر تتوفر
ت وكذا ،)واملوارد اجلوفية السطحية واملوارد املطرية املوارد من(  وتنمية كي القطاع هذا تطوير من متكنها بشرية ومالية إمكا

  .الوطين االقتصاد قاطرة يكون
I -1-1- يف السودان بعد الثانية املرتبة اجلزائر حتتل :)23، صفحة 2010/2011خدجية،عياش، ( الطبيعية املوارد 

 بعد الصحراوي، وما األطلس قبل ما(بقسمني من التضاريس  ، تتميز) 2كم   2.381.741(املساحة  من حيث إفريقيا
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 األبيض البحر مناخ املناخية من األقاليم تنوع إىل أدى للجزائر، التضاريسية اخلريطة يف التنوع ، وهذا)الصحراوي األطلس
 االختالف، هذا أساس اجلنوب، وعلى يف الصحراوي ملناخوا اهلضاب يف اجلاف الشبه واملناخ الشمال، يف املتوسط
  .فيها تزدهر اليت الزراعية احملاصيل نوعية منطقة وكذا كل يف السائد النبايت الغطاء نوعية تتحدد

I -1-2-تتحدد نوعية نوعيتها أساس وعلى زراعي إنتاج ألي األساسي العنصر األرض تعترب ):األرض( الرتابية املوارد 
  .هكتار مليون 238 ب اجلزائر مساحة تقدر حيث الزراعي، اإلنتاج وحجم

I -1-3- الغري مستغلة األراضي إىل إلضافة الزراعة يف فعال املستعملة األراضي يف وتتمثل :للزراعة القابلة األراضي 
 إىل حتولت اليت و سنوات 05 تفوق ملدة األراضي املسرتحية يف وتتمثل استصالحها، إمكانية الدراسات أثبتت واليت

  .وجماري طبيعية مروج ، مراعي
I -1-4- ا كما للحياة عنصر أهم املياه متثل: املائية املوارد  اإلنتاج يف تتحكم اليت األساسية العناصر من تعترب أ

 الزراعي الري يف تستغل اليت له، املعبئة املائية املوارد حبجم مرهون وتنميته القطاع هذا تطور وأن وتكثيف الزراعة، الزراعي
 ومصادرها املياه كمية يف كبري اختالف عنه نتج املناخ وتنوع مساحتها املسقية، ويف اجلزائر ونظرا إلتساع وتوسيع املساحة

 السطحية املائية املوارد حجم 3م  مليار 20 اجلزائر ب يف املائية املوارد وتقدر اجلنويب، والقسم القسم الشمايل بني
 75املائية  املوارد هذه وإن)  اجلنوب يف مليار 5 و لشمال مليار 2 منها(  اجلوفية املائية املوارد من مليار7 لشمال، و

 سواحلها على املمتدة البحرية املائية مواردها استغالل حنو األخرية السنوات يف اجلزائر وتتجه منها قابلة للتجديد،% 
  .أرزيو مصنع أمهها البحر، مياه حتلية مصانع من العديد إنشاء خالل من كلم 2500 ب الشاطئية املقدرة
 اعتمادا على تستغل الزراعية املساحة من% 90إن  املطرية، حيث الزراعة على أساسا اجلزائر يف الزراعة وترتكز

ا  إىل اللجوء يتطلب مما الوطن، مناطق بني املنتظم غري والتوزيع الشديد والتذبذب االنتظام تتسم بعدم األمطار، علما أ
دة القطاع هذا تنمية من أجل الزراعي الري  وتكثيف املياه، من كبرية كميات إىل حتتاج املسقية اليت الزراعية األراضي بز

  .املطري اهلطول ذات األراضي بعض يف الزراعة
I -2- االقتصاد يف حساسا الفالحي القطاع يعترب: )17، صفحة 2019الدين، ( الفالحة قطاع تنمية إسرتاتيجية ، 

 املخطط شكل يف وجاءت ، لبالد الفالحة لرتقية الوطنية خالل املخططات من رزا اهتماما اجلزائرية احلكومة أولته هلذا
مج يليه و) 2004-2001(والريفية  الفالحية للتنمية الوطين  واليت) 2013-2007(والريفي  التجديد الفالحي بر
 التنمية عملية يف القطاعات األخرى مع لتوازي وفعالية بقوة يساهم أن ميكن اسرتاتيجيا قطاعا الفالحي القطاع من جتعل

الدائم  التدعيم على ترتكز الريفية التنمية و الفالحة سياسة إن. للسكان الغذائي األمن وحتقيق االقتصاد وتنويع الشاملة،
 الغذائية الزراعية الفروع يف اإلنتاج تكثيف خالل من االقتصادي والتنوع للتنمية كمحرك الفالحة ختاذ الغذائي لألمن

   .الفالحية األقاليم وتطوير وتنمية  اإلسرتاتيجية
I -3- هدفا يعد متنوعة إقتصادية قاعدة بناء جهود يف لغة أمهية الزراعة إعطاء إن :الزراعية التنمية مشروعات 

 املقومات له توفرت إذا خاصة التنويع، عتماد التنمية إسرتاتيجية إطار يف إلهتمام األجدر القطاع فهو إسرتاتيجيا،
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 إىل دف اليت املتغريات تتضمن زراعية سياسات وضع إىل إلضافة ،)املتاحة والتقنية البشرية، الطبيعية،( األساسية
 تنظم اليت والقوانني الربامج اخلطط، تبين طريق عن وذلك الزراعي، اهليكل يف واإلجتماعية الظروف اإلقتصادية حتسني
 إنطالقا وذلك الزراعي، القطاع يف اهليكلية اإلختالالت بتصحيح القيام اإلقتصادي التنويع من مرتكزات فإن وعليه ،ذلك
 اإلجراءات من مجلة خالل من الذايت اإلكتفاء كتحقيق عديدة لعوامل إستجابة به، تنميته والنهوض على العمل من
 يف وتوظيفها والتقين العلمي البحث تنمية املناسبة، والتقنية البشرية الطبيعية، املقومات يف توفري أبرزها يتلخص الوسائلو 

 احلماية وتوفري للزراعة، الصاحلة األراضي إستخدام ترشيد واإلنتاجية، اإلنتاج من جديدة تزيد زراعية موارد إكتشاف
  .)376، صفحة 2017منر، ( )اجلفاف التصحر، االجنراف،(اخلطرية  الكوارث واآلفات ضد الزراعية للمحميات
 بني من كانت الذي ،1992 عام  الربازيل عاصمة جانريو مدينة ريودي يف عقد الذي األرض قمة مؤمتر يف

  : )21، صفحة 2015/2016التيجاين، ( منها املقاييس جمموعة من تالزمه زراعي نظام أي أن نتائجه
دة الطبيعية، املوارد على احملافظة أهدافها من اليت :البيئية السالمة - ا كمله البيئي النظام الزراعي حيوية من والز ً  بدء
ت، واحملاصيل البشر من  احليوانية والكتلة الغذائية فقدان العناصر من واحلد الرتبة يف الدقيقة احلية والكائنات واحليوا

  املتجددة؛ املوارد استخدام وحماولة والطاقة،
 معا، األمرين أو الربح إدرار أو الذايت االكتفاء لتحقيق يكفي ما املزارعون ينتج أن واهلدف منها : االقتصادية اجلدوى-

 وعدم املوارد، على واحملافظة املخاطر من التقليل مث اإلنتاج، ومتطلبات العمالة نفقات تغطي عوائد كافية على واحلصول
  املباشر؛ املزرعة نتاج االقتصادية قياس اجلدوى

تمع، أفراد لكافة األساسية احلاجات بشكل يليب اإلنتاجية والقدرات املوارد توزيع وهي :االجتماعية العدالة-  ضمان ا
ال إفساح التسويق، وفرص واملساعدة التقنية الكايف املال ورأس األرض استخدام حقوق  صنع يف للمسامهة اجلميع أمام ا
تمع؛ ويف احلقل يف القرار   ا
ا من اليت: اإلنسانية -  واهليئات العالقات مراعاة البشر، كل بكرامة أساسا واإلقرار احلياة أشكال كل احرتام شأ

تمعيةوالثوابت    األساسية؛ اإلنسانية القيم واحرتام ا
 النمو مثل الزراعة، على املؤثرة املستمرة مع التغريات الزراعي النظام تكيف قدرة عن وتعرب :التكيف على القدرة-

االت يف االبتكار على والقدرة املناسبة اجلديدة تطوير التقنيات يشمل وهذا السوق، يف والطلب والسياسات السكاين  ا
  .والثقافية االجتماعية

II :مفهوم التنويع والتنمية املستدامة.  
II  -1 - االقتصادي التنويع مفهوم:  

دف إىل" أنه  على االقتصادي التنويع يعرَف دة جديدة قطاعات وخلق اإلنتاج هيكل تنويع عملية  ِ ل  للدخل موَ
 جماالت فتح إىل العملية هذه ستؤدي إذ االقتصاد، يف الرئيس القطاع إيرادات على الكلي االعتماد حبيث ينخفض
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 إىل سيؤدي ما وهذا الوطنية العامل لأليدي إنتاجية أكثر عمل فرص توفري على وقادرة أعلى قيمة مضافة ذات جديدة
 على االستثمار توزيع" انه على أيضا يعرف كما. " )22، صفحة 2018عزوز، ( األجل الطويل يف النمو معدالت رفع

، "جداً  قليلة قطاعات أو واحد قطاع أو على مورد املفرط االعتماد خماطر من للحد وذلك االقتصاد من خمتلفة قطاعات
دة على العمل " انه على االقتصادي التنويع يعرف و  وتنويع اإلمجايل احمللي الناتج يف القطاعات اإلنتاجية مسامهة ز

 واحد قطاع على اعتماده يف حالة هلا يتعرض أن ميكن اليت املخاطر لتقليل معني اقتصاد يف الضرائب وتفعيل الصادرات
   .)22، صفحة 2018عزوز، ( " ريعيا إذا كان وخصوصاً 
 موزع اإلنتاجي اهليكل كان إذا متنوعأنه  ما اقتصاد عن نقول  Jean Claude Berthélenyاالقتصادي  وحسب

 املنتجة، واخلدمات السلع طبيعة من حيث وذلك البعض بعضها عن خمتلفة االقتصادية األنشطة من ممكن عدد أكرب على
ا من واليت الدخل أكرب ملصادر عدد حتقيق يف لرغبة االقتصادي التنويع للتخطيط العريب املعهد يلخص كما  تعزيز شأ

 ملختلف وكخالصة متنوعة، يف قطاعات اإلنتاجية القدرات رفع حماوالت عرب وذلك العاملية التنافسية ضمن الدولة قدرات
 السلع من حمدود عدد على تقليص االعتماد إىل دف اليت السياسات كل يشمل االقتصادي التنويع أن نقول التعاريف

 مع التعامل على لقدرة االقتصادية والتحلي املخاطر من التقليل دف وذلك السوق، لتقلبات أسعارها ختضع اليت
  . )368، صفحة 2017منر، ( اخلارجية والصدمات األزمات

II - 2 - التنمية املستدامة مفهوم:  
تمع نقل هي الشامل مبفهومها املستدامة التنمية  لتحقيق أهداف تقدما أوضاع أكثر إىل القائمة األوضاع نم ا

تمع ككل   معيشة ىمستو  لرفع تسعى حمددة طريق  نعوذلك   ومجاليا واقتصاد واجتماعياعمرانيا  جوانبه كافةن  ما
ت املوارد كافةاستغالل   تمع احتياجات وتلبية املشكالتحتقيق األهداف وحل  يف املتاحة واإلمكا  البيئات يف ا

  .)103، صفحة 2013عمي، ( فةلاملخت
نمية تعريفات تعددت نمية مفهوم فتالاخ بسبب املستدامة، التّ جنة تقرير يف وعرفت أخر، إىل بلد من التّ  الّل

ة ّ نمية للبيئة العاملي ا على ،1987 عام والتّ ّ نمية تلك" :أ  األجيال قدرة على املساومة دون احلاضر حاجات تلّيب  اّليت التّ
م تلبية يف املقبلة ا ّ   .)43، صفحة 2015إمساعيل، ( "حاجي

 القادمة بقدرة املستقبل واألجيال املساسن دو  احلاضر احتياجات يبلت اليت التنمية" : ا التنمية املستدامةوتعرف 
ي شامل يراعي تنمو  ممفهو  إىل  حتولمث بيئيا مفهوما مالعاه إطار  يف املستدامة التنمية ممفهو  ويعترب ، احتياجاته بيةلت عمى

  .)103، صفحة 2013، .عمي( "والبيئي، واالقتصاد، االجتماعي احملور وهي حماور رئيسية ثالث 
اجليل   نفس داخلو األجيال  بني العدالةن حتقيق تتضم اليت التنمية ": اأ ىلع املستدامة التنميةويرى أبو النصر 

ت ىلع محافظةلل ،والبيئية واإلنسانية االقتصاديةبني األهداف  املوائمة ن خاللم  نتضم اليت ثروةلل فةلاملخت املكو
  ".فةلاملختاألجيال  عرب الدخل توليد إستمرار
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نمية عرفوت ا املستدامة التّ ة املوارد استخدام" :ّ ّ بيعي  أو تدهورها أو فنائها إىل تؤدّي ال بطريقة املتجّددة، الّط
ة املوارد من متناقص غري بت رصيد على مع احلفاظ املقبلة لألجيال لنّسبة ااقدر  تناقص ّ بيعي  ,Goodland) الّط

1987, p. 36) ".  

  II -3- 110، صفحة 2013عمي، ( املستدامة التنمية أهداف(:  
اخالل  نم املستدامة التنمية تسعى   :منهااألهداف نذكر  نم جمموعة حتقيق وحمتواها إىل آليا

تمع فئات لكافةأفضل  حياة لتحقيق رشيدة واعية إدارة الطبيعية املوارد إدارة ىلع الوطنية القدرة حتسني -  أفضل حياة ،ا
  .نسكالل

 تعزيز إىل إضافة ،ا م اإلضراروعد البيئة وعناصر البشرية األنشطة بني العالقة يمتنظ خالل نم الطبيعية البيئةام احرت  -
  .البيئية املشكالتاجتاه  مبسؤوليته الفرد إحساس وتنمية نسكالل البيئي الوعي

 مواردلل الواعين أجل حتقيق االستغالل الرشيد م، اإلمنائي التخطيطمراحل  كافة يف البيئي التخطيط إدراج نضما -
  .تدمريها أو استنزافها ندو  ولةلحيلل الطبيعية

تمعخيدم أهداف  مبا احلديثة التكنولوجيا ربط - ت نم يكفي ما ومجع، ا  سماحلل البيئي الطابع األساسية ذات البيا
  .ميلس إمنائي ختطيط جراء

ت نم يواجهه مبا اجلمهور مإعال - االت شىت يف حتد   .الفعالة الشعبية املشاركة نلضما ا
 هميا مصادر أو، تصحرلل معرضه زراعية أراضي كانت سواء، لألخطار املعرضة األنظمة ىلع خاص بوجه الرتكيز -

  .عشوائيا عمرانيا منوا أو ،وثلتلل أو نضوبلل معرضة
 برؤية التنموية السياسات مورسوبلورة  األهداف  اإلسرتاجتيات ووضع اخليارات حتقيق يف متساه املستدامة التنمية -

  .وعدال تواز أكثر يةلمستقب
 مشولية برؤية واإلدارية والسياسية واالجتماعية االقتصادية األوضاعحتليل  أمهية نمتنطلق  املستدامة التنمية يةلعم -

  .يةلوتكام
يتفق  ماحول  احلكومية واخلاصة وغري احلكومية املنظمات بني والتعاضد اجلهود توحيد ىلعتعمل   املستدامة التنمية -
تمعية مجيع إسعاد يف متساه جبرامو من أهداف   يهلع   .يةلواملستقب احلالية الفئات ا
 وفعالية بكفاءة وتنفيذها ،التنموية جرباموال السياسات وضع بهليتط يالذ واملؤسسي وكيلوالس الفكر التغري إحداث -

 يالذ نالزم عاملو  الوقت مقدمتها ويف احملدودة املوارد واستنزاف اجلهود وبعثرة والتكرار واالختالف خلالتدا وجتنب
  .منه فات ما واسرتجاع خزنه ويتعذر تعويضه يصعب

دة ىلع املستدامة التنميةتعمل  -  ميلالتع دورتفعيل  يف موتساه تراواملها اتاخلرب دل  يف واملشاركة الشراكة فرص ز
 حقوهلا وتداخل ميةلالع املعرفةتوليد توظيف  نم تزيد جديدة أساليب نع والبحث اإلبداع لتحفيز والتوعية والتدريب

  .ميلالع البحثخالل فرق 



 

ــــ والتنمية يف اجلزائراإلقتصادي  كآلية لتطبيق اإلقتصاد الدائري وحتقيق التنويعالقطاع الفالحي   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  .دمحمخثري ، صاديف مجال ـــ
 

 
ة 500 ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل ة عین الدفلى بجامعة خم  الجزائر-في وال

 

ا وأهدافها أبعادهابكل  م حضاريمفهو  حتأصب املستدامة التنميةإن   وضع ىلع العمل وجيب ،ومكو
ا دولةلل الوطنية اخلطط  وأهدافها بكل أشكاهلا املستدامة ةلالشام التنميةحقيق لتا وفق ومؤسساته مجتمعلول وملؤسسا

تمع وصوال وتطور متقد نلضما ،وأبعادها   .واملتقدمة ستوى البلدان الراقيةمل ا
- III :دور القطاع الفالحي يف حتقيق التنويع والتنمية املستدامة.  

 كل دولة إقتصاد طبيعة حسب أخرى إىل دولة من الوطين الناتج إمجايل يف الزراعي القطاع مسامهة نسبة ختتلف
 يف تكوين مسامهته حيث من أمهية الزراعي القطاع حيتل اجلزائر ويف تطوره، ومدى القطاع هلذا الدولة توليها اليت واألمهية
 يعترب الذي الدخل، هذا من الفرد نصيب متوسط من الرفع ويف السكان من كبرية لنسبة الدخل وتوفري الوطين، الدخل

 الفالحي القطاع ويعترب، )31، صفحة 2011/2012غردي، ( للبالد اإلقتصادي النمو توضح اليت املؤشرات أهم من
 على القضاء فعال يف تساهم بشكل اليت اإلسرتاتيجية القطاعات أهم إحدى وستظل ومازالت كانت اليت القطاعات من

  .الدولة طرف من املنتهجة التشغيل سياسات وجتسد البطالة
 األمن حتقيق على قادرة مستدامة فالحية سياسة تطبيق يف اجلزائر على هذا القطاع تنمية إسرتاتيجية ترتكز

 وترقية تعزيز على تعتمد كما  الوطين، اإلقتصاد تنويع يف واملسامهة التجاري التوازن يف امليزان عدم من والتقليص الغذائي
البحري،  الصيد نشاط تنمية جانب إىل هلا املستدام والتثمني املوارد الطبيعية على واحملافظة الريف لسكان املوجهة األنشطة

 الوطين املخطط إطالق منذ مستمر تزايد يف الزراعي فاإلنتاج األخرية، السنوات خالل مقنعة نتائج الزراعة قطاع وحقق
والكروم، حيث  تواخلضروات، الثمروا احلبوب مثل القطاعات بعض يف خاصة ،2000 يف عام الريفية والتنمية للزراعة
 21 احتياجات مباشرة غري أو مباشرة بطريقة القطاع هذا يوفر و الوطين اخلام، الدخل من % 12 حبوايل الزراعة تساهم

  . السكان من %
 وخمطط) 2012- 2002(املستدامة  والتنمية  للبيئة عمل وخطة للبيئة وطنية إسرتاتيجية على البلد كما يتوفر

ال لتهيئة اللجنة ( :أهدافه ومن التتميم مرحلة يف يوجد) " 2030-2010(اإلقليم  الوطين لتهيئة املخطط " الرتايب ا
  . )9االقتصادية الفريقيا االمم املتحدة، صفحة 

ت تقليص -   الكربون، أكسيد ين وختزين حجز خالل من الكربون انبعا
  النظيفة، الطاقات ستعمال النهوض -
  والسارية، الصناعية األنشطة يف الكربون حضور تقليص -
 من اخلضراء السدود وتوسيع املكثف التشجري املائي النظام حتسني : املناخية للتغريات التحتية البنيات مالئمة -

  التصحر، مكافحة أجل
 الطاقوية، واملوارد البيئية الرتبية جماالت يف قطاعية سياسات اجناز وييتم املناخية التغريات مع الفالحة مالئمة -

ف وتنمية البيئية األنظمة على واحملافظة املناخية التغريات مع املائية قطاع املوارد ومالئمة املاء اقتصاد  التلوث وإزالة األر
  .الصناعي
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 األحياء وتربية البحري الصيد نشاطات لتنمية اجلديد وضع املخطط مت لقطاع الفالحي االهتمام إطار ويف 
 تربية تنمية بفضل وذلك) سنو/ألف طن  200(الوطين  السمكي اإلنتاج مضاعفة إىل الرامي) 2020-2015(املائية 

  .املائية األحياء
املستدامة، وكذلك  والتنمية  للبيئة العمل وخطة للبيئة الوطنية اإلسرتاتيجيةمن خالل األهداف املسطرة ضمن 

  .  اإلقليم، نالحظ توجه اجلزائر إىل تطبيق اإلقتصاد الدائري بصفة غري مباشرة الوطين لتهيئة املخطط
 يف أكثر على املسامهة مضى، وقت أي من أكثر اليوم مطالبني البحري يف اجلزائر، والصيد الفالحة قطاع إن

دة األساسية الغذائية حاجياتنا تغطية  يف املسامهة عن فضال الوطين، لالقتصاد أوسع وبتنويع للعرض الوطين معتربة بز
  .احملروقات خارج تطوير الصادرات

دة العرض أن البحري والصيد الريفية والتنمية الفالحة وزارة تعي اإلطار، هذا يف  الُشعب وتطوير الوطين ز
الشراكة  إطار يف اخلاصة األموال رؤوس جتنيد تتطلب اليت قوية لالستثمارات، حركية إطار يف إال يتم ال للتصدير،
  .واألجنبية الوطنية خاصة، -واخلاصة اخلاصة-العمومية
وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد (  يف اجلزائر والصيدية والريفية الفالحية التنمية لسياسة اإلسرتاتيجية احملاور

  :)4، صفحة 2015البحري، 
  :يف تتمثل حماور إسرتاتيجية مخسة حول البحري، والصيد والريفية الفالحية التنمية سياسة تتمحور

 الصيد وترقية املكننة وتقوية املساحة النافعة بتوسيع اإلنتاجية، القاعدة وتوسيع تدعيم جهود على احملافظة:  1احملور -
  .والصيدية الفالحية والغابية املنتجات وتثمني املسئول التقليدي

 اإلسرتاتيجية الُشعب عملية بناء متابعة طريق عن تتم اليت والصيدية الفالحية املنتجات تكثيف مواصلة:  2احملور -
ُىن يئة إعادة مع اإلنتاج، وسائل و لعوامل أحسن وتوفري العقالين وبتسيري والتمويل، الدعم سياسة وتكييف  التحتية الب
 اخلضر وتثمني العذبة املياه البحرية ويف املائيات تربية وتطوير املاشية أغذية إنتاج وتطوير والصيدية، والريفية الفالحية
  .الصناعية والزراعات والفواكه

ت املستدام التسيري بفضل الطبيعية املوارد وحفظ احلماية تقوية : 3احملور -  املنحدرة املائية ومعاجلة األحواض للغا
مج وإطالق وشبه الصحراوية، السهبية للفضاءات املوجهة الربامج وتعزيز  وتقوية االستعمال املتعدد للتشجري واسع بر

 والصيد للمياه، واملقتصد العقالين التسيري على كذلك الرتكيز سيتم كما لإلدارة،  اإلقليمية للهياكل وسائل التدخل
  .البحري التلوث ومكافحة الوقاية وسائل وتطوير البحرية احليوانية الثروة بتجديد للسماح املسئول،

 والصحة الصحية واملراقبة نظام الوقاية وتقوية توسيع طريق عن الوطين لإلنتاج والتأطري  الدعم آليات تقوية:  4احملور -
مالئمة  دعم أجهزة وضع البحري، والصيد الفالحة جماالت يف التأمينات الطبيعية، وتعميم والكوارث اآلفات ضد النباتية،

  .االنتاجية وحتسني لالستثمار
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ت وإدارة الفالحية اإلدارة عصرنة عرب التقين والدعم البشرية الكفاءات تقوية متابعة إن:  5احملور -  والتكوين الغا
  .فالحتنا مستوى من أساسيا للرفع شرطا تعد التقين، التقدم ونشر واإلرشاد والبحث

ال الزراعي، وبذلت جهودا السيما املناخية، األخطار مع التأقلم خيص فيما رائدا موقفا اجلزائر تبنت لقد  يف ا
 للطاقة استهالكا أقل منوذج أساس على اقتصادها بناء احلراري، وتعتزم االحتباس غازات انبعاث من للتخفيف جبارة
الوطنية، وقد عربت اجلزائر عن رغبتها  التنمية مقتضيات احرتام ظل يف الغاز، على جعا العتماده األصل يف يعد الذي

هود العاملي الرامي إىل التقليص من انبعاث  مع التكيف وآليات جهة، من احلراري االحتباس غازات يف اإلسهام يف ا
  .)140، صفحة 2015االجتماعي، ( خرىأ جهة من مرن اقتصاد أجل إرساء من املناخ أخطار

 مؤسسة 273 202من  أزيد هنالك ،2014سنة جلزائر األملاين التعاون مكتب أجراها دراسة حسب
ت  وتثمني اسرتجاع جمال يف 3407 بينها من خضراء،  األخضر، البناء يف 168.648 املياه، تسيري يف 1470النفا

 الصلة ذات يف املصاحل 30.085 منها خضراء، وظيفة 600.000 يوجد اخلضراء، إدارة املساحات يف  68,631
، 2025آفاق  يف شغل منصب مليون 1,4 توقع استحداث مع والتكوين، واالستشارة والدراسات التدقيق مثل لبيئة
 من % 7,9 نسبة يعادل ما امرأة، أي 14,574 ب القطاع هذا يف للنساء القوي احلضور إىل الدراسة نفس وتشري
 األملاين التعاون مكتب معطيات وتبني مديرة، 1938 بينهن من السجل التجاري، يف املسجالت للنساء اإلمجايل العدد

  ) اخلدمات قطاع يف  امرأة 3123 و (% 50,61 ) اخلضراء املباين قطاع يف ينشطن امرأة 7376 جلزائر أن
ت، معاجلة يف 146 و26,25 %) (اخلضراء  املساحات يف امرأة 3827 و)  (% 21,42  يف امرأة 51 و النفا

ت، تدوير إعادة   .)151، صفحة 2015االجتماعي، تقرير ، ( املائية املوارد قطاع يف من النساء والعديد النفا
  :اخلامتة

االستجابة حلل العديد من املشاكل املتعلقة بتغري املناخ، التصحر، التنوع البيولوجي، ميكن للقطاع الفالحي من  
دة اإلعتماد على املوارد املتجددة،  ونوعية املياه وتوافرها، واحلد من التلوث، والتأثريات الصادرة عن البيئة احمليطة، وز

ئي، وحتقيق التنمية الزراعية والريفية املستدامة والشاملة، من فهناك دور كبري للقطاع الفالحي يف احملافظة على التوازن البي
خالل املسامهة يف اإلنتاج املادي للسلع واملواد الغذائية املختلفة املوجهة لإلستهالك البشري، واإلستهالك احليواين، واملواد 

ة السليمة جلميع املوارد املتوفرة يف يساعد على ضمان التسيري واإلدار  كمعيار مقبول اإلطار اخلام املخصصة للطاقة، وهذا
القطاع الفالحي لتسهيل تطبيق اإلقتصاد الدائري، فضال عن املنتجات األخرى الضرورية والالزمة للملبس والسكن وغري 

لتايل خلق الطلب املتزايد االستخداماتذلك من  ، اليت تؤدي حفز وتنويع األنشطة اإلقتصادية األخرى املولدة للعمالة، و
تيحلى القوى العاملةع ُ  األسواق والتوسع يف التنمية لتشجيع ةالفالحة والزراع استخدام بغية لالهتمام املثرية الفرص ، وي

  . املعلومات وتقنيات البيولوجية وثورة التقنية اجلماعي، والعمل والتمويل األسواق يف املؤسسية واالبتكارات والعاملية، احمللية
نه كانت ومازالت الفالحة والزراعةاألخري،  املقام ويف  عأجل حتقيق التنوي أداة فعالة من يتأكد القول 

  .توفري مناصب العمل  املستدامة التنمية اإلقتصادي
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البرنامج -عن التوجھ نحو االقتصاد الدائري  أمثلةمتطلبات تطبیق االقتصاد الدائري و  
 -المصري والبرنامج االماراتي

the application of the circular economy Requirements and 
examples of the trend towards a circular economy, the 

Egyptian program and the UAE program 
 

  .جامعة امحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، استاذ حماضر أ:1دية سوداين -
  . جامعة مخيس مليانة، طالبة دكتوراه :2عدة بركاهم - 
 

  :ملخص
إلضافة اىل  املتطلبات الضرورية الواجب توفرها من اجل تطبيقه، كما مت التطرق اىل دف الدراسة اىل دراسة مفهوم االقتصاد الدائري وامهيته،       ،

جمي مصر واالمارات العربية املتحدة حول التوجه حنو تطبيق االقتصاد الدائري   .بر
وتعترب جتربة ، تتوفر جمموعة من املتطلباتاالقتصاد الدائري يعترب اقتصاد مربح ومقلل للتكاليف، ومن اجل تطبيقه جيل ان مت التوصل اىل ان      

لنسبة هلا جحة،  اضافة اىل ان حماولة مصر يف تطبيق االقتصاد الدائري تعترب مهمة    .وللدول العربية االمارات العربية املتحدة جتربة 
مج االقتصاد الدائري، متطلبات االقتصاد الدائري،:  الكلمات املفاتيح مج املصري، الرب   .االمارايت الرب

 .JEL:  :A1، A190التصنيف 
Abstract) 
The study aims to study the concept of circular economy and its importance, in addition to the 
necessary requirements to be met in order to implement it, and also discussed the programs of Egypt 
and the United Arab Emirates on the orientation towards the application of circular economy 
   It was concluded that the circular economy is a profitable economy and reduces costs, in order to 
implement it, a set of requirements must be met, and the experience of the United Arab Emirates is 
considered a successful one, in addition to Egypt's attempt to implement the circular economy is 
important for it and for the Arab countries ..  
Key words: circular economy, Requirements of circular economy, the programs of Egypt,  the 
programs of Egypt , the programs of the United Arab Emirate. 
Jel Codes Classification : A1, A190. 

 : مقّدمة -
واالكتفاء يعترب االقتصاد الدائري ضرورة حتمية يف الوقت الراهن وذلك لسعيه حنو التقليل من استنزاف املواد اخلام،    

ت الصناعية سواء تلك الناجتة عن عمل املصانع او الناجتة عن االستهالك للمواد املصنعة،  عادة تصنيع املخلفات والنفا
ن، الصني،  ت على راسها الدول الصناعية الكربى كاليا وقد اجتهت العديد من الدول اىل هذا النوع من االقتصاد

ت املتحدة االمريكية   .اخل...الوال

                                         
1  Soudani nadia , University Ahmed ben Yahya Al-Wancharisi, Tissemsilt, Soudani.nadia@cuniv-
tissemsilt.dz 
2adda barkehoum, University Khemis Miliana, addabarkehoum@gmail.com. 
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ومن اجل اقامة اقتصاد دائري يف اي دولة جيب توفر جمموعة من املتطلبات واليت توفر البيئة املالئمة اليت ستحتضنه     
ت  اىل توفر البىن التحتية وانتشار  إلضافةومن بني هذه املتطلبات وجود تشريعات تنظم عمل هذا النوع من االقتصاد

  .ما خيصهالوعي والثقافة بني املواطنني في
صدار بعض الربامج واملبادرات     الجتاه حنو تطبيق االقتصاد الدائري وذلك من خالل قيامها  لقد بدأت الدول العربية 

ال،  ا قد قطعت اشواط كبرية يف هذا ا وتعترب مبادرة االمارات العربية املتحدة من اهم هذه املبادرات وذلك راجع اىل ا
مج مج االمارايت إلضافة اىل الرب   .املصري والذي ال يقل امهية عن الرب

يف ماذا تتمثل متطلبات تطبيق االقتصاد : من خالل التوطئة السابقة ميكننا صياغة اإلشكالية التالية :طرح اإلشكالية   
    الدائري؟

الضافة اىل التطرق اىل اهم املتطلبات  :أمهية الدراسة     تكمن أمهية الدراسة يف تبيان أمهية االقتصاد الدائري ، 
مج  الواجب توفرها القامة اقتصاد دائري يف أي دولة، والتطرق إىل اليات تطبيق االقتصاد الدائري، مث سنقوم بدراسة الرب

  .ال تطبيق االقتصاد الدائريالذي تبنته كل من االمارات العربية املتحدة ومصر يف جم
داتيه الوصف والتحليل، مت إعتماد  :املنهجية املستخدمة يف الدراسة    مت اإلعتماد يف الدراسة على املنهج اإلستقرائي 

داة التحليل يف  حتليل األشكال اليت مت إدراجها يف  أداة الوصف يف وصف االقتصاد الدائري وامهيته، واإلستعانة 
كما مت إعتماد منهج دراسة احلالة وذلك من خالل إسقاط اجلانب النظري للدراسة على الواقع من خالل دراسة الدراسة،  

مج كل من االمارات العربية املتحدة ومصر فيما خيص تطبيق االقتصاد الدائري   .بر
 :مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة حماور هي :تقسيمات الدراسة  

  .القتصاد الدائريمفاهيم حول ا: احملور االول
  .متطلبات واليات التوجه حنو االقتصاد الدائري: احملور الثاين

مج االمارايت: احملور الثالث مج املصري والرب  .امثلة عن التوجه حنو االقتصاد الدائري الرب
I- مفاهيم حول االقتصاد الدائري: 
I-1- نشأه االقتصاد الدائري:  

اساليب االنتاج وفاعلية من خالل تقدمي العديد من االبتكارات يف الزراعة والنقل ادت الثورة الصناعية اىل حتديث 
           )11، صفحة 2018،  جزار سارة( .واالتصاالت وغريها

بدأت فكرة إعادة التدوير أثناء احلرب العاملية األوىل والثانية، حيث كانت الدول تعاين من النقص الشديد يف بعض     
  .املواد األساسية مثل املطاط، مما دفعها إىل جتميع تلك املواد من املخلفات إلعادة استخدامها

ت الصلبة؛ ذلك للفوائد البيئية وبعد سنوات أصبحت عملية إعادة التدوير من أهم األساليب      املتبعة يف إدارة النفا
  .العديدة هلذه الطريقة
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هو الشكل األساسي إلعادة ) اخلردة(ولسنوات عديدة كان إعادة التدوير املباشر عن طريق منتجي مواد املخلفات     
ت لتقدمي التدوير، ولكن مع بداية التسعينات بدا الرتكيز على إعادة التدوير غري املباشر  وهذا يعين تصنيع مواد النفا

ألخص : منتجات أخرى تعتمد على نفس املادة اخلام من مثل إعادة تدوير الورق والكرتون والبالستيك واملعدن و
             )1432متعب، امحد  ( .األملنيوم وغريها من املواد اليت يتم إعادة تدويرها يف الفرتة احلالية

I -2- الدائري تعريف االقتصاد:  
ائية اال بكميات قليلة جدا ويف اضيق احلدود، وال يرتتب -* ت  االقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال ينتج عنه نفا

ت واملنتجات، واعادة االستخدام والتدوير جبودة عالية، كما ان  ر سلبية على البيئة، ويقوم بتدوير املكو عليه أي ا
لتايل  السلع واملنتجات تكون قابلة لالصالح والتجديد من بداية تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة، و

، صفحة 2010الرميدي، بسام مسري ( .ضمان االستخدام االمثل والفعال للموارد املتاحة، ومبا حيقق التنمية املستدامة
343(               

سواء املخلفات املنزلية أو الصناعية أو الزراعية، فمثال : للمخلفاتهو عملية إعادة تصنيع واستخدام االقتصاد الدائري -*
إلمكان أن نعيد تدوير اجلرائد القدمية إىل أطباق كرتونية ، وان نعيد تصنيع العلب املعدنية القدمية لتقدمي علب  نقول انه 

ها يف تصنيع منتجات خمتلفة، جديدة ،وان نعيد تصنيع اخلردة من املعادن للحصول على سبائك جديدة ميكن استخدام
لتايل التقليل من تراكمها يف البيئة، وتتم هذه العملية  والغاية من إعادة االستخدام هو التقليل من حجم هذه املخلفات و

 ( .عن طريق تصنيف وفصل املخلفات على أساس املواد اخلام املوجودة فيها ومن مث إعادة تصنيع كل مادة على حدا
  )1432متعب، امحد 

  .والشكل املوايل يبني مفهوم االقتصاد الدائري
  .مفهوم االقتصاد الدائري): 01(الشكل رقم 

  
االت والفرص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة واالقتصاد الدائري يف العامل العريب لتحقيق التنمية املستدامة، احتا: املصدر ، 2018د الغرف العربية، سارة اجلزار، ا

  .12ص
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I -3- أمهية االقتصاد الدائري:  
ا من خالل اعتماد التطوير واالبتكار يف  االقتصاد الدائري هو اقتصاد حيوي يهدف اىل تغيري الطريقة اليت نعيش 

  .الصناعة واالستهالك
  .يوفر االقتصاد الدائري العديد من الفرص لضمان االستدامة والنمو على املدى البعيد-*
ت ويقلل -*   .االعتماد على املواد اخلاميقلل النفا
  .يزيد من االنتاجية-*
  االستدامة يف استخدام املوارد-*
  .التقليل من التأثريات  البيئية-*
                  )12، صفحة 2018جزار، سارة  (  .خلق فرص عمل جديدة-*
عادة تدوير علبة واحدة من األملنيوم فإننا نوفر: توفري الطاقة -* من الطاقة الالزمة لتصنيع علبة % 95 مثال نقول انه 

  ) .البوكسايت(واحدة فقط من خاماته األصلية 
ت-*  تقليل الضغط على مكاب النفا
ت-*  . تقليل الغازات املنبعثة من مكاب النفا
ت الصلبة-* إلدارة املتكاملة للنفا  . التوعية 
 .) حث املواطن على املشاركة يف احملافظة على البيئة-*
ت وتقليلها-*  )1432متعب، امحد  ( .تغيري سلوك املواطن االستهالكي من خالل تعميم وتطبيق فكرة فرز النفا

II- متطلبات واليات التوجه حنو االقتصاد الدائري: 
II-1- متطلبات التحول لالقتصاد الدائري:  
  :من اجل التحول اىل االقتصاد الدائري جيب توفر جمموعة من املتطلبات منها    
II-1-2 -يساعد التحول الرقمي على سرعة التحول حنو االقتصاد الدائري املستدام، حيث يساعد : التحول الرقمي

  :التحول الرقمي يف
  . توفري معلومات دقيقة عن مدى توفر املواد واملنتجات وموقعها وحالتها -*
  .جعل العمليات اكثر كفاءة داخل املؤسسات وتقليل الفاقد-*
  .تعزيز العمر االطول للمنتجات-*
  .تقليل التكاليف-*
دة كفاءة استخدام املوارد-*   .ز

II-1-2- ت يتطلب االقتصاد الدائري حتوالت جوهرية يف الت صميم، االنتاج، االستهالك، االستخدام، النفا
   .وممارسات اعادة استخدام املنتجات واملوارد
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II-1-3 -يتطلب التحول اىل االقتصاد الدائري ثقافة ايكولوجية، ووعي بيئي، وتعديل االجتاهات،  :ثقافة ايكولوجية
  )345-344الصفحات ، 2010الرميدي، بسام مسري ( .والسلوكيات، وتغيري امناط السلوك

II-2- االليات املقرتحة لتفعيل االقتصاد الدائري:  
تعد مبادرة البنك الدويل يف جمال االقتصاد الدائري من اكثر التجارب جناحا واليت ميكن للكثري من الدول ان حتذوا    

املنتجات واخلدمات لتمويل وادارة حذوها إلجناح جتربة االقتصاد الدائري، ويقدم البنك الدويل جمموعة من متنوعة من 
ت الصلبة، مبا يف ذلك القروض التقليدية والتمويل القائم على النتائج ومتويل سياسات التنمية واالستشارات  مشاريع النفا

كملها ت  ت اليت ميوهلا البنك الدويل دورة حياة النفا ريا من مجع ونقل، واخ -الفنية، وتتناول املشاريع  ادارة النفا
  -املعاجلة والتخلص

ت الصلبة يف البنك الدويل ما يلي   :وتشمل السياسات واالهداف اليت توجه مشاريع واستثمارات وادارة النفا
II-2 -1-يساعد البنك الدويل احلكومات على التخطيط واستكشاف احللول املالئمة حمليا من خالل  :خلق املعرفة

ت والتحليالت   .اخلربة الفنية والبيا
II -2-2 -ت  :توفري البنية التحتية عن طريق توفري البنك الدويل الستثمارات رأمسالية لبناء او ترقية مرافق فرز النفا

  .ومعاجلتها 
II -2- 3-عن طريق تقدمي الدعم بشان التدابري السياسية : اعادة هيكلة النظم التشريعية للمؤسسات القانونية

ت البلديةالسليمة وللمؤسسات املنصفة لقطاع    .ادارة النفا
II -2-4 -وذلك من خالل تطوير هيكلة الرسوم والتخطيط على املدى الطويل ومساعدة  :ضمان االستدامة املالية

ت   .احلكومات على حتسني احتواء تكاليف النفا
II-2-5-ت الوظيفية :اشراك املواطنني   .تغيري السلوك واملشاركة العامة هو املفتاح لنظام النفا

ت، والفرز يف املصدر واعادة االستخدام سارة ( .ويدعم البنك الدويل تصميم احلوافز وانظمة التوعية لتحفيز تقليل النفا
  )25-24، الصفحات 2018جزار، 

III -مج االمارايت مج املصري والرب   .امثلة عن التوجه حنو االقتصاد الدائري الرب
ت يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا إىل توقع البنك الدويل ، أن يتضاعف إنتاج     ً حبلول  255النفا مليون طن سنو
دة تبين الدول حول العامل ملعايري االقتصاد  .2050عام  بينما تشري توقعات املنتدى االقتصادي العاملي ، إىل أن تساهم ز

ت وإعادة استخدامها وتصنيعها، يف توفري  ما يعادل تريليون دوالر وأكثر من الدائري الذي يقوم على تدوير النفا
  .2025وظيفة جديدة حبلول العام  100.000

وأكد خرباء عامليون وحمليون يف جمال البيئة، أن دول جملس التعاون اخلليجي، تقود اجلهود العاملية الرامية لالنتقال إىل 
تعصر االقتصاد الدائري الذي سيوفر على العامل تريليون دوالر، ال سيما يف   .جمال اإلدارة املستدامة للنفا

)https://www.youm7.com/story/2019/10/1(.  
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III -1 - مج إدارة املخلفات الصلبة الوطين:مصر مج إدارة املخلفات الصلبة الوطين على جمموعة : بر حيتوي بر
شاملة من التدابري اليت ترتاوح ما بني اإلصالح املؤسسي وتطوير السياسات والتشريعات ووضع برامج االستثمار وتنفيذها 

 .وأسيوط وقنا وتنمية القدرات املهنية وحتسني اخلدمات واملرافق يف أربعة حمافظات رائدة هي كفر الشيخ والغربية
مج االستثمار يف إدارة املخلفات الصلبة الذي مت إطالقه يف أربعة حمافظات يف مصر يناير  15االحتاد األورويب يدعم بر

مج إدارة املخلفات الصلبة الوطين املصري والذي ميوله االحتاد األورويب يف إطار التعاون  -القاهرة  2017 ِق بر ُأطل
ِحة يف القطاع من خالل دعم أنشطة ملموسة ، وسي املصري- األورويب ل ُ عاجل الدعم املقدم من األورويب بعض القضا امل

قدر ب ُ مليون يورو وسيمول بنك  61مليون يورو كمنحة من إمجايل موازنة املشروع اليت تصل إىل  20ستثمار إمجايل ي
قي املبلغ والذي يقدر بوالتعاون السويسر   التنمية األملاين وهيئة التعاون الفين األملانية مليون  41ي واحلكومة املصرية 

  .يورو
. حيث ال يهدر شئ تقريبا) االقتصاد الدائري(و أن مستقبل إدارة املخلفات يقع يف اقتصاد الدورة الكاملة للحياة 

تمع حيث يكون هناك  فيصبح إعادة االستخدام والتصنيع من املمارسات االعتيادية واملستدامة ويتم بناؤها يف نسيج ا
  .خملفات أقل كما يتم استحداث أشياء أكثر من موارد حمدودة

مج إدارة املخلفات الصلبة الوطين على جمموعة شاملة من التدابري اليت ترتاوح ما بني اإلصالح املؤسسي  وحيتوي بر
وحتسني اخلدمات واملرافق يف أربعة  وتطوير السياسات والتشريعات ووضع برامج االستثمار وتنفيذها وتنمية القدرات املهنية

  .حمافظات رائدة هي كفر الشيخ والغربية وأسيوط وقنا
إىل توفري مسامهة كبرية يف محاية البيئة املستدامة حلماية املوارد الطبيعية وتقليل املخاطر الصحية  ويهدف العمل         

ت ويشمل العمل املتصور بناء وإصالح مرافق إدارة امل. لسكان مصر خلفات الصلبة مثل إعادة التدوير وتسميد النبا
ت وبنية حتتية أخرى ضرورية للمخلفات الصلبة لنظام متكامل إلدارة املخلفات كما . وحمطات التحويل ومكبات النفا

ت مج أيضا إغالق وإصالح أماكن إلقاء النفا مج االستثمار يف إدارة( .سيدعم الرب املخلفات  االحتاد األورويب يدعم بر
  )2017الصلبة الذي مت إطالقه يف أربعة حمافظات يف مصر، ، 

III -2 -مج : (االمارات العربية املتحدة   ):360تسريع االقتصاد الدائري بر
لتعاون مع منتدى االقتصاد العاملي للشرق   ،360وقعت حكومة اإلمارات على مبادرة تسريع االقتصاد الدائري 

 .لتكون أوىل الدول الداعمة للمبادرة على املستوى العاملي  أفريقيا،األوسط ومشال 
العتماد  ويقدم مفهوم االقتصاد الدائري رؤية متكاملة القتصاد مستدام حيافظ على املوارد من خالل تعزيز إعادة تدويرها 

سيس بيئة   على تقنيات الذكاء االصطناعي والبلوك تشني على نطاق واسع، ويقوم االقتصاد الدائري كذلك على 
  .حاضنة لالبتكارات يف جمال البيئة

ت من خالل تصميم سلع قابلة إلعادة التدوير والتجديد مبا يضمن  ويهدف املفهوم االقتصادي املبتكر إىل احلد من النفا
  .االستفادة منها حىت بعد انتهاء عمرها االفرتاضي ومبا حيقق كفاءة يف استخدام املوارد الطبيعية



 

مج املصري  متطلبات تطبيق االقتصاد الدائري و: عنوان املقال امثلة عن التوجه حنو االقتصاد الدائري الرب
مج االمارايت ـــ .والرب ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 .عدة بركاهم، دية سوداين
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تسعى املبادرة إىل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق اقتصاد دائري بكفاءة وفعالية، حيث تُرفَق مجيع املواد و 
ت هائلة ميكن  ت رقمية كجواز سفر أو بصمة رقمية تسمى إنرتنت املواد، حيث توفر هذه التقنيات إمكا املصنَّعة ببيا

ا وإعادة تدويرها، وتعترب كفاءة املوارد وإعادة تدويرها من أسس مدن أن تؤدي إىل احلد من هدر املوارد،  وتتبع استخداما
  .املستقبل واستدامة اإلنتاج

سيحدث ثورة يف جمال استغالل املوارد  360وتشري دراسات املنتدى االقتصادي العاملي إىل أن تسريع االقتصاد الدائري 
ت، وسيجعل منها واحدة من أهم القطاعات ذات القيمة املضافة للكثري من االقتصادات الوطنية،   الضخمة من النفا

كما أوضح تقرير صادر عن منتدى االقتصادي العاملي أن االقتصاد الدائري سيوفر على العامل تريليون دوالر حبلول عام 
(  .ية، وسيولد مائة ألف وظيفة جديدة خالل مخس سنوات، مع ضمان احلفاظ على املوارد االقتصاد2025

https://namaazone.com/subscriptions(  
التابعة ملنتدى االقتصاد " 360تسريع االقتصاد الدائري "، من خالل مبادرة دولة اإلمارات العربية املتحدةوتسعى    

ت الصلبة بعيداً عن املكبات واملطامر حبلول العام % 75العاملي، إىل حتويل   .2021من النفا
)https://www.youm7.com/story/2019/10/1(.  
  

توقيع مبادرة مع املنتدى االقتصاد العاملي يف األردن، اإلمارات األوىل عامليًا يف تسريع االقتصاد ( :دف املبادرة اىل      
  )2019الدائري ، 

دة االعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق معايري -*  .التنمية املستدامةاحملافظة على املوارد وز
وأكد ضرورة االستفادة من الثورة الصناعية الرابعة يف دعم االقتصاد الدائري، األمر الذي من شأنه املسامهة يف خلق -*

 .فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة للشباب يف املنطقة
 .للحفاظ على استدامة الكوكب لألجيال القادمة-*
لشكل التأكيد ضرورة تبين الذكاء االصطنا-* عتبارها فرصة جيب على الدول استثمارها  عي يف اسرتاتيجيات التنمية 

 .األمثل
دة نسبة الطاقة النظيفة من -*   . 2050من جمموع الطاقة الكلي حبلول عام % 50إىل % 25بز

      :خامتة
لنسبة للدول فهو قليل التكلفة و        لبيئة ويعتمد على يعترب االقتصاد الدائري اقتصاد متعدد املنافع  غري مضر 

مدخالت متوفرة يف مجيع الدول دون استثناء وهذا ما يقلل من مشكلة نقص وتباين املواد االولية الالزمة للصناعة، وتعترب 
  .االمارات العربية دولة عربية رائدة يف جمال سعيها لتبين االقتصاد الدائري ، كما ال ميكننا اغفال حماوالت مصر يف ذلك

  :نتائج الّدراسة  
  :من خالل الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية    
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  .  يعترب االقتصاد الدائري اقتصاد مربح ومقلل للتكاليف-*
  . لتطبيق االقتصاد الدائري جيب توفر جمموعة من املتطلبات الضرورية لذلك، كما ان هناك اليات حمددة لتطبيقه-*
  .دة دولة عربية متقدمة يف سريها حنو تطبيق االقتصاد الدائريتعترب االمارات العربية املتح-*
لنسبة هلا وللدول العربية-*   .حماولة مصر يف تطبيق االقتصاد الدائري تعترب مهمة 

  :التوصيات
  :من أجل االستفادة من االقتصاد الدائري وتتبنيه كطريقة لإلنتاج جيب    

  .توفري البنية االساسية ونشر الوعي من اجل تشجيع االفراد واملؤسسات للعمل بهعلى الدول سواءا العربية او االجنبية -*
لتايل تشجيع التكامل -* جيب على الدول العربية العمل معا والقيام بوضع برامج مشرتكة لتطبيق االقتصاد الدائري، و

ال الصناعي   .العريب يف ا
لدول الرائدة يف جمال -* االعمل على االحتكاك    .تطبيق االقتصاد الدائري واالستفادة من خرب
  

  :اهلوامش
ت.ه 1432امحد متعب دمحم الدوسري- 1    .، اعادة تدوير النفا
مج االستثمار يف إدارة املخلفات الصلبة الذي مت إطالقه يف أربعة حمافظات يف مصر،  االحتاد األورويب يدعم- 2  :على املوقع االلكرتوين، 15/01/2017بر

http://eeas.europa.eu/delegation/egypt  
  .30/10/2019: ريخ االطالع

ت : ، االقتصاد الدائري كمدخل ابداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامة2018بسام مسري الرميدي- 3 دراسة نظرية وحتليلية، جملة اقتصاد
  .2018ديسمرب ، JFBEاملال واالعمال، العدد الثامن 

  :، على املوقع االلكرتوين2019افريل  8اإلمارات األوىل عامليًا يف تسريع االقتصاد الدائري، توقيع مبادرة مع املنتدى االقتصاد العاملي يف األردن، - 4
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2019-04-08-1.353046  

االت والفرص ا2018 سارة اجلزار- 5   .ملتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة واالقتصاد الدائري يف العامل العريب لتحقيق التنمية املستدامة، احتاد الغرف العربية، ا
-6 https://www.youm7.com/story/2019/10/1. 
-7 https://namaazone.com/subscriptions 
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  "- عرض التجربة األلمانیة-إعادة تدویر النفایات كمدخل لالقتصاد الدائري"
Waste recycling as an entry point for the circular economy - 

Presentation of the German experience -  
  
  جامعة الشلف ،أستاذ حماضر ب:1سعاد امليلودي -
 مخيس مليانةجامعة  ،أستاذ حماضر ب :2نبيل قبلي -
 جامعة الشلف ،أستاذ حماضر ب :3فاطمة فوقة -

  :ملخص
ت وذلك من خالل عرض التجربة األملانية،  حيث تعترب تناولت هذه الورقة البحثية مدخال رئيسيا لالقتصاد الدائري واملتمثل يف إعادة تدوير النفا

ت مبثابة أمر أساسي ليس فقط من وجهة نظر صحية ولكن أيضا نظرا للقيم االقتصادية والبيئية ذات الصلة مبا يف ذلك مسامهتها  املعاجلة اجليدة للنفا
دة العائدات . يف توليد الطاقة ت على غرار دولة أملانيا من أجل ز وقد تبنت العديد من الدول مناهج واسرتاتيجيات تقوم على نظام إلدارة النفا

ت إىل جانب توفري العديد من ف لنفا تمع احمللياملتصلة   .رص العمل من أجل حتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية ألفراد ا
ت، االقتصاد الدائري، أملانيا :الكلمات املفاتيح ت، إعادة تدوير النفا  .النفا

  . JEL :Q57, Q20 صنيفالت
Abstract: 
This research paper deals with a key entry point for the circular economy represented in the recycling 
of waste by presenting the German experience, where the good treatment of waste is essential not only 
from a health point of view but also due to the relevant economic and environmental values including 
its contribution to energy generation. Many countries have adopted approaches and strategies based 
on a waste management system similar to Germany in order to increase waste-related revenues in 
addition to providing many job opportunities in order to achieve the economic and social well-being 
of members of the local community. 
Key words: waste, waste recycling, circular economy, Germany. 
Jel Codes Classification : Q57, Q20   

 : مقّدمة -
ت أمرا حيو لتحقيق االقتصاد الدائري واالستدامة البيئية، وقد ي   ت من املستحيل إقامة عترب إعادة تدوير النفا

جا فعاال ملراقبة تدفق  ت  ت، حيث يشكل إعادة تدوير النفا مدينة مستدامة دون وجود إدارة رشيدة ومستدامة للنفا
املواد يف النظم االقتصادية والصناعية داخل املدن وتساهم يف احلفاظ على الطاقة واملوارد الطبيعية مثل املعادن، واخلامات 

دة إنتاجية املوارد ومصادر الط اقة والوقود والرتبة واملياه واملوارد البيولوجية والغالف اجلوي والنظم االيكولوجية عن طريق ز
ت وحتسني إعادة استخدام وتدوير املواد الطبيعية بطريقة ختفف من استنزاف املوارد الطبيعية، وتؤدي  وتقليل إنتاج النفا

  .حتقيق أهداف التنمية املستدامةإىل احلفاظ على البيئة وتساهم يف 
ت يف إرساء أبعاد ": هلذا جاءت هذه الورقة البحثية ملعاجلة اإلشكالية التالية   إىل أي مدى تساهم إدارة النفا

ت؟   .جديدة لالقتصاد الدائري؟ وما مدى توجه أملانيا حنو االستفادة من معاجلة النفا
                                         
1 Souaad El miloudi , Chlef University, s.elmiloudi@univ-chlef.dz 
2  Nabil Guebli ,  Khemis Meliana University, n.guebli@univ-dbkm.dz 
3 Fatima Fouka , Chlef University, f.fouka@univ-chlef.dz 
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دف هذه الدراسة إىل توضيح أثر ودو    ت يف خلق توازن بني حتقيق التنمية ومحاية حيث  ر اإلدارة الرشيدة للنفا
وللتأكد . البيئة مع احلفاظ على املوارد الطبيعية وكذلك املسامهة يف حل املشاكل االقتصادية اليت تعرتض التنمية املستدامة

ت ومدى تطبيق  .ها لالقتصاد الدائريمن ذلك سيتم عرض التجربة األملانية لنقل منهجها يف معاجلة النفا
I - ت  :واالقتصاد الدائري مفاهيم أساسية حول النفا

ت وأنواعها وخصائصها       لنفا جياز بعض املفاهيم املتعلقة  ، والبعض اآلخر املتعلق سنحاول من خالل هذا احملور 
 .القتصاد الدائري وأهدافه

I -1- ت أساسيات حول  :النفا
I -1-1- تعريف النفاية:  

ا مصطلح يقصد به يشري  القمامة أو القاذورات أو املخلفات وهي بعض األشياء اليت أصبح "مفهوم النفاية على أ
،  ) 4-3، الصفحات 2014الدغريي، ( "صاحبها ال يريدها يف مكان ما ووقت ما وأصبحت ليست هلا أمهية أو قيمة

ا غري قابلة لالستهالك أو االستعمال كما يشري هذا املفهوم إىل   .بقا مت التخلي عنها أل
ا  ت على أ كل البقا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال وبصفة " ولقد عرف املشرع اجلزائري النفا

لتخلص منه أو قصد التخلص منه لتخلص منه أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو احلائز  ، أو يلزم منه 
زالته   .)10، صفحة 2001، ديسمرب 19-01قانون رقم ( "أو 

ا  كل شيء منقول يريد مالكه التخلي عنه وكل بقا يستلزم القضاء عليها من أجل "أما القانون األملاين فيعرف النفاية 
خلصوص من  .(Damien, 2002, pp. pp03-04) "أجل محاية البيئة الصحة العمومية و

ت جيب معرفة الفرق بني املصطلحات التالية   :)2018-2017تيطراوي، ( وقبل التطرق إىل أنواع النفا
 النفاية)Déchet :(ال، مرتوكة نتيجة لعملية إنتاج أو استهالك؛ هي بقا مواد قابلة لالسرتجاع أو 
 القمامة)Ordure :(ت ذات مظهر مقزز تثري االمشئزاز؛  هي نفا
 الفضلة)Résidu :( هي بقا مواد نتيجة تداخل عدة عوامل أثناء عملية التصنيع أو التحويل سواء كانت

 .طبيعية أو ال
I -1-2- ت   :العوامل املؤثرة على حجم النفا

ت املتولدة عن خمتلف النشاطات ميكن ذكر ما يليمن بني  سعود و فرحات، ( العوامل اليت تؤثر على حجم النفا
  :  )70، صفحة 2019

ت العضوية يف فصل الصيف نتيجة الستهالك اخلضر  :الفصل واملناخ واملنطقة اجلغرافية - فنجد مثال ارتفاع النفا
 والفواكه؛

ت؛  :عدد السكان -  كلما ارتفع عدد السكان زاد معدل تراكم النفا
ت يف املناطق السكنية؛: سلوكيات املواطنني -  درجة الوعي والتحضر تؤثر كثريا على كميات تراكم النفا
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ة كلما كانت القوانني واضحة وفعالة، كلما زادت درجة التحكم يف الكميات املرتاكم: مدى توفر التشريعات البيئية -
ت؛  من النفا

تمع زادت : أمناط االستهالك - ت املنتجة، فكلما زادت درجة رفاهية ا يؤثر منط االستهالك يف كمية ونوعية النفا
 املواد املوجهة للرمي؛

ت املتحدة األمريكية يف مقدمة  حيث أن: مستوى التطور والنمو االقتصادي - الدول الصناعية وعلى رأسها الوال
تالدول املنتجة  ت من حيث الكمية اليت ينتجها الفرد يف السنة، وكذلك نوعية ودرجة خطورة النفا  .للنفا

I -1-2-ت   :تصنيف النفا
لضرورة يف غاية الصعوبة لتصنيفها بشكل صحيح وكذا الصعوبة  ت مبثابة موضوع معقد، مما جيعل األمر  تعترب النفا

  .ات، وهو موضوع كطروح للنقاش بشكل مكثف على املستوى العامليهذه املخلف" إدارة ومعاجلة"الكامنة يف آليات 
ت ):01(شكل رقم    تصنيف النفا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نكي، ( :املصدر   )9، صفحة 2018هيك، كناوس، و داسا

ت وفقا لعدة معايري من بينها   :  )71-70، الصفحات 2019سعود و فرحات، ( ميكن تصنيف النفا
ا  .أ  ا إىل قسمني :حسب درجة خطور ت من حيث درجة خطور  :تصنف النفا
 ت اخلطرة ا على مركبات معدنية أو إشعاعية تؤدي إىل مشاكل بيئية خطرية،  :النفا ت اليت تشتمل مكو هي النفا

ت يف الزراعة(ات الصناعية والكيماوية، واملخلفات الزراعيةوتتولد من املواد واملخلف ، )املواد الكيماوية اليت تستخدم كمقو
خلصائص التالية  سامة، مشعة، معدية، ومتفجرة؛: وتتميز 

  ت احلميدة هي جمموع املواد اليت ال يشكل وجودها مشكالت بيئية خطرية، ويسهل  ):غري اخلطرة أو العادية(النفا
 .التخلص منها بطريقة آمنة بيئيا
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ت البناء أو : تصنف إىل :حسب مصدرها وطبيعتها .ب  ت منزلية، صناعية، جتارية، زراعية، طبية، نفا نفا
مجة عن معاجلة مياه الصرف الصحي، نفا ت  ت املناجم، نفا ئية اإلزالة، نفا ت كهر ت إشعاعية ونفا

 .وإلكرتونية
 : وتتمثل يف :حسب احلالة اليت تكون عليها .ج 
ت السائلة هي مواد سائلة تتكون من خالل استخدام املياه يف العمليات الصناعية والزراعية املختلفة، كالزيوت  :النفا

 ومياه الصرف الصحي؛
ت الغازية الناجتة عن حلقات التصنيع، واليت تتصاعد يف اهلواء من خالل املداخن عبارة عن الغازات أو األخبرة  :النفا

ين أكسيد الكربيت، أكسيد النيرتوجني، ملصانع مثل أول أكسيد الكربون،   ؛...اخلاصة 
ت الصلبة ت املنزلية والصناعية والزراعية، : النفا ت املكونة من مواد معدنية أو زجاجية، تنتج عن النفا حتتاج هي النفا

 . إىل مئات السنني للتحلل
I -2- مفهوم االقتصاد الدائري:  
I -2-1-تعريف االقتصاد الدائري:  

االقتصاد الدائري مفهوم يندرج يف إطار التنمية املستدامة وجيري يف إطار حلقات النظم الصناعية اليت تسعى للحد       
، الذي Walter stahelقدر املستطاع من اهلدر، ظهر هذا املصطلح تبعا لرؤية املعماري والسويسري والرت ستاهيل 

، أي االستفادة قدر اإلمكان من املنتج غرب تدويره "ىل املهدمن املهد إ"نه  1976ابتكر هذا املصطلح ووصفه عام 
  .وإعادة إخراجه يف أشكال واستعماالت جديدة خلدمة االقتصاد والبيئة معا

ت أو حيدث تلوث من بداية تصميمه ومنذ  واالقتصاد الدائري مصطلح عام يعين االقتصاد الصناعي الذي ال ينتج نفا
  : )41-40، الصفحات 2019بن عباس، ( ي على منطني من تدفق املادة وهيالنية يف إنشائه، والذي حيتو 

 ت بيولوجية مان؛: مغذ ال احليوي   مصممة لكي تعود للدخول يف ا
 ت تقنية ال احليوي، : مغذ فضال أن وهي مصممة للتدوير جبودة عالية داخل منظومة اإلنتاج دون أن تدخل ا

 .تكون قابلة لإلصالح والتجديد منذ تصميمها
نه نظام إنتاج، تبادل واستهالك يهدف إىل حتسني استخدام املوارد يف مجيع مراحل دورة  وميكن تعريف االقتصاد الدائري 

ت قندوز و ( معاتحياة سلعة أو خدمة يف املنطق الدائري مع احلد من البصمة البيئية واملسامهة يف رفاهية األفراد وا
  : الشكل التايل هما يوضحوهذا .)31، صفحة 2018الزغيب، 
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  االقتصاد الدائري مفهوم): 2(شكل رقم 

  
  )3، صفحة 2019العطية، ( :املصدر

ج أكثر  لفعل بدأت شركات وعدد من الدول يف تبين  البتكار كمكون و دائرية يف اإلنتاج واالستهالك وبفرص الدفع 
  .أساسي يف سياسات الدول أو املنظمات والشركات حول العامل

لذكر أن املفوضية األوروبية قامت يف عام  القتصاد الدائري، ويهدف هذا  2014واجلدير  بوضع إطار الرصد اخلاص 
بطريقة تشمل أبعاده املختلفة يف مجيع مراحل دورة حياة املوارد واملنتجات  اإلطار إىل متابعة تقدم االقتصاد الدائري

  .)13، صفحة 2018اجلزار، ( واخلدمات
لتايل فإن إطار املراقبة لديه جمموعة من عشرة مؤشرات جممعة يف أربع مراحل وجوانب من االقتصاد الدائري اإلنتاج، : و

يتبع هذا على نطاق واسع خطة عمل شاملة مجيع أبعاد هذا . ستهالك، املواد اخلام الثانوية، والقدرة التنافسية واالبتكاراال
االعتماد على مواد خام مصنعة حمليا، احملافظة على : االقتصاد، وتقسم تلك املؤشرات الرئيسية إىل مؤشرات فرعية تتضمن

ت إىل إلضافة إىل املعايري البيئية، نسبة النفا ت الطعام،  الستهالك احمللي، نسبة نفا  الناتج احمللي اإلمجايل وعالقتها 
مدى مسامهة املوارد املعاد تدويرها يف الطلب على املواد اخلام، كما تتضمن املؤشرات معدل التدوير اإلمجايل للدولة، 

تلك املواد املعاد تدويرها، وأخريا القيمة العائدة من تلك ومعدل االستثمارات املضافة بعد إعادة التدوير، ومعدل التجارة ب
  : وهذا ما يوضحه الشكل التايل. )13، صفحة 2018اجلزار، ( العملية
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  إطار مؤشرات االقتصاد الدائري): 3(شكل رقم
  

  
  )13، صفحة 2018اجلزار، ( :املصدر

I -2-2-متطلبات التحول لالقتصاد الدائري:   
- 344، الصفحات 2018الرميدي ، ( يساعد التحول الرقمي على سرعة التحول حنو االقتصاد الدائري املستدام

املواد واملنتجات وموقعها وحالتها، وجعل ، حيث يساعد التحول الرقمي يف توفري معلومات دقيقة عن مدى توفر )345
دة كفاءة استخدام املوارد   .العمليات أكثر كفاءة داخل املؤسسات، وتقليل التكاليف وز

ت وممارسات إعادة  ويتطلب االقتصاد الدائري حتوالت جوهرية يف التصميم، اإلنتاج، االستهالك، االستخدام، النفا
  .استخدام املنتجات واملوارد

إىل التحول إىل االقتصاد الدائري يتطلب ثقافة إيكولوجية، ووعي بيئي، وتعديل  Smol et al 2018أشار وقد 
كما ذكر أيضا أن دول مثل أملانيا وهولندا وفنلندا قاموا بعمل خطط . االجتاهات والسلوكيات، وتغيري أمناط السلوك

يف العمل على تطبيق مبادئ االقتصاد الدائري داخل مستقبلية لالقتصاد الدائري، وكذلك بدأت احلكومة البولندية 
  . 2016االقتصاد القومي عام 

  :وتتمثل اسرتاتيجيات األعمال لالقتصاد الدائري يف املوارد احملدودة وغري القابلة للتجديد فيما يلي
 صيانة املنتجات؛ -
 إعادة استخدام وإعادة توزيع املنتجات؛ -
 جتديد وإعادة تصنيع املنتجات؛ -
ت واملواد من املنتجات إعادة -  .تدوير املكو
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  .فاجتاه املؤسسات لتطبيق أنظمة العمل الدائرية ميكنها ليس فقط من حتقيق االستدامة، ولكن أيضا خلق امليزة التنافسية
I -2-3-أهداف تطبيق االقتصاد الدائري:  

-346، الصفحات 2018الرميدي ، ( حاز االقتصاد الدائري على حمور اهتمام كثري من دول العامل خاصة يف أورو
، حيث يدعم عمليات النمو االقتصادي من خالل خلق أعمال جديدة، وتوفري فرص وظيفية، وختفيض تكاليف )347

ر السلبية ل لضغط على البيئة، واحلفاظ على املواد، وتقليل حدة التقلبات يف األسعار وتعزيز األمان يف التوريد، وتقليل اآل
ت غازات التدفئة بدرجة كبرية   .النظام البيئي، وتقليل انبعا

وتساعد األنظمة الدائرية على إعادة االستخدام والتدوير من أجل احلفاظ على املوارد، واملوارد اخلام، ومحاية الطبيعة 
لتايل حتقق االستدامة   .و

أو منتج مشرتك، ويعد بذلك أداة ) نوية(م مواد أو منتجات قدمية كمواد خامويهدف االقتصاد الدائري إىل استخدا
دة  فعالة لدعم أهداف االستدامة من خالل تعزيز توافر املواد اخلام، وخفض التأثريات السلبية على البيئة، وكذلك ز

  .صناعيةكما يهدف إىل تطبيق االيكولوجيا الصناعية، وحتقق االستدامة ال. التقدم االقتصادي
أن االقتصاد الدائري ميثل إطارا حيدد العالقة بطرق خمتلفة خللق القيمة واحلفاظ ) Velte et al )2018وقد ذكر 

ويعتمد مدخل االقتصاد الدائري على . عليها من خالل إعادة االستخدام أو التجديد أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير
تمع على املوارد ا   .لطبيعية النادرة من خالل االستفادة القصوى من املوارد املتاحة وإعادة استخدامهااحلد من اعتماد ا

عالوة على ذلك يعتمد االقتصاد الدائري على الفكر الشمويل املنظم بتدفق املوارد الطبيعية والطاقة، من خالل تقليل 
ر السلبية على البيئة، ويف نفس الوقت   .تعظيم االستفادة منهااستنزاف تلك املوارد واحلد من اآل

II - ت كمدخل لالقتصاد الدائري   :إعادة تدوير النفا
عادة التدوير وكذا املتطلبات الفنية هلذا األخري        . سنحاول من خالل هذا احملور عرض املفاهيم املرتبطة 
II -1- ت   :مفهوم إعادة تدوير النفا

ت، أو بقا املواد املستعملة مثل القناين الفارغة،        عرف التدوير على أنه العملية اليت تشري إىل إعادة تصنيع النفا
وأكياس البالستيك، واألجهزة التالفة وغريها، ونقلها إىل أماكن إنتاجها أو بيعها، وهذا ما يعرف بنقطة البيع عوضا من 

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

ترشد الزبون إىل أن هذا املنتج مصنوع من  الناجتة عن التدوير وكذا املواد القابلة للتدوير جيب أت حتمل عالمة معينة
ت مدورة، وأن هذا املنتج ميكن تدويره واالستفادة منه بعد االستعمال من خالل ما يوضحه الشكل املوايل   : نفا
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ت): 4(شكل رقم   العالمة الدالة على إعادة تدوير النفا
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2021األنظف،  جماالت االنتاج(: املصدر

املادة احملدودة القيمة إىل سلعة أو مادة أخرى ذات فائدة، ميكن تعريف إعادة التدوير على أنه حتويل السلعة أو و          
ولتمثل قيمة مضافة حقيقية لعملية اإلنتاج أو االستخدام أو حىت االستهالك، ويتضح من هذا التعريف أنه يتضمن 

  : )2018- 2017تيطراوي، ( اإلشارة إىل
  لشكل املقرر هلا واليت ال يكون حتويل املواد أو األجهزة املختلفة غري الصاحلة لالستخدام أو إعادة االستخدام 

 هلا قيمة مادية حقيقية واملرسلة إىل أماكن الطمر، لكي تكون مادة أو منتج آخر جديد؛
  املواد املستخدمة يف إعادة التدوير يف الغالب ال يكون هلا قيمة مادية حقيقية وقد تكون معدومة، ولكن من

 إعادة التدوير يصبح هلا قيمة مضافة حقيقية أو ذات فائدة جديدة؛ خالل
  املواد اخلارجة من عملية إعادة التدوير ميكن استخدامها ألغراض عمليات اإلنتاج الصناعي أو االستخدام

 .لتأدية خدمات معينة أو حىت ميكن أن تتم ألغراض االستهالك البشري أو احليواين
II -2- إلعادة التدويرطلبات الفنية املت:  

عملية التدوير متثل يف حقيقتها جمموعة من املتطلبات واخلطوات املتعاقبة وبشكل فين للوصول إىل اخلطوة األخرية وهي 
عملية إعادة التدوير، ولكي يتم حتقيق النتائج االقتصادية والبيئية املرجوة، فإنه البد أن تنجز املتطلبات الالزمة لذلك على 

آليتوفق خطوات تنس   :)18-16، الصفحات 2011البكري، ( يقية دقيقة ومتعاقبة وتتمثل 
ت واليت قد تكون  :التجميع .أ  لوصول إىل منابع إنتاج النفا هي املتطلب الفين األول من سلسلة عملية التدوير، واملتمثل 

ا، مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص، واملتاجر واألفران،  املنازل، املطاعم، والفنادق، واملصانع على اختالف ختصصا
شكال وأنواع وأحجام ودرجة ...املؤسسات الزراعية، املنتجعات السياحية، املدارس ت و اخل، وهذه مجيعها تولد نفا

لبيئة، حيث ميكن للقائمني يف إدارة . خطورة خمتلفة جلوانب الثقافية واالجتماعية واالهتمام  ت يرتبط  إن جتميع النفا
ا ت ورفع كفاء من خالل املسامهة اجلادة  املؤسسات واملصانع املختلفة من املسامهة يف تبسيط عمليات تدوير النفا

ت وحبسب نوعها يف احلاوية املخصصة لذلك وهذا األمر من  ت، حيث يتم رمي النفا بعملية الفرز املسبق، ألنواع النفا
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شأنه أن يسهل من عملية الفرز الحقا ويسرع من عملية إعادة التدوير ودون حدوث أي أضرار أو خماطر يف خمرجات 
 .عملية التدوير

جناز إعادة التدوير  :النقل .ب  هذا املتطلب هو مبثابة العصب احلساس يف عملية التدوير ولتحقيق الكفاءة املطلوبة 
ت  ت تتم بشكل أساس يف املدن احلديثة بسيارات خمصصة لذلك وتسمى بكابسات النفا الحقا، وعملية النقل للنفا

ت حب ا وتكون يف بعض البلدان املتقدمة متخصصة يف نقل النفا ت، أو أ ا النفا سب خصوصية احلاوية اليت توضع 
ت صلبة ت حسب نوعها سواء كانت زجاج، بالستيك، ورق، نفا ا النفا اخل، ...حتتوي على صناديق متعددة لتوضع 

لسيارة إىل مكبات الطمر أو املصانع املخصصة لعمليات التدوير ومن الشروط الواجبة لعم ت  لية حيث يتم نقل احملتو
ت ودون أي تسرب أو وقوع شيء  لدقة ووجوب النقل السليم للمحتو النقل ولتحقيق الكفاءة املطلوبة هو أن متتاز 
ت  منها يف شوارع املدينة، وكذلك يشرتط أن تكون عملية النقل مستمرة وفق توقيتات زمنية متوافقة مع كمية النفا

ت، وقدرة مصانع ال لكميات اليت حيتاجها الستمرار العمل يف إعادة املتجمعة عند منابع النفا ت  تدوير الستقبال النفا
 .التدوير

ا ستكون أساس  :الفرز .ج  يعترب هذا املتطلب من املراحل األساسية واملهمة والصعبة بذات الوقت يف عملية التدوير أل
ثريها املتحقق سلبا أو إجيا على املخرجات النهائية يف إعادة التدوير،  مهم يف سهولة وصعوبة عملية إعادة التدوير و

، والثانية آليا: وميكن أن تتم عملية الفرز بطريقتني  .األوىل يدو
ئية واملعدات اليت تتطلب جهدا  :التفكيك .د  غالبا ما تستخدم عملية التفكيك ضمن عملية التدوير يف األجهزة الكهر

على هذا العمل لكونه عمل جمهد وصعب، ولكن ميكن جتاوز عملية بشر واضحا يف هذه العملية، رغم الكلف املرتتبة 
لقيام بعملية الفرم للمواد ولكي خترج يف النهاية مواد مطحونة وميكن فرزها بطرق ميكانيكية )الطحن(التفكيك اليدوي 

ها لذلك يتوجب الحقا، ولكن املشكلة هنا تكمن يف عدم نظافة هذه املواد وقد تبلغ مستوى عال من درجة اخلطورة في
اية  القبول يف العمل اليدوي يف التفكيك وحتمل تكاليف مضافة من أجل بلوغ النظافة املرجوة يف املواد املعاد تدويرها يف 

 .املطاف
والذي يعين اسرتجاع املخلفات املفيدة يف العملية اإلنتاجية " اإلنتاج األنظف"ظهر ومنذ فرتة نسبيا مصطلح  :النظافة .ه 

لتايل فإن اإلنتاج األنظف واعتماده من قبل الشركات املنتجة وبشكل صحيح سيعفيها من بدال من ال تخلص منها، و
حتمل املسؤولية البيئية، وعليه فإن متطلب النظافة يف سلسلة متطلبات عملية التدوير تعين استخالص املواد واألجزاء اليت 

ا مرة أخرى إىل خطوط اإلنتاج أو االستخدا  .مميكن إعاد
ستحصال املواد أو األجزاء من  :إعادة التدوير .و  هي املتطلب األخري من متطلبات عملية التدوير مبجملها واملتمثلة 

ت إلعادة استخدامها أو إدخاهلا يف عمليات إنتاجية الحقة، أو يف إرساهلا إذا ما كان معمل متخصص يف عملية  املكو
ا ومن األمثلة على ذلك هيالتدوير إىل اجلهات اليت حتتاجها أو جرى ا  : التفاق املسبق على تزويدها 

 إعادة الزجاج املعاد تدويره إىل مصانع الزجاج؛ 
 ا إىل مصانع اخلشب املضغوط؛  إعادة األخشاب وما يرتبط 
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 ت السليلوزية إىل مصانع الورق والكرتون؛  األوراق القدمية والصحف والنفا
 اخل...املواد الغذائية واألطعمة. 

ذن هذه املواد وغريها ستدخل مرة أخرى يف عملية تصنيعية جديدة وتكون مواد بديلة عن مواد ميكن أن تكون يف إ
  .أغلبها طبيعية

III - التجربة األملانية- من أعباء إىل منافع-:  
 تتبن ذلكل، فيها دهاتعقولبيئية ت املشكالد اديف تع، يبوروألد االحتاالصناعية يف ول ادلا مهأ نملانيا مأ دتع     

  .لبيئةاعلى  ظةحملافاالجتماعي مع دي واالقتصاداء األالقائمة على حتسني امة ادملستالتنمية ا قتيجية شاملة لتحقياسرتا
ت مل تعد تعترب مبثابة أعباء، وذلك بفضل سياسات التمكني        فيبدو من املمارسات األملانية يف إعادة تدوير النفا

ت املفيدة بيئيا إىل موارد يف أملانيا، كما والقوانني النافذة اليت تدعم بنشاط مناذج االقتصا د الدائري، وتقنيات حتويل النفا
  : هو مبني يف الشكل املوايل

ت إىل موارد يف أملانيا): 5(شكل رقم   تقنيات حتويل النفا

  )2016غايب، (  :املصدر

ت يف  االقتصــاد الــدائري، نقــدم مثــاال عــن احلــرم اجلــامعي األول يف أملانيــا ولتوضــيح التطبيــق العملــي إلدارة النفــا
ت وهــــو مقــــر اجلامعــــة البيئيــــة بريكنفيلــــد نكي، ( )ECB(اخلــــايل متامــــا مــــن االنبعــــا ، 2018هيــــك، كنــــاوس، و داســــا

  . )10-8الصفحات 
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بـــع جلامعـــة تريـــر للعلـــوم )1996عـــام  أنشـــئ(يعتـــرب مقـــر اجلامعـــة البيئيـــة بريكنفيلـــد ، مبثابـــة مقـــر جـــامعي فرعـــي 
التطبيقية، وهـو عبـارة عـن مبـىن جمـدد، كـان قـدميا مبثابـة مستشـفى غـري مسـتخدم للقـوات العسـكرية االحتياطيـة األمريكيـة، 

ت الصفرية، ليصبح املبىن أول مقر جامعي خـايل  حيث مت استخدام أساليب البناء احلديثة صديقة البيئة وتقنيات االنبعا
ت يف أورو عامـة وأملانيــا خاصـة ت الصـفرية املتطــورة، . متامـا مـن االنبعــا ومـن ضــمن جمموعـة واســعة مـن تقنيـات االنبعــا

حيافظ مقر اجلامعة البيئيـة بريكنفيلـد علـى اسـتقالليته مـن الطاقـة حـىت اآلن، مـن خـالل اسـتخدام الطاقـة الصـفرية املتجـددة 
ء–يتم توفري الطاقة . من خالل استخدام الكتلة احليوية املتاحة يف املنطقةواخلضراء، وذلك  بواسطة حمطـة -احلرارة والكهر

ت  ت اخلشـبية املتاحـة يف املنطقـة والنفـا جماورة للكتلـة احليويـة وهـي حمطـة متكاملـة للحـرارة والطاقـة، والـيت تسـتخدم النفـا
  .العضوية البلدية الصلبة

مــع الصــناعي صــديق البيئــة )IS(التكامــل الصــناعيواســتنادا إىل مبــدأ  ، يــرتبط مقــر اجلامعــة البيئيــة بريكنفيلــد 
ء ذات اجلهد املنخفض  اور، عن طريق نظام التدفئة املركزي وشبكة نقل الكهر ئية(ا ، وحىت يتم )لتدفقات الطاقة الكهر

اورة القائمة على الكتلة احليويةتبادل التدفقات يتم تزويد الكتلة احليوية يف احلرم اجلامعي إ   . ىل حمطة الطاقة ا
ميغــا  28، ولــديها قــدرة حراريــة مثبتــة بســعة 1997أنشــئت حمطــة الطاقــة القائمــة علــى شــرائح اخلشــب يف عــام 

، الناجتـة عـن األعمـال احملليــة  65000واط، حيـث تسـتخدم حـوايل  طـن مـن األخشـاب منخفضــة ومرتفعـة التلـوث سـنو
طــن  37.5ميجـا واط وإنتـاج  8ت وأعمـال الزراعـة والبسـتنة الطبيعيـة والصـناعة، وذلـك إلنتـاج احلـرارة بسـعة إلدارة الغـا

ـاورة،  8.3لكل ساعة من البخار وما يصل إىل  ء ملقر اجلامعة البيئية بريكنفيلـد واملرافـق الصـناعية ا ميجا واط من الكهر
ء الوطنية   .وشبكة الكهر

إلضافة إىل ذلك فإ ن وحدة التوليد املشـرتك للطاقـة تسـتخدم إنتـاج الغـاز احليـوي مـن جهـاز املعاجلـة الالهوائيـة و
ت بريكنفيلد األملانية  40000القريب الذي يعاجل حوايل  ، اليت يتم مجعها من بلد ت البيولوجية سنو مبا (طن من النفا

ت العضوية األخرى ملقر اجلامع ش) ة البيئية بريكنفيلديف ذلك املواد الغذائية والنفا د كريوز يتم توفري املنتجات الثانوية . و
ت احليويـة للمــزارعني احملليــني ســواء كمخلفــات سـائلة أو صــلبة، وذلــك الســتخدامها كســماد  مـن املعاجلــة الالهوائيــة للنفــا

ت اإلقليميـة بشـكل لتـايل يـتم إغـالق دورة املغـذ األمـر الـذي يقلـل مـن . مسـتدام وحمسنات للرتبة يف األراضي الزراعية، و
ت التقليديـة ت احليويـة يف مكبـات النفـا كمـا أن هـذا االجـراء يعـزز . تلوث الرتبة واملياه واهلواء بسبب التخلص من النفا

االقتصاد اإلقليمي عن طريق احلد من اهلدر النقدي، وذلك من خـالل تقلـيص احلاجـة إىل شـراء األمسـدة الصـناعية إلنتـاج 
هويعـــرض . احملاصـــيل ت إىل مـــوارد لـــدى مقـــر اجلامعـــة البيئيـــة بريكنفيلـــد  الشـــكل أد املخطـــط اهليكلـــي لنظـــام حتويـــل النفـــا

  :األملانية إىل منوذج االقتصاد الدائري
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ت إىل موارد جبامعة بريكنفيلد): 6(شكل رقم   املخطط اهليكلي لنظام حتويل النفا

  
نكي،   هيك،( :املصدر   )9، صفحة 2018كناوس، و داسا

ت إىل موارد واليت وضعتها اجلامعة البيئية بريكنفيلد األملانية  إلضافة إىل ما سبق، فإن هذه املبادرة املتعلقة بتحويل النفا
لفعل عددا كبريا من الوظائف املباشرة وغري املباشرة يف قطاعي الطاقة واإلدارة  ا مبثابة . البيئيةقد أوجدت  كما أ

دي" ا " مشروع ر ت الصفرية واالقتصاد الدائري، كما أ ساليب االنبعا على املستوى اإلقليمي والوطين فيما يتعلق 
ت اإلقليمية يقوم عددا كبريا من الطالب والباحثني وموظفي . تعترب أسلوب فعال لنشر املعرفة التنموية على املستو

رة هذه الكلية سنو لالستفادة من املثال العملي املطبق، الذي القطاعني العام  واخلاص ومجاعات املصاحل واملواطنني بز
 .ينظم كجزء من جهود املعرفة لدى اجلامعة البيئية بريكنفيلد األملانية

  : خامتة
ت والتوجه حنو االقتصاد الدائري من أهم املواضيع اليت القت اهتماما ك بريا من طرف الدول يف السنوات تعد إدارة النفا

ت كمدخل لالعتماد والتوجه حنو االقتصاد الدائري   .األخرية، وقد أتت هذه الدراسة لتوضيح آلية إعادة تدوير النفا
  :ومن خالل هذه الدراسة، سنعرض خمتلف النتائج اليت مت التوصل إليها

 خدام ومعاجلة املوارد بطرق خمتلفة وأكثر االقتصاد الدائري هو يف األساس منوذج اقتصادي يهدف إىل است
 فعالية؛

  جتاه تطوير ثقافة االقتصاد الدائري الذي يشكل جزء من منظومة متكاملة توفر حال للمشاكل البيئية الدفع 
 وذلك إلحداث التوازن بني االقتصاد والبيئة؛

  ت كمورد لتحقيق اهلدف العام؛يركز االقتصاد الدائري على إعادة التدوير من خالل إعادة استخدام  النفا
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  ا ت جديدة وتشجيع تطبيقها على أ ت هو الكشف عن إمكا اهلدف الرئيسي من عملية إعادة تدوير النفا
  .طرق مستقرة إلعادة هندسة وتعديل التقنيات الصناعية والبيئية املختلفة
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دراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع االستثماریة ودورھا في تحقیق التنمیة المحلیة 
 المستدامة 

Feasibility studies of the investment projects and their impact 
on the achievement of the local sustainable development  

  
  مليانةجامعة مخيس  ،-أ-أستاذ حماضر  :1دمحم زبري -
  جامعة تبسة ،-أ-أستاذة حماضرة  :2سارة حليمي -
ن فتيحة -   جامعة مخيس مليانة ،-ب-أستاذة حماضرة :3 بوز
   
 

  ملخص 
 حتقيق التنميةدف هذه الورقة البحثية إىل حماولة توضيح الدور الكبري الذي يلعبه تبين وتطبيق دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية يف 

ثمارية، من احمللية املستدامة، حيث أن حتقيق هذه األخرية يف أي بلد يرتبط يف احد أهم جوانبه على تبين دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االست
د ة العبء البيئي على خالل مسامهتها الكبرية يف ترشيد وضبط االستخدامات املادية واملالية والبشرية حمليا وتصويب مسارها بيئيًا مع مراعاة عدم ز

 .املوارد الطبيعية على املدى القصري والطويل، وهذا ما ينعكس على جوانب التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية احمللية
 .التنمية احمللية املستدامةدراسة اجلدوى البيئية، املشاريع االستثمارية، دراسة اجلدوى االقتصادية،     :الكلمات املفاتيح

       Q13:Q01، Q22 صنيفالت
  

Abstract  
      This research work aims at clarifying the role that can play the economic feasibility study in the 
achievement of the local sustainable development, so as to throw the light on the prime importance of 
the economic feasibility study to achieve successful investment projects in any country, provided that it 
respects certain human and material and money and environmental standards. Thus, we can 
guarantee a local sustainable development . 
Key words: Investment projects, economic feasibility study, local sustainable development  
Jel Codes Classification : Q01, Q13, Q22  

 

  : مقّدمة -
تعترب قضية التنمية املستدامة أبرز القضا اليت تواجهها البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء، لذلك أصبحت 

ا  قتصادا من خالل العمل على حسن استخدام مواردها نظرا حملدودية هذه هذه الدول تسعى جاهدة للنهوض 
  .املوارد من جهة، وحاجات أفرادها الالحمدودة واملتجددة من جهة أخرى
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كما يعترب املشروع االستثماري أحد األركان األساسية يف عملية التنمية، والركيزة األساسية يف البنية االقتصادية         
املسرية التنموية، كون االستثمار هو املقوم األساسي لنموذج النمو االقتصادي واالجتماعي ألي بلد، واحملور الرئيسي يف 

   .فهو ليس هدفا يف حد ذاته بل وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية بصورة أعم وأمشل
ام بدراسة جدوى تلك فأحد أسباب فشل املشاريع االستثمارية يف العديد من الدول النامية يعود إىل عدم القي

املشاريع وعدم املفاضلة بينها للوصول إىل املشروع األنسب الذي حيقق اكرب املنافع االقتصادية واالجتماعية والبيئية على 
املستوى احمللي، ألن عدم القيام بدراسة جدوى تلك املشروعات الفاشلة يعين املزيد من إهدار املوارد اليت هي يف أمس 

لتنمية احمللية، لذا فإن عملية املفاضلة بني املشاريع ميكن أن تكون مبثابة وسيلة لتحقيق االستخدام األمثل احلاجة إليها ل
للموارد احمللية املتاحة، ومن هنا يتأتى دور دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية كمرحلة أساسية قبل اختاذ قرار 

  .االستثمار من عدمه
ألبعاد االقتصادية واالجتماعية وقد اهتم الباحثني  يف جمال دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية 

فقط، يف حني أمهلوا اجلانب البيئي، حيث اعتربوا ان دراسة املشروعات من الناحية البيئة تطلب مبالغ مالية كبرية، كما 
ا عملية غري ضرورية، وبذلك فقد جتاهلوا االعتبارات البيئية، ولكن مع تزايد الضغوط على املوارد الطبيعية والبيئية  ا

وتدهور العديد من هذه املوارد واستنزافها، أدرك الكثري من االقتصاديني قصر وجهة نظرهم، وأيقنوا أن إغفال اجلانب 
ت املشروعات على املدى البعيد، خاصة بعد صدور العديد من القوانني اليت  أصبحت جترب البيئي يؤثر سلبًا على اقتصاد

اهليئات واملنظمات على احلفاظ على البيئة من التلوث، وبذلك وجب مراعاة األبعاد البيئية عند دراسة املشروعات 
االستثمارية اخلاصة خبطط التنمية احمللية والوطنية من أجل محاية البيئة من جهة، وضمان جناح تلك املشروعات واستمرارها 

  .من جهة أخرى
  :دراسة وحتليل هذا البحث قمنا بطرح اإلشكالية الرئيسية التالية ومن اجل      

  التنمية احمللية املستدامة؟ ما مدى مسامهة دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية يف حتقيق
  :تتمثل األهداف الرئيسية هلذه الدراسة يف :أهداف الدراسة

  التعرف على ماهية املشاريع اإلستثمارية، -
  التعرف على اإلطار العام ملوضوع دراسة اجلدوى االقتصادية، -
  التعرف على االبعاد الرئيسية للتنمية احمللية املستدامة -
التعرف على الدور الذي تلعبه دراسة اجلدوى االقتصادية يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية  -

  .والبيئية على املستوى احمللي والوطين
دف االجابة على إشكالية الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي من خالل وصف موضوع دراسة  :منهج الدراسة

إلضافة اىل وإبراز مدى مسامهتها يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة   .اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية، 
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ملوضوع حمل الدراسة من خمتلف جوانبه، سيتم تقسيم البحث ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة   :هيكل الدراسة واإلملام 
   :إىل ثالثة حماور رئيسية هي

  .اإلطار النظري لدراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية: احملور األول
  .مدخل للتنمية احمللية املستدامة: احملور الثاين

  .دية للمشاريع يف حتقيق التنمية احمللية املستدامةمسامهة دراسة اجلدوى االقتصا: احملور الثالث
I - اإلطار النظري لدراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية:  

عتبار أن املشروع االستثماري هو اللبنة األساسية اليت يبىن عليها اقتصاد أي بلد كان، واملكون الرئيسي من 
ت عملية التنمية االقتصادية  واالجتماعية، ظهرت ضرورة القيام بدراسة وتقييم مث اختيار املشاريع الناجحة اليت مكو

 .تساهم يف عملية التنمية والتقدم االقتصادي وحتقيق الرشادة والعقالنية
I -1- املشاريع االستثمارية:  

سات واألفراد كانت وال تزال املشاريع االستثمارية مبختلف أنواعها وأحجامها تشكل حافز وفرص هامة للمؤس
 .على حد سواء، وذلك نظرا للمنافع والعوائد اليت ميكن أن تعود على هؤالء املستثمرين

I -1-1- مفهوم املشروع االستثماري  
تناولوا هذا  الذين االقتصاديني فمعظم االستثماري، املشروع ومفهوم معىن بتحديد يتعمق فيما اآلراء تعددت لقد

وهذا نظرا للتداخل الكبري بني املصطلحني، إال أن  االستثماري، املشروع ذكر دون االستثمار مفهوم على يركزون املوضوع
ألفكار اليت على أساسها  عتبار أن املشروع يسبق العملية االستثمارية، كونه يتعلق  جلانب الزمين،  الفرق بينهما يرتبط 

  . يقام املشروع االستثماري
ت عرفت مجعية إدارة املشاريع الرب  يطانية املشروع على انه جمموعة من األنشطة املرتابطة غري الروتينية هلا بدا

ت زمنية حمددة يتم تنفيذها من قبل شخص او منظمة لتحقيق أداء وهدف حمدد يف اطار معايري الكلفة، الزمن،  ا و
  )29، صفحة 2018موسى، ( .واجلودة

املشروع اإلستثماري على أنه فكرة حمددة إلستخدام بعض املوارد االقتصادية بطريقة معينة ولفرتة وقد عرف 
دمحم و ( .معينة، للوصول إىل هدف معني أو عدة أهداف، على أن تزيد منافع املشروع على تكاليف إنشائه وتشغيله

  )33، صفحة 2010سامي، 
على أنه جمموعة متكاملة ومتتالية من النشاطات والعمليات ذات الطابع اإلستثماري، يستهلك كما عرف   

دف احلصول على عوائد مالية وغري مالية خالل فرتة زمنية ) مالية، بشرية، مادية(موارد حمددة  إلنتاج سلع وخدمات 
  )19، صفحة 2011غنية، ( .معينة

ستثمار يهدف إىل إنشاء أو توسيع أو تطوير بعض "فمفهوم املشروع االستثماري يشري إىل   اقرتاح خاص 
دة إنتاج السلع أو اخلدمات يف جمتمع خالل فرتة زمنية معينة، وانه ويف أغراض التقييم يعترب املشروع  دف ز التسهيالت 
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قي االستثمارات، وميكن للمشروع أو االقرتاح االستثماري أن وحدة استثمارية ميكن متييزها فنيا وجتار واقتصاد  عن 
  )11، صفحة 2006امني، ( ."خذ عدة أشكال، وتلتزم إمكانية تقييمه يف ظل هذه املشاكل

ؤسسية واإلجراءات حزمة أنشطة االستثمار واإلجراءات امل"ويف نفس السياق يعرفه البنك الدويل على انه 
فهو  )10، صفحة 2007إبراهيم ، ( ".األخرى اليت تستهدف مجيعها حتقيق هدف تنموي معني خالل فرتة زمنية حمددة

سلوب  عبارة عن كيان تنظيمي مستقل يديره منظم أو أكثر يقوم بدمج ومزج عناصر اإلنتاج املتاحة بنسب معينة و
دف إنتاج سلعة أو خدمة تطرح يف السوق إلشباع حاجات خاصة أو عامة خالل فرتة زمنية معينة منور و ( .معني، 

    )330 ، صفحة2007مغراوة، 
I -1-2-  عناصر املشروع الناجح 

، صفحة 2005مؤيد و حممود ، ( :يتميز املشروع الناجح عن غريه من املشاريع بوجوب توفر أربعة عناصر رئيسية هي
22(  
  ال للمشروع وما مت تنفيذه يف كل يقصد بذلك وجود تباينات قليلة بني توقعات املستفيد النهائي : Scopeا

 .مرحلة من مراحل املشروع
  الكلفةCost :يقصد بذلك حتقق اقل ما ميكن من االحنرافات بني التكاليف املقدرة والفعلية. 
  اجلدولةSchedule :اية مجيع مراحل املشروع  .ويعين ذلك السيطرة على توقيتات بداية و
  رضا املستهلكCustomer satisfaction :يث يتم تلبية املشروع لالحتياجات الرئيسية للمستهلكحب.  

I -2- اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية دراسة  
لعديد من املتغريات االقتصادية  يعترب قرار االستثمار من أهم القرارات االقتصادية وأخطرها، وذلك الرتباطه 

جتاهها، لذا تظهر ضرورة قيام املستثمر  بدراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع حىت يتسىن له اختيار الصعب التنبؤ 
 .أفضلها واحلد من املخاطر واخلسائر احملتملة هلا

I -1-1- مفهوم دراسة اجلدوى االقتصادية 
نظرا لألمهية الكبرية اليت يكتسيها موضوع دراسة اجلدوى االقتصادية، فقد عمد عديد الباحثني إىل تقدمي 

  :اليت ميكن االقتصار على أمهها على النحو التايلجمموعة من التعاريف 
ا جمموعة من الدراسات العلمية الشاملة لكافة جوانب املشروع أو  - تتميز دراسة اجلدوى االقتصادية 

املشروعات املقرتحة، واليت قد تكون إما بشكل دراسات أولية أو نوع من أنواع الدراسات التفصيلية أو الفنية، 
خالهلا ميكن التوصل إىل اختيار بديل أو فرصة استثمارية من بني عدة بدائل أو فرص استثمارية واليت من 

لدقة واملوضوعية والشمولية حممود، ( .مقرتحة، كما تعد وسيلة تساهم يف عملية اختاذ القرار االستثماري تتصف 
  )37، صفحة 2009حسني ، و إبراهيم ، 
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 اإلنتاجية الطاقة حتدد اليت الدراسة تلك ا اجلدوى دراسة املتحدة لألمم الصناعية التنمية منظمة وتعرف -
 استثمارية وبتكاليف اخلام، للمواد مالئمة لإلنتاج، حمددة فنية طريقة ستخدام خمتار موقع يف للمشروع
يرادات مقررة، وتشغيلية   )22، صفحة 2009شقري و اسامة ، ( .االستثمار على حمددا عائدا حتقق متوقعة و

دف إىل بيان مدى قدرة جناح املشروع من    فهي بذلك تشري إىل جمموعة الدراسات املتكاملة واملرتابطة اليت 
  .ية، واملاليةفشله، هذه الدراسات تتمثل يف كل من الدراسة البيئية، والقانونية، والتسويقية، والفن

ا دراسة اجلدوى يف النقاط التالية   )20-18، الصفحات 2003أمحد ، (: وميكننا تقدمي أهم اخلصائص اليت تتميز 
ا جمموعة متكاملة من الدراسات املتخصصة تتسلسل يف شكل مراحل متتالية ومتتابعة، ويف كل مرحلة يتم  - أ

 . دراسة جانب أو جمال معني
دراسة اجلدوى الزمة لكل أنواع املشروعات مهما كانت أهدافها حيث جندها مطلوبة للمشروعات العامة، كما  -

 . عات الزراعية والصناعية واخلدمية أيضاهي مطلوبة للمشروعات اخلاصة، ويف املشرو 
يتم يف كل مرحلة استخدام جمموعة من األساليب واألدوات التحليلية ختتلف عن األخرى، مثال جند يف الدراسة  -

لطلب وأساليب قياس السوق، ويف الدراسة الفنية اهلندسية يتم االستعانة  التسويقية تستخدم طرق التنبؤ 
 . اخل... أسلوب بريت، الربجمة اخلطية،: ليب حبوث العمليات مثلألساليب الكمية وأسا

تتطلب دراسة اجلدوى اشراك عدد كبري من اخلرباء املتخصصني ملا تطلبه من أنواع خمتلفة من املعارف اإلدارية  -
 . اخل... والتقنية واالقتصادية والتسويقية واملالية 

 . حلة التالية هلاتعترب نتائج كل مرحلة من الدراسات مدخالت للمر  -
 . حجم هذه الدراسة وتكلفتها تتوقف على حجم هذا املشروع وطبيعة حجم األموال املستثمرة فيه -
 . تقييم فكرة املشروع من عدة جوانب متكاملة يتوقف عليها اختاذ تنفيذ ومتويل املشروع من عدمه -
 التنفيذ لضمان احلفاظ على املوارد إن دراسات اجلدوى هي منوذج حماكاة للمشروع يتم تصويره قبل البدء يف -

 . النادرة من الضياع
I -1-2- أمهية دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية:  

لنسبة للفرد املستثمر او للمشروع  او حىت للدولة ) املؤسسة(لدراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية أمهية كبرية 
ت البلد(   :ميكن توضيحها فيما يلي، واليت )اقتصاد

 لنسبة للفرد لنسبة للمستثمر الفرد وذلك لألسباب التالية: األمهية  لغة  حيي ( :لدراسة اجلدوى أمهية كبرية و
  )19، صفحة 2003، 

 . ضخامة املبالغ املستثمرة يف بعض األحيان كاملشروعات الصناعية الضخمة -
البيئة االقتصادية اليت تعمل فيها املشروعات االستثمارية واليت حتمل يف كثري من األحيان متغريات متعددة  -

 . ومتنوعة تؤكد وجود عنصر املخاطرة وعدم اليقني يف تلك البيئة االقتصادية
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ا حتقق للفرد املستثمر ما يلي   : لذا البد من القيام بدراسة اجلدوى أل
املبدئية أو التمهيدية على مدى وجود فرص استثمارية أو أفكار جديدة تستحق املزيد من  تبني دراسة اجلدوى -

 .الدراسة التفصيلية
 . على ضوء نتائج دراسات اجلدوى ميكن للمستثمر الفرد أن يفاضل بني الفرص االستثمارية املتاحة لديه وترتيبها -
ميكنه إتباعه من خالل مراحل تنفيذ املشروع حبيث نتائج دراسات اجلدوى تعترب كمرشد للمستثمر الفرد والذي  -

 . ميكن الرجوع إليه يف خمتلف مراحل التنفيذ
 لنسبة للمشروع   : األمهية 
تعترب املشروعات يف أي بلد مبثابة الركيزة اليت تعتمد عليها عملية التنمية فأية خطة ما هي يف الواقع إال جمموعة  -

 . هداف التنميةمن املشروعات اليت تقام قصد حتقيق أ
قامة املشروع مثل شراء األرض، إقامة املبىن توريد اآلالت،  - تعترب دراسة اجلدوى أساسا الختاذ القرارات اخلاصة 

 وما يلزم لكل منها من دراسات وإجراءات وعقود وقرارات تنفيذية ... 
املشروع ليس هدفا يف حد ذاته  إظهار مدى قدرة املشروع على حتقيق األهداف اليت يقوم من أجلها إذ أن إقامة -

ا بغرض احلصول على منافع مادية معينة   وإ
ملا كان أي مشروع يتكون من جمموعة متكاملة ومتداخلة من األنشطة واليت تتطلب ممارسة العملية اإلدارية من  -

البشرية واليت عادة ما ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وأنه يعمل اعتمادا على مزيج من اإلمكانيات واملوارد املادية و 
لندرة فإنه يقتضي ضرورة القيام بدراسة اجلدوى اليت تساعد يف النهاية على اختاذ القرار االستثماري  تتصف 

نشاء املشروع من عدمه  . اخلاص 
ا على  - ملشروع ومدى توفرها وقدر تساهم هذه الدراسة يف حتديد املصادر املناسبة لتمويل االحتياجات اخلاصة 

ألموال عند احلاجة إليها إىل أي حد سوف يتحقق عائد جمز من وراء استثمار هذه األموال  .تزويد املشروع 
 لنسبة للدولة تساهم دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات يف حل املشكلة العامة للندرة النسبية : االمهية 

تمع و يت هذه املسامهة من خالل حتديد الفرص االستثمارية للموارد يف مواجهة االحتياجات املتزايدة لألفراد وا
املتاحة على مستوى االقتصاد الوطين مث التوصل إىل ترتيب هذه الفرص تبعا ألمهيتها وأولويتها األمر الذي يؤدي 

  . إىل أفضل ختصيص وتوزيع للموارد االقتصادية مبا يضمن أفضل عائد هلا
I -1-3-  مراحل دراسة جدوى املشاريع 

تعترب دراسة اجلدوى االقتصادية إحدى أهم مراحل دورة حياة املشروع االستثماري، وعنصر رئيسي من عناصر 
  :إدارة وتسيري املشروع، فهي متر مبجموعة من املراحل اليت ميكن توضيحها من خالل الشكل التايل
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  مراحل دراسة اجلدوى االقتصادية الختاذ القرار االستثماري: )1( رقم الشكل

  
  )22، صفحة 2009شقري و اسامة ، دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات االستثمارية، (: املصدر

II - مدخل للتنمية احمللية املستدامة:  
  .مفهوم التنمية احملليةقبل اإلشارة إىل مفهوم وأمهية وأهداف التنمية احمللية املستدامة وجب علينا أوال اإلشارة إىل 

II -1- مفهوم التنمية احمللية:  
ــا العمليــة الــيت يــتم مبقتضــاها االنتقــال مــن حالــة  لقــد تعــددت مفــاهيم التنميــة حســب تعــدد االراء حيــث ميكــن تعريفهــا 

دة متوس الدخل احلقيق ي وحتسني التخلف إىل حالة التقدم وهذا حيدث من خالل التغري الشامل واملتواصل املصحوب بز
 .نوعية احلياة وتغري هيكلي يف االنتاج

أما التنمية احمللية فهي تلك العمليات اليت توحد بني جهد االهايل وجهد السلطات احلكومية، لتحسني االحوال 
تمعات يف إطار حياة االمة ، حبيث ت قوم االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات احمللية ، وحتقيقا لتكامل هذه ا

  :هذه العمليات على عاملني أساسيني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فكر
 ة

 دراسة الجدوى المبدئیة

 ال نتائج ھذه الدراسة ؟؟؟

صرف النظر عن 
الفكرة والبحث عن 

 فكرة أخرى
 نعم

 دراسة الجدوى التفصیلیة وتشمل

 االجتماعیة المالیة الفنیة التسویقیة القانونیة البیئة

 تقییم
  المشروع االستثماري

 تحلیالت
 الحساسیة

 اتخاذ القرار االستثماري

 بدء التنفیذ
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  .مسامهة املواطنني أنفسهم يف اجلهود املبذولة لتحسني مستوى معيشتهم -
تمع  - ا تشجيع املبادرة واملساعدة الذاتية واملتبادلة بني عناصر ا توفري ما يلزم من اخلدمات الفنية وغريها بطريقة من شأ

أن احملرك االساسي للتنمية يتمثل يف اإلعتماد عل خصوصية البيئة احمللية من مورد وجعل هذه العناصر أكثر فعالية ،أي 
حتياجاته  عتبارها طاقات للمشاريع التنموية احمللية حيث أن العنصر البشري أدرى من غريه  بشري ومتويل مايل ذايت، 

يف االستقالل املايل، ومن مث يف صنع القرار  التنموية، كلما اعتمدت اجلماعة احمللية على مواردها املالية كلما تدرجت 
  )16، صفحة 2016فاطمة ، ( . التنموي احمللي وفق معاير وقيم إجيابية إضافية يستفيد منها املواطن

  مفهوم التنمية احمللية املستدامة -1
تمع احمللي فيما خيصهم من القرارات، ووضع  التنمية املستدامة يف أي جمتمع ال ميكن أن تتم بغري مسامهة أفراد ا

تمع بل تعترب الذراع األمثل لتكملة اجلهد  اخلطط وتنفيذها، فاجلانب احلكومي الرمسي ليس مِسؤوال وحده بل مشاركة ا
والشاهد على ذلك أن كثريا من الربامج واملشاريع مل تنجح وفشلت يف  )123، صفحة 2016سعد الدين، (، احلكومي

تمع احمللي يف إدارة ما يليه مشاركة يف التنمية، هذا يف ظل إيديولوجية تغلب عليها فكرة  حتقيق أهدافها بسبب غياب ا
  .العدل والتوازن بني األجيال

ا  على املستدامة احمللية التنمية تعرف تمع ا يتمكن اليت العملية تلك"أ  وأهدافه، حاجاته حتديد من احمللي ا
ا، وفقا واألهداف احلاجات هذه وترتيب  مبا واألهداف احلاجات تلك ملقابلة العمل يف والرغبة الثقة إذكاء مع ألولو

  )02، صفحة 2008موسى و دمحم، ( ."للخطر القادمة األجيال قدرة تعريض دون الراهنة األجيال حلاجات يستجيب
االستثمارات  توجيه مع املتاحة املوارد احمللية استغالل مفادها اليت املستدامة احمللية التنمية مفهوم من وانطالقا

 تلبية يف املستقبلية مع احلاضرة اإلمكانيات تعزيز أجل من وهذا التنمية مع تتكيف متطورة جد تقنيات ستخدام
 ال املستدامة احمللية التنمية :مثل العامة املالحظات بعض إىل يصل املفهوم لذلك واملتفحص احملليني، السكان احتياجات

ا كما البعيد، املستقبل امتداد مع البشر جلميع النفع تقدم ولكن آخر، دون مكان ويف األخرى دون بفئة تعتين  تفي أ
 جلميع مشوهلا مع والتواصل، االستمرار مع الستقرار تتصف وهي القادمة، ألجيال املساس دون احلاضرين مطالب بتلبية

  . البيئية االجتماعية، االقتصادية، التنموية األبعاد
  أبعاد التنمية احمللية املستدامة  -2

  :تتمثل األبعاد اليت تتشكل منها التنمية احمللية املستدامة يف ما يلي
  البعد االقتصادي  -  أ

 حيافظ والذي مستمر بشكل واخلدمات السلع إنتاج من يتمكن الذي النظام هو املستدام االقتصادي النظام
 اجتماعية إختالالت حدوث مينع وأن والدين، العام الناتج بني ما االقتصادي التوازن من لإلدارة قابل معني مستوى على

 األدوات و الوسائل جمموعة من االقتصادي البعد يتشكل كما ة،"الفقر الطبقة لصاحل الدخل توزيع إعادة جيب حيث
تمع ألفراد الرفاهية حتقق اليت  أيضا يتضمن و رشيد، استخدام منهج وفق املتاحة املوارد على احملافظة على تعمل و ا
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، 2008فريدة، ( .املستدامة احمللية التنمية يف شريك عتباره للريف االقتصادي الدور إبراز إمكانية االقتصادي البعد
  )06صفحة 

 البعد االجتماعي   -  ب
 من جيعل والذي اإلنساين البعد ميثل حيث املستدامة، التنمية به تتميز الذي البعد مبثابة االجتماعي البعد يعد

 والتعليم كالصحة االجتماعية اخلدمات وإيصال السياسي االختيار يف التطوير وعملية االجتماعي لاللتحام وسيلة النمو
 املساواة فكرة ودمج النسائية حىت الشعبية واملشاركة السياسية واحملاسبة االجتماعي النوع يف املساواة وحتقيق حمتاجيها إىل
تمع أفراد بني   .القرار صنع عملية يف ا

  البعد البيئي  -  ت
 وجتنب الطاقة ومصادر البيئة حبماية اخلاصة التشريعات صدار الهتمام املستدامة احمللية التنمية مبادئ تنادي

 على احلفاظ أجل من وهذا نفسها، جتديد على املتجددة املوارد قدرة جتاوز غري املتجددة وعدم للموارد الزائد االستنزاف
  .املستقبلية واألجيال الصاعد اجليل ملصلحة والتدهور االستنزاف من الطبيعية املوارد

  التكنولوجيالبعد   -  ث
لتايل الصناعية احمللية املرافق يف نظيفة تكنولوجية استعمال إىل املستدامة احمللية التنمية تسعى  التكنولوجيات إىل التحول و

 الكيماوية املواد التدرجيي من للتخلص تستخدم اليت التكنولوجيات على واالعتماد للبيئة الصديقة والتقنيات األنظف
العتماد حلمالت قانونية، نصوص وفرض احملسنة التكنولوجيات على وذلك   انبعاث من للحد التوعوية والقيام 

  .الغازات
III-  دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع يف حتقيق التنمية احمللية املستدامةمسامهة:  

العمل، وقد أثبتت فاعليتها يف تُعّد املشروعات االستثمارية األداة األهم لتحقيق التنمية االقتصادية وتوفري فُرص 
عتبارها مشاريع تساهم يف حتقيق عّدة أهداف اجتماعية واقتصادية،  نويع االقتصادي  ت الدول، من خالل التّ اقتصاد
إلبداع و النّمو والتّشغيل وصوال اىل حتقيق النّمو  رورا  كافحة الفقر وضمان اإلدماج االجتماعي واالقتصادي مُ تتمثل يف مُ

نمية الشاملة واملستدامة وهذا من خالل تلبية حاجيات السوق احمللي، وحىت السوق اخلارجي، فهي قادرة على خلق والتّ 
قارنة وعليه ازداد يف اآلونة االخرية االهتمام مبجال املشاريع االستثمارية وأخذ حيزا كبريا يف سياسات . فُرص العمل أكثر مُ

ُكومات، فانتهجت الدول وخاصة النّا ال، إال أن حتقيق هذه األهداف مرهون احل مية منها عّدة اسرتاتيجيات يف هذا ا
  .مبدى قدرة هذه الدول على مواجهة املشاكل اليت تقف عائقا يف وجهها

يت إال بوجود نوعية البيئة اجليدة، وميكن  وإذا كانت التنمية املستدامة ضرورة ملحة لرفاهية األفراد، فان ذلك لن 
دخال املعايري البيئة من خالل تنفيذ دراسات التقومي البيئي لدفع عجلة التنمية وحتقيق استغالل متوازن حتقيق ذلك 

منور و فتيحة، دراسة اجلدوى البيئية ( .لعناصر البيئة، حبيث ال تتجاوز املشروعات قدرات وطاقة حتمل النظام البيئي
   )347، صفحة 2009االستثمارية، للمشاريع 



 

 دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية ودورها يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة: عنوان املقال
ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ــ

ن فتيحةسارة حليمي، ، دمحم زبري  .بوز

 

 
ة و  534 ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال  الجزائر-المقاوالت

 

ال أكثر جاذبية، وهذا ما أكدته    فتقييم املنافع البيئية للمشروعات الرشيدة بيئيًا جيعل االستثمارات يف هذا ا
ال كالدراسات اليت أشرف عليها البنك الدويل، واليت أوضحت وجود عالقة  العديد من الدراسات البيئية يف هذا ا

بني دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية واألمن البيئي والتنمية احمللية املستدامة، وميكن توضيح أكثر  وطيدة جتمع
   )63، صفحة 2011عقيلي ، ( :هذه العالقة من خالل كون دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية تعمل على

 .البيئة مبختلف عناصرها ومشروعات التنمية لتحقيق املصلحة املتبادلة بينهما حفظ التوازن بني -
ملتطلبات البيئية  - حتقيق القدر املطلوب من املتابعة والرقابة البيئية املستمرة للمشروعات التنموية مبا يكفل التزامها 

 .اليت حتقق هلا النجاح واالستمرارية
القرارات بتوضيح الرؤى اآلنية واملستقبلية للمردودات البيئية االجيابية املساعدة على عملية صناعة واختاذ  -

ر السلبية،  والسلبية، ليسهل اختاذ اإلجراءات املالئمة واقرتاح احللول والبدائل املناسبة للعمل على تفادي اآل
 .وخاصة يف مرحلة إعداد خطط املشروعات وأثناء تنفيذها

مبختلف عناصرها ملنع تدهورها واستنزافها، وجعلها قادرة على التجدد لتلبية حتقيق احلماية املنشودة للبيئة  -
  . احلاجات املتزايدة عليها

عتبارمها        والشك أنه من األنسب أال يتم النظر إىل كل من دراسة اجلدوى البيئية ودراسة اجلدوى االقتصادية 
احمللية املستدامة، أو التنمية املدعمة بيئيا، ال بل أن الكثري نقيضان، وإمنا جيب اعتبارمها وجهان لعملية واحدة هي التنمية 

من الباحثني ذهب إىل ابعد من ذلك، حينما أكدوا أن اجلدوى البيئية جيب أن تكون هلا األولوية على اجلدوى 
جح قتصادية كما ميكن توضيح مسامهة دراسة اجلدوى يف حتقيق عملية التنمية اال  .االقتصادية يف أي ختطيط تنموي 

- 115، الصفحات 2007ضرار و نضال، (  :احمللية والوطنية من خالل إبراز أمهية هذه الدراسة على النحو التايل
114(   

ا الفرص االستثمارية من وجهة نظر التنمية االقتصادية مبا يساعد السياس - ة حتديد األفضلية النسبية اليت تتمتع 
 .االقتصادية على تقرير السياسات واحلوافز املالئمة الداعمة للقطاع اخلاص على تنفيذ هذه الفرص

إن عملية القيام بتنفيذ بعض الفرص دون القيام بدراسة اجلدوى اقتصاد يؤدي إىل إهالك وضياع بعض املوارد  -
أو خاصة بدون القيام بدراسات مستفيضة  فقبول تنفيذ فرص استثمارية جديدة سواء كانت ملكية عامة. االقتصادية

للجدوى سوف يرتتب عليه سوء استخدام بعض املوارد االقتصادية بدون مربر واليت قد تؤدي يف النهاية إىل ظهور العديد 
من نقاط االختناق يف النشاط االقتصادي والتضحية ببعض الفرص االستثمارية األخرى واليت لو مت استغالهلا واستخدامها 

جحة لكانت النتائج عكس ما هو حاصل، لكانت أكثر كفاءة وفعالية واقل تكلفة من وجهة النظر بع د دراسة كافية و
 .القومية

االستثمار يف مشروع  بشأنإن دراسة اجلدوى هي وسيلة عملية تساعد أصحاب رأس املال على اختاذ القرار املناسب  -
م املالية ويف ظل   .مستوى اقل من املخاطرةمعني وبقدر يتناسب مع قدرا
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لشروط املناسبة،  - إن دراسة اجلدوى هي وسيلة إلقناع مصادر وهيئات التمويل املختلفة بتقدمي الدعم املايل املناسب و
إلضافة إىل أن معظم البنوك ومراكز التمويل إن مل يكن مجيعها ترفض تقدمي أي نوع من املساعدات املالية  هذا 

مج لدراسة اجلدوى االقتصادية ملشاريعهمللمشروعات دون تقدمي   .هذه املشروعات بر
إن دراسة اجلدوى هي وسيلة علمية وعملية لتقييم املشروعات املقرتحة موضوع الدراسة وذلك وفق معايري اقتصادية  -

 .مالية قائمة على قرارات عقالنية رشيدة
لقرار االستثماري على املفاضلة بني فرص إن دراسة جدوى املشروعات هي وسيلة عملية تساعد اجلهة متخذة ا -

 .االستثمار املتاحة ومبا يضمن تعظيم هدف املستثمر
إن دراسة جدوى املشروعات هي وسيلة علمية وعملية تساعد اجلهة متخذة القرار على تعديل وتصويب خطط  -

 . اإلنتاج والتشغيل وذلك حسب التغريات والظروف احمليطة
  خامتة

ألولوية ضمن خمتلف االسرتاتيجيات االقتصادية، حظيت دراسة جدوى  املشاريع االستثمارية يف الدول املتقدمة 
ت يف جمال اختاذ القرار االستثماري، وختطت الكثري من املخاطر اليت تواجه تلك  ومتكنت من جتاوز الكثري من الصعو

ا يف الدول العملية، مما جعل هذه األخرية تتطور بشكل سريع وملموس يف شىت جماال ت االستثمار، يف حني أن مثيال
لعديد من النقائص واملشاكل اليت حتول دون القيام بعملية تقييم  النامية ومن بينهم اجلزائر مازال األمر عندها مرتبطا 

يع احمللية دقيقة وموضوعية تتماشى مع التوجهات احلديثة يف جمال دراسة اجلدوى وتقييم املشاريع االستثمارية خاصة املشار 
  .واجلوارية، االمر الذي انعكس على واقع التنمية احمللية املستدامة للعديد من أقاليم اجلمهورية

دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية تعد أداة علمية وعملية جتنب املستثمر وخمتلف اهليئات ان 
ختيار مشروع فاشل من جهة، واداة فعالة تساعد على واملنظمات العمومية احمللية منها واخلاصة املخاطر املتعلق ة 

املفاضلة بني جمموعة من املشاريع االقتصادية الختيار أحسنها من جهة أخرى، وهذا ما سيساهم يف تنمية اقتصادية 
 .واجتماعية وبيئية حملية مستدامة

لواقع وبناءا على ما تقدم من نتائج ومالحظات سنحاول فيما يلي تقدمي بعض التوصي       ات واالقرتاحات املتعلقة 
  :الوطين حول هذا املوضوع، واليت ميكن حصرها يف

وضع بنك للمعلومات يسمح للمستثمرين ومكاتب الدراسات واملختصني يف جمال دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم  -
 .املشاريع االعتماد عليها من اجل الوصول اىل نتائج دقيقة

لشق البيئي لدر  - اسات اجلدوى جيب أن يكون أول ما يتم تناوله بعد حتديد وتصفية الفرص االستثمارية االهتمام 
 .املتاحة للمشروع
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إلزام مجيع املشاريع االستثمارية سواء كانت صغرية أو كبرية، وخاصة العمومية منها بضرورة القيام بدراسة جدوى  -
ر البيئية احملتملة، وهلدر وإسرا ف املال العام يف مشاريع غري جمدية ميكن استغالهلا يف دقيقة وموضوعية، جتنبا لآل

 .مشاريع أخرى أكثر فائدة ومنفعة للصاحل العام
تكوين املسريين على مستوى املؤسسات العمومية يف جمال تقييم املشاريع واليت ال تزال تسري مبنطق تقليدي جدا يف  -

 .سياق حتديد اخليارات والبدائل
االقتصادية، وذلك من خالل تكوين األفراد  جدوى املشاريع دراسة منهج يف أساسية تغيريات إحداث ضرورة -

ا على الطرق واألساليب احلديثة  .املكلفني 
ال واليت ميكنها أن تكون فيما بعد عنصر خالق إلطارات وكوادر قادرة  - فتح مراكز التكوين املتخصصة يف هذا ا

خالل املرافقة كمكاتب الدراسات أو من خالل االستشارة، هذا  على ضبط موضوع اجلدوى االقتصادي سواء من
 وميكن توظيف هذه الطاقات البشرية املكونة يف جمال الرقابة واخلربة

ة، مع األخذ يف االعتبار ظروف  - االستفادة من الدراسات السابقة يف حتليل اجلدوى البيئية ملشروعات تنموية مشا
ثرياً على البيئة احمللية، ووضع جمموعة من  البدائل املقرتحة وتوضيح العائدات البيئية لكل بديل، واختيار أقل البدائل 

 .البيئة والسكان والتنمية
إشراك املواطنني احملليني يف عملية املفاضلة وتقييم املشاريع احمللية واجلوارية، حىت تدفعهم لتحمل املسئولية يف صون  -

  .البيئة واملشروعات اإلمنائية معاً 
  : اإلحاالت واهلوامش  - 

. التنمية احمللية املستدامة حمصلة حتمية لكرونولوجيا التنمية يف الفكر االقتصادي، مقال علمي منشور ، ، ، أفريل ، ). 2016. (عبد اجلبار سعد الدين
لد ) جامعة اجللفة، احملرر(   .123، )01العدد (02جملة إدارة األعمال والدراسات اإلقتصادية، ا

  .دار اليازوري: عمان .دراسة وتقرير اجلدوى: إدارة املشروعات اإلمنائية). 2007. (العتييب ضرار، و احلواري نضال
  .الوراق للنشر والتوزيع: عمان .22، إدارة املشاريع منهج كمي،، ، ، ص ). 2005. (الفضل مؤيد، و العبيدي حممود 

اء الدين   .زهران للنشر والتوزيع: عمان .دراسة اجلدوى االقتصادية). 2006. (امني، 
ت مشال افريقيا. دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية). 2009. (اوسرير منور، و بن حاج جياليل مغراوة فتيحة   ).العدد السابع(جملة اقتصاد

ت دة). 2017. (بسام فتحي اخليا لد . أثر اسرتاتيجيات ادارة املعرفة يف األداء التنظيمي الختبار الدور الوسيط للر جملة االقتصاد والتجارة، ا
  .168، )2العدد (25
جلامعة). 2016. (بن الدين فاطمة    .16، جملة االنسان، العدد الثالث. الدور التنموي للجماعات احمللية وعالقته 

واقع دراسات اجلدوى وتقييم املشاريع االستثمارية يف اجلزائر، رسالة ماجستري يف احملاسبة والتدقيق، جامعة العريب بن مهدي، ). 2011. (بن حركو غنية
  .أم البواقي، اجلزائر،

  .دار زهران للنشر والتوزيع: عمان .دراسة اجلدوى االقتصادية). 2006. (اء الدين امني
متطلبات األمن البيئي ودورها يف استدامة السياحة البيئية مبنطقة جازان، أطروحة دكتوراه يف العلوم األمنية، ). 2011. (غشوم طيب عقيلي حسن بن 

ض يف للعلوم األمنية، الر   .جامعة 
  .دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمان .املاليةدراسات اجلدوى االقتصادية و ). 2009. (حسني الوادي حممود، دمحم مسحان حسني ، و دمحم خريس إبراهيم 
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  .دار وائل: عمان .ادارة املشاريع املعاصرة). 2018. (خري الدين موسى
مداخلة ضمن امللتقى الوطين . اجلباية البيئية ودورها يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة). 2008, مارس 3-4. (سعداوي موسى ، و سعودي دمحم
ملدية. احمللية املستدامة البعد البيئي، مجعية األنوار لألنشطة العلمية و الثقافية الثالث حول التنمية   .املركز اجلامعي 

  .مؤسسة شباب اجلامعة: اإلسكندرية .دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم أصول املشاريع). 2007. (عبد الرحيم دمحم إبراهيم 
  .دار اجلامعة اجلديدة للنشر: اإلسكندرية ).بيئية، تسويقية، مالية(جدوى املشروعات دراسات ). 2003. (عبد الغين أبو الفتوح حيي 

  .بستان املعرفة للنشر والتوزيع: جامعة اإلسكندرية .أسس دراسات اجلدوى للمشروعات االقتصادية). 2003. (فوزي ملوخية أمحد 
االستثمارية، رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم  أسس دراسات اجلدوى ومعايري تقييم املشروعات). 1997. (قويدري دمحم

  .جامعة اجلزائر. االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي
مداخلة ضمن امللتقى األول حول التنمية . ضرورة تنمية املناطق الريفية من أجل تنمية حملية متوازنة). 2008, افريل  15-14يومي . (لرقط فريدة

  .املركز اجلامعي برج بوعريريج، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري. )واقع و آفاق(اجلزائر  احمللية يف
  .دار اليازوري للنشر والتوزيع: عمان .دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات). 2010. (حممود العجوين دمحم، و احلالق سعيد سامي

  .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان .منهج متكامل يف ادارة املشاريع: اريع املعاصرةادارة املش). 2018. (موسى، امحد خري الدين
  .دار املسرية: عمان .دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات االستثمارية). 2009. (نوري موسى شقري ، و عزمي سالم اسامة 

 
  
 



 

ـــــ  اجلزائراالقتصاد الدائري كأداة لدعم التوجه البيئي وحتقيق االستدامــــة يف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  .مهدية سردون، سارة موالي مصطفى، محزة جياليل تومي ــــ
 

 
ة عین الدفلى بجامعة 538 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

   االقتصاد الدائري كأداة لدعم التوجھ البیئي وتحقیق االستدامة في الجزائر
The circular economy as a tool to support environmental 

orientation and achieve sustainability in Algeria 
  

  .جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة ،أستاذ حماضر ب:1سردونمهدية  -
ملدية ، أستاذ حماضر ب :2سارة موالي مصطفى -   .جامعة حيي فارس 
 . جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة ،أستاذ حماضر ب :3محزة جياليل تومي -
   

 ملخص
ضافة اىل خلق إلالدائري يف خلق توازن بني حتقيق التنمية ومحاية البيئة مع احلفاظ على املوارد الطبيعية  االقتصاددور  ابرازاىل  راسةدف هذه الد   

لتايلجديدة مبا تتضمنه من خلق ملناصب  استثماريةفرص  هم أل يحتليلو  وصفي منهج خاللوذلك من  التنمية املستدامةاملسامهة يف حتقيق  عمل، و
 أشكال يف إخراجها ا واعادة نعيش اليت الطريقة تغيري إىل يهدف حيوي اقتصاد عن عبارة واالقتصاد الدائري هو. لدائريا ونتائج االقتصادمبادئ 

 تراعى مل اليت اجلوانب بتغطية يسمح مما معا، والبيئة االقتصاد تدويرها خلدمة عرب املنتجات من اإلمكان قدر االستفادة خالل جديدة من واستعماالت
الدائري عبارة عن منوذج اقتصادي يهدف إىل استخدام املوارد بطرق خمتلفة وأكثر فعالية،  االقتصاديوقد أظهرت نتائج التحليل أن   .التنمية حتقيق يف

ت كمورد عن طريق إعادة التدوير،  .وختفيض وإعادة استخدام املوارد املادية واستخدام النفا
 .االقتصاد الدائري، التوجه البيئي، التنمية املستدامة، اجلزائر :الكلمات املفاتيح

  
Abstract: 
   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 the creation of jobs, and thus contribute to 
achieving sustainable development through a descriptive and analytical approach to the most 
important principles and results of the economy Ring. A circular economy is a dynamic economy that 
aims to change the way we live and reproduce it in new forms and uses by utilizing as much as 
possible of products by recycling them to serve both the economy and the environment, allowing for 
coverage of aspects that have not been taken into account in achieving development. The results of the 
analysis showed that circular economics is an economic model aimed at using resources in different 
and more effective ways, by recycling, reducing and reusing material resources and using waste as a 
resource. 
Key words: circular economy, environmental orientation, sustainable development, Algeria. 

 : مقّدمة -
تنافسية شديدة، حيث تسارعت الدول من أجل و قتصاد العاملي حركية كبرية الشهد امنذ مطلع القرن العشرين 

 خاللمن  ركز على حتقيق متطلبات احلياة األساسيةحيث استندت يف ذلك على اجلانب املادي أين ت التنمية،حتقيق 
وقد أمجع الكثري من العلماء  .البيئية االعتباراتالوظيفي، متناسية حمدودية املوارد و  والوضعمؤشرات الدخل والثروة 

املبالغ فيه، والتأثريات الضارة للنظم الصناعية احلالية  واالستهالكي االنتاجيالنهج  يف االستمرار واملتخصصني على أن
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خذ  اليت األمورتت من  دد مستقبل البشرية، مما استدعى ضرورة التفكري يف مفهوم ومنوذج اقتصادي جديد للتنمية 
يف عملية التنمية، وضمان حقه يف احلصول على  اإلنسان ويف مقدمتها ضرورة إدماج. كل املتغريات العاملية  عتباراالبعني 

مراعاة يف عيش بيئة سليمة من التلوث مع ضرورة  إلنسانأكثر من املتطلبات الضرورية املادية للحياة ما يعين ضمان حق ا
ا اخلاصة االستفادةاملستقبلية يف  حق األجيال وهكذا ظهر املفهوم اجلديد  .من املوارد الطبيعية من أجل تلبية احتياجا

فحسب بل مبا فيها ليس ماد  لألفرادللتنمية والذي يتجاوز اجلوانب املادية ليصل إىل ضرورة حتسني احلياة املعيشيةً  
االقتصاد من بني النماذج املقرتحة هو و احلياة، ة حتقيق التنمية ملا يسمى جبودة ر أي ضرو . جتماعية والبيئيةاالاجلوانب 
جديدة خلدمة  واستعماالتأشكال  يف وإعادة إخراجهمن املنتج  اإلمكانقدر  االستفادة أيأو اقتصاد التدوير،  الدائري

 .والبيئة معا االقتصاد
  :وعلى ضوء ذلك فإنَّ جوهر إشكالية حبثنا تتبلور يف اإلجابة على التساؤل التايل

  ؟ميكن لالقتصاد الدائري دعم التوجه البيئي وحتقيق التنمية املستدامةي مدى إىل أ
الدائري يف خلق توازن بني حتقيق التنمية ومحاية البيئة مع احلفاظ  االقتصاددف هذه الدراسة اىل توضيح دور 

ت بتحويلها ملشروعات استنزافها، واحلفاظ على التنوع البيولوجي، على املوارد الطبيعية واحليلولة دون  واالستفادة من النفا
لنسبة  إلضافة إنتاجية عمالقة، واحلد من خماطر التغريات املناخية، لنسبة للمستثمرين أو  اىل خلق فرص جديدة سواء 

لنسبة للمستهلكني  أو لفرص العمل لسعر املعقوللحىت    . لحصول على السلع املناسبة 
أما هيكل البحث فيشتمل عل . املنشود من هذه املداخلة، نستخدم املنهج الوصفي والتحليليويف سبيل حتقق اهلدف    

  :ثالث حماور هي
 ؛اإلطار النظري لالقتصاد الدائري: احملور األول
 ؛واملتوقع من تطبيقه SWOTحتليل منهج االقتصاد الدائري وفق مصفوفة : احملور الثاين

  .وتعزيز التنمية املستدامة يف اجلزائراالقتصاد الدائري : احملور الثالث
I - اإلطار النظري لالقتصاد الدائري: احملور األول . 

ت  واليت ستصبحالسلع  إلنتاجلفرتة طويلة على نظام خطي، ما يعين اتباع اجتاه واحد  اجلزائر لقد اعتمد اقتصاد    نفا
أخذ، صنع، " الثالثيةهلذا فإن املنهج اخلطي املبين على ، و "من املهد إىل اللحد"وهذا ما يسمى بـ استهالكها، بعد 

ت"، صرف أو ختلصاستهالك مستوى غري  االقتصاديوبينما وّلد هذا النموذج . ، يؤدي إىل كميات هائلة من النفا
العيب يف لذا فإن هذا  ،)الستنزافمهدد (لالستدامة على املوارد أصبح غري قابل  زايدمسبوق من النمو، فإن الطلب املت

 إلضافةعلى حقيقة أن هناك كمية حمدودة من املواد وأن توافرها يعتمد على عدة آليات،  اقتصاد اخلطي احلايل يعتمد
يلوث حميطات  البالستيكطن من  269000حيث يوجد ما يقرب  االقتصاديالنامجة عن هذا النموذج  األضرارإىل 

تالعامل، وتقوم  ت وتتخلص من %  40رسال  األمريكيةاملتحدة  الوال % 80إىل  70من طعامها إىل مكب النفا
ت البناء واهلدم مبتوسط  ، ، 145من نفا ا  ،2012ويف عام  مليون طن سنو أرسلت أورو ما يقرب من نصف نفا



 

ـــــ  اجلزائراالقتصاد الدائري كأداة لدعم التوجه البيئي وحتقيق االستدامــــة يف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  .مهدية سردون، سارة موالي مصطفى، محزة جياليل تومي ــــ
 

 
ة عین الدفلى بجامعة 540 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

ت، ونتيجة لكل هذه  2.3اليت بلغت  ل اليت تساهم لو من إجياد بعض احل البدكان ،األضرارمليار طن إىل مكب النفا
  (Delphine & Blandine, 2016, p. 03) .الدائري االقتصاد، ومن بني احللول املقرتحة جند واالقتصاداملناخ ،يف محاية البيئة

I -1- تعريف االقتصاد الدائري:  
ائية  االقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال    ت  إال بكميات قليلة جداً ويف أضيق احلدود، وال يرتتب ينتج عنه نفا

ر سلبية عل ت واملنتجات،  ىالبيئة، ويقوم عل ىعليه أي آ كما أن . االستخدام والتدوير جبودة عالية وإعادةتدوير املكو
لتايل السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجديد من بداية تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديد ة، و

  (Niek, 2017, p. 53) .ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة، ومبا حيقق التنمية املستدامة
لفعكما     واالقتصاد الدائري هو اقتصاد مستدام  ل،أن االقتصاد الدائري هو منوذج لالستخدام الفعال لألصول املنتجة 

تغيري األنشطة واملمارسات املرتبطة بكيفية التخلص من  علىاستخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع، ويعتمد  علىيقوم 
ت، وذلك عن طريق إعادة االستخدام واإلصالح والتدوير، مبعين إمكانية إعادة  ت  حتويلالنفا مواد  إىلاملنتجات واملكو

ا يف عمليات أخر  ىام مرة أخر خ   (Esposito, 2018, p. 07) .التصنيع إعادةمن خالل اإلصالح و  ىميكن االستفادة 
إعادة التصميم والتحول حنو استخدام الطاقة ى االقتصاد الدائري هو نظام صناعي أو نظام متجدد قائم عل أيضا،   

ت من خالل التصميم املتميز للمواد واملنتجات  ىالقضاء عل استخدام املواد الضارة، ويهدف إىلاملتجددة، وجتنب  النفا
  (Hobson, 2016, p. 88) .ومناذج األعمال

I -2- االقتصاد الدائري مسات ومداخل:  
   :)343، صفحة 2019الرميدي، ( مهناك مخس مسات لالقتصاد الدائري ه

 ت  ؛تصميم النفا
  ؛واألنشطة العملياتمن خالل التنوع يف  التكيف علىالقدرة  تعزيز 
 دة؛االجتاه حنو مصادر الطاقة املتجد 
 ة؛يف النظم البيئي التفكري 
  يف أجهزة الطرد التفكري. 

  :ثالث معايري هموترتكز االستدامة يف االقتصاد الدائري علي 
 ؛التكنولوجي التطويراملتجددة وغري املتجددة مبا يف ذلك  املواردكيفية استغالل   إىلتشري : اعدة املدخالتق 
   ؛القدرة على األولويةأن حتسني الكفاءة له  علىترتكز : التشغيلأو  العملياتقاعدة 
  تالتوازن بني حجم  أمهية تشري إىل: قاعدة املخرجات  .يف البيئة االستيعابوحدود  النفا

ويشمل النشاط االقتصادي . كما أن هناك عدد كبري من املداخل واألنشطة اليت تستخدم مبادئ االقتصاد الدائري
، والتصميم اإليكولوجي، واإلمداد املستدام، واالستهالك املسئول التدوير، وإعادةالدائري إعادة االستخدام، واإلصالح، 

  .االستخدام إعادةالتصنيع والتدوير و  إعادةاستخدام التكنولوجيا يف كافة مراحل التصنيع و  علىلدائري ويعتمد االقتصاد ا
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I -3- االقتصاد الدائري مبادئ:  
ت  علىاحلفاظ  الدائري يهدف إىلإنَّ االقتصاد     علىاملنتجات واملكو فائدة وقيمة يف مجيع األوقات، وذلك  واملواد 

 ً   :(Jorgensen & Remmen, 2018, p. 816)هي ثالث مبادئ أساسية  علىبناء
  ت احملدودة، وموازنة تدفقات املوارد وتعزيزه الطبيعيرأس املال  علىاحملافظة   عن طريق التحكم يف املخزو

 ؛املتجددة
  ت واملواد  ؛فائدة علىحتسني عائد املوارد عن طريق تدوير املنتجات واملكو
 السلبية اخلارجيةالنظم من خالل الكشف عن العوامل  فعالية.  

I -4- القتصاد الدائريمتطلبات التحول ل:  
توفري  يف الرقمي التحول يساعد حيث املستدام، الدائري االقتصاد حنو التحول سرعة على الرقمي التحول يساعد   

 املؤسسات، وتقليل داخل كفاءة أكثر العمليات وجعل وحالتها، وموقعها واملنتجات املواد توفر مدي عن دقيقة معلومات
دة التكاليف، وتقليل للمنتجات، األطول العمر وتعزيز الفاقد،   (Hobson, 2016, p. 91) .املوارد استخدام كفاءة وز

ت، وممارسات واالستخدام، واالستهالك، واإلنتاج، التصميم، يف جوهرية حتوالت الدائري االقتصاد ويتطلب     والنفا
  .واملوارد املنتجات استخدام إعادة

 وتغيري والسلوكيات، وتعديل االجتاهات بيئي، ووعي إيكولوجية، ثقافة الدائري االقتصاد إىل كما يتطلب التحول
 بدأت وكذلك. الدائري لالقتصاد مستقبلية بعمل خطط قاموا وفنلندا وهولندا أملانيا مثل دول أن كما. السلوك أمناط

  .2016 عام القومي االقتصادي داخل االقتصاد الدائري مبادئ تطبيق على العمل يف البولندية احلكومة
 & Jorgensen) يلي فيما للتجديد القابلة وغري احملدودة املوارد يف الدائري لالقتصاد األعمال اسرتاتيجيات وتتمثل

Remmen, 2018, p. 817):  
 املنتجات؛ صيانة 
 املنتجات؛ توزيع وإعادة استخدام إعادة 
 املنتجات؛ تصنيع وإعادة جتديد 
 ت تدوير إعادة   .املنتجات من واملواد املكو
 .امليزة التنافسية خلق أيضاً  ولكن االستدامة فقط، حتقيق من ال ميكنها الدائرية العمل أنظمة لتطبيق املؤسسات فاجتاه

I -5 - قتصاد الدائرياال معوقات تطبيق:  
 وتسويقية وتكنولوجية، ويوضح وتشريعية ثقافية الدائري، االقتصاد حنو التحول تواجه اليت املعوقات من عدد هناك   

  :كما يلي الدائري االقتصاد تطبيق معوقات) 01( رقم اجلدول
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  معوقات تطبيق االقتصاد الدائري): 01(اجلدول رقم 
  املؤشرات  املعوقات

  املعوقات الثقافية

 العمالء؛ واهتمام وعي يف القصور 
 ؛)املرتددة الثقافة( الدائري االقتصاد تطبيق يف املؤسسات تردد 
 اخلطي؛ النظام سلوب العمل 
 الدائري االقتصاد أو القيمة سلسلة يف للمشاركة حمدود استعداد.  

  املعوقات التشريعية
 واللوائح؛ القوانني عرقلة 
 الدائري؛ االقتصاد تطبيق حتمية حول عاملي إمجاع وجود يف القصور 
 احملدودة الدائرية واإلجراءات التدابري.  

  املعوقات التسويقية

 اخلام؛ املواد أسعار اخنفاض 
 ؛ عالية استثمارية تكاليف  مقدمًا
 الدائرية؛ األعمال لنماذج حمدود متويل 
 للتطبيق؛ حمددة معايري وجود عدم 
 الدائرية األعمال لنماذج االقتصادية اجلدوى اخنفاض.  

  املعوقات التكنولوجية
 ت؛ يف وقصور نقص  البيا
 احملدود؛ الدائري التصميم 
 تصنيعها معاد اجلودة عالية منتجات تقدمي على القدرة ضعف.  

ت املال دراسة نظرية وحتليلية، : ، االقتصاد الدائري كمدخل إبداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامةبسام مسري الرميدي: املصدر جملة اقتصاد
  .346، 345، ص ص 2019، 08واألعمال، العدد 

II - حتليل منهج االقتصاد الدائري وفق مصفوفة : احملور الثاينSWOT توقع من تطبيقهوامل.  
II -1- الفوائد املتوقعة من االنتقال إىل االقتصاد الدائري.  
 للنمو االقتصادي أو للبيئة لنسبة سواء الدائري، االقتصاد اىل وراء االنتقال من ستتحقق اليت الفوائد من العديد هناك   
 يف وحتويل عملية ابتكار عن عبارة الدائري االقتصاد اىل االنتقال هذا إن. اجتماعية كقيمة للمجتمع لنسبة حىت أو

 ويف% 100 بنسبة مثايل يوجد شيء ال أنه إال للغاية، إجيايب أثر هلا سيكون انه من الرغم على واليت األعمال، مناذج
 التوجه هذا من ومتضررين مستفيدين جند ميكن أن كما املساوئ بعض توجد أن ميكن حبيث املصاحل، أصحاب صاحل

  .البديل االقتصادي
II -1-1 يقدم االقتصاد الدائري استخداما فعاال للقيمة املادية، حيث ميكن تلبية طلب   :لنسبة لألرض واإلنسانية

ت كموارد ة خطر استنزاف احتياطيات . كبري عرب كمية أقل من املوارد من خالل إعادة استخدام النفا ذا يتم جما و
ت متحفظة يف تصميمات املنتجات ويف سيناريو االنتفال اىل االقتصاد الدائري يفرتض حدوث تغيريا. املوارد الطبيعية

مليار دوالر  380حىت  340والدورات العكسية، حيث تتوقع مؤسسة الني ماكارثر توفريا سنو يف التكاليف يصل إىل 
أمريكي على املستوى األورويب لصناعات املنتجات عالية القدرة، وتشمل مثانية قطاعات من املنتجات املعقدة متوسطة 
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 ,montaigne, 2016) .من مسامهة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل ألورو 48.6جمتمعة العمر واليت متثل 
p. 09)  

 احلمضية، املناخ، األمطار تغري مثل األرض على األضرار من الكثري سبب للسلع املستدام غري االستهالك كما أن
  املتأيت الكربون أكسيد ين انبعاث نسبة ارتفاع عن الناتج احلراري واالحتباس التلوث

 أو النواتج من سيقلل مغلقة، حلقات يف واستخدامها املواد من قليل عدد استهالك فإن لذا. األحفوري الوقود احرتاق من
ت نسبة تنخفض أن املتوقع من أنه كما. ا املرتبطة والتكاليف السلبية املخرجات  خالل من الكربون ين أكسيد انبعا

 ، مقارنة2050 عام حبلول 83و 2030 عام حبلول% 48 إىل البناء وقطاعات الغذاء، ونظم النقل، منظومة
ت ت نسبة وصلتها اليت ملستو   .2012 سنة االنبعا
 من كمية األفراد احتياجات تلىب أين منها، والتخلص املوارد استخدام طرق تغيري على الدائري االقتصاد يعمل لذا،

لتايل املوارد من قليلة ت كمية و   .جدا حمدودة ستكون النفا
II -1-2 الكلية التأثريات من طبيعي بشكل تستفيد أن ومنطقة بلد كل على جيب :لنسبـــــة للدول واملناطق 

 االقتصاد اىل االنتقال زمام مبادرة تتوىلاألكثر تقدما  الدول فإن ذلك، وعالوة على الدائري، االقتصاد اىل لالنتقال
 االسرتاتيجية، املوارد توفري ضمان من الدول تستفيد أن املفرتض من أنه كما. بيئية وجهة نظر من ميزة يعترب كونه الدائري
  )345، صفحة 2019الرميدي، ( .والنمو العمل فرص وكذا خلق ؛)الواردات بعض جتنب مع( امليزان التجاري وحتسني

II -1-3 تفيد واليت فرصا جديدة، الدائري االقتصاد سيجلب املستهلك، نظر وجهة من :لنسبة للمستهلكني 
  .منخفضة سعار جديدة عروض تقدمي إىل املطاف اية يف يؤدي مما السلع واخلدمات، منتجي مباشر بشكل

 قيمة امكانية من وترفع احلياة دورة تطيل اجلديدة التصاميم هذه للبيئة، الصديقة احملمولة اهلواتف املثال سبيل على   
 جماالت يف االقتصاد الدائري عن الناشئة للممارسات يكون أن ميكن كما. املستهلك تفيد وكلها املنتجات، هذه إصالح

ثري الزراعية األغذية صناعة :مثل  رواجا تلقى واليت الزراعة العضوية، هو ذلك على األمثلة أحد. الصحة على كبري هلا 
، يف كبريا واهتماما  األغذية على الطلب تزايد ومع. االصطناعية والكيميائية املنتجات استخدام دون حتول حيث أورو
  .احلضرية وشبه تطورت الزراعة العضوية املدن، داخل والصحية واملنتجة حمليا الطازجة

دف واملستهلكني، احمللي املزارع بني قصرية توزيع بقنوات كما تتميز املنتجات  أو األغذية نسبة من احلد إىل و
 تطوير أن ان نقول ميكن وأخريا. املنتج طزاجة على واحلفاظ النقل أو املسافة طول فيها تسبب واليت الفاسدة الفالحية
 أو أقل بسعر اخلدمة اجلودة أو بنفس ميده أن إما للمستهلك، إضافية قيمة لتحقيق فرصة مبثابة يعترب الدائري االقتصاد
  .)2019أمان، ( .إضافية بوظائف
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II -2-  حتليلSWOT لإلقتصاد الدائري مقابل االقتصاد اخلطي.   
 أكثر وبيئة رحبية،ومؤسسات  التدوير، إلعادة قابلة وموارد قابلية لإلدارة، أكثر خملفات على الدائري االقتصاد ينطوي   

 االقتصاد حنو واحلكومات االقتصادية القطاعات ميول أن كما جدل، حمل ال يزال املنهج ذا الوعي أن إال استدامة،
 مصفوفة عرب الدائري لالقتصاد اسرتاتيجي بتشخيص ولذلك سنقوم بعد، املطلوب إىل املستوى يرقى مل ال يزال الدائري

SWOT يلي كما الدائري القتصاد والتهديدات املتعلقة الفرص حتديد وكذلك والضعف القوة نقاط أجل حتديد من 

(Furkan, 2017, pp. 33-34):  
II -2-1 تتمثل نقاط القوة يف :نقاط القوة :  

 ت استعادة  حمتملة؛ تنافسية ميزة مبثابة هي جيدة بطريقة النفا
 ت إزالة إن  االعتماد على وتناقص واملباشرة النظامية املواد تكلفة من احلد يف يفيد القيمة سلسلة من النفا

 املوارد؛
 مرحلة يف الدائري االقتصاد مسات دمج إن D & R يف علوم التقدم عجلة دفع إىل يؤدي اإلنتاج عملية من 

ت تطوير إىل ويؤدي املواد  متانة؛ وأكثر جودة أعلى مكو
 منحىن األولية، وينتج املواد أسعار لتقلبات عرضة أقل ظروف يف االقتصاد ينمو املغلقة، احللقة عمليات بسبب 

اية املطاف استخداما أكثر تكلفة  واحلجم؛ القيمة حيث من للموارد كفاءة بت، ويف 
  ثريات العوامل من حيد األولية املواد استهالك واخنفاض األولية، املواد وتدفق ستخدام مرتبطة املخرجات 

  .املخرجات هذه على اخلارجية
II -2-2 تتمثل نقاط الضعف يف :نقاط الضعف :  

 املواد توفري من املنتج حياة دورة مراحل كل ضمن يدمج أن إىل حيتاج الدائري االقتصاد ال يزال  
  املنتج؛ من التخلص مرحلة إىل اخلام
 الدائري؛ االقتصاد تنفيذ كيفية عن للقطاعات حمددة إرشادات اآلن حىت ال توجد 
 القطاع؛ هذا لتنظيم دوليا ا معرتف معايري مؤسسة اآلن حىت ال يوجد 
 للوصول إىل االجتماعي التسويق محالت تفتقر كما فعال، غري الدائري االقتصاد حول العام الرأي ال يزال 

 األفراد؛ قطاعات
 وتطبيقه؛ الدائري القتصاد خاص قانوين نظام أي اآلن حىت ال يوجد 
 كافية غري ال تزال كنظام تقدميه أجل من الدائري القتصاد اخلاصة االستثمارات. 

II -2-3 تتمثل الفرص يف :الفــــرص:  
 مليارات الدوالرات؛ االقتصاد ينقذ قد الالزمة، املادية املدخالت مستوى تقليل خالل من 
 وأرخص؛ أفضل مواد إىل الوصول ضمان إىل يؤدي التكنولوجية، املنتجات يف الدائري التصميم نشر 



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "حتقيق أهداف التنمية املستدامةدور االقتصاد الدائري يف  "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

ة  مخبر 545 ة المحل انة التنم س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ــ-والمقاوالت ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ت يف اخلربات تطوير  فرص عمل يفتح الدائري االقتصاد جمال يف والتشغيلية وامليكانيكية القانونية التحد
  .الدراسات ملكاتب

II -2-4 تتمثل التهديدات يف :التهديدات:  
 األنشطة  دعم بسهولة فيمكنها كاملة، املنتجات حياة دورة يف التحكم على قادرة املؤسسات كانت إذا

 رديئة؛ منتجات وإنتاج األسعار ارتفاع تسبب أن ميكن واليت املختلفة
 ت ادارة على قادرين املنتجون كان إذا  إدارة االستفادة من الصعب من يكون فقد م، اخلاصة املنتجات نفا

ت ت ضمن اخرى مؤسسات أو ألفراد النفا  السلم؛ اقتصاد
 كارتل؛ هياكل تكوين يف القوي والتعاون للمنتج الكاملة احلياة دورة إدارة تتسبب أن ميكن 
 ت تؤدي أن ميكن  بسبب للقطاع املرتابط سارة غري نتائج إىل النظام يف املتسلسلة أو التدرجيية املالية االضطرا

  .واملرتابط املعقد القطاع
III - املستدامة يف اجلزائراالقتصاد الدائري وتعزيز التنمية : احملور الثالث.  
عادة بناء رأس املال وحتسني عوائد إىل إهو نظام اقتصادي يهدف  (Circular Economy) القتصاد الدائريا   

ت من خالل تدوير املنتجات واملواد اخلام  لتقليل واحلد من النفا املوارد وحتقيق االستفادة القصوى منها وذلك 
 الذياالقتصاد اخلطي التقليدي  أساليبهذا املنهج االقتصادي التجديدي رمبا يتناقض مع  ،املستخدمة يف مجيع املراحل

البشرية اليت تشمل اإلنتاج  األنشطةللموارد املادية والبشرية بغرض الربح، وهو يقوم على  األمثليبحث يف االستخدام 
تعىن التعامل  واألمثل، )خذ، اصنع، ختلص(ذج والتوزيع وتبادل السلع واستهالك السلع واخلدمات، وهذا النشاط هو منو 

ً يف السوق إنتاجيةمع املوارد كأصول  وال شك أن هذا النموذج هو منوذج استهالكي  ،حيث يتم تقييمها تقييمًا نقد
حية استهالك املوارد  ت، خاصة وأن التقارير والدرا أومتياز ال يراعى النتائج البيئية املدمرة سواء من  سات الدولية النفا

ت قبل أن خيرج املنتج من املصانع، و ٪ 90 أن إىلتشري   ٪ 80من املواد اخلام املستخدمة يف التصنيع تتحول إىل نفا
  . من املنتجات يتم التخلص منها خالل األشهر الستة األوىل من االستخدام

لبيئة والتلوث، وال  األضراركلة االقتصاد الدائري ال يتصدى بشكل مباشر ملش أن إىلوالبد أن ننوه هنا    
هذه املشاكل تصدى هلا فرع من علم االقتصاد عرف بعلم االقتصاد البيئي  أنحيث  ،مشكلة استنزاف املوارد الطبيعية

دف احملافظة على التوازن  الذي يضممن النمو  الذييقيس اجلوانب النظرية والتحليلية واحملاسبية للحياة االقتصادية 
ت وتسرب  اإلنتاجويف االقتصاد الدائري يتم  املستدام؛ ت واالنبعا بنظام دائري يتم فيه احلد من مدخالت املواد والنفا

عادة  )دورات حياة املنتج(حلقات الطاقة واملوارد  وإغالقاستهالك الطاقة  إبطاءالطاقة من خالل منظومة تشمل 
  .واالقتصاد، ويتطلب ذلك نظام طويل املدىالتدوير واالستخدام، وحتقيق منافع لكل من البيئة 

االقتصاد الدائري إىل أن أهداف االستدامة ال تعين اخنفاضًا يف نوعية احلياة للمستهلكني، وميكن  أنصاريشري   
دة يف التكاليف الصناعية على اعتبار أن مناذج األعمال الدائرية ميكن  ،حتقيق االستدامة دون خسارة يف اإليرادات أو ز
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الستمرار  أن تكون مرحبة من خالل عالقات املتغريات االقتصادية املنطقية والكمية اليت يرتبط بعضها ببعض، مما يسمح 
طريقة إنتاج املنتجات  بتعديلومثال على ذلك البالستيك يف االقتصاد الدائري . يف التمتع مبنتجات وخدمات مماثلة

تتخذ يف جمملها إجراءات لتحسني  اسرتاتيجيةوإعادة تدويرها من خالل البالستيكية، حبيث يتم إنتاجها واستخدامها 
ت إعادة تدوير البالستيك ت البالستيكية والقمامة ،اقتصاد وتسخري  ،ولدفع االستثمارات واالبتكار ،للحد من النفا

  )2019احلسني، ( . .اجلهود للحد من تسرب املواد البالستيكية إىل البيئة
وتكوين منصة ألصحاب املصلحة االقتصادية  إسرتاتيجيةإىل االقتصاد الدائري البد من وضع  تنتقل اجلزائروحىت    

دف إىل تعزيز االستدامة من خالل تسهيل احلوار حول السياسات بني  الدائرية لتكون مبثابة مساحة افرتاضية مفتوحة 
ألنشطة واملعلومات واملمارسات اجليدة يف االقتصاد الدائريأصحاب املصلحة ونشر والتع وميكن ألصحاب . ريف 

واملنظمات العاملية واكتشاف املمارسات  األنظمةاملصلحة املشاركة يف املنصة من خالل املشاركة يف املؤمترات والتفاعل مع 
م، اجليدة، والتواصل مع أصحاب املصلحة اآلخرين حول العامل ومشاركتهم جتا املسامهة يف مجع أفضل املمارسات  أيضار

دة الوعي حول االسرتاتيجيات اخلاصة مبمارسات االقتصاد الدائري اإلقليمية والدولية، وحتديد  يف االقتصاد الدائري، لز
تمع املدين ت وا ت والفرص لالنتقال إىل االقتصاد الدائري بني صناع السياسات والشركات والنقا   .التحد

ت وإنشاء مسار اإل إجياد أيضا    ت، ووضع أهداف قومية واضحة للحد من النفا طار التشريعي بشأن النفا
ت أهدف إلعادة  ت وإعادة تدويرها، وجيب أن تتضمن العناصر الرئيسية املقرتحة للنفا طموح طويل األجل إلدارة النفا

ت التغليف اليت تشمل مواد  ، الزجاج، البالستيك، األملونيومالورق والكرتون، املعادن احلديدية، التدوير إعادة تدوير نفا
يتم فيها حتديد احلد األدىن من املتطلبات وتوسيع نطاق مسؤولية املنتجني لتحسني  إلزاميةوضع متطلبات  أيضا .اخلشب

اختاذ تدابري حمددة ملعاجلة كما جيب تعزيز الوقاية وأهدافها على وجه اخلصوص من خالل   ،طر احلوكمة وفعالية التكلفةأ
فضالت الطعام واملخلفات العضوية إلنتاج الغاز احليوي الذي ميكن ترقيته بسهولة إىل غاز طبيعي، كما ميكن حتقيق املزيد 
مبعاجلة مركبات الفضالت العضوية املتبقية وحتويلها إىل أمسدة عضوية عالية اجلودة حتل حمل األمسدة الكيميائية إلعادة 

ا للمعاجلة  ،الزراعية املنهكة األراضيالرتبة، ال سيما يف  خصوبة ا بل والبنية التحتية ذا وميكن استخدام التقنية ذا
ت العضوية احمللية الصلبة وترسبات املصارف ويعد االستثمار املبدئي يف إنشاء مراكز للطاقة احليوية واحد  ،املشرتكة للنفا

 إليهاة إلنشاء مكبات القمامة، كمثال لتحقيق أهداف التنمية املستدامة اليت تسعى من العديد من االستثمارات املصاحب
لنظر  أصحابال تتقاطع مع مصاحل  وأهدافهاالقتصاد الدائري  أنونذكر هنا . األمم املتحدة  إيلاالعمال التجارية، 

لدخل، وتعزيز العالقات مع أصحاب مصادر جديدة ل وإجياداإلجيابيات اليت تتمثل يف اإلسهام يف توفري التكاليف، 
ا يف ظل  ا التجارية وابتكارا طر حقوق أاملصاحل، إضافة إىل تعزيز دور الشركات يف منظومة االستدامة وتعزيز عالما

  )2019، .ترقية االقتصاد الدائري يفررض علينا طفرة مجاعية( .ةامللكية الفكري

االسرتاتيجيات على سبيل املثال ال احلصر، اسرتاتيجيات الطاقة املتجددة، كخطط استخدام طاقة ومن ضمن    
ح والطاقة الشمسية وحتويل الكتلة احليوية إىل طاقة، للحد من االعتماد على احملروقا مع تطوير و حتسني  ت،الر

صناعة حتويل املواد الغذائية احمللية، كذا دعم البناء املمارسات الزراعية املستدامة و تثمني خملفات الزراعة مع دعم تطوير 
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املستدام و التحكم يف التوسع العمراين و كذا ترسيخ منوذج املدن اخلضراء و املدن املستدامة مع تعزيز و حتسني التسيري 
ت و تشجيع الفرز االنتقائي من املصدر إضافة إىل  جمهودات اجلزائر ( .كةاملتجددة خارج الشب تتطوير الطاقااملدمج للنفا

  )2019لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، 
  نتائج الّدراسة والتوصيات: خامتة

الهتمام مبفهوم االقتصاد الدائري من قبل حركة     اليت تتبناها مؤسسة إلني ماك » من املهد إىل اللحد«بدأ الزخم 
الستجابة املباشرة للقضا املتعلقة بندرة املوارد وضرورة تقليل . مبعايري االقتصاد الدائريآرثر الرائدة يف االهتمام  وتعىن 

ت دة معدل إعادة التدوير وإعادة االستخدام وإعادة التصنيع. النفا   .وأيضًا االهتمام ببناء سالسل التوريد لز
. يسود العامل النظام االقتصادي املعتمد على اإلنتاج واالستهالك ومن مث استبعاد املواد املستهلكة كمخلفات   

بقاء املنتجات ألطول فرتة ممكنة واسرتدادها ومن مث  استخدامها من أفضل الوسائل املتوفرة  إعادةوالنظام اجلديد يعىن 
  .للحد من األثر البيئي

  : نا إىل النتائج التاليةمن خالل الدراسة توصلو 
 ومصادر  الطبيعية، للموارد استنزاف عنه نتج الذي اخلطي لالقتصاد األفضل البديل الدائري االقتصاد يعد
 البيئة؛ وتدهور الطاقة،
 املواد استخدام إعادة فيها يتم وأنظمة منتجات خلق لدعم التكنولوجيا استخدام على يشجع الدائري االقتصاد 

 مللكية الحتفاظ مثال الشركات ستقوم أي( االمتالك من بدال التشارك حنو والتوجه تصنيعها إعادة أو تدويرها وإعادة
 ).املنتج من بدال املنتج فائدة بيع أي االستخدام خدمة للمستهلكني وتبيع املالبس غسالة أو كالسيارة للمنتج
  املوارد من األجيال احلاضرة احتياجات وتلبية املستدامة، التنمية لتحقيق هاماً  مدخالً  الدائري االقتصاد ميثل 
 املستقبلية؛ األجيال حقوق على واحلفاظ الطبيعية،
  املتجددة، غري الطاقة مصادر استنزاف من واحلد البيئة، محاية يف بشكل كبري يساهم الدائري االقتصاد أن كما 
ت؛ وخفض التلوث، على والقضاء  حجم النفا
  الدائري هناك دائرة كاملة على طول سلسلة القيمة من املواد اخلام إىل املنتجات مث إعادة استخدام يف االقتصاد

اية عمر املنتج؛  املوارد يف 
 دف تعزيز تدفق السلع واخلدمات؛  إعادة بناء رأس املال ويشمل ذلك املوارد املالية والطبيعية واالجتماعية 
 جع على اإلنتاج الصديق للبيئة واالستهالك الرشيد وإعادة التدوير؛االقتصاد الدائري حمفز لالبتكار ويش 
  املستدامة التنمية وحتقيق البيئية، البصمة من احلد يف الدائري االقتصاد يساعد ذلك؛ على عالوة .  
 الدائري، االقتصاد ج خاص بشكل واجلزائر عام، بشكل العربية الدول مجيع تبين بضرورة الدراسة توصيكما    

 تطوير دعم مع الزراعة وتثمني خملفات املستدامة الزراعية املمارسات وحتسني تطبيقه، وكذا تطوير متطلبات كافة وتوفري
 اخلضراء املدن منوذج ترسيخ وكذا العمراين التوسع يف والتحكم املستدام البناء دعم كذا احمللية، الغذائية املواد حتويل صناعة
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ت املدمج التسيري وحتسني تعزيز مع املستدامة واملدن  الطاقات تطوير إىل إضافة املصدر من االنتقائي الفرز وتشجيع للنفا
 .املتجددة
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  )دراسة تحلیلیة(: التوجھ نحو االقتصاد الدائري من مدخل العمل المقاوالتي
Orientation towards a circular economy from the entrance to 

the entrepreneurial work: (analytical study )  
  

  مليانةجامعة الشهيد اجلياليل بونعامة خبميس  ،"ب"أستاذ مساعد قسم  :1دمحم فرحي -
  
 

  :ملخص
من خالل أفكار مبتدعة  ،وتوضيح أمهية كل منهما يف خفض التكلفة ،واالقتصاد الدائري ،دف هذه الدراسة إىل تبيان كل من العمل املقاواليت      

بط بني هلا أثر يف رفع قيمة املداخل الثالث من اقتصاد، جمتمع، وبيئة، لنتوصل من خالل دراسة حتليلية جلملة من املعطيات الواقعية أن هناك ر  ،ومبتكرة
  .غريين سابقي الذكر حبيث يتم التوجه حنو االقتصاد الدائري من مدخل العمل املقاواليتتامل

 .قاول، االقتصاد اخلطي، االقتصاد الدائريالعمل املقاواليت، امل :الكلمات املفاتيح
  JEL:Q550, Q520 فصنيتال
   

Abstract: 
       The purpose of this study is to identify both entrepreneurial work and the circular economy and to 
illustrate the importance of each in reducing costs through innovative ideas that have an impact on 
raising the value of the three approaches of economy, society and environment. The above-mentioned 
raiders are oriented towards the circular economy from the entrance of the entrepreneurial work. 
Key words: entrepreneurial work, entrepreneur, linear economy, circular economy. 
Jel Codes Classification : Q520, Q550. 

 

  
 : مقّدمة- 

درة        تعمل املؤسسات الراهنة على البحث عن البدائل اليت تبقيها بعيدة عن املنافسة، من خالل عناصر إنتاج قليلة و
ئنها أو طلبات كان الطلب عليها ضمنيا، فتعدد تلك الطلبات راجع إىل  الوجود، لتلبية طلبات مل تكن خاطرة ببال ز

ت املعيشة لديهمالتنوع املعيشي من مصب الثقافات ومداخلها إىل   . ارتفاع مستو
بني ذلك وذاك يبقى البحث عن خمارج تليب تلك الطلبات صعب يتطلب جهد، حبث وثقافة من قبل القائمني        

على تلك املؤسسات لربط الصلة بني املوارد املراد استغالهلا أولية كانت أو مستغلة من ذي قبل واملخرجات املتمثلة يف 
  .تليب احلاجات االقتصادية، االجتماعية والبيئية) دمةخ/سلعة(املنتجات

فاملالحظ هنا أن تلبية احلاجات االقتصادية، االجتماعية والبيئية يتطلب أفكار جديدة مبتدعة مل تكن موجودة من       
ار املقبلني عليها واستمالتهم من حيث السعر، املنتج يف حد ذاته، تروجيه، وكيفي ة إيصاله إىل قبل حىت تتمكن من إ
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ئن أو املستفيدين، حىت تستفيد تلك املؤسسات نفسها من تلك املخرجات االستهالكية وحتويلها إىل منتجات بطرق  الز
  .حديثة وسليمة يعاد تدفقها يف األسواق

األفراد هلم فاملالحظ هنا أيضا أن تلبية تلك احلاجات االقتصادية، االجتماعية والبيئية يتطلب فرد أو جمموعة من       
صبغة خاصة يف تكوين مؤسسة تنساب منها منتجات ذات طابع ابتكاري وإبداعي تنسل من واقع معاش يستفاد من 

  .موارده األصيلة أو املستعملة ألجل تدويرها واستغالهلا بشكل أفضل، خمفضة بذلك التكلفة املادية والبيئية
قل تكلفة اقتصادية: اإلشكالية ذلك من خالل أكرب، بيئية ومنفعة اجتماعية ، تعمل املؤسسات على استغالل املوارد 

ألجل توفري منتجات تليب الضرورة البيئية لتعداد الطلبات الضمنية  ،أفكار مبتدعة ومبتكرة لفرد أو جمموعة من األفراد
ئن أو املستفيدين، لتب ا من قبل الز قى مشكلة ماهية املؤسسات اليت تعمل على شاكلة االقتصاد الدائري دون واملصرح 

  :اخلطي، فمن خالل ما قدم ميكن طرح اإلشكالية التالية
جلزائر؟   . هل للعمل املقاواليت دور يف الولوج إىل عامل االقتصاد الدائري 

  :املتغريات نطرح األسئلة التاليةمن منطلق اإلشكالية الرئيسية املطروحة وتوضيح املفاهيم املتعلقة برؤوس 
لعمل املقاواليت؟ -  ما املقصود 
القتصاد الدائري؟ -  ما املقصود 
 .ما هي العالقة الرابطة بني العمل املقاواليت واالقتصاد الدائري من حيث إنشاء املؤسسات واخلصائص؟ -

  : كإجابة ظرفية عن السؤال الرئيس نطرح الفرضية الرئيسية التالية
  قاواليت دور كبري يف إنشاء مؤسسات تعمل يف االقتصاد الدائري؟للعمل امل

  :أيضا ميكن اإلجابة عن األسلة الفرعية من خالل فرضيات فرعية تتمثل يف اآليت
يعتمد العمل املقاواليت على إنشاء مؤسسات ذات أفكار جديدة مبتكرة من واقعنا املعاش بلمسة مستقبلية  -

قل   تكلفة متحملة بذلك املخاطر؛ستخدام أحسن املوارد 
 يعتمد االقتصاد الدائري على إنتاج منتجات ذات قيمة بيئية دون اهلدر يف املوارد املتاحة من خالل أفكار إبداعية؛ -
هناك رابطة قوية بني العمل املقاواليت واالقتصاد الدائري يف إنشاء املؤسسات ذات أفكار مبتدعة هلا قيمة اقتصادية  -

 .  ية دون اهلدر يف املواردواجتماعية وبيئ
ت العاملية حنو االقتصاد الدائري ملا له من :أمهية البحث يستقي البحث أمهيته من خالل التوجه الكبري من قبل االقتصاد

ثرياته على اجلانب االقتصادي، االجتماعي والبيئي، لتبقى كيفية التحول من النموذج اخلطى إىل  مزا عديدة ومتعددة و
شطة على أساس أفكار وحلول إبداعية وبناء اسرتاتيجي له أثر على اجلانب االقتصادي،  الدائري من خالل مؤسسات 
االجتماعي والبيئي نسميها مؤسسات ذات طابع مقاواليت، حماولني ربط الصلة بني الفكرتني اللتان لديهما تقاطعات 

  .     عديدة
  : اآليتللبحث عدة أهداف نقدمها يف  :أهداف البحث
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القتصاد الدائري، أمهيته، خصائصه ومميزاته؛ -  تقدمي املفاهيم املتعلقة 
لعمل املقاواليت وحيثياته؛ -  تقدمي املفاهيم املتعلقة 
 تقدمي املنافع املنتظرة من خالل التوجه حنو االقتصاد الدائري؛ -
 ات املنشأة يف اجلزائر؛توضيح العالقة بني العمل املقاواليت واالقتصاد الدائري من خالل املؤسس -
 .توضيح التوجه حنو االقتصاد الدائري من بوابة العمل املقاواليت -

ملفاهيم اخلاصة  :منهجية البحث اعتمد يف حبثنا هذا على املنهج الوصفي التحليلي ألجل جلب املعطيات املتعلقة 
ملؤس ،العمل املقاواليت ،القتصاد الدائري وطبيعة أنشطتها إىل العالقة  ،سات وطريقة إنشائهاومجع كل ما له صلة 

  .الرابطة بني املتغريين ألجل وصفها، عرضها وحتليلها واستخراج منها العالقات الكامنة بينهما
لدراسات النظرية والتطبيقية ألجل عرض املعلومات النظرية :   هيكل البحث نوزع حبثنا هذا على حمورين أحدمها يتعلق 

لتوجه حنو االقتصاد الدائري من مدخل العمل  ين املسمى  والدراسات السابقة، إىل ربط الصلة بينهما يف حمور 
  .املقاواليت

  :الدراسات السابقة
: ري ودورها يف جتسيد االبتكارئروح املقاوالتية لدى الشباب اجلزا : "بعنوان )2017هيشر و مرفق، (دراسة   . أ

دف إىل تبيان الدور الذي تلعبه املقاوالتية من خالل الروح "دراسة عينة من طلبة جامعة دمحم خيضر بسكرة  ، اليت 
ملقاول الباحث عن أفكار جديدة على شاكلة االبتكار واإلبداع، لتمس من خالل هذا الكامنة  يف شخص يسمى 

عرف على ببسكرة، للت اجلامعي من طلبة جامعة دمحم خيضراملنطلق والبحث عن املعلومة لدى شباب هلم صفة الطالب 
م، متوصلة يف األخري إىل جمموعة من  مسامهة هذه الروح يف جتسيد تلك االبتكارات النامجة عن وعيهم وثقافتهم ومهارا

 .التوصيات مفادها توفري كافة التسهيالت املؤدية إىل تطبيق تلك اإلبداعات على أرض الواقع
أنه من شيم التحول حنو االقتصاد الدائري الباحث عن  فالعمل أالبتكاري واإلبداعي من شيم العمل املقاواليت كما

 .أفكار جديدة، مما تؤكد وتؤيد هذه الدراسة فكرتنا حول االنطالق حنو االقتصاد الدائري من منطلق العمل املقاواليت
للحد من البصمة البيئية وحتقيق  إبداعياالقتصاد الدائري كمدخل "  :بعنوان )2018الرميدي، (دراسة   . ب

، الذي استثار مجلة من النقاط حول حتليل الدور الذي يلعبه "دراسة نظرية حتليلية : التنمية السياحية املستدامة
ا السلبية على السياحة ألجل حتقيق  ت والتلوث وانعكاسا االقتصاد الدائري يف تقليل أو ختفيض نسب عالية من االنبعا

موعة من املعطيات واملدخالت العلمية إىل وجود صلة بني التنمية ال سياحية املستدامة، لتصل بعد مجلة من التحليالت 
االقتصاد الدائري واحلد من التأثريات السلبية للبيئة الناتج من خضم املمارسات السياحية السلبية تتمثل يف املدخل 

 .اإلبداعي
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ستمرار على مر الزمن، حول إنشاء مؤسس ،هذا ما يؤيد فكرة حبثنا ات من خالل أفكار إبداعية ابتكارية حتسن 
فالقيمة املضافة هنا تتمثل يف ترشيد املؤسسات وفق الفكر املقاواليت للوصول إىل االقتصاد الدائري احملافظ على مداخل 

  ..التنمية املستدامة الثالث
متطلبات التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري : " بعنوان )2018الزغيب و قندوز، (دراسة    . ت

اليت تطرقت إىل التحول حنو االقتصاد الدائري من مصدر أو مصب االقتصاد اخلطي، كون هذا األخري له ، "حلماية البيئة 
ائد مالية وتشغيلية كما أن هناك خمرجات استهالكية هلا أضرار بيئية واقتصادية تتمثل يف عدم االستفادة منها وحتقيق عو 

جلانب البيئي، لذا توصلت الدراسة إىل تبيان النقائص الكامنة يف االقتصاد اخلطي وضرورة حسبها التوجه  أضرار متعلقة 
 .إىل منط اقتصادي يستفيد من املوارد النيئة واملخرجات االستهالكية ألجل االستفادة االقتصادية، البيئية واالجتماعية

الدراسة تؤكد أمهية االقتصاد الدائري من خالل األهداف املرجوة منه يف حني دراستنا تسلط الضوء على العمل  هذه
املقاواليت الذي يبحث عن أفكار جديدة تستغل كل املوارد املتاحة مبا فيها املخرجات االستهالكية ألجل االستغالل 

ا  ت التكلفة إىل أدىن مستو    . يف ظل احملافظة على املوروث البيئي واحملافظة عليهاألمثل وختفيض مستو
نظام بيئي صناعي جديد لتطبيق معايري : االقتصاد الدائري: "بعنوان )2019بن عباس، (دراسة شامية   . ث

لنظم االقتصادية مما "االستدامة الشاملة  أدى إىل البحث عن البدائل ، اليت أشارت إىل إبراز التأثريات اليت تضر 
وإعطاء حلول حتافظ على البيئة من خالل التصورات العاملية، لتصل تلك الدراسة إىل طرح حلول هلا صلة بطرح منتجات 

 .صديقة للبيئة من بينها النموذج الدائري الذي يعد أحد أهم القضا اإلسرتاتيجية اليت تعتمد على اإلبداع واالبتكار
القتصاد الدائري واخلصائص واألللدراسة نقاط  هداف الصديقة للبيئة توافق مع دراستنا هذه يف عرض كل ما يتعلق 

لعمل املقاواليت ،ملوارداواملنافية هلدر   ،إال أن القيمة املضافة هنا تتمثل يف عرض كل ما له صلة بعالقة االقتصاد الدائري 
 .ة يف احلد من األضرار البيئيةاملؤدي إىل إنشاء مؤسسات حترتم التوجهات العاملي

I  - األدبيات النظرية للعمل املقاواليت واالقتصاد الدائري:  
لعمل املقاواليت واالقتصاد الدائري معرجني علة أهم اخلصائص  نسعى من خالل     هذا احملور تقدمي كل ما يتعلق 

 .واملميزات واألهداف اخلاصة بكليهما
I -1-  املقاواليتاألدبيات النظرية للعمل:  

لعمل املقاواليت، املقاول إىل الروح املقاوالتية والثقافة املقاوالتية     حلديث عن كل ما له صلة   .نستهل هذا الفرع 
I -1-1- مفهوم...العمل املقاواليت  

 ،القيمةخلق الذي حتدث عن "... Schumpeterننظر للمقاوالتية من منطلق التعريف الذي قدمه الباحث      
فهي تدرج هذا املفهوم كمبدأ أساسي للمقاولة، والذي يتحدث عن درجة اإلبداع أو القيمة املوجدة عن طريق 

نه مقاواليت املنظمة وبدافع من الفرد، الذي يدخل يف حركية التغيري على املستوى الشخصي ونقول عن الوضع 
ليستنتج من ، )02، صفحة 2012سالمي، ( ،"القيمة خلقمادام هناك حركية يف التغيري املتالزمة بني الفرد ووسائل 
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بعة عن إجياد القيمة املضافة من حتويل املدخالت املتوفرة ،خالل التعريف أعاله أن للمقاوالتية عدة أدوار  ،وأهداف 
ا وتنافس يف ظل حدود االبتكار واإلبداع  ألجل حتويل الفكرة املصاغة من حيثيات البحث إىل مؤسسة قائمة حبد ذا
لتغيري البناء بوسائل خمتارة من ذي قبل أو من  الناجم عن تلك الفكرة اجلديدة، يف ظل احلركية الدائمة أو ما يسمى 

  .طرف شخص املقاول
I -1-2- املقاول  

ته إىل طرق إبراز هذه الشخصية من خالل عدة مداخل     عرف املقاول حسب العديد من الباحثني يف شخصه ومكو
لتايل  اخرتاعذلك الشخص الذي لديه اإلرادة و القدرة على حتويل فكرة جديدة أو : " على أنه جديد إىل ابتكار و

دة   ..."املختلفة تنشأ منتجات ومناذج عمل جديدة،  يف األسواق والصناعات)" التدمري اخلالق"(وجود قوي للر
ا شخص املقاول ليستخلص من هذا التعريف مجلة من املي، )03، صفحة 2013خذري و بن طاهر، ( زات اليت ميتاز 

  )225-224، الصفحات 2018و بورمة، فنيط ( :أجل إنشاء مؤسسته واملتمثلة يفمن 
 املقاول لديه الرغبة ونية إنشاء املؤسسة دون التوجه إىل الوظيفة؛ -
 املقاول يعمل على االنطالق يف املشروع وليس التأخري يف ذلك؛ -
 للمقاول املقدرة الفكرية والبدنية ملزاولة مهام إنشاء مؤسسة؛ -
 ىل إنشاء مؤسسات واقعية؛للمقاول القدرة على البحث وحتويل الفرص إ -
 للمقاول دور يف البحث عن األفكار املبتدعة واملبتكرة من خالل عدة عوامل كامنة يف شخصه؛ -
 للمقاول الرغبة يف التحسني املستمر ألدوات عمل مؤسسته؛ -
 اليت يقللها من خالل البحث عن مصادر املعلومات الدقيقة؛ ،ملخاطرةيقبل املقاول  -
وهي مبثابة قوة أخرى للنجاح وتصحيح ، هداف عثرة أو كبوة جوادل يف الوصول إىل األنظرة املقاول للفش -

 األخطاء؛
 يستفيد من أخطائه؛ -
 له دراية مبحيطه وبيئته اليت سوف ينشط فيها من خالل التحليل للبيئة واألطر القانونية؛ -
 .الكبريةينظر املقاول لألفكار اجلديدة  ذات التكاليف املنخفضة واملردودية  -

I -1-2- روح املقاوالتية  
ا    جم عن روح مقاوالتية عرفت على أ ا الشخص :" فكل هذا وذاك  جمموعة من املؤهالت والقدرات اليت يتميز 

  )08، صفحة 2010فالتة و برين، ( ...."املقاول، اليت تنعكس على سلوكه وتصرف شخصيته املقاوالتية
ا تلك القوة الداخلية يف شخصه   . احملفزة يف شكل النية أو الرغبة يف إنشاء مؤسسة على شاكلة املقاوالتية ،لنستخلص أ
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I -1-2- الثقافة املقاوالتية  
ا جممل املهارات واملعلومات املكتسبة من فرد أو جمموعة من األفراد وحماولة استغالهلا وذلك " :عرفت على أ

جياد أفكار مبتكرة بتطبيقها يف  ، 2010ماضي و بوضياف، ( )...".جديدة(االستثمار يف رؤوس األموال وذلك 
ذا جند أن)07صفحة  من واقعه، ومكتسباته العلمية السطحية النامجة عن التكوين عرب  تستمدالثقافة املقاوالتية  ، و

تمع، التجوال أو الديناميكية يضفن كما ،األطوار التعليمية ا ،إىل تلك املصادر العائلة، ا   .واحلركية إىل املؤسسة حبد ذا
لنقول يف األخري أن تكوين مؤسسة ذات طابع مقاواليت يتطلب شخص له روح مقاوالتية مبنية على ثقافة مستمدة من 

  .روع بعد وضع خمطط أعمال ألجل ذلكإخل يستسيغ منها فكرة يقولبها يف شكل مش...واقعه وتعليمه، عائلته
I -2- ماهية االقتصاد الدائري:  
I -2-1- مفهوم...االقتصاد الدائري  

االستفادة قدر اإلمكان من املنتج عرب تدويره ...:" على أنه"circular economy"عرف االقتصاد الدائري     
، صفحة 2018نفاح و بطيب، ( "وإعادة إخراجه يف أشكال واستعماالت جديدة خلدمة االقتصاد والبيئة معا 

ت االستهالكيةلنجد من خالل هذا التعريف أن االقتصاد الدائري له نسبة ضئيلة جدا من املخرجات ، )02  ،أي النفا
ائية أم صناعية، ليعاد استغالهلا من طرفها أو مؤسسات أخرى أجل االستفادة البيئية والتشغيلية أي من  ،سواء كانت 

بني ذلك وذاك تدوير تلك  ،و خدمات يستفاد منها بشكل مستداميف شكل منتجات أ ،االجتماعية إىل االقتصادية
، ومميزات االستغالل من طرف أشخاص هلم صفاتاعات هلا صلة بكيفية وطريقة إىل منوذج املخلفات يتطلب أفكار وإبد

  .أكثر من العادية
I -2-2- مناذج االقتصاد يف اإلنتاج  
I -2-2-1 -منوذج االقتصاد اخلطي  

دون تدوير وعودة خملفاته إىل مدخالت يستفاد منها يف  ،يعتمد هذا النموذج على االجتاه الواحد يف العملية اإلنتاجية    
ا أو دورات استغالل ملؤسسات أخرى اية املورد  ،دور ما ميثل خطرا كبريا على املوارد املتاحة وخطر  ،اية املنتجو أي 

ت على البيئة، فالشكل املوايل يلخص ذلك   :النفا
  

  مسار االقتصاد اخلطي): 01(الشكل رقم
  املورد األولية       استخالص          اإلنتاج                   التوزيع            االستهالك             الرمي

ت    املوارد                                                                                             النفا
  )28، صفحة 2018الزغيب و قندوز، (: املصدر
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I -2-2-2 -منوذج االقتصاد الدائري  
صورة توضح مفهوم االقتصاد الدائري:02الشكل رقم    

  
 

Source: ((EPRS), 2017, p. 17) 
 

على الالزمة لإلنتاج " materials" أن املؤسسات تنطلق بتحصيل املوارد ،أعاله 02:فاملالحظ من الشكل رقم       
على حسب " production"إىل منتجات  )إنتاج(حتويلها ، قصددسواء كان ذلك حمليا أو بفضل االستريااختالفها، 

النهائي أو ) االستهالك(، لتقدم بذلك منفعة أولية "destrubution"نسبة االجناز واحلاجة إليها، لتصبح قابلة للتوزيع 
نية خملفات  ويف خضم هذه العملية لدينا من قبلها أو غريها، ، "recycling" يعاد تدويرها" waste"الصناعي، و

 أو الردم التقين أو غريه"  landfill"من املخلفات، اليت تلقى مصري الدفن غازي وغريه" emissions"انبعاث 
"incineration"فادة من ، لتتم عملية التدوير وفق هذا املفهوم على حسب طبيعة املنتج وما يصدر منه، وكيفية االست

ضبة ضبة أو غري        .خملفاته، فبفضل هذه العملية حنقق نتائج أو قيم مضافة يف االقتصاد، والطبيعة سواء كانت الطاقة 
I-2-3-أثر االنتقال إىل االقتصاد الدائري  

ر هلا منافع تعود على األرض       ر اإلجيابية لالقتصاد الدائري عدة آ واإلنسانية من حيث نذكر يف اآليت بعض اآل
ضف إىل ذلك العوائد االجتماعية، كما أن هلا أثر على خماطر أو التخوف  ،تقليل املخاطر املتعلقة بنضوب املوارد الطاقوية
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لنسبة للدول  ا أو نشوب حروب، وإجياد القيمة االقتصادية وتوفري العمالة  من تقلبات أسعار املواد الطاقوية يف حالة ندر
ليت ليس هلا تكنولوجيا يف حتويل أو تدوير تلك املخلفات من قبل الدول املكتسبة هلا، ليستفيد منها املستهلكني واملناطق ا

قل األسعار حىت يف بيعها كمخلفات يستفيد، مما يضفي نوع من فرص عمل متناثر عرب دول العامل وإعطاء فرص أخرى 
  )12-09، الصفحات 2018نفاح و بطيب، ( .للنمو االقتصادي احمللي لتلك الدول أو العامل

فكار جديدة        كما ميكن استغالل تلك املخلفات على اختالف أنواعها، عرب مؤسسات ذات طابع مقاواليت، تتميز 
اء ذلك اخليار منافع تتعلق وتكنولوجيا متطورة قصد معاجلة تلك املخلفات، والتحصن من أضرارها إن وجدت، لتحقق جر 

    )880، صفحة 2017عظيمي و سعيدي، ( .جلانب االقتصادي، االجتماعي والبيئي
II- التوجه حنو االقتصاد الدائري من مدخل العمل املقاواليت:  
ذلك لألسباب اليت سوف يتم التعرض إليها  ،يتم التطرق إىل االقتصاد الدائري من مدخل العمل املقاواليت يف اجلزائر    

يف هذا احملور من خالل النماذج اليت تعتمد على متطلبات هلا نفس متطلبات العمل املقاواليت إىل تشريح املؤسسات 
  .وأيضا النقاط املشرتكة بينهما ،اطبيعته، من خالل األنشطة ،القائمة يف اجلزائر

II-1-  حسب العمل املقاواليت" فرحات عباس"، "سعود وسيلة"حتليل نتائج دراسة:  
ت كمدخل لالقتصاد الدائري:" بعنوان)2019سعود و فرحات، (تتمثل دراسة       عرض حالة االحتاد  -إدارة النفا

ت يف االحتاد األورويب" األورويب ا  ،، اليت تطرقت إىل معرفة واقع إدارة النفا وتوجهها حنو االقتصاد الدائري اليت أوصى 
والطرق العلمية والبحثية لنالحظ من  ،الباحثني يف تطبيق هذا النموذج واالستفادة من هذه التجربة عن طريق االبتكارات

من إليه حسب حبثنا عن طريق العمل املقاواليت، فمن خالل هذه الدراسة حاولنا خالل هذه النقاط املشرتكة أن املمر اآل
  :االستفادة من نتائجها يف اجلدول اآليت

ت كمدخل لالقتصاد الدائري"حتليل نتائج ): 01(اجلدول رقم سعود وسيلة وفرحات عباس حسب : دراسة" إدارة النفا
  العمل املقاواليت

  حتليل النتيجة وفق العمل املقاواليت  تقدمي النتيجة  رقم النتيجة
ت السنوية اليت قاربت   01 استقرار مستوى حجم النفا

ت اخلطرية سواء كانت 95 % من غري النفا
  .االستهالكية أم الصناعية

هذه املتغريات السنوية ذات النسبة العالية حسب العمل املقاواليت تعترب 
  .رة يستفاد منهامدخالت هامة ملؤسسته املولدة من فكرة مبتك

ت البناءات والصناعات اإلستخراجية ذات   02 تعترب نفا
لزراعية والصيد البحري  وزن ثقيل وحجم كبري مقارنة 

كثر من    %80األقل حجما يف االحتاد األورويب 

ت حسب العمل املقاواليت متنوعة ومتعددة ونسبتها جد  تعترب هذه النفا
هامة نظري االستفادة منها وهذا التنوع يرسكل إىل عدة منتجات املقابلة 

  . لعدة مؤسسات ذات طابع مقاواليت
ت دون   03 تفضيل االحتاد األورويب لتثمني النفا

ائيا   .التخلص منها حسب االقتصاد اخلطي 
التطلع له دور يف البحث عن أفكار جديدة من خالل العمل هذا 

املقاواليت الباحث عن مؤسسة جديدة لو يستفيد منها املقبل عليها يف 
  .اجلزائر

ت االلكرتونية والتعبئة   04 االرتفاع املستمر لرسكلة النفا
والتغليف يف االحتاد األورويب يف شكل االقتصاد 

ت مثل ما هو وارد يف هذه النتيجة الغري عند النظر إىل حجم  النفا
مستغلة يف اجلزائر وحتويلها إىل منتجات ذات قيمة بيئية واقتصادية 
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  .وجمتمعية من قبل مؤسسة هلا توجه مقاواليت  .الدائري
ت يف االحتاد األورويب   05 وجود اخنفاض معترب للنفا

ومؤشرات هلا داللة قوية على ارتفاع مقدار الناتج 
  .احمللي

إذا أنشأت مؤسسات ذات طابع مقاواليت هلا دور يف رفع قيم املداخل 
  .الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئية

ارتفاع تعداد براءات االخرتاع اخلاصة بكافة االقتصاد   06
الدائري بداية من تصميم املنتجات وصوال إىل 
استهالكها، ما يقابلها ارتفاع مقدار الصادرات ما 

  . األورويبيبني أمهية تطوير األفكار يف االحتاد 

مع العمل على  ،ما مييز العمل املقاواليت اعتماده على االبتكار واإلبداع
االنطالق حنو املشروع دون االنتظار، ما يبني أن للمقاوالتية دور يف 

  .التوجه حنو االقتصاد الدائري

ا  ضئيلة ،االقتصاد الدائري األوروبية من صة احل  07 إال أ
مستقرة وقابلة لالرتفاع ومنوه ما يؤكد أمهية هذا 

  .التوجه

الشغل والقيمة املضافة يف جممل االقتصاد نظري األمهية البالغة يف توفري يد 
دد لألعمال واألفكار  ،الدائري وجب االعتماد على العمل املقاواليت ا

  .اإلبداعية املنتجة للقيمة حسب املداخل الثالث

العتماد على املرجع:املصدر   )87-86الصفحات ، 2019سعود و فرحات، (: من إعداد الباحث 
  

II-2- حتليل أنشطة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر حسب العمل املقاواليت:  
نلخص يف هذا الفرع تعداد النشاطات اليت أوجدت من خالل مؤسسات صغرية ومتوسطة يف قائمة اإلحصائيات     

  :اجلدول اآليتحسب ما هو وارد يف : الواردة يف املدة الزمنية املمتدة بني
  

  حسب قطاعات النشاط pmeتوزيع  ):02(اجلدول رقم
  النسبة %  العدد  قطاع النشاط

 الفالحة؛ -
ا؛:احملروقات -  الطاقة واخلدمات املتصلة 
 البناء واألشغال العمومية؛ -
 الصناعات التحويلية؛ -
 ؛)حتوي املهن احلرة(اخلدمات -
  .احلرف التقليدية -

7094  
3201  

169124  
99275  

501645  
233298  

0.7  
0.32  

16.68  
09.79  
49.49  
23.02  

موع   100  1013637  ا

  )279، صفحة 2018مطاي و بوقادير، (: املصدر
 

كون هذه   31/12/2016للفرتة إىل غاية  ANSEJلنضفي على ذلك أنشطة املؤسسات املمولة حسب وكالة     
  .وتعرب إىل حد بعيد طبيعة األنشطة املنتقاة من طرف مكوين املؤسسات بشكل عادي إقباالالوكالة أكثر 
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  2016- 12-31يف ) ANSEJ(عدد املشاريع املمولة حسب قطاعات النشاط من طرف  ):03(اجلدول رقم
  %النسبة  املشاريع املمولة  قطاع النشاط

  28.7  105754  اخلدمات
  15.4  56530  نقل البضائع

  14.5  53488  الفالحة
  11.6  42621  الصناعات التقليدية

  8.8  32284  العمومية األشغال
  6.7  24547  الصناعة 

  5.2  18985  نقل املسافرين
  3.6  13385  نقل مربد

  2.6  9456  األعمال احلرة
  2.5  9359  الصيانة
  0.3  1127  الصيد

  0.1  544  اهليدروليك
موع   100  367980  ا

  )13، صفحة 2017منصور و بن عمر، ( :املصدر
القتصاد اخلطي وليس الدائري كما أن نسبة كبرية فاملالحظ من خالل اجلدولني السابقني أن جل املشاريع هلا صلة       

يف حني من تلك املشاريع املمولة حسب الوكالة أو األنشطة تبقى عامة وليست حديثة وليدت أفكار جديدة مبتدعة، 
جند تكرار كبري لألفكار سواء يف الفالحة أو اخلدمات اليت حتوز على نسب كبرية جدا يف تعداد األنشطة الواردة مما يدل 
على ألن القيم املمنوحة من قبل تلك املؤسسات يبقى ضئيل ال من الناحية االقتصادية وال االجتماعية والبيئية على حد 

ت كبرية غري مستغلة سواء، كما أن هناك هدر كبري لل ا تشتغل يف االقتصاد اخلطي مما يدل على أن هناك نفا موارد كو
وموارد أخرى غري مستغلة، كما نالحظ أن تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ضئيل جدا مقارنة خبرجيي اجلامعات 

د من املخلفات السلبية االقتصادية، ما ينجر عنه العدي م،2016ومراكز التكوين املهين السنوية إىل غاية هذه الفرتة 
لنفع على  االجتماعية والبيئية، فهذه الفئة أوىل بفتح مؤسسات تشغل الساحة وتقدم أفضل ما عندها من أفكار تعود 
الدولة اجلزائرية من املداخل الثالث وتضفي على صادرات البلد يف حني ختفض فاتورة الواردات يف ظل متاثل املنتجات 

فكار تقولب يف مؤسسات ذات طابع مقاواليت تنشط أو تتحول من االقتصاد املنتجة م عها، ما يؤكد ضرورة التوجه 
  .اخلطي إىل االقتصاد الدائري مبرافقة الدولة

II-3- النقاط املشرتكة بني االقتصاد الدائري والعمل املقاواليت:  
البد من املرور على التفكري  ،حىت منر إىل االقتصاد الدائري من خالل االقتصاد اخلطي مبؤسسات ذات طابع عادي   

القتصاد الدائري ،املقاواليت فهذا األخري يعتمد على مجلة من النقاط اليت نراها ذات  ،الذي يولد أفكار جديدة هلا صلة 



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 999-9999-9999-9-9 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 559 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لعمل املقاواليت مجلة من النقاط اليت هلا صفة االشرتاكية بني اجلانبني واليت سوف نعرضها يف ففي اآليت نلخص  ،صلة 
  :الشكل املوايل

  أهم النقاط املشرتكة بني االقتصاد الدائري والعمل املقاواليت يف البناء املؤسسايت ):03(الشكل رقم
  
  
  

      
  
  
  
  

العتماد على عدة مراجع: املصدر   .من إعداد الباحث 
  نتائج الّدراسة والتوصيات: خامتة

ومجلة األنشطة العادية املمولة من طرفهم أو من عند الوكاالت  ،نظرا لتعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة الضئيل  
 ،رجيي اجلامعات وال مراكز التكوينخلودون تشغيل  ،يف منوذج اقتصادي خطي له هدر كبري للموارد ،املقرتحة أو أخرى

م ت األخرى األقل أو إنشائهم ملؤسسات تغطي احتياجا وتوفر مناصب شغل لغريهم يف ظل  ،هيك عن خرجيي املستو
در فيه املوارد من مدخل عمل مقاواليت، فمن  خالل ندرة املوارد، هذا ما أدى بنا إىل طرح فكرة التوجه إىل اقتصاد ال 

  :ما قدم أعاله توصلنا إىل النتائج التالية
 اعتماد كلي على االقتصاد اخلطي دون االقتصاد الدائري؛ -
 إنشاء مؤسسات مفتقرة للفكرة اإلبداعية وال املبتكرة؛ -
 عزوف خرجيي اجلامعات عن إنشاء مؤسسات ذات طابع مقاواليت؛ -
 جماالت هلا هدر كبري للموارد؛هناك فوائد مجة عند االنتقال إىل االقتصاد الدائري يف  -
 .وجود تقاطعات بني االقتصاد الدائري والعمل املقاواليت -

  :لنقدم بعض االقرتاحات ذات الصلة مبوضوع حبثنا يف التايل
 التوجه إىل االقتصاد الدائري حسب طبيعة النشاط وندرة املوارد وهدر هلذه األخرية؛ -
 قاواليت؛اعتماد أساليب أكثر إقناع للتوجه للعمل امل -
االت خاصة يف جماالت االقتصاد الدائري؛ -  تشجيع أصحاب األفكار املبتدعة واملبتكرة يف كل ا

  يعتمد على فكرة جديدة

  يعتمد على التحسني املستمر من خالل البحث العلمي 
  االنطالق يف الفكرة دون التماطل يف البدء يف املشروع

  يعتمد على البحث العلمي
  له نسبة عالية من املخاطرة

  ال حيبذ اهلدر أو خيفض التكاليف 
  له منافع اقتصادية، اجتماعية، وبيئية

  دور يف إعطاء البدائل القيمة له

 العمل املقاواليت  االقتصاد الدائري
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ا اآلخرون؛ -  إبراز النجاحات على شكل قدوة ميتثل 
تمع وتوجيههما حنو التفكري املقاواليت من حيث الثقافة املقاوالتية؛ -  توسعة التفكري يف حث العائالت وا
لتوجه حنو توسيع التفكري  - يف وضع برامج تعليمية حسب األطوار التعليمية كل حسب فهم وتفكري الفرد هلا صلة 

 التفكري املقاواليت من حيث التعليم املقاواليت؛
لتدوير أو  - حث املؤسسات اجلديدة املنشأة يف إحدى الوكاالت املعتمدة يف اجلزائر إىل البحث عن فكرة هلا صلة 

 االقتصاد الدائري؛
 توجيه منشئي املؤسسات ذات التمويل اخلاص إىل فكرة االقتصاد الدائري؛ -
كيد ربط  -  .العالقة بني االقتصاد الدائري والعمل املقاواليت يف إنشاء مؤسساتو

 :للغة العربية قائمة املراجع
مداخلة موجهة إلىفعاليات امللتقى . واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ووسائل دعمها). 2017. (حالم منصور، و آسيا بن عمرأ .1

لوادي، اجلزائر  .2017/ 07-06: إشكالية استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة فياجلزائر، يومي: الوطين حول  .جامعة محة خلضر 
املقاوالتية : مداخلة موجهة لفعاليات النلتقى الدويل. الربامج التكوينية و أمهيتها يف تعزيز روح املقاوالتية ). 2010. (اليمني فالتة، و لطيفة برين .2

  .جامعة بسكرة، اجلزائر  .2010أفريل  08-07- 06وفرص األعمال 
دراسة نظرية : لحد من البصمة البيئية وحتقيق التنمية السياحية املستدامةاالقتصاد الدائري كمدخل ابداعي ل). 2018. (بسام مسري الرميدي .3

ت املال واألعمال . حتليلية   ).الثامن: العدد( jfbeجملة اقتصاد
م علمية دولية حول. ثقافة املؤسسة واملقاوالتية ). 2010. (بلقاسم ماضي، و عبري بوضياف .4 التكوين وفرص : مداخلة مقدمة لفعاليات أ

   .2010أفريل  18-17: مال ببسكرة يومياألع
مداخلة . املقاولة كخيار فعال لنجاح املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، املسارات واخلدمات ). 2013. (توفيق خذري، و حسني بن طاهر .5

   .2013ماي  06- 05:طة يف اجلزائر ، يوميواقع وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوس: موجهة لفعاليات امللتقى الوطين 
ت كخيار اسرتاتيجي للمشاريع املقاوالتية املستدامة). 2017. (دالل عظيمي، و وفاء سعيدي .6 جملة الدراسات املالية . مقاربة تطبيقية: إدارة النفا

لد واحملاسبية واالدارية   ).األول: العدد( الرابع: ، ا
ء نفاح، و عبد الوهاب بطي .7  DSMدراسة حالة شركة شركة : االقتصاد الدائري كدعامة أساسية لتحقيق جودة احلياة). 2018. (بزكر

جامعة ). ببشار 2018نوفمرب 14-13: منوذج التنمية اجلديد وجودة احلياة، يومي: الصفحات مداخلة موجهة للملتقى الدويل. (اهلولندية
  .طاهري دمحم بشار، اجلزائر 

لعينة من الشباب اجلامعي :دراسة ميدانية(ثقافة وروح املقاوالتية لدى الشباب اجلامعي يف والية جيجل ). 2018. (رمةسفيان فنيط، و هشام بو  .8
لد جملة مناء لالقتصاد والتجارة). جبامعة جيجل    ).اخلاص: العدد( 01: ، ا

دراسة عينة من طلبة جامعة دمحم خيضر : يف جتسيد االبتكارروح املقاوالتية لدى الشباب اجلزائري ودورها ). 2017. (مسرية هيشر، و سهام مرفق .9
لد جملة األصيل للبحوث االقتصادية واالدارية. ببسكرة   ).األول: العدد( األول: ، ا

،  جملة ميالف للبحوث والدراسات. نظام بيئي صناعي جديد لتطبيق معايري االستدامة الشاملة: االقتصاد الدائري). 2019. (شامية بن عباس .10
لد   ).األول: العدد( اخلامس: ا

جملة . 2016-2001تقييم أداء قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة ). 2018. (عبد القادر مطاي، و ربيعة بوقادير .11
ت مشال افريقيا لد اقتصاد   ).التاسع عشر : العدد( الرابع عشر: ، ا
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جملة العلوم التجارية، . متطلبات التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد الدائري حلماية البيئة). 2018. (زعلي الزغيب، و فاطمة الزهراء قندو  .12
la revue des sciences commerciales لد   ).الثاين: العدد( السابع عشر: ، ا

ورقة حبثية مقدمة يف شكل مداخلة للملتقى . التوجه املقاواليت للشباب يف اجلزائر بني متطلبات الثقافة وضرورة املرافقة). 2012. (منرية سالمي .13
امعة قاصدي كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، ج  .اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: الوطين
ح   .مر

ت كمدخل لالقتصاد الدائري). 2019. (وسيلة سعود، و عباس فرحات .14 جملة البحوث االقتصادية . عرض حالة االحتاد األورويب -إدارة النفا
لد واملالية   ).األول: العدد( السادس:، ا

للغة األجنبية   :قائمة املراجع 
15. (EPRS). (2017). towards a circular economy-waste management in the EU. European 

parliamentary research service,scientific foresight unit. 
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 -نموذج شركة شنایدر إلكتریك  –دور اإلقتصاد الدائري في تحقیق أبعاد اإلستدامة 
The role of the circular economy in achieving the dimensions of 

sustainability – Schneider Electric model - 
، خمرب الدراسات اإلقتصادية للمناطق الصناعية يف ظل الدور اجلديد ميلة -املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ،طالب دكتوراه :1بوخدوين لقمان -

  .للجامعة، حالة برج بوعريريج
، خمرب دراسات اسرتاتيجيات التنويع اإلقتصادي لتحقيق التنمية ميلة -املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ،"أ"أستاذ حماضر قسم  :2 شراف عقون -

ملركز اجلامعي عبد   .احلفيظ بوالصوف ميلةاملستدامة 
خمرب الدراسات اإلقتصادية للمناطق الصناعية يف ظل الدور اجلديد  .ميلة -املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ،طالب دكتوراه :3بوروينة عزيز -

 .للجامعة، حالة برج بوعريريج

  :ملخص
إبراز األطر النظرية له وأمهية التحول من اإلقتصاد اخلطي إىل اإلقتصاد حتاول هذه الدراسة تسليط الضوء على اإلقتصاد الدائري، وذلك من خالل 

ر اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية الناجتة عن تبين هذا النموذج اإلقتصادي، مبا يتضمنه من مفاهيم ت حلفاظ على الدائري، إضافة إىل إبراز اآل تعلق 
جلانب البيئي، كما أشارت هذه الدراسة املوارد الطبيعية وخلق فرص إستثمارية جديدة، وان سجام أهدافه مع أبعاد التنمية املستدامة وخاصة فيما يتعلق 

وقد أفضت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أن اإلقتصاد الدائري عبارة عن . إىل جتربة شركة شنايدر إلكرتيك يف تطبيق اإلقتصاد الدائري
ت  ة التخصيص املادي للمنتجات القدميةمنوذج إقتصادي يهدف إىل إعاد وتطويعها ألغراض أخرى بطرق خمتلفة وأكثر فعالية، من خالل تدوير النفا

 .واستخدامها كمورد من أجل تلبية احلاجات اإلقتصادية
ت،   :الكلمات املفاتيح  .اإلستدامة إقتصاد دائري، إقتصاد خطي، شركة شنايدر إلكرتيك، تدوير النفا

   JEL: ، 013، P18 ،  Q01 صنيفالت
Abstract: 
This study tried to shed light on circular economy by highlighting the theorical frameworks and the 
importance of the transition from linear to circular economy, in addition highlighting the economic, 
social and environmental effects resulting, from the adoption of this economic model, including the 
consepts related to the conservation  of  natural resources and create opportunities; its objectives are 
consistent with the dimensions of sustainable development, especially with regard to the 
environmental aspect, this study tried to shed light on schneider Electric’s experience in the 
application of circular economy. This study led to set of results, the most important of which is that the 
economy the ring is an economic model aimed at the physical reallocation of old products or adapt 
them to other purposes in different and more effective ways. 
Key words: circular economy, linear economy, Schneider Electric, waste recycling, sustainability. 
Jel Codes Classification : O13, P13, Q01   
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اخلطي التقليدي القائم على االستخراج حاجيات ورغبات املستهلكني وتغطية األسواق وذلك يف ظل منظومة االقتصاد 
يف تبين منوذج  ازداد التفكري املواد األولية اخلام، ومع تراجع احتياطيات املوارد الطبيعية وارتفاع أسعار والتصنيع واهلذر،

لشكل الذ ي اقتصادي جديد يعمل على احلفاظ على املوارد اخلام واملنتجات ضمن حلقات اإلنتاج ألطول فرتة ممكنة 
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الرتكيز على استخراج املوارد اخلام، حيث يدعى هذا النموذج  اهلذر املوجود يف األنظمة الصناعية اخلطية ويقلل من مينع
القتصاد الدائري ت االقتصادي  الناجتة عن عمليات اإلنتاج واالستهالك من  والذي يهدف إىل االستفادة من النفا

ستخدام و إعادة التدوير األمر الذي يقلل من ندرة املوارد ويزيد من استدامة خالل إعادة دجمها مرة أخرى عرب إعادة اال
األعمال ويساهم يف االزدهار املستدام وحيمي البيئة، وتعترب شركة شنايدر اليكرتيك إحدى أهم الشركات الرائدة اليت تبنت 

  .هلا وتطوير نشاطهامنوذج االقتصاد الدائري كأحد أهم املرتكزات اإلسرتاتيجية لتحقيق منو أعما
  :سيسا على ما سبق نطرح التساؤل التايل

 ليكرتيك يف تطبيقه؟إقتصاد الدائري وكيف نقيم جتربة شركة شنايدر ماهو اإل 
  :نييالتال ينور هذا التساؤل حاولنا معاجلة احمل لإلجابة على
 وأبعاد اإلستدامة مفهوم االقتصاد الدائري :احملور األول  
 منوذج شركة شنايدر إلكرتيك يف تطبيق االقتصاد الدائري :احملور الثاين  

I - مفهوم االقتصاد الدائري: 
I -1- 1-تعريف اإلقتصاد الدائري:  

الدائري، البد من معرفة سبب التحول من االقتصاد اخلطي إىل االقتصاد  اخلوض يف مفهوم االقتصاد قبل    
ت  النضوبمعرضة خلطر االقتصادية املوارد فكون أن .الدائري االستهالك بسبب تزايد عدد سكان العامل وارتفاع مستو

هذا األخري الذي يرتكز على استخدام  ،"األخذ والتصنيع واهلذر"االقتصاد اخلطي التقليدي القائم على طبيعة منوذجو 
لتخلص منها  حيث ومن مث تصنيعها كمنتج  املواد اخلام يف شكلها األويل ت تنتهي دورة االستخدام  صناعة، (كنفا

النموذج من التصنيع ال يعرب عن الكفاءة والفعالية يف استخدام املوارد هذا ف .)2019األعمال، ( )استخدام، ختلص
ت  إلمكان إعادة استخدام النفا   ).01(انظر الشكل رقم خاصة إذا علمنا انه 

  منوذج االقتصاد اخلطي :)01(الشكل رقم

  
Source https://www.arabianjbmr.com  

ت دة  حيث ينجم عن هذه النفا ت يف ز التلوث فضال عن التكلفة االقتصادية الناجتة عن عملية التخلص منها مستو
القتصاد يسمى ما بديل وهو  ياقتصادمنوذج إجياد  الضروري كان من  وما ينتج عنها من أضرار صحية وبيئية، من هنا

  .الدائري
" إلني ماك آرثر"مؤسسة  تبنتهااليت » من املهد إىل اللحد«فقد بدأ االهتمام مبفهوم االقتصاد الدائري من قبل حركة      

الستجابة املباشرة للقضا املتعلقة بندرة املوارد وضرورة تقليل ا ، لتلوثالرائدة يف االهتمام مبعايري االقتصاد الدائري، وتعىن 
دة معدال فاالقتصاد الدائري  إعادة التدوير وإعادة االستخدام وإعادة التصنيع، توأيضًا االهتمام ببناء سالسل التوريد لز
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إىل احلفاظ حبيث يهدف . يقدم كنموذج اقتصادي جديد يهتم بتغيري أساليب اإلنتاج وأمناط االستهالك غري املستدامة
فعلى هذا . اهلدر يف املواردوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل قيمة املنتجات واملواد وامل على

ين أكسيد الكربون، النحو  ئية وانبعاث غاز  يساهم االقتصاد الدائري يف تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهر
، االقتصاد الدائري توجه عاملي لتطبيق معايري .إميان أ( .ةإضافة إىل حتديث النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدام

  )2019االستدامة، 
  :حيث يدور مفهوم االقتصاد الدائري على جمموعة من األفكار والتصورات واملتمثلة فيما يلي     
 واستهالك املوارد احملدودة، النمو االقتصادي بني منوذج اقتصادي يفصل  هو" آلني ماك آرثر" حسب مؤسسة

ت واملواد يف أعلى قيمة وفائدة يف مجيع األوقاتيو  االقتصاد الدائري يعىن بتغيري ف. هدف إىل إبقاء املنتجات واملكو
 :)2019، .إميان أ( رئيسية هي من خالل ثالث حتركاتوإعادة تنظيم اإلنتاج واالستهالك 

  يم سالسل التوريدإعادة تصم 
  االبتكار وتطوير التكنولوجيا 
 التغيري يف سلوك املستهلكني والسياسات والتنظيمات اليت متكن هلذه التغيريات. 
  قائمة استخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع وتغيري املمارسات الإىل » املستدام«االقتصاد الدائري أو يهدف

ت التخلص منعلى  إعادة إصالحه أو إعادة التصنيع أو إعادة  أوإعادة استخدامه  من خالل، املنتج يف شكل نفا
ا كمادة خام للبدء (التدوير للمنتج  ا ميكن إصالحها وإعادة تصنيعها ومن مث استعاد مبعىن أن املنتجات ومكو

  . )2019، .إميان أ( )بعملية تصنيع أخرى
  توجه عاملي للتحول من امللكية الفردية إىل  الذي يشري إىلاقتصاد اخلدمات  الدائري حتت مفهوميندرج االقتصاد

أي خلق منتجات وأنظمة يتم فيها إعادة استخدام املواد وإعادة تدويرها » رخصة االستخدام وتقاسم اخلدمات«فكرة 
مللكية للمنتج  تقوم اكأن (أو إعادة تصنيعها والتوجه حنو التشارك بدال من االمتالك  الحتفاظ  لشركات مثال 

فعلى سبيل )كالسيارة أو غسالة املالبس وتبيع للمستهلكني خدمة االستخدام أي بيع فائدة املنتج بدال من املنتج
بدال من امتالك سيارة يتم تقاسم السيارات، كبديل عن امللكية الفردية للتكيف مع ضغط قضية تغري املناخ : املثال

  .)2019، .إميان أ( كاين العاملي املطرد وحمدودية املوارد يف الطبيعةوالنمو الس
 ،والقدرة على  االقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي وصناعي يعتمد على إعادة استخدام املنتجات واملواد اخلام

النظام الكلي وتعظيم خلق القيمة يف كل وصلة يف كما يعمل على تقليل تدمري القيمة يف  جتديد املوارد الطبيعية،
  .(Bastein & other, 2013, p. 04) النظام
  االقتصاد الدائري هو اقتصاد يتم فيه احلفاظ على قيمة املنتجات واملواد واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة

ت إىل    .(Le Moigne, 2018, p. 24) احلد األدىنويتم تقليل إنتاج النفا
  :وعليه ميكننا االنتهاء إىل تعريف شامل لالقتصاد الدائري حيث نعرفه على أنه     
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يعمل على إعادة التخصيص املادي للمنتجات القدمية  ،يتوافق مع أبعاد التنمية املستدامةنظام صناعي صديق للبيئة 
االستجابة للحاجات احلالية تطويعها ألغراض أخرى من اجل  وخملفات عمليات اإلنتاج واالستهالك والعمل على

قيمة  وإعادة التصنيع من خاللاالستخدام على منو األعمال من خالل احلفاظ على فاظ احلمع ضرورة  ،واملستقبلية
  .والشكل التايل يبني لنا ذلكصلية املواد األ

  منوذج االقتصاد الدائري :)02(الشكل رقم

  
Source:https://www.anthesisgroup.com/circular-economy 

I  -1 -2- أهداف تطبيق االقتصاد الدائري:  
  )2019، .إميان أ( :تتمحور أهم أهداف االقتصاد الدائري يف حتقيق النقاط التالية

 ت حفظ قيمة املنتجات  .واملوارد يف االقتصاد ألطول فرتة ممكنة من عمر االستخدام وتقليل النفا
  ين أكسيد الكربون، إضافة إىل حتديث ئية وانبعاث غاز  تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهر

 .النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة
  ت واملواد يف أعلى قيمة وفائدة يف مجيع األوقاتيهدف إىل  .إبقاء املنتجات واملكو
  ت وخفض نسب تلوث اهلواء وإجياد حل ت املرتاكمة يف مرادم النفا تقليل البصمة البيئية وخفض النفا

ة تغري املناخ ا  .اسرتاتيجي 
  اخلام إىل منتج صاحل لالستعمالاإلنتاج الصناعي لتحويل املواد  تاجهاحيختفيض كمية الطاقة اليت. 
 حنو تسجيل نسبة أعلى من  كما يدفععمل،  الة ويساهم يف خلق فرص عصناليعزز من القدرة التنافسية ل

  .األصليةاملواد اخلام  استخدامإنتاجية املوارد وتقليل 
I -1-3- معوقات تطبيق االقتصاد الدائري  

منها التشريعية والثقافية والتكنولوجية والتسويقية وهي   االقتصاد الدائري،هناك عدد من املعوقات اليت تواجه التحول حنو 
  (Kirchherr, Piscicelli, & others, 2018, p. 150) :كما يلي
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االقتصاد الدائري عرقلة القوانني واللوائح والقصور يف وجود إمجاع عاملي حول حتمية تطبيق :املعوقات التشريعية
 .وحمدودية التدابري واإلجراءات الدائرية

وجندها يف القصور يف وعي واهتمام العمالء،وتردد املؤسسات يف تطبيق االقتصاد :املعوقات الثقافية
سلوب االقتصاد اخلطي،وحمدودية املشاركة يف سلسلة القيمة أو االقتصاد الدائري  .الدائري،والعمل 

 ت، والتصميم الدائري احملدود، وضعف القدرة على تقدمي :جيةاملعوقات التكنولو وجندها يف القصور يف البيا
 .منتجات عالية اجلودة معاد تصنيعها

 وجندها يف تكاليف استثمارية عالية، ومتويل حمدود لنماذج األعمال الدائرية، عدم وجود :املعوقات التسويقية
 .نماذج األعمال الدائريةمعايري حمددة، اخنفاض اجلدوى االقتصادية ل

I -2- أبعاد االستدامة واالقتصاد الدائري   
احلاجات تطويعها ألغراض أخرى خلدمة و  يهدف االقتصاد الدائري إىل إعادة التخصيص املادي للمنتجات القدمية   

ر االقتصادية واالجتماعية والبيئية واليتاجلديدة  االقتصادية ت  األمر الذي ينشئ جمموعة من اآل تتوافق مع أبعاد ومستو
  :التنمية املستدامة كما سنوضحه فيما يلي

I -2 -1 -  على املوارد الطبيعيةاحلفاظ  
لندرة واحملدودية فمن املعروف أن املوارد الطبيعية      ا ،  هي موارد ختضع ملفهوم املشكلة االقتصادية حيث تتميز  كو

ستخدام املواد املعاد تدويرها لصنع منتجات  ما، حيث ميكننايف مرحلة  معرضة للنضوب تقليل استهالك املوارد الطبيعية 
ت من خالل احلد من من خالل التقليل من اهلذر الذي يكون يف شكلجديدة أو ميكن    .املصدر ها يفنفا
بعد  سبيل املثال األصلية، فعلىمنتجات أفضل من تلك املصنوعة من املواد  من صناعة إعادة التدوير كما متكن عملية

ت احلديدية وإعادةمعاجل ، كما أن عملية إعادة أكثر قيمةو ثنائية املعدن أكثر صقًال  ائحتكون الصف هاتدوير  ة النفا
من خام  رطل 2500و رطل من الفحم 1000و رطل من احلجر اجلريي 40 متكن من حفظطن من الفوالذ تدوير 
  .احلديد

احلديد اخلام مليون طن من  1.4 استطاعت توفري 2005يف عام  والية بنسلفانياكما تشري بعض اإلحصائيات إىل أن 
مليون طن من  1.2طنا من احلجر اجلريي عن طريق إعادة تدوير أكثر من  71124و طن من الفحم 829786و

  .املستخدم الفوالذ
ت التدوير        لى األنظمة االيكولوجية واحلد من التأثري السليب للنشاط االقتصادي عمن احلد من كما متكن اقتصاد

احلياة و خفض تدهور النظم البيئية الطبيعية كما متكن أيضا من ،  نشطة االستخراج واإلنتاج واالستهالكالتلوث املرتبط 
ت وتنوعها البيولوجي من خالل خفض ، فعلى سبيل املثال الربية يلعب تدوير الورق دورا مباشرا يف احلفاظ على الغا

ت املتحدة تغطيفقد  .لى اخلشبالطلب ع ت الصنوبر يف جنوب الوال مليون فدان، ولكن  90 ما يزيد عن كانت غا
تالورق مستلزمات إنتاجبسبب  %5من اليوم ال يزال هناك أقل الصنوبر ذات األوراق الطويلة  ، كما أصبحت غا
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مت التقليل من الدمار الذي تتعرض إليه  يةإعادة تدوير الورق واملنتجات الورقالنقراض، لكن مع عمليات مهددة 
ت   )2019التدوير، ( .الغا

I -2 -2 -  جتماعيةواإل قتصاديةاإلتنمية املنافع وظائف و الخلق  
ت  إىل حيث تشري الدراسات   فنموذج ، إعادة التدويرمنوذج أربع وظائف يف  تقابلهاأن كل وظيفة واحدة يف إدارة النفا

ت التدوير ميكن من خلق أضعاف  اليت تنشأ عن مناذج االقتصاد اخلطيالوظائف  اقتصاد
ا تعتمد ومئات اآلالف من فرص العمل   ضخمةأن صناعات إعادة التدوير وإعادة التصنيع حتقق عائدات  كما جند كو

إىل مناولة املواد ومعاجلتها وتوظيف عمال  تصنيعبشكل اكرب على اليد العاملة الكثيفة، حيث تتوزع هذه الوظائف بني ال
  .وعايل املهاراتي منخفضي ومتوسط

 الوليات املتحدة األمريكية خلق ما يزيد عنأنشطة إعادة التدوير وإعادة االستخدام يف  استطاعت 2007 خالل سنة   
لكل ، فمليار دوالر 6.7 إضافة إىل حصيلة ضريبية بلغتمليار دوالر،  36.6 بكتلة أجرية بلغتوظيفة،  757000

دوالر يف  14.101دوالر، و 76.030 أجر يبلغوظيفة مبتوسط  1.57طن من املواد املعاد تدويرها يتم إنشاء  1000
  .إيرادات الضرائب احمللية

تاألموال لقاء االستغناء عن كما أن إعادة التدوير توفر  رتبطة حبرق تكاليف الردم امل وحتمل املدافنوإعداد  معاجلة النفا
  .القمامة

للمواد القابلة إلعادة التدوير اليت يتم مجعها وإعادة  حافز اقتصاد يشكل شراء املنتجات املعاد تدويرها كما أن      
حتالف ( .خيلق نظام حلقة مغلقة يقلل من تكاليف إعادة التدوير، األمر الذي تدويرها وتصنيعها يف منتجات جديدة

  .)2019املوارد، 
I -2 -3 - يوفر الطاقة، ويقلل من التلوث، وحيافظ على مساحة املكب:  

مواد إستعمال بدال من  ها كمواد أوليةاستخدام نتجات القدمية يتم إعادةقلل إعادة التدوير من التلوث ألن املت      
 الدفيئةاملواد الكيميائية السامة وغازات وخيفض من انتشار الطاقة  بدوره يوفر األمر الذي جديدة، 

ت الصناعية اليت نتيجة مقالب ٪ من طبقات املياه اجلوفية تتلوث 0.4٪ إىل 0.1وتقدر وكالة محاية البيئة أن  النفا
  .والفريوسات واملواد السامة األخرى السامةترشح املعادن 

لة إلعادة التدوير مثل علب األملنيوم والصحف هي ما يعادل إن كمية الطاقة املفقودة من خالل التخلص من املواد القاب-
  .حمطة للطاقة 15اإلنتاج السنوي من 

مرت مكعب من  4.6املاء وجالون من  7000 و برميل من النفط 1.7طن من ورق الصحف املعاد تدويره 1لكل  -
ت اهلوا 60و  كيلوواط من الطاقة  601مساحة املكب حيث يتم توفري  ء مت منعها من إطالقها يف الغالف رطل من ملو

  .اجلوي
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ردة مكعبة من  3.3غالون من املاء و 7000براميل من النفط و 9طن من املطبوعات املعاد تدويرها يوفر 1إن  -
ت ت اهلواء اليت يتم إطالقها 60و  كيلوواط من الطاقة  601و  مكب النفا  .رطالً من ملو

ردة مكعبة من  30و كيلوواط من الطاقة  577و  برميل من النفط 16.3ر طن من البالستيك يوف1إعادة تدوير -
ت   .مكب النفا

ردة مكعبة من مساحة  2و  كيلوواط من الطاقة  42و  برميل من النفط 0.12من الزجاج يتم حفظ  طن1لكل  -
ت اهلواء  7.5املدفن، ويتم منع    .إطالقها اليت يتمرطل من ملو

ئي ملدة زجاجة 1إعادة تدوير -   .ساعات 4توفر طاقة كافية لتشغيل مصباح كهر
إعادة .٪ من الطاقة الالزمة إلنتاج نفس كمية األملنيوم من مصدرها األصلي95يتم توفري  عند إعادة تدوير األملنيوم -

ردة مكعبة من مساحة  10كيلواط من الطاقة و  14000و برميل من النفط 40يوفر  األملونيومطن من 1تدوير
تف.املكب ا ال حتتاج إىل مع هذا النوع من البيا   )2019االئتالف الوطين، ( .تفكري جيب أن تبدو إعادة التدوير وكأ

II  - قتصاد الدائريالمنوذج شركة شنايدر إلكرتيك يف تطبيق ا.  
II  -1 - تقدمي شركة شنايدر الكرتيك  

سست عام  Schneider Electric S.A شنايدر إليكرتيك      من قبل األخوين  1836هي شركة فرنسية عاملية 
رخيها  أوجني وأدولف شنايدر حيث تعترب هذه الشركة شركة عاملية رائدة متخصصة يف إدارة الطاقة والتحكم اآليل وميتد 

، كما تعترب هذه الشركة رائدة يف جمال الطاقة رائدة يف 100ألكثر من    :إدارة الطاقة وخاصة يف امليادين التالية عامًا
  الطاقة املتوسطة واملنخفضة.  
 الطاقة اآلمنة.  
 أنظمة التحّكم اآليل.  
شنايدر ( .حيث توفر هذه الشركة حلول ذات كفاءة متكاملة من خالل دمج الطاقة مع التحّكم اآليل والربجميات       

  )2019، .ا
II  -2 - شركة شنايدر الكرتيك لنموذج االقتصاد الدائري تطبيقات:  

 منوذج االقتصاد اخلطيإلكرتيك على جتسيد مفهوم االقتصاد الدائري من خالل التخلي عن  شركة شنايدرتعمل 
  .لبيئة واملوارد على حد سواء أضر والذي" األخذ، التصنيع، التخلص"املهدر

جهات رئيسية لتطبيق مفهوم كمو  Ellen MacArthur ئ اليت وضعتها شركة ومن أجل ذلك تبنت هذه الشركة املباد
  )2019سعيد، ( :االقتصاد الدائري واملتمثلة فيما يلي

 احلفاظ على رأس املال الطبيعي وتعزيزه. 
 تقليل استخدام املوارد األولية.  
  هو متاح والتقليل من استخدامات املوارد بشكل جديداعتماد أنظمة التأجري كأولوية الستغالل ما. 
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 العمل على متديد عمر اآلالت واملنتجات من اجل استغالل طاقتها التشغيلية بشكل كامل. 
 ا اإلنتاجية   .إصالح وإعادة تدوير واستخدام املواد اليت انتهت مدة حيا

  :تبين األنشطة التالية ومن أجل جتسيد هذه املبادئ تعمل شركة شنايدر اليكرتيك من خالل
  للمنتجات مع حتقيق احلد األدىن من استخدام املواد اخلام األولية) البيئي(التصميم اإليكولوجي. 
  األشياء املتصلة، اخلدمات، الصيانة، االسرتداد إخل(مقرتحات القيمة الدائرية.( 
  اكز التحديث والتجديد إخلاخلدمات اللوجستية العكسية، مراكز الصيانة، مر (سلسلة إمدادات دائرية.( 
  نموذجهذا التطبيق حوكمة الشركات من خالل اإلفصاح على نتائج الشركة يف جمال تطبيق. 
 التصميم اإليكولوجي 

مجيع املنتجات اجلديدة للشركة مصممة بشكل يتوافق مع  لوجي يف الشركة جعلو تبين فكرة التصميم االيك إن
اية عمرها االفرتاضي، أي يف متطلبات احلفاظ على البيئة، مما يعين ا مت إنشاؤها ليتم إصالحها وتطويرها وفكها عند   أ

  .إعادة استخدامها ضمن أطر حمددة مسبقا أواإلطار الذي يضمن إمكانية االستفادة منها من خالل إطالة عمرها 
للعمالء من خالل توفري معلومات  (PEP) من جهة أخرى تعمل الشركة على توفري السمات البيئية للمنتجات الرقمية

  :مباشرة عن العناصر التالية
 كمية الكربون الناتج عن املنتج. 
 ثري املنتج على البيئية. 
 اية العمر  .إرشادات 

ضرار  لحيث يندرج ذلك يف إطار سياسة تسوقيه وجتسيدا ملبادئ املسؤولية االجتماعية من خال ئن  تعريف الز
  .وفوائد هذه املنتجات وأثرها على البيئة واحمليط ومدى تطابقها مع مبادئ االقتصاد الدائري

دة معدالت استخدام املواد البالستيكية املعاد تدويرها يف  خالل العام اجلاري تعتزم شنايدر إلكرتيك العمل على ز
ا تعمل هذه الشركة أيضا على تقدمي جم موعة متنامية من اخلدمات ملساعدة العمالء على إطالة عمر املعدات منتجا

حدث التقنيات ئية القدمية، والعمل على تطويرها    .الكهر
  : متثلت فيما يلي إجيابيةنتائج  إىلتبين شركة شنايدر اليكرتيك ملثل هذه اإلجراءات  أفضىوقد 

  طن من املوارد األولية 40.000خفض استهالك. 
  مليون طن 30ين أكسيد الكربون مبقدار  انبعاثاخنفاض. 
  الدائرية اإلمدادسلسة:  

ا حيث متلك الشركة  ا يف مجيع أحناء  170تطبق شنايدر إلكرتيك أيضا مبادئ التدوير عرب سلسلة التوريد اخلاصة  موقعً
ت(واليت تعين  (TZWL)العامل حتمل عالمة ت إىل مكب النفا نتائج مهمة  إىلالشركة  ، وقد وصلت)حنو صفر نفا

ت الناجتة عن النشاط ما نسبته    .٪94ضمن هذا البند حيث بلغت نسبة إعادة النفا
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مج االقتصاد 2015منذ سنة Ellen MacArthur كما عقدت الشركة اتفاقا مع مؤسسة ، وأصبحت عضوا يف بر
مج مبتكر جيمع الشركاCircular Economy (CE100 100(الدائري  ت واحلكومات واملؤسسات األكادميية ، وهو بر

والشركات الصغرية واملتوسطة احلجم وغريها لتعزيز التقدم اجلماعي حنو تبين االقتصاد الدائري، حيث شاركت يف إنشاء 
مج التعليم اإللكرتوين لالقتصاد الدائري والذي يعمل على تنفيذه    .موظفا يف شنايدر إلكرتيك 4500بر

  :ة لتنفيذ برامج التدوير من خاللضخم أعدادكما مت رصد 
  مهندس يف البحث واالبتكار10.000تسخري. 
 مهندس خدمات 12.000تسخري. 
  ت 200موظف يف  80.000تسخري  .مصنع يعملون على تقليل النفا

عمليات التدوير من خالل جمموعة من األهداف الطموحة حيث تنوي  إجراءاتكما تواصل شنايدر إلكرتيك دعم 
موعة خفض كميات استهالكها للمواد األولية مبا يصل  طن من املوارد األولية وختفيض نسبة  120000 إىلا

مليون طن يف السنة وعلى املستوى االسرتاتيجي تسعى الشركة حبلول  120عند العمالء النهائيني مبقدار  co2انبعاث
ا، كما تسعى حبلول عام  إىل2025عام  رفع  إىل2030مضاعفة كمية املواد البالستيكية املعاد تدويرها يف منتجا

ئية املستهلكة يف فروعها واملنتجة من م ت الطاقة الكهر دف أيضا 100 إىل٪30صادر متجددة من مستو إىل ٪ كما 
ت و جعل مجيع عمليات التعبئة والتغليف من مصادر معاد تدويرها100نسبة استهالك  إىلالوصول  شنايدر ( .٪  للنفا

  )2019، .إ
II  -3 - لشركات واألعمالثالثة اعتقادات خاطئة حول عالقة االستدامة :شنايدر إلكرتيك  

تفند ثالث  أنبه  حيث استطاعت جتربة هذه الشركة  حيتذيلقد أصبح منوذج شركة الكرتيك شنايدر مثال       
، شنايدر .شنايدر إ( :ري والتنمية املستدامة كما سنوضحه فيما يلي ئاعتقادات خاطئة حول فكرة االقتصاد الدا

لشركات: إلكرتيك   )2019، .اعتقادات خاطئة حول عالقة االستدامة 
 أن منو األعمال ال يتحقق دون أثر سليب على البيئة: االعتقاد اخلاطئ األول  

أكثر كفاءة  اميكن بناء مناذج اقتصادية اعتمادا على مفاهيم االقتصاد الدائري تتميز  هشركة شنايدر ان أثبتت جتربة
مكانية منو نشاط املؤسسات والشركات مقابل احلفاظ على  ةستجاباوفعالية و  ألبعاد التنمية املستدامة وخاصة فيما يتعلق 

عادة استخدام  ت التأثري السليب على البيئة مبا تتضمنه من موارد اقتصادية وأنظمة حيوية فالتزام الشركة  نفس مستو
ت أدى  لضرورة احلفاظ على املوارد كما الذي يع األمرخفض املوارد اجلديدة  إىلالنفا  التزام الشركة بتصميم أنين 

كون الشركة تعمل على تصميم   أنيقلل من التأثري على األنظمة احليوية للبيئة فضال على  أنمن شأنه  ايكولوجيةمنتجات 
  : التالية با على البيئة خاصة يف ضل احرتام املبادئلتؤثر سال منتجات قابلة إلعادة االستخدام والتدوير 

 احلد من االستخدام. 
 اإلصالح، وإعادة االستخدام، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير: التدوير عرب النموذج التايل. 



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

انة  مخبر 571 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــ-التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لتكلفة العالية واإلدارة املعقدة اليت تستغرق وقتًا طويالً :االعتقاد اخلاطئ الثاين   متطلبات االستدامة تتسم 
ا ال يستدعى حتمل  أنجتربة شركة شنايدر لالقتصاد الدائري  أثبتتلقد         تطبيق فكرة االستدامة وجتسيد متطلبا

 اارتباط أكثرمن ابتكار حلول تدعم نشاط املؤسسة وجتعله  ل االقتصاد الدائري الذي ميكنظ تكاليف أخرى خاصة يف
ا  الذي يزيد من قدرة  االقتصاديني األمريني والفاعلني تفاعال مع العمالء والشركاء االجتماع وأكثرلبيئة احمليطة 

ا ومستوى فعالية األنشطة اإلدارية، من جهة أخرى يعترب النموذج اإلداري يف االقتصاد الدائري  املؤسسة على رفع كفاء
اقل تعقيدا كونه يرتبط مباشرة ببيئة النشاط، فضال عن كون عوائد تطبيق منوذج االقتصاد الدائري املستدمي اكرب من 

  .تكاليفه األولية
 منوذج االقتصاد الدائري املستدمي هو دعم لعالمة ومسعة الشركة وليس عامل لتحقيق النمو :عتقاد اخلاطئ الثالثاال
  فقط
تمعات املتحضرة،       الذي ينعكس إجيا على الصورة  األمرفقد شكلت االستدامة استثمارا مميزاً وخاصة ضمن ا

قا ففو  ،املال الفكري لديها رأسا التجارية ويرفع من قيمة أصول للمجتمع حول الشركة وهو ما يدعم عالمته الذهنية
 12، بدأ صناع القرار مبشاهدة معدالت ملحوظة من العائدات خالل األشهر الـ شنايدر لتقرير حديث صادر عن شركة

 .األوىل فقط من انتشار فكرة تبين الشركة لفكرة االقتصاد الدائري
  إلكرتيككة شنايدر يف شر  مؤشر االستدامةواقع : رابعا

مج االستدامة الذي سطرته وفق ما يتماشى مع أهداف مؤمتر األمم  أهدافحتقق  أناستطاعت شركة شنايدر اليكرتك  بر
 حيث حتصلت الشركة على جائزة )2019، .إميان س( .وأهداف األمم املتحدة (COP21) املناخاملتحدة املعين بتغري 
"Circulars " لتعاون مع  اليت تعد مبادرة من املنتدى االقتصادي العاملي ومنتدى القيادات العاملية الشابة واليت تعمل 

Accenture Strategyحيث جتاوز مؤشر ، Schneider Sustainability Impact 2018-
  :التايل كما هو موضح يف الشكل  5/10االستدامة لدى الشركة عالمة 2020

اية ديسمرب):03(رقم الشكل   2018مؤشر االستدامة احملقق يف 

  
 
Source:https://www.schneider-electric.com/en/about-us/sustainability/sustainable-

performance/barometer.jsp#xtor=CS4-241-[Print [ ---  
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2019 مؤشر االستدامة احملقق خالل الربع الثاين من سنة): 04(الشكل رقم  

 
 
Source:https://www.schneider-electric.com/en/about-us/investor-relations/investment/esg.jsp 

 - 2018نالحظ التقدم احملرز حنو التزامات االستدامة الطموحة للفرتة ) 04(و) 03(من خالل املخطط البياين رقم 
مجايل نقاط  2020 اية ديسمرب  10من  6.10وهذا  يف الربع األول من سنة  10من   6.23و 2018يف 
حيث تطمح الشركة إىل بلوغ  2019خالل الربع الثاين من سنة  10من  6.78مث انتقل هذا املؤشر ليصل إىل  2019

، ويوضح هذا االنتقال السريع يف املؤشر إىل الطموح واجلهود الكبرية اليت 2020خالل سنة  10من  7هذا املؤشر إىل 
دة يف جمال االستدامةتبذهلا الشركة من اجل    .الر

  ).02(و) 01( نيكل من اجلدولموضحة يف  املالية حسب املؤشر  والنتائج غري
  2019والربع األول من سنة  2018يبني النتائج غري املالية حسب املؤشر لسنة  :)01(رقم دولاجل

  
Source:httpswww.schneider-electric.comwwendocumentsSustainability /2019/04/18-presentation-
schneider-sustainability-impact_premier-trimestre-2019-tcm52-474125.pdf 
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  2019يبني النتائج غري املالية حسب املؤشر خالل الربع الثاين من سنة ): 02(رقم دولاجل

  
Source:httpswww.schneider-electric.comwwendocumentsSustainability20190725-presentation-
schneider-sustainability-impact-half-year-2019-tcm50-495772.pdf 

  :لشركة تدور حول ما يلي االستدامة املتعلقةمؤشرات  أعاله جند أنفمن خالل لوحة القيادة املوضحة 
 ين أكسيد الكربون يف النقل"مؤشر نالحظ أن :املناخ ين أكسيد الكربون " كفاءة  دة يف انبعاث  يشري إىل وجود ز

دة النقل عن طريق الشحن 1هلدف املسطر خبفض االنبعاث بـــــ ةمقارن 2018٪ يف 1.8بنسبة  ٪ ويرجع ذلك إىل ز
دة يف مؤشر 2018اجلوي يف عام  + بنسبة "ن خدمات الطاقة واالستدامةمعدل دورا" ، كما نالحظ انه هناك ز

حيث يعزز هذا النمو املرتفع كفاءة استخدام الطاقة %22.7لينتقل بعدها إىل نسبة  2018٪ يف عام 13.8
  .املستدمية
 مجالاملبيعات يف إطار "نتائج مؤشر  نالحظ أن:االقتصاد الدائري مج اجلديد يف بر ٪يف 45.7بلغ " قرين برمييوم" رب

خالل الربع  %49.7مث إىل  2019خالل الربع األول من عام  %47.5لرتتفع بعدها إىل  2018الرابع من عام الربع 
الثاين من نفس السنة ويعود هذا االرتفاع املتواصل واالجيايب إىل السياسة واإلسرتاتيجية الناجحة للشركة حنو حتقيق نسب 

مج اجلديد  ا على العمالء شركةلل مت ترقية العالمة البيئية حيث"ومقرين برميي"مبيعات عالية يف إطار الرب   .لتكون أكثر تركيزً
ت حيث ارتفعت عدد *  ت إىل مدافن النفا نالحظ أن الشركة حتاول يف إسرتاتيجيتها املنتهجة الوصول إىل صفر نفا

ت إذ بلغت خالل عام  موقعا خالل الربع األول من  178موقعا لريتفع العدد إىل  140إىل  2018املواقع إلدارة النفا
 200موقعا خالل الربع الثاين من نفس السنة، كما تطمح الشركة إىل بلوغ  185مث لريتفع هذا الرقم إىل  2019عام 

ت وجتنب استهالك  2020موقع خالل عام  وهذا يذل على أن الشركة تسعى من خالل ذلك إىل جتنب توليد النفا
لتايل الت   .قليل من التكاليف الناجتة عنها املوارد األولية و
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نالحظ أن الشركة من خالل تطبيق إسرتاتيجيتها قد قدرت نسب نقل كرتون التغليف من املصادر املعاد تدويرها فقد * 
مث  2019خالل الربع األول من عام  %77لرتتفع هذه النسبة إىل  %50ب  2018بلغت هذه النسبة خالل سنة 

  .خالل الربع الثاين من نفس السنة %88إىل لرتتفع هذه النسبة مباشرة 
نالحظ أن الشركة تقوم بعملية جتنب استهالكها للموارد األولية من خالل برامج إعادة التدوير واالستعادة حيث * 

من املوارد  2018طن سنة  43572ارتفعت كميات املوارد األولية اليت تتجنب الشركة استهالكها إذ بلغت هذه الكمية 
طن  65570طن لريتفع مباشرة إىل  49538ما مقداره  2019لتبلغ هذه الكمية خالل الربع األول من عام  األولية

ا على االسرتجاع والتدوير  من املوارد األولية املتجنب استهالكها، وتذل هذه النتائج على اعتماد الشركة يف عمليا
 .الناذرة  واالقتصاد يف استهالك الطاقة واحلفاظ على املوارد األولية

 شخصا مت تدريبهم  196162يستمر يف النمو مع " األشخاص املدربون يف إدارة الطاقة"نالحظ أن مؤشر :التطوير
وهذا يدل  2019سنة  شخصا 220739يف إدارة الطاقة  بلغ عدد األشخاص املدربونيل 2018خالل عام 

 .االستدامةاالقتصاد الدائري وحتقيق  تطبيق حنو على اجلهود الكبرية للشركة
  :خامتة
ا االقتصاد      أصبح االقتصاد الدائري ضرورة حتمية فرضتها املتغريات العاملية، ويعود ذلك إىل النتائج السيئة اليت جاء 

ت واالنبعاث الغازي الضار للهواء والرتبة واملاء وغريها، فانتهاج االقتصاد  اخلطي على البيئة من ارتفاع يف حجم النفا
الدائري فرصة جيدة لتحويل االقتصاد وتوليد مزا تنافسية جديدة ومستدامة، الن املوارد معرضة خلطر الندرة وال يتحقق 

ستخدام ت، إىل  ذلك إال  موارد أقل يف عمليات التصنيع وتغيري املمارسات السائدة يف التخلص من املنتج يف النفا
ا ميكن  ادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتجأو إع اإلصالحإعادة استخدامه مثل إعادة  مبعىن أن املنتجات ومكو

ا كمادة خام للبدء بعملية تصنيع أخرى وإعادة استخدامها يف خمتلف الروابط  إصالحها وإعادة تصنيعها ومن مث استعاد
  .خرتكون بدورها مادة مغذية لشيء آ إنتاجهاكل مادة يتم   على طول سالسل اإلنتاج، حيث أن

  :ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل جمموعة من النتائج وهي كالتايل
يساهم االقتصاد الدائري يف توفري التكاليف، وجدب مصادر جديدة للدخل، وتعزيز العالقات مع أصحاب املصاحل،  -

  .وتعزيز ادوار االستدامة للشركة وتعزيز عالمتها التجارية
ينتج عن السماح و .تفاعل مع السلع واخلدمات اليت نشرتيهاالكيفية يف  قيمة مضافة  إنشاء مناذج أعمال ذات يساهم يف -

سعار معقولة، مما يساعد يف  لوصول إىل املنتجات بدالً من امتالكها نسبة أعلى من االستهالك املستدام  للعمالء 
  .حتسني والء العمالء ومسعة العالمة التجارية

يض كمية الطاقة اليت حتتاجها عمليات اإلنتاج الصناعي لتحويل املواد اخلام األولية إىل يف ختف االقتصاد الدائري يسهم -
  .منتجات صاحلة لالستعمال

ت املرتاكمة وخفض نسب تلوث اهلواء و يساهم االقتصاد الدائري  - حل يعترب يف تقليل البصمة البيئية وخفض النفا
ة تغري املناخ ا   .اسرتاتيجي 
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ئية و يساهم االقتص - ين أكسيد الكربون،  انبعاثاد الدائري يف تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهر غاز 
  .إضافة إىل حتديث النظام االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة

بقاء املنتجات ألطول فرتة ممكنة واسرتدادها ومن مث إعا -   .فضل الوسائلة استخدامها دالنظام اجلديد يعىن 
ٍم يوازي  -  000يف أحناء االحتاد األورويب وتوظيف  إسرتليينمليار جنيه  90االقتصاد الدائري يسفر عن ميزان جتاري 

  .شخص إضايف يف قطاع اسرتداد املواد 160
مبعىن أنه يوجد توجه عاملي للتحول من امللكية » اقتصاد اخلدمات«برز مفهوم جديد لالقتصاد الدائري حتت اسم  -

  .والتوجه حنو التشارك بدال من االمتالك» رخصة االستخدام وتقاسم اخلدمات«إىل فكرة  الفردية
 توصيات الدراسة:  
كمله الذي نعمل ضمنه أن يكون دائًر  - لتنظيم . جيب على النظام  يتطلب هذا األمر حلّ القضا املتعارضة املتعلقة 

ت والعقلية الثقافيةوالتعاون والنظام اإلداري وديناميكية سلسلة التوري   .د وشفافية البيا
ه ربطوضرورة  إىل اقتصاد دائري تحوللاخطوات إعطاء ثقة كافية للشركات لتبين هذا التغيري من خالل توضيح  -

لعمليات اليومية للشركات   .مع ضرورة مشاركة املوظفني والتزامهم ساسيات العمل وجعله متصالً 
 املتعلمنيمتكني من خالل  أمرا حامسا إلجناح هذه العملية الذي يعد من املنهج الدراسياالقتصاد الدائري جزء جعل  -

من  التعليم، حيث يعترب يف كل من تصميم املنتجات والتقنيات واملواد وتدفقات الطاقة" األنظمة الشاملة"من فهم مبدأ 
  .يف تغيري العقليةأقوى أدوات التمكني اليت تساعد يف تطبيق االقتصاد الدائري اإلصالحي 

ت وحوافز للتصميم اإليكولوجي والتكافل الصناعي  جيب - أن تشمل الربامج التشريعية اإلجيابية أهداف الوقاية من النفا
   .اخلدمات الدائريةو  وتطوير املعايري الدولية للمنتجات

 :اإلحاالت واهلوامش  -
ت االقتصادية يفوقسم  Guardian Newsو Guardian Labsهذا احملتوى من قبل- 1 هذا هو مستقبل Philips وفًقا ملوجز متفق عليه مع شركة Media احملتو
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le25/02/2019  

 https://www.recycling-revolution.com/recycling-benefits.html.consultéفوائد إعادة التدوير،متوفر على املوقع.. حتالف املوارد املتجددة- 3
le 05/02/2019  

-http://www.recycling-revolution.com/recyclingفوائد إعادة التدوير االقتصادي واحلقائق،متوفر على املوقع.. حتالف املوارد املتجددة-4
facts.html.consulté le 20/02/2019  

-https://www.renewableresourcescoalition.org/recyclingاالئتالف الوطين إلعادة التدوير،متوفر على املوقع.. حتالف املوارد املتجددة- 5
benefits/html.consulté le18/02/2019  

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Schneider_Electric شنايدرالكرتيك،متوفرعلى املوقع،تقدمي شركة - -6
 ،consulté le 18/02/2019إميان سعيد،شنايدر الكرتيك تفوز جبائزة عاملية للمسامهة يف االقتصاد الدائري،متوفر على املوقع،-7

http://www.elmogaz.com/node/527780  
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   رسكلة النفایات المنزلیة بین متطلبات حمایة البیئة و التوجھ إلى االقتصاد الدائري
Recycling household waste between environmental protection 

requirements and a circular economy 
  

  2البليدة–جامعة علي لونيسي ،كتوراهحث د  :1 أقناروس دمحم ملني -
       2البليدة–جامعة علي لونيسي ،كتوراهحث د  :2 أمحدوش الليب -
 

    :ملخص
االت ، األمر الذي  أدى التقدم الصناعي إىل حتديث أساليب اإلنتاج بكفاءة و فعالية من خالل تقدمي العديد من االبتكارات يف مجيع ا

ت املعيشة، و على الرغم من هذه الطفرة يف جمال اإلنتاج وفق النموذج االقتصادي اخلأدى  طي إىل حتقيق مكاسب اقتصادية كبرية و الرفع من مستو
لنظام البي دد و تنسف  ت،  ، هذه ئيحيث يضع ضغطا رهيبا على املوارد العاملية و الذي تتحول من خالله احلاجات الزائدة إىل أكوام من النفا

ت عن طريق االستفادة منه لدرجة االوىل للتخلص من النفا لتوجه إىل منوذج آخر بيئي  لعديد من دول العامل املتقدم  ا ة املتمثل يف الوضعية دفعت 
 .االقتصاد الدائري
ت املنزلية :الكلمات املفاتيح  تدامة، البيئة، التلوث، االقتصاد الدائري، الرسكلة، التنمية املسالنفا

  Q01 – Q53  : صنيفالت
Abstract: 
      Industrial progress has led to the modernization of production methods efficiently through the 
introduction of many innovations in all fields, which has led to significant economic gains and 
improved living standards, despite the fact that this expanding production, in line with the linear 
economic model, is exerting pressure. This situation has led many countries in the developed world to 
turn to another environmental model, mainly for the disposal of waste by using it in the circular 
economy. 
Keywords: household waste, environment, pollution, circular economy, recycling, sustainable 
development. 
Jel Codes Classification :Q01 – Q53   

 : مقّدمة -
لبيئة و توازن أنظمتها، فتعقد املؤمترات من أجل محايتها من شبح التلوث و  إن العامل اليوم يشهد اهتمام متزايد 
ت اليت يتم التخلص منها يوميا يف مفارغ عشوائية ليست  ا جند أكوام النفا التدهور البيئي، و لعل أهم املخاطر احملدقة 

مج األمم املتحدة للبيئة معدة هلذا الشأن و قد قدرت دراسة صاد كو(رة عن جملس إدارة بر أنه يف عام ) دورة مو
ت املنزلية الصلبة املتولدة يف مجيع أحناء العامل إىل  2004 دة بنسبة 1.84، وصل إمجايل النفا  7مليار طن ، و هذه ز

  .)2018الدغريي، (م   2003عن إمجايل عام  %  
ت املرتاكمة و املتزايدة يوميا، و الناجتة عن إقتصاد يعتمد على إستهالك املنتجات و التخلص منها و        إن هذه النفا

الذي هو بطبيعة احلال غري مستدام يف عامل شعاره و توجهه إعتماد التنمية املستدامة، ظهر االقتصاد الدائري املستدام 

                                         
1  Aguenarous Mohamed lamine , Ali lounici Blida2, algerialamine@gmail.com 
2  Ahmadouche bilal , Ali lounici Blida2, bilal.ahmadouche@gmail.com 



 

ت املنزلية بني متطلبات محاية البيئة و التوجه إىل االقتصاد : عنوان املقال  .أمحدوش بيالل، أقناروس دمحم ملني  الدائريرسكلة النفا
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ت و رسكلتها و احملافظة على املوارد لألجيال  الذي يهدف إىل تغيري الطريقة اليت ا من خالل التقليل من النفا نعيش 
  .القادمة إضافة إىل التقليل من الضغط على البيئة و محايتها

ت املنزلية على وجه اخلصوص، يتطلب منا االعتماد الكلي       ت بصفة عامة و النفا لنفا إن محاية البيئة من التلوث 
تصاد الدائري املستدام الذي ينظر إىل املواد االستهالكية الزائدة كمدخالت ملنتج جديد يف دورة حياة أخرى  و على االق

ت و املناظر القبيحة   .ليس كنفاية، و الذي يضمن لنا يف نفس الوقت بيئة نظيفة خالية من النفا
  االشكالية: أوال

تو هناك من بلدان العامل من قطعت أشواطا هامة يف إع دة يف  املنزلية  ادة رسكلة النفا و أخذت بذلك الر
هذا  تتعامل مع  تزال البيئة، أما على املستوى العريب فالعملية الزالت يف بدايتها و من بينها اجلزائر اليت ال احلفاظ على 

ت بطالنوع من  ا ماعدا بعض املراكز اليت تعمل على فرز املخلفات بغية إعادة  على مستوى  ريقة الردم التقينالنفا وال
ت و كيفية احملافظة على البيئة ارسكلتها و هو ما سنتطرق إليه يف دراستنا ه ته اليت تسلط الضوء على إعادة رسكلة النفا

  .من خالهلا
ت املنزلية كموارد مستدامة ما مدى استفادة  :تبلورت اإلشكالية يف التساؤل التايل  وعلى ضوء هذا اجلزائر من النفا

  ضمن اقتصاد دائري مستدام؟
  :  متت جتزئتها إىل األسئلة الفرعية التالية و لتذليل هذه اإلشكالية

 ت اليت تندرج يف نفس اإلطار؟ ت املنزلية، وما هي النفا  فيما تتمثل النفا
 ت تساهم يف محاية البيئة من التلوث  ؟هل رسكلة النفا
  ؟الدائريهل تبنت اجلزائر سياسات و برامج  للتحول حنو االقتصاد 

  الفرضيات : نيا 
ت الصلبة اليت تولد و جتمع على  مستوى -1 ها هي مجيع النفا ت املنزلية و ما شا ت النفا   .البلد
ت  -2 لنفا ت أهم طريقة حلماية البيئة من التلوث   .تعترب رسكلة النفا
التبنت اجلزائر  -3  .سياسة االقتصاد الدائري، حيث تعترب رائدة يف هذا ا
  أمهية الدراسة : لثا 

  يعترب املوضوع من املواضيع اجلديدة احلساسة على الساحة االقتصادية و البيئية حيث من شأنه أن ينمي الوعي البيئي
تمع احلضري  .لدى املواطن احلضري بصفته اللبنة األساسية يف بناء ا

  ت من القطاعات الرائدة يف بعث االقتصاد الدائري الذي حيافظ على البيئة و مواردها لألجيال تعترب رسكلة النفا
 .القادمة
 ت و إعادة إستغالهلا مصدرا مهما لتوفري املادة االولية، إضافة إىل املسامهة يف الدخل الوطين  .يعترب تثمني النفا
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على  حماورقمنا بتقسيم البحث اىل ثالثة . ملطروحة و اختبار صحة الفرضيات ا إلثراء الدراسة: ثهيكل البح: رابعا 
  :النحو  التايل 

  ت املنزلية وسبل محايتهااألول تناولنا  احملوريف لنفا   .االطار النظري للتلوث 
  ت املنزلية ضمن إطار االقتصاد الثاين فتطرقنا إىل  احملورأما الدائري، و نظرة عن واقع االطار العام لرسكلة النفا

  . الرسكلة يف اجلزائر
  و يف األخري ختمنا حبثنا خبامتة تطرقنا فيها إىل إثبات صحة الفرضيات و قدمنا فيها النتائج املتحصل عليها إضافة

 .إىل أهم التوصيات 
ت املنزلية: احملور األول لنفا   :اإلطار النظري للتلوث 

ت و النفا :اوال   ت املنزية تعريف النفا
ت - 1 ا تلك املخلفات والبقا اليت تنتج من حتليل املواد العضوية أو  :مفهوم النفا ت على أ فقد عرفت النفا

الكيميائية أو بقا املخلفات الصناعية الناجتة من عمليات الغسيل أو التطهري للمواد الغذائية نتيجة معاملتها كيمائيا أو 
لطوب احلراري وعند درجة انصهار لطريقة اجلافة للتخلص من الفضالت او نتيجة حرقها داخل  أفران خاصة مبنية 

طاهر، ( .تعرضها لإلشعاعات النووية أو املفاعالت الذرية  عالية أو تلك املواد اليت حتتوي على مواد مشعة نتيجة
2009(                                                                             

ا املواد   لة وفضالت وخردة وبذلك ميكن تعريف املخلفات  املخلفات يطلق عليها الكثري من التسميات مثل قمامة وز
   .اليت أصبحت غري ذات قيمة والبد التخلص منها

عتبارها       ت  زل، يتم تعريف النفا أو اليت من املفرتض أن املواد أو العناصر اليت يتم التخلص منها " وفقًا ملعاهدة 
                                                                                      )2019بيرت، ( .املطبقة يتم التخلص منها، أو تلك اليت ينبغي التخلص منها مبوجب القوانني احمللية

ت يف التشريع - 2    ريئاجلزا النفا
ا كل البقا الناجتة عن عمليات اإلنتاج والتحويل أو اإلستعمال وبصفة أعم كل مادة أو  يعرف املشرع اجلزائري على أ

لتخلص منه أو إزالته لتخلص منه، أو يلزم  املمضي يف  19- 01قانون رقم ( .منتوج وكل منقول يقوم املالك أو احلائز 
ت و مراقبتها و تسيريها2001ديسمرب  12املوافق ل  1422رمضان  27   .)، املتعلق بتسيري النفا

ا        ئية والكميائية، حجمها، خطور ختالف مصدرها، خصائصها الفيز ت  قانون ( :إخل، إىل...ختتلف أنواع النفا
ت و مراقبتها و 2001ديسمرب  12وافق ل امل 1422رمضان  27املمضي يف  19-01رقم  ، املتعلق بتسيري النفا

  .)تسيريها
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  ها ت املنزلية وما شا   :النفا
ت املماثلة الناجتة عن النشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية  ت الناجتة عن النشاطات املنزلية، والنفا هي كل النفا

ا ت املنزلية املنزلية وما  وغريها، واليت بفعل طبيعتها ومكو ت املنزلية، والشكل التايل بوضع أنواع النفا تشبه النفا
ها املطروحة يف املدن   .شا

  ت الضخمة ت الناجتة عن النشاطات املنزلية واليت بفعل ضخامة حجمها ال ميكن مجعها مع : النفا كل النفا
ها ت املنزلية وما شا   .النفا

  ت اخلاصة ت الناجتة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية واخلدمات وكل النشاطات : النفا كل النفا
ت  ت املواد اليت حتتويها ال ميكن مجعها ونقلها ومعاجلتها بنفس الشروط مع النفا األخرى، واليت بفعل طبيعتها ومكو

ت اهلامدة ها والنفا   .املنزلية وما شا
لبيئة أو ممثله ملدة  حبيث يتم إنشاء خنطط وطين      سنوات، ويراجع   10لتسيريها من طرف جلنة يرأسها الوزير املكلف 

عداد  لبيئة أو بطلب من أغلب أعضاء اللجنة املكلفة  كلما إقتضت الظروف ذلك، بناء على إقرتاح من الوزير املكلف 
ت اخلاصة شوال  15املؤرخ يف  477-03من املرسوم التنفيذي رقم  10ادة امل( ).املخطط الوطين لتسيري النفا

ت اخلاصة 2003ديسمرب  9املوافق ل  1424   .)و الذي حيدد كيفيات و إجراءات املخطط الوطين لتسيري النفا
ت - 3   :مدة حياة النفا

ت       ئية، واجلدول التايل  حسب نوعية كل مادة وخصائصها الكميائية) أي قبل حتللها(ختتلف مدة بقاء النفا والفيز
ت اليت ترتك يف الطبيعة دون معاجلتها أو التخلص سليم   .يوضح مدة حياة بعض املواد من النفا

ت اليت ترتك دون معاجلة): 01(اجلدول رقم    :مدة حياة بعض مكو
ت(املواد    )قبل التحلل النهائي(املدة املتوسطة للحياة   )النفا
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ت - 4 لنفا   .قبل أن نتطرق إىل التلوث البيئي سنعرج على أهم املفاهيم البيئية :املنزلية التلوث البيئي  
  :مفهموم البيئة 1- 4
و ' هيأته ' مبعىن نزلته و أقمت به و يقال تبوأت منزال ' بوأ ' كلمة البيئة يف اللغة العربية مشتقة من : البيئة لغة 1- 4-1

ذا املعىن اللغوي للبيئة و منها قوله تعاىل  ت القرآنية اليت جاءت  يالحظ املتدبر يف القران الكرمي وجود الكثري من اآل
، و يف احلديث )من سورة يوسف 56اآلية ( )اآلية...و كذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء(... 

، و  .)4صحيح االمام مسلم، كتاب املقدمة، حديث رقم ( "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" الشريف 
  .هذا التبوء هو احللول و النزول و السكن، و ميكن أن يؤخذ منه أن البيئة هي احملل

هي جمموعة العناصر  (La petit Larousse)فقد وردت يف معجم    (Environnement)أما البيئة يف اللغة الفرنسية
ئية و الكيميائية و البيولوجية سواء كانت طبيعية أو اصطناعية و اليت يعيش فيها اإلنسان و احليوان و النبات   .الفيز

  البيئة إصطالحا 1-2- 4
اختلف الباحثون و املختصون فيما بينهم يف حتديد مفهوم اصطالحا يعد وضع تعريف حمدد للبيئة أمرا صعبا، حيث      

  :واحد ملصطلح البيئةإلخالف الوجهات و الزاوية اليت ينظر منها كل طرف، نذكر من هذه التعاريف
هي احمليط املادي الذي يعيش فيه اإلنسان مبا يشمل من ماء و هواء و فضاء و تربة و كائنات حية و منشآت شيدها  -

  .                                                                  اتهإلشباع حاجي
ال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان يتأثر و يؤثر عليه، بكل ما يشتمله   - ا الوسط أو ا كما تعرف البيئة أيضا على أ

ال املكاين من عناصر و معطيات سواء كانت طبيعية كالصخور و ما تضمه من معادن و مصادر طاقة و تربة و  هذا ا
ت حبرية و برية، أو معطيات  ت طبيعية و حيوا ح و أمطار و نبا موارد مياه و عناصر مناخية من حرارة و ضغط و ر

ين، الغ( .و غريها... بشرية أسهم اإلنسان يف وجودها من عمران و طرق نقل و مواصالت و مزارع و مصانع و سدود
2013(                             
يعترب علم البيئة احد فروع علم األحياء اهلامة و هو يبحث يف الكائنات احلية و مواطنها البيئية و يعرف على  :علم البيئة

ت و كائنات دقيقة( أنه العلم الذي يبحث يف عالقة العوامل احلية  ت و نبا العوامل  مع بعضها البعض و مع) من حيوا
ا   .                                      )أمين و علي( غري احلية احمليطة 

  : مفهوم التلوث البيئي 2- 4
دث حيه كل فعل يتسبب فيئة ، ي مباشر للبري مباشر أو غيريكل تغ: " ئي أنه يعرف املشرع اجلزائري التلوث البي       

لصحة يوضع وان و اهلواء و اجلو و املاء و األرض و املمتلكات اجلماعية و يو سالمة اإلنسان و النبات و احلة مضرة 
  .)2003، 04( "ةيالفرد



 

ت املنزلية بني متطلبات محاية البيئة و التوجه إىل االقتصاد : عنوان املقال  .أمحدوش بيالل، أقناروس دمحم ملني  الدائريرسكلة النفا
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ص املوارد إىل عدم يق الكفاءة و ختصيئي نوعا من أنواع فشل السوق يف حتقيعترب التلوث البية االقتصادية يمن الناح
ر اخلارجنياألخذ بع ، و أمحد هللا أأمحد دمحم مندور ، أمحد رمضان نعمة ( .ة للمنافع و التكاليف اخلارجيةي االعتبار اآل

  )رمضان، بدون سنة النشر
 :أسباب التلوث البيئي 3- 4

قي دول العامل، فإىل        جانب املشاكل البيئية ذات الطابع إن وضعية البيئة يف اجلزائر ال ختتلف عما هي عليه يف 
ت، و  لنفا ددها ظاهرة االحتباس احلراري تعاين من مشكالت ذات طابع إقليمي طغى عليها التلوث  العاملي اليت 

ت تقدر ب  ،عترب من أهم أسباب التلوث البيئيالذي ي كغ   0.85حيث أكدت الدراسات احمللية أن نسبة إنتاج النفا
ا يف العاصمة للفرد يف اليوم  اليوم الواحد، و ميكن توضيح / كغ للساكن   0.95الواحد، و قد بلغت هذه النسبة ذا

ت يف الشكل التايل ت النفا   :مكو
ت املنزلية يف اجلزائر): 01(الشكل رقم ت النفا   مكو

  
ت: ملصدرا العتماد على معطيات الوكالة الوطنية للنفا   من إعداد الطالب 

مهرغم ف        :لييما يئي راجع إىل عدة عوامل تتمثل فيئة إال أنه تفاقم حدة التلوث البية البيإدراك احلكومة اجلزائرية 
ة يات التنمية بعملينات إهتمت الدولة اجلزائر ية الثمانيمنذ اإلستقالل إىل غا :ة يئة يف الربامج التنمو ي البإمهال قضا -

ا أمهية و اإلجتماعياإلقتصاد   .ث مل تدرج ضمن املخططات التنمويةيئة حبي البلت قضاة إال أ
عي هام، مما أثر على النمط ية و غاز طبيمتتلك اجلزائر ثروة نفط :ام صناعة تعتمد على اإلستهالك املكثف للطاقة يق -

ترتب على اء و يميد و الصلب و قطاع البرتوكيعتمد على اإلستهالك املكثف للطاقة مثل قطاع احلديالصناعي الذي 
  .ة نظرا النبعاث الغازات الناجتة عن إحرتاق الطاقة املستخدمة يف هذه الصناعاتيئة اهلوائيذلك تلوث الب

اه الصرف ، هذه ي مريحمطة إلعادة تطه 46توجد يف اجلزائر : ستغالل مياه الصرف واريضعف برامج إعادة التطه -
انة و سوء اإلستغالل و نقص الغالف املايل املخصص هلا يلة الصاحملطات تعاين من عدة مشاكل تتعلق بكثرة العطب و ق

  .ق املياه و تفاقم درجة التلوثيتها والذي ساهم يف تفشي األوبئة املتنقلة عن طر ي، مما أدى إىل ضعف مردود
ملقابل تشكل خطرا على ية اإلقتصاديتؤدي الطاقة دورا هاما يف التنم:سوء إستغالل موارد الطاقة  - ئة من يسالمة البة ، 

ال فإن سوء إستغالل   .دة إستهالك الطاقة امللوثة الطاقة يكمن يف ز  خالل ظاهرة اإلحتباس احلراري، يف هذا ا
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ال جند توسع العمران أدى يئية من أهم أسباب املشاكل البيغرافميتشكل الضغوطات الد:غرايف ميالد النمو- ة ، يف هذا ا
تيإىل تقل إلضافة إىل تركياألراضي الزراعو  ص الغا ين أكسية ،  دة إستهالك يد الكربون يف اجلو نتيز غاز  جة لز
لتايل ،الطاقة    :لييو ذلك من خالل ما  ئييغرايف يف التدهور البميساهم النمو الديو 

الكربى مما شكل ضغوطات على في حنو املدن يف أدى إىل النزوح الر ينة و الر ي املدنية متوازنة بياسة تنمو ياب سيغ* 
  .ةيهذه املدن و أدى إىل توسع العمران على حساب األراضي الزراع

  .ةيعيدة الضغوطات على املوارد الطبز * 
ة مثل شبكات الصرف الصحي و ية للمدن كإجناز املرافق الضرور يس العصر يية املنجزة للمقايئة العمرانيعدم مراعاة الته* 

  .املساحات اخلضراء
ت إال يت املنزلة جبمع النفايتتكفل اجلماعات احملل: ت  النفايريت مجع و تسضعف مستو  - ة على مستوى البلد

ئة، يت مما أدى إىل عدم نظافة خمتلف شوارع املدن و التايل ساهم يف تلوث البأننا نالحظ ضعف مستوى مجع هذه النفا
  :ليي مايو العوامل اليت أدت إىل هذا الوضع تتمثل ف

  .ةيت املنزلة للتكفل جبمع النفاية و البشر ية الوسائل املاديعدم كفا* 
  .ةية هلذا العمل املعرض لعدة أمراض و خماطر مهنية و املعنو يزات املادياخنفاض أجور عمال النظافة و نقص التحف* 
  .م و كذلك األماكن املخصصة هلاد إخراج نفاي مواعنيعدم إحرتام املواطن* 
  .ت يف جوانب الطرقات ة مما أدى إىل تراكم النفاية فوضو ياء عمرانيوجود أح *

ة يات محاي اليت تراعي مقتضيرية وفق املعاية و الصناعيت احلضر ة للتخلص من النفايجيإلضافة إىل ذلك ال توجد إسرتات
  .ئةيلبؤثر سلبا على ايت مما ة إىل حرق النفايث تلجأ املصاحل املعنيئة ، حبيالب

ت املنزلية ضمن إطار االقتصاد الدائري :الثاين احملور   .اإلطار العام لرسكلة النفا

  :االقتصاد الدائري - 1
لس اجلمعية الصينية لبحوث التنمية املستدامة فإن تطوير االقتصاد املدور يف الصني سيسهم يف إطالق          وفقا 

تدوير املخلفات، وتوفري الطاقة وخفض استهالكها، والطاقة املتجددة، سبع صناعات جديدة وهي صناعة البيئة، وإعادة 
  )2019العربية، ( .والصحة، واالقتصاد اخلدمايت، والتصاميم و التصورات االبداعية

ائية إال بكميات قليلة جداً ويف       ت  أضيق احلدود، وال يرتتب االقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال ينتج عنه نفا
ت واملنتجات، وا ر سلبية علي البيئة، ويقوم علي تدوير املكو عادة االستخدام والتدوير جبودة عالية، كما ◌ٕ عليه أي آ

لتايل يضمن االستفادة منها مرات عدية تصميمها مبا يد من بدايأن السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجد دة، و
  .ة املستدامةيقق التنمحيضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة، ومبا 
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 يريعتمد علي تغيع، و يات التصنيقوم علي استخدام موارد أقل يف عمليواالقتصاد الدائري هو اقتصاد مستدام       
عادة االستخدام واإلصالح و التدوير، ق إيت، وذلك عن طر ة التخلص من النفايفياألنشطة واملمارسات املرتبطة بك

ت إيل مواد خام مرة أخري ية إعادة حتو يمبعىن إمكان ا يف عملميل املنتجات واملكو ات أخري من خالل يكن االستفادة 
  )2018الرميدي، ( .عيعادة التصن◌ٕ اإلصالح وا

لتايل  Circular Economyاالقتصاد الدائري        ائية إال حبدود ضيقة جدا، و ت  هو االقتصاد الذي ال ينتج نفا
ت واملنتجات وإعادة االستخدام جبودة عالية، وتكون السلع املنتجة  ال يسبب تلو يف البيئة، وهو مصمم لتدوير املكو

ة، األمر الذي يقود إىل استخدام يف إطاره قابلة لإلصالح والتجديد منذ تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديد
ومبا يقود إىل حتقيق االستدامة التنموية، كما أوضحنا أبرز األسس اليت يقوم عليها االقتصاد . أكثر فاعلية وكفاءة للمواد

الدائري، حيث تشري العديد من الدراسات إىل أن االقتصاد الدائري سيحدث ثورة يف جمال استغالل املوارد الضخمة من 
تمعات، وسيجعل منها واحدة من أهم القطاعات ذات القيمة املضافة للكثري من النفا ت اليت ال خيلو منها جمتمع من ا

ا القطاع اإلنتاجي الوحيد الذي توجد وفرة يف مدخالته وبكلف منخفضة، فقد أشار  االقتصادات الوطنية، وخاصة أ
إىل أن االقتصاد الدائري سيوفر  2015عام » إلني مكارثرمؤسسة «و» منتدى االقتصادي العاملي«تقرير صادر عن 

عالوة على ذلك . ، وسيولد مائة ألف وظيفة جديدة خالل مخس سنوات2025على العامل تريليون دوالر حبلول عام 
يف  تربز أمهية االقتصاد الدائري يف انه حيافظ على دميومة املوارد االقتصادية املتاحة احملدودة أصال عرب االقتصاد

ت واملنتجات وتقليص اهلدر  لتايل ميثل عامل دفع حنو االبتكار يف جماالت إعادة استخدام املواد واملكو استخدامها، و
و ميكن توضيح االقتصاد  )2019السعدون، ( ،والضياعات سواء يف مرحلة تصنيعها أو يف عمليات ما بعد التصنيع

ت يف الشكل التايل   :الدائري املستدام ملعاجلة النفا
ت):  01( الشكل رقم   االقتصاد الدائري املستدام ملعاجلة النفا

  
ت، جملة بيئة املدن االلكرتونية، العدد : املصدر   .27، ص 2008، 19دمحم رحيان، عبد الستار نظامي، حتقيق العائدات من إدارة النفا
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ت املنزلية  - 2   :مفهوم رسكلة النفا
ت تعترب غذاء الكائنات األخرى وقد مارس  ت املنزلية موجودة منذ القدم يف الطبيعة ففضالت احليوا رسكلة النفا

ت منذ العصر الربونزي حيث كان يذيب مواد معينة لتحويلها إىل أدوات جديدة    .اإلنسان عملية اسرتجاع النفا
ستخدامها يف تصنيع منتجات جديدة ،إن رسلكة هو إعادة ا ت  الستفادة من املواد املستعملة بدال من إلقائها كنفا

املنتجات بعد استهالكها يفيد أكثر يف محاية البيئة واملواد القابلة للرسلكة مثل الورق املستعمل يعاد تدويره إىل كرتون 
ت  سلي لوزيوعازل  ومساد عضوي ،أما املعادن يعاد صهرها وتتحول إىل منتجات معدنية جديدة يف حني تتحول نفا

ت يتم حتويلها إىل مساد عضوي ،أما  الزجاج إىل أوعية زجاجية جديدة أو تستخدم كبديل للرمل يف أعمال البناء والنبا
  )2008أمحد، ( .البالستيك يعاد تصنيفه كعبوات وأكياس

ت- 3   :التقنيات العملية لرسلكة النفا
ت املطروحة على مستوى احمليط احلضري تتم جبمعها  أهم التقنيات العلمية من اجل االستفادة والتخلص من النفا

ت بثالث طرق وهي إما التثمني املادي  لتثمني أو ا) اسرتجاع املواد،الورق،البالستيك(وتصنيفها ،وتثمن هذه النفا
ت واالستفادة (أو التثمني الطاقوي ) إنتاج السماد العضوي الذي يستعمل يف الزراعة (البيولوجي  عن طريق حرق النفا

  :واليت متر بعدة مراحل وهي" التثمني املادي "وسنسلط الضوء على طريقة  ،) من الطاقة احلرارية الناجتة عن حرقها
ت-أ ت القابلة للرسكلة ونقلها إىل املوقع الذي ستتم فيه هذه العملية بواسطة شاحنات مت مجع :عملية مجع النفا النفا

ت خاصة  ت القابلة إلعادة الرسكلة اليت تكون جممعة مسبقا يف حاو خاصة ،فمثال يف بلدية وهران يتم مجع النفا
  .قيد لطفي شرق وهرانمبخلفات التدوير وتتم هذه العملية حاليا على مستوى كل من حي عدل وحي الع

دف عملية الفرز إىل استغالل املواد اليت ميكن االستفادة منها كما أن املواد اليت سبق فرزها عند املنبع :عملية الفرز-ب
يعاد فرزها لفصل الورق عن الكرتون والعلب املعدنية إىل الصفيح واألملنيوم، مث تكبس املواد املفروزة لفصل احلجم ، كما 

ملفارم والكسارات ،أما املواد اليت تضررت بصورة كبرية فيتم التخلص منها مباشرة ميكن فر  م املواد املفروزة إىل قطع صغرية 
  .الردم التقين إىلوتوجه 

ت كل حسب طبيعته وكبس : التدوير إعادةعملية - ج ت فبعد فرز النفا وهي أخر مرحلة من مراحل إعادة رسكلة النفا
تيكية والكرتون وجتميع الزجاج و األملنيوم يتم توجيهها إىل املصانع اخلاصة بعملية إعادة الرسكلة القارورات البالس

ت حتل مقام املادة األولية) استخراج املنتجات اجلديدة من املواد القدمية(   .أي أن النفا
ت يف اجلزائر -4   واقع رسكلة النفا
رصةفاطمة ال”نقلت وكالة األنباء اجلزائرية عن     ت “ زهراء  ت، قوهلا أّن تثمني كل النفا مديرة التسيري املتكامل للنفا

مكانه حتقيق ربح اقتصادي حبدود  سيسمح بتحقيق ربح اقتصادي هائل، مربزة أّن نشاط اسرتجاع مواد التغليف لوحده 
على هامش الصالون الدويل  ،منصب شغل مباشر وغري مباشر 7600مليار دينار فضال عن توفري ما ال يقل عن  38
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ها عن شروع الوكالة الوطنية  املسئولةكشفت   و للتجهيزات والتكنولوجيات واخلدمات يف جمال املاء والبيئة، 13ال إ
ت املنزلية عرب  ت يف مشروع ابتدائي لفرز النفا ل على ترسيخ  14للنفا عند “ ثقافة الفرز”والية وهو مسعى يعوّ

ت البيئة، على أن يتم العائالت عن طريق احل مالت التحسيسية وجلان األحياء واجلمعيات وممثلي اجلماعات احمللية ومدير
ت الوطن   .                                                         توسيع املشروع الحقا يف عموم وال

ت مل يتغري منذ عقد، رغم  ت تؤكد مؤشرات الراهن أّن وضع منظومة النفا ة ترك النفا ّ د بشأن مغب الكالم الكثري الذي تردّ
ستثمار الدولة لعشرين مليار دوالر يف محاية البيئة   .مهملة، رغم التنويه 

ت إىل مستوى مصانع حديثة منتجة تتوىل إعادة تدوير سائر  ويرى متخصصون حبتمية االرتقاء مبراكز الردم التقين للنفا
ت الطبية واألدوية ال   .”جييت زاد”فاسدة وحتويلها إىل أشياء هلا منفعة يف التصنيع، على غرار جتربة املتعامل األملاين النفا

ت ضمن منط تصنيعي منتج ينهي ظاهرة إمهال آالف األطنان من القاذورات  شطون إىل توظيف خمزون النفا ويدعو 
غات العامة، أو االكتفاء حبرقها شكليا يف مراكز وسط األحياء وعلى واجهات املدن، أو تركها يف وضع كارثي داخل املفر 

  )www.echoroukonline.com( .الرتميد
ت املنزلية يف اجلزائر-5   :إعادة رسكلة النفا

ت منها  13.5اجلزائر  تنتج دليلة "لبيئة ملائة قابلة للرسكلة ، وحسب كاتبة الدولة املكلفة  60مليون طن من النفا
ت املرسكلة يف اجلزائر من " بومجعة اية  6إىل  5فانه مت حتديد نسبة النفا  2014ملائة يف السنوات السابقة لتبلغ يف 
يف إطار نشاطات صناعية خمتلفة  2016ملائة منه اعتبارا من  45ملائة فيما يسعى القطاع إىل رسكلة  17حوايل 

ذا احلجم،  7ت يف تكبيد اخلزينة العمومية خسائر تربو عن ،ويسبب إمهال هذه النفا ماليري دوالر جراء إهداء وعاء 
ت القابلة للتثمني واليت ميكن ان يصبح هلا عمر جديد ، ويؤكد  طاهر "وتؤكد وزارة البيئة انه هنالك رافد هائل من النفا

ت املنزلية على مستو " طوالبة  لنفا ت بوسعها املدير الفرعي املكلف  ى وزارة البيئة والتهيئة العمرانية إن رسكلة النفا
ت املنزلية ،  سراتيجية وطنية للرفع من عملية رسكلة النفا توفري الطاقة والعملة، ويف هذا الصدد قامت الوزارو الوصية 

 املسجل يف هذا امليدان حيث تبذل جهود معتربة من اجل تطوير صناعة االسرتجاع والرسكلة يف اجلزائر بتدارك التأخري
ت و 16واعتباره من وسائل تطوير االقتصاد االخضر، حيث توجد يف اجلزائر  مركز  124مؤسسة كبرية لرسكلة النفا

ت  ) اجلزائر،اجللفة،وهران(للردم التقين على املستوى الوطين ، ومت الشروع يف استغالل الكارتون والورق يف كل من وال
ت) برج بوعريريج سطيف،(والعجالت يف والييت  ت يف وال ان ) عنابة اجللفة، قسنطينة، سطيف، غرداية،(والبطار

ال كما أوضحه عديد الراغبني يف اسرتجاع  ت املنزلية تصطدم بعراقيل تعيق االستثمار يف هذا ا مشكلة تسيري النفا
ت ، وذلك مردود مبنظور العارفني إىل غياب رؤية واضحة واطر حمددة تضبط العملية، وقد قام املشرع اجلزائري بسن  النفا

الستثمار يف هذا قانون للبيئة ضمن الرتسان 13 ة القانونية فيم أكدت الوزارة الوصية ان القطاع العام واخلاص يويل أمهية 
ال من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة ووضع آليات حمفزة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتسيري  ا
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ال لذ لك أبرمت اجلزائر مع مؤسسات أجنبية القروض املصغرة، وتسعى الدولة لتحفيز املستثمرين على ولوج هذا ا
لتعاون مع  ال  خلربة األملانية يف هذا ا ت املنزلية حيث مت االستعانة  اتفاقيات تعاون يف جمال إعادة رسكلة النفا

مج األملاين للتنمية االقتصادية املستدامة،وبناءا على هذا سرتافق هذه "  GIZ"  " جي اي زاد"مؤسسة  صاحبة الرب
جلزائر انه " مسري قرمي"ؤسسة املؤسسات اجلزائرية الراغبة يف االستثمار يف الرسكلة، وقد أفاد امل مدير مرصد التنوع البيئي 

على مستوى وزارة املوارد املائية والبيئية هناك العديد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أبدت رغبتها يف إطالق 
ت إىل مواد ذات أمهية يف اإلشارة إىل إعادة تدوير العديد من املواد على غرار الورق والبالستيك  مشاريع لتحويل النفا

ت املنزلية ورسكلتها املؤسسة الوطنية لصناعة الكرتون  والزجاج وغريها ، ومن املؤسسات الرائدة يف إعادة استغالل النفا
األخرية اكرب مؤسسة يف القطر الوطين حيث يتم ببلدية القليعة والية تيبازة ،وتعد هذه " TONICالطونيك  "والورق 

 شحن أطنان من ماديت الورق والكرتون املستعملني ليعاد استخراج منها مواد خمتلفة من علب منتجات متعددة وورق
  .املكاتب وورق التنظيف ومنتجات أخرى

  :اخلامتة
ت أو       هلا فوائد اقتصادية وبيئية وموجودة منذ  عملية حتويل املخلفات إىل منتجات جديدة" الرسكلة"تدوير النفا

  .القدم يف الطبيعة، حيث كان يقوم بتذويب مواد معدنية وحيوهلا إىل أدوات جديدة قابلة لالستعمال
ديد البيئة اليت يعيش  ديد صحة اإلنسان و ت اليت يؤدي تراكمها إىل  ويتم اللجوء إىل عملية التدوير للتخلص من النفا

ت البالستيكية اليت تلقى يف البحر تقتل مليون كائن حبري كل سنةفيها، فمثال    .النفا
ت، منها احلفاظ على البيئة، وتقليل االعتماد على املواد األولية املستخرجة من الطبيعة  وهناك فوائد لعملية تدوير النفا

عتب ار أن أسعار املواد املنتجة من إعادة التدوير إلنتاج املنتجات اجلديدة، مما ينتج عنه تقليل التكاليف على املنتجني، 
 .أقل بكثري من أسعار املواد األولية الطبيعية، إضافة إىل أن عملية التدوير توفر فرص العمل للناس

  :النتائج و التوصيات
هود املبذولة شي لألفراد، و رغم اجلي اإلطار املعنية و حتسية للحفاظ على املوارد اإلقتصاديئة ضرورة حتمية البيمحا   

ل ذلك املسعى يرق إىل املستوى املطلوب ، و لتفعيئة إال أن ذلك مل ية البية يف إطار محايمن طرف احلكومة اجلزائر 
  :ةيات التالينضع التوص

ة للمؤسسات ياسات و كذلك يف السلوك اإلداري و الثقافة اإلدار يئي يف اخلطط و السيادخال البعد الب-
  .ةياإلقتصاد

عتمد يل عن أدوات اإلقتصاد الرأمسايل الذي يئي يف إدارة اإلقتصاد الوطين كبدياإلعتماد على أدوات اإلقتصاد الب -
  .ة ية و اإلجتماعيئيتجاهل األضرار البيعلى مؤشرات النمو و 

  .ةية و الصناعيت املنزلة ، و إدارة النفاية اهلواء يف املناطق احلضر ية مثل نوعية احلضر يئيت البمواجهة التحد-
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لبيفة و رفيب إنتاج نظير أساليل من أمناط اإلستهالك املفرط ، و تطو يالتقل - األدىن من  ث ختلف احلديئة حبيقة 
  .تالنفا
تمعات و القطاعات املختلفة يف الوصول العادل إىلية حبيعيث طرق إدارة املوارد الطبيحتد-  ث تركز على حقوق ا

  .ةيعياملوارد الطب
لتنمية مع ضرورة ربط حر يئة والعدالة اإلجتماعيل مسار العوملة لتصبح أكثر مالئمة للبيتعد- ة املستدامة ية التجارة 

لتكالية و اإلقتصادية اإلجتماعيا للتنميابجيو جعل العوملة عنصرا إ اسات ية لسيف اإلجتماعية من خالل اإلهتمام 
ة اليت مت يئيات البيضرورة املصادقة على اإلتفاق- .ة إىل األسواقيالنام فرص وصول البلدان نير التجارة ، و حتسيحتر 

خريوتو للتغيإعتمادها خاصة بروتوكول ك   .ةيولوجينا للسالمة البي املناخي وبروتوكول كار
  

  :املراجع
ت املتزايدة الصلبة و دورها يف حتقيقإبراهيم صاحل الربيدي دمحم إبراهيم الدغريي،   1  ، دار دجلة،األردن، الطبعة التنمية املستدامة إدارة النفا

  .14،ص 2018األوىل،
ت و معاحلتها، مجال أمني طاهر،   1   .123، ص 2009، 33العدد - جملة أسيوط للدراسات البيئيةالتلوث البيئي، إدارة النفا
  .4، ص 2018، 19املدن العربية، ديب، االمارات العربية املتحدة، العدد جملة بيئة كيفية حتويل االعباء إىل موارد، : االقتصاد الدائريبيرت هيك و آخرون،   1
ت و مراقبتها و تسيريها، 2001ديسمرب  12املوافق ل  1422رمضان  27املمضي يف  19-01قانون رقم   1   .املتعلق بتسيري النفا
ت و مراقبتها و تسيريهااملتع، 2001ديسمرب  12املوافق ل  1422رمضان  27املمضي يف  19-01قانون رقم   1   .لق بتسيري النفا
ت  2003ديسمرب  9املوافق ل  1424شوال  15املؤرخ يف  477-03من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة   1 و الذي حيدد كيفيات و إجراءات املخطط الوطين لتسيري النفا
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  :ملخص
عتباره من األنظمة الصديقة للبيئة و الذي   اإلعالم يؤدي      مهية االقتصاد الدائري   يعمل على احلد من البيئي  املتخصص دورا فعاال  يف التعريف 

ت  كما يساهم يف خلق فرص عمل  The" تصاعد احلديث مؤخرا عن مفهوم االقتصاد الدائرييف حني  ،البصمة البيئية و التقليل من تراكم النفا
Circular Economy " وهو منظور جديد يقوم على إعادة استثمار خمرجات بعض الوحدات الصناعية حبيث تصري هذه املخرجات مبثابة مواد

لطا ملادة أم  فرسالة اإلعالم البيئي تقدمي التوعية من خالل  ، قةخام يف وحدات أخرى، وهو ما يؤدي إىل اخلفض من نسب الضياع سواء تعلق األمر 
ترشيد  والدائري االقتصاد تسليط الضوء على أمهية الدراسات والتحليالت والتقارير اليت تقدم التوجهات واإلرشادات على خمتلف األصعدة من اجل 

 .واالقتصاد اإلعالمقوية بني  ارتباطيههناك عالقة  أنالسلوك االقتصادي الواعي واملسؤول والسليم وهذا ما يؤكد 
  .اإلعالم البيئي ، الوعي البيئي ،االقتصاد، االقتصاد الدائري   :الكلمات املفاتيح

 E24,Q56,A57,E5: صنيفالت
Abstract  
     Specialized environmental media plays an important role in promoting the importance of the circular 
economy as an eco-friendly system that reduces environmental footprint, reduces waste accumulation 
and contributes to job creation. While the recent talk about the concept of circular economy "The 
Circular Economy", a new perspective is based on the re-investment of the output of some industrial 
units so that these outputs become raw materials in other units ,  The message of the environmental 
media to provide awareness through studies and analyzes and reports that provide directions and 
guidance at various levels in order to highlight the importance of circular economy and rational 
economic behavior conscious and responsible and sound and this confirms that there is a strong 
correlation between the media and economy. 
Jel Codes Classification: E24,Q56,A57,E5 

 : مقّدمة-   
ت و       إن قضا اإلعالم و البيئة و االقتصاد متشابكة و مرتابطة لذلك أصبحت مشكالت التلوث من أولو

تمعات املتقدمة صناعيا   و نتج عن ذلك  ختصص وسائل  اهتمامات وسائل اإلعالم و الرأي العام بصفة خاصة يف ا
كملها من صحف و قنوات تلفزيونية  و فتح صفحات الكرتونية على مواقع التواصل االجتماعي  حيث أصبح  اإلعالم 
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، )1، صفحة 2011القزيع، االعالم واالقتصاد شراكة دائمة ، ( االعالم البيئي يؤدي دورا مهما و حامسا يف عامل متغري
ت  غري املستغلة يقع اجلزء األكرب منها على عاتق وسائل اإلعالم حيث تبقى مسألة تكوين الوعي البيئي خبصوص النفا

تمع على اختالف بنيته االجتماعية و تركيبته الثقافية و ظروفه االقتصادية و طبيعة  ثري عميق يف فئات ا ملا هلا من 
ذا الدور دون عمل تشاركي يضم مجيع فعا تمع املدين و نظامه السياسي ، و ال ميكن لوسائل اإلعالم القيام  ليات ا

 .أيضا املنظمات غري احلكومية و املؤسسات الرتبوية و الثقافية
هتمام الباحثني  يف جمال اإلعالم منه      ونظرا للمكانة اهلامة اليت اصبح يرتبع عليها االقتصاد الدائري و الذي حيضى 

إلضافة إىل  اإلعالم البيئي  و الوعي البيئي هذا األخري الذي  االقتصادي و اإلعالم التنموي الذي أصبح له دور مهم، 
كان صلب اهتمام الدول الكربى يف التصنيع بسبب إفرازات التلوث و جتلى ذلك من خالل ما جاء يف مؤمتر ستوكهومل 

و الذي " مستقبلنا املشرتك "بعنوان 1987و ايضا تقرير اللجنة العاملية للبيئة سنة  1992و ري ودي جانريو 1972
، و أيضا التوجهات اجلديدة يف عامل االقتصاد الدائري الذي )1987اللجنة العاملية للبيئة، ( اء بفكرة التنمية املستدامةج

ت الدولة اجلزائرية  ما هي أفاق االعالم البيئي يف رفع :التالية  اإلشكاليةو من خالل هذا الطرح تواجهنا أصبح من رها
تمع املدين لتحقيق متطلبات االقتصاد الدائري و حتقيق التنمية املستدامة ؟) البيئي(لوعي ا   لدى ا

I - اإلطار املفاهيمي لإلعالم البيئي واالقتصاد الدائري: 
مهية اختاذ خطوات عملية للحد من تدخل االنسان سلبيا يف البيئة ، و العمل على نشر الوعي        تمع الدويل  سلم ا

تمع  أول جتمع عاملي  1972، و كان مؤمتر ستوكهومل عام )7، صفحة 2018رضا، (البيئي بني خمتلف قطاعات ا
صياته ضرورة نشر الوعي البيئي بني شعوب العامل ، و يبقى املؤمتر الدويل للرتبية البيئية املنظم من تضمنت مناقشته و تو 

مج األمم املتحدة االمنائي يف تبليسي يف االحتاد السوفيايت  سابقا سنة  مبثابة احملطة األبرز  1977طرف اليونيسكو و بر
تمع يف تبلور فكرة نشر الوعي البيئي و ذلك من أجل خلق    .وعي بيئي لدى مجيع قطاعات ا

  : تعريف الوعي   - 
الوعي معناه املعرفة أو االدراك و االحتواء فوعا الشيئ وعيا أي مجعه و حواه ، ووعي احلديث فهمه وقبله و تدبره :لغة / أ

 .)38، صفحة 2003ابن منظور، ( و حفظه ووعت األذن أي مسعت ووعى فالن أي انتبه من نومه أو غفلته
 وهذا املصطلح   Scientaو   Cumتينية ، و هي كلمة مركبة من  الال   Conscientaيرجع كلمة أصل الوعي إىل كلمة 

نه - دف إىل تنمية املهارات الالزمة لفهم و تقدير " كما يعرف  عبارة عن معرفة القيم و توضيح املفاهيم اليت 
  .)21، صفحة 1990بوجــــالل، ( "العالقات اليت تربط بني اإلنسان و ثقافته و بيئته الطبيعية احليوية 

معناه إدراك الفرد لنفسه و البيئة احمليطة به ، و يستعمل الوعي كذلك مبعىن املسؤولية و االلتزام بقيمة :  اصطالحا/ ب
، صفحة 1975مذكور، ( اجلماعة يف مقابل التهور و االستهتار ، و درجات الوعي تتعلق مبدى إدراكنا لواقعنا و جتاربنا

53(.  



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "حتقيق أهداف التنمية املستدامةدور االقتصاد الدائري يف  "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

ة  مخبر 591 ة المحل انة التنم س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ــ-والمقاوالت ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الوعي البيئي هو إدراك الفرد ملتطلبات البيئة وتنمية السلوكيات الصحيحة لديه جتاه البيئة،  :هوم الوعي البيئي مف - 
، ومعرفة املشكالت النامجة عن  ت معًا ت البيئة والعالقة اليت تربط هذه املكوّ ويكون ذلك من خالل تعريفه مبكوّ

ا، وطرق حلّ هذه املشكالت  ألمر الفطرّي اإلخالل بتواز للعودة إىل مربع التوازن البيئي السليم، والوعي البيئي ليس 
م جتاه البيئة  عند الكثري من الناس، وإّمنا هو من السلوكيات املكتسبة اليت ميكن غرسها فيهم وتعديل سلوكيا

(Awareness, 2018).  
ملعرفة و املهارات و االجتاهات و وعي " و يعرف أيضا على أنه  - ا و تزويدهم  لبيئة و املشكالت املتعلقة  املواطنني 

راغب، ( "حتمل املسؤولية الفردية و اجلماعية جتاه حل املشكالت املعاصرة و العمل على منع مشكالت بيئية جديدة 
  .)68، صفحة 2006
إعداد اإلنسان لتفاعل الناجح مع بيئته الطبيعية مبا تشمله من موارد خمتلفة و تتطلب  هذه العملية العمل عملية   -

على تنمية جوانب معينة لدى املتعلم ، منها توضيح املفاهيم و تعميق املبادئ الالزمة لفهم العالقات املتبادلة بني اإلنسان 
من حوله من جهة أخرى ، كما تتطلب أيضا تنمية املهارات اليت متكن  و ثقافته من جهة و بينه احمليط البيوفيزيقي

االنسان من املسامهة يف حل متكن اإلنسان من املسامهة يف حل ما قد تتعرض له بيئته من مشكالت وما قد يهددها من 
ر ذلك تكوين االجتاهات والقيم اليت حتكم سلوك اإلكأخطار واملسامهة يف تطوير ظروف هذه البيئة و  نسان إزاء بيئته ، وأ

فالوعي البيئي هو ادراك " ميوله واهتماماته حنو بيئته وإكسابه أوجه التقدير ألمهية العمل على صيانتها واحملافظة عليها 
  .(illston, 1974, p. 24)"  الفرد لدوره يف مواجهة البيئة

I -1- ماهية االعالم البيئي: 
مهم ، كما           تمع و يطرح القضا اليت  اإلعالم البيئي هو اجلهاز الذي ميكنه أن يغرس حب البيئة لدى أفراد ا

اقرتن ظهور اإلعالم البيئي مبشكلة خماطر تطور  يعمل على تفسري و فهم و إدراك املتلقي لقضا البيئة املعاصرة، حيث 
يعيش فيها اإلنسان و أمام هول الكوارث البيئة كان لإلعالم البيئي دور فعال وأساسي يف االقتصاد و أثره على البيئة اليت 

  . )40-39، الصفحات 2009دمحم ابو مسرة، ( تسليط الضوء على هذه اجلرائم البيئة 
و يعود أول ظهور ملصطلح اإلعالم البيئي إىل سبعينات القرن املاضي ، و أخذ يتطور مع انعقاد املؤمترات، فبعد إن كان 

رة الصحفية ، أصبح له سياسات و خطط ووظائف لتحقيق أهداف خمتلفة   املنظمة العربية للرتبية و ( قال للخرب و اإل
  .)156، صفحة 1990افة و العلوم ، الثق
نوع من اإلعالم املتخصص فهو إعالم يهدف إىل نقل املعلومات إىل اجلمهور حول " نه هو  اإلعالم البيئي و يعرف   

ال املعريف املتخصص  دف تنوير الرأي العام و جعله على اطالع و علم مبا حيدث يف هذا ا وخيتص " جمال معريف معني 
ا السيدة  دت  القتصاد و يتطلع لتحقيق التنمية املستدامة اليت  جروهاليم برونتالند : لشؤون البيئية اليت هلا عالقة 

  ".مستقبلنا املشرتك "  1987رئيسة وزراء النرويج يف تقريرها عام 
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دما يف ذلك العديد هو إعالم متخصص يوجه رسالته و يوظفها يف خدمة قضا البيئة ، مستخ اإلعالم البيئي -
لتزامن مع تعاظم االهتمام  من الوسائل و القنوات االتصالية للوصول إىل اجلمهور و تزايدت احلاجة اليه يف اآلونة األخرية 

لبيئة و ظهور الكثري من املشكالت البيئة بسبب التطور املستمر لالقتصاد   .)161، صفحة  1978رشيت، ( الدويل 
تعبري مركب من اإلعالم و البيئة و يعترب اإلعالم أحد املقومات األساسية يف احلفاظ على : فاإلعالم البيئي -

  .البيئة اليت تشمل كل جماالت احلياة 
نه نقل املعلومات البيئية من أجل اثراء معارف اجلمهور  Banque mondiale :وعرفه البنك الدويل  -

ملادة اإلعالمية يف وسائل اإلعالم تلك اليت تعين بقضا البيئة و " والتأثري على أرائه و سلوكياته جتاه البيئة  ويقصد 
دف التأثري على اجلمهور و توعيته و تعديل سلوكه جتاه محاية ال ا و أبعادها عالجها   Gillian Martin(  بيئةأسبا

Mehers 01، صفحة(.  
، صفحة 2007موسى، ( فهو إعالم يسلط الضوء على كل املشاكل البيئية من بدايتها وليس بعد وقوعها  -
إلعالم البيئي، )93، صفحة 2003صاحل، ( بيئتهوينقل للجمهور املعرفة واالهتمام والقلق على ، )302  كما يقصد 

دف إجياد درجة من الوعي البيئي وصوال "  لبيئة من خالل وسائل اإلعالم  عملية إنشاء ونشر احلقائق العلمية املتعلقة 
 .)16، صفحة 2004مزاهرة، (" إىل التنمية املستدامة 

دف اجياد درجة من الوعي " هو - لبيئة، من خالل وسائل اإلعالم  عملية انشاء ونشر احلقائق العلمية املتعلقة 
 .)37، صفحة 1998سليمان، ( "البيئي وصوال اىل التنمية املستدامة  

أداة تعمل على توضيح املفاهيم البيئية من خالل إحاطة اجلمهور املتلقي و املستهدف " فاإلعالم البيئي هو  -
جيل تنمية البيئة املستدامة، و تنوير  لرسالة اإلعالمية البيئية بكافة احلقائق و املعلومات املوضوعية مبا يساهم يف 

، صفحة 1987طاهر مين، حكزة بالغي، ( "املستهدفني برأي سديد يف املوضوعات و املشكالت البيئية املطروحة 
54(.  

العالم البيئي، فالتعريف الشامل له هو  عبارة عن اعالم يهتم بقضا البيئة أنه " ورغم تعدد التعاريف املتعلقة 
دف نشر الوعي البيئي بني أفراد  لتحليل و التفسري و الشرح  تمع فيتناوهلا    ".ا

I -1-1 - االقتصاد الدائري:  
ت واملنتجات، وٕا عادة  ر سلبية على البيئة، ويقوم علي تدوير املكو هو ذلك االقتصاد الذي ال يرتتب عليه أي آ

كما أن السلع واملنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجديد من بداية تصميمها مبا يضمن . االستخدام والتدوير جبودة عالية
لتايل ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد املتاحة، ومبا حيقق التنمية املستدامة االست  .فادة منها مرات عديدة، و

، وفق املعماري السويسري والرت ستاهيل، أحد مؤّسسي هذا 1976ويعود مفهوم االقتصاد الدائري إىل عام 
عن اقتصاد اإلنتاج مبعىن أنّه يعمل على احلفاظ على قيمة  ويضيف شارحا أن لالقتصاد الدائري أهدافا خمتلفة. النموذج
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فاطمة الزهراء قندوز، علي الزعيب، ديسمرب ( املنتوجات وإدارة املخزون ورأس املال الطبيعي والبشري واملصنّع واملايل
  .)344، صفحة 2018
لتايل ال يسبب تلو يف االقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال  - ائية إال حبدود ضيقة جدا، و ت  ينتج نفا

ت واملنتجات وإعادة االستخدام جبودة عالية، وتكون السلع املنتجة يف إطاره قابلة  البيئة، وهو مصمم لتدوير املكو
 استخدام أكثر فاعلية لإلصالح والتجديد منذ تصميمها مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة، األمر الذي يقود إىل

 .)28، صفحة 2018محود، ديسمرب( ومبا يقود إىل حتقيق االستدامة التنموية. وكفاءة للمواد
نه  - نظام إنتاج تبادل و استهالك يهدف إىل حتسني استخدام املوارد " و ميكن تعريف االقتصاد الدائري أيضا 

دورة حياة سلعة أو خدمة يف املنطق الدائري مع احلد من البصمة البيئية و املسامهة يف رفاهية األفراد و يف مجيع مراحل 
تمعات   .)Magdelaine ،2017( "ا

، اجتماعيا أو  إلعادة بناء رأس املال،" االقتصاد الدائري  يسعى  - طبيعيا، سواء كان ماليا، تصنيعيا، بشر
ت واخلامات املستخدمة يف مجيع األوقات مبا وحتسني عوائد املوارد من يضمن تعزيز التدفق  خالل تدوير املنتجات واملكو

 .)51، صفحة 2016العناين، (" املستمر للمواد التقنية والبيولوجية 
الستفادة قدر اإلمكان من املنتوج ا"  ن االقتصاد الدائري هو" والرت ستاهيل " و حسب تعريف السويسري  -

 ."الصناعي عرب تدويره وإعادة إخراجه يف أشكال واستعماالت جديدة،حبيث يكون االقتصاد والبيئة راحبني 
اقتصاد مستدام يقوم علي استخدام موارد أقل يف عمليات التصنيع، "  و يف تعريف آخر لالقتصاد الدائري فهو -

ت، وذلك عن طريق إعادة االستخدام ويع تمد علي تغيري األنشطة واملمارسات املرتبطة بكيفية التخلص من النفا
ت إيل مواد خام مرة أخرى أي ميكن االستفادة منها يف  واإلصالح والتدوير، مبعين إمكانية إعادة حتويل املنتجات واملكو

 .)Esposito, M; Tse, T. and Soufani, K ،2018( "عمليات أخري من خالل اإلصالح و ٕا عادة التصنيع 

لفعل -  .)2017اميان، ( االقتصاد الدائري هو منوذج لالستخدام الفعال لألصول املنتجة 
II -  تمع املدين لتحقيق متطلبات االقتصاد الدائري و حتقيق االعالم البيئي و مسامهته يف رفع الوعي لدى ا

 :التنمية املستدامة
أوىل املشرع اجلزائري مبدأ اإلعالم و املشاركة مكانة هامة يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، حيث 

من القانون  2اعتربه من األهداف األساسية اليت يرمي هذا القانون لبلوغها، من خالل نص الفقرة السادسة من املادة 
 "تدعيم اإلعالم و التحسيس ومشاركة اجلمهور و خمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة " واليت تنص على  03-10

  .)2003، 10-03من القانون  2املادة (
II -1- دور وسائل اإلعالم يف تنمية الوعي البيئي:  

ملعلومات        تلعب وسائل اإلعالم دورا مركز يف تشكيل الوعي البيئي لدى اجلمهور العام سواءا يف جمال تزويده 
ت  الكاملة و الصحيحة عن قضا البيئة، أو يف تشكيل االجتاهات واملواقف جتاه هذه القضا و أيضا يف حتديد األولو
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ت احمللية و اإلقليم ية و الدولية، حيث يعترب الوعي البيئي مبثابة اخلطوة األوىل يف تكوين البيئية على كافة املستو
  .االجتاهات البيئية اليت تتحكم يف سلوك الفرد 

لوعي  و يعترب اإلعالم البيئي أحد أهم أجنحة التوعية البيئية و هو أداة أحسن استثمارها كان هلا مردود اجيايب للرقي 
  . البيئية ، ويعمل االعالم البيئي يف تفسري وفهم و ادراك املتلقي لقضا البيئة املعاصرةالبيئي ونشر اإلدراك السليم للقضا

II -2- تمع املدين التوعوية  إلبراز دور االقتصاد الدائري   :اإلعالم البيئي و نشاطات ا
تمع املدين ، مع تكاثر املشاك    ا منظمات ا ل البيئية اليت أصبحت تشكل تتضاعف أمهية نشاطات التوعية اليت تقوم 

ألساس نشر الوعي عن طريق الرتبية البيئية من  تمع املدين  خطرا حقيقيا على البيئة بكامل عناصرها ويشمل دور ا
ت املنتشرة ،حيث يعتمد االقتصاد الدائري على احلد من اعتماد  مهية خطر النفا ا و التحسيس  خالل عرض مضمو

تمع على املوارد  من  3املادة (استخدامها  إعادةالطبيعية النادرة من خالل االستفادة القصوى من املوارد املتاحة و ا
  .)2003، 10-03القانون 

ت من جهة      دة حجم النفا ونظرا للمخاطر اليت تتعرض هلا البيئة بسبب عملية التصنيع من جهة و إشكالية  ز
ثريات سلبية على البيئة فكلما زاد استنزاف األفراد للموارد الطبيعية زادت بصمتهم على أخرى حيث  نتج عن ذلك 

 .)189، صفحة 2006سالمن، ( األرض
تمع املدين مبتطلبات االقتصاد الدائري  -1   :فعالية االعالم البيئي يف توعية ا

لبيئة و التنمية املستدامة  على مبدأ املشاركة والذي يتضمن قرارات  10-03من القانون  3نصت املادة      املتعلق 
هي  و ، )40، صفحة 2011جبور، ( مشاركة املعنيني بصفة مباشرة أو غري مباشرة الختاذ القرارات ذات صلة حبماية البيئة

ت داخل املؤسسات والسيطرة  آليات تعزز مكانة كلها تمع املدين اجلزائري للحد من امللو الوعي البيئي لدى أفراد ا
دف لتحقيق بيئة أفضل ، كما يؤدي اإلعالم البيئي دور ترشيدي  عليها والعمل على تقليلها ، و تكوين ثقافة جديدة 

العتماد على اال لسلوك اإلنساين    .لدائري و احلد من البصمة البيئيةقتصاد اللتخلص من القمامة و املخلفات 
القتصاد الدائري         تمع حنو املواضيع املتعلقة  ثري يف تغيري اجتاهات الفرد و ا فاإلعالم البيئي  يعترب الوسيلة األكثر 

لتايل يساهم الفرد  يف كيفية التعامل مع بيئته و جعل هذا الوعي سلوكا له ، حيث يب قى دوره هو نشر يف تعليم و 
لوعي البيئي من خالل وسائل اإلعالم املتعددة لتحقيق متطلبات االقتصاد الدائري الدين، ( الثقافة البيئية و الرقي 

  .)128، صفحة 2003
رزا يف معاجلة الكوارث و األزمات و احلروب و احلوادث، كما يلعب اإلعالم            كم يؤدي اإلعالم البيئي دورا 

البيئي يف وقت حدوث الكوارث النامجة عن الصناعة و تطور االقتصاد دورا هاما يف إخبار الناس مبا حيدث و يف توجيه 
ر الكارثة  ، و حيد من سلوكهم للتفاعل و التعامل مع األخطار سواء  نفسيا أو اجتماعيا و علميا مما خيفف من أ

تفاقمها و من هنا يتضح البعد اإلعالمي البيئي يف إدارة و توجيه االقتصاد حنو أفاق مستقبلية واعدة ، و تؤكد الدراسات 
  :)18، صفحة 2017دمحم، ( العلمية دور اإلعالم البيئي يف النشاط االقتصادي و ذلك من خالل العناصر التالية
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  جناز و تقدمي املعلومات وختفيف القلق يف أمهية الدور الوسيطي الذي يقوم به اإلعالم البيئي يف ما يتعلق 
 .النشاطات االقتصادية 

 اخلارجي اإلعالم البيئي أداة رئيسية فعالة  ومن أدوات األزمة سواء على املستوى الداخلي أو. 
 اإلعالم البيئي حيقق النمو االقتصادي الناجح بدون تلوث و خملفات إضرار على البيئة واإلنسان . 
  ،مسامهة الربامج اإلذاعية و التلفزيونية و الصحافة املكتوبة املتخصصة يف اإلعالم البيئي يف كشف احلقائق البيئية

 .البيئةوترشيد املواطن إىل دوره و مسؤولياته جتاه مشكالت 
  : االقتصاد الدائري كمورد حمفز لألنشطة االقتصادية -2

تباع طرق تقليدية ، حيث مل يعد  اإلعالمساهم     ت و عدم جدوى رسكلتها   البيئي بتسليط الضوء على خماطر النفا
ت مبثابة أعباء لدى الدول اليت اتبعت منوذج االقتصاد الدائري ، بل كموارد حيفز  العديد من األنشطة ينظر اىل النفا

االقتصادية الدورية ، و يستند مفهوم االقتصاد الدائري على املبادئي البيئية للتكامل و إعادة تدوير املواد يف الطبيعة حيث 
و ذلك بفضل سياسة التمكني و القوانني النافذة اليت تدعم نشاط . يعترب نطاق تطبيقات االقتصاد الدائري واسعا و فعاال

ت املفيدة بيئيا اىل موارد مناذج إدارة : موقع ( .املوارد املستدامة مثل منوذج االقتصاد الدائري و تقنيات حتويل النفا
https://alarab.co.uk (  

II -3-  البيئي اإلعالممنوذج االقتصاد الدائري كأولوية لتناول: 
يبقى اخلروج من النموذج االقتصادي اخلطي غري املستدام القائم يف الوقت احلاضر و الذي يعتمد على فرضية هشة        

يف عمليات التصنيع مث استهالكها مث التخلص منها   إدخاهلاتتمثل يف حمدودية املوارد من خالل استخراج املوارد مث 
الدين، وسائل االعالم و ( نموذج اخلطي يعترب مبثابة نقلة نوعيةكمخلفات يف دائرة مغلقة متكررة، فاخلروج من هذا ال

  . )128، صفحة 2003دورها يف التوعية البيئية ، 
  ن أو حمليا فحسب  إقليميااالقتصاد الدائري ليس " يقول الربوفسور والرت ستاهيل أحد مؤسسي االقتصاد الدائري 

  .بل أنه يستخدم الكثري من اليد العاملة املتخصصة 
  حلصول على مستشفيات وطرقات تمعات النامية حيلمون  تمعات ليست كلها مستعدة هلذا التحول ، فأبناء ا ا

ئية   .ومدارس وأجهزة كهر
  مبعىن أنه يعمل على احلفاظ على قيمة املنتوجات و ادارة  اإلنتاجلالقتصاد الدائري أهداف خمتلفة عن اقتصاد

واحلفاظ على ذلك يكون من خالل حلقات، هذه احللقات ، املخزون و رأس املال الطبيعي والبشري و املصنع واملايل
حا أكثر من خالل االستخدام والتصليح" ستاهيل " الصغرية حسب   . )235، صفحة 2019سعيد، ( تدر أر

  الستخدام و من مث إعادة التدوير و استعادة السلع و التوزيع للعودة اىل االستخدام ، حيث يؤكد " احللقة تبدأ 
ت مواد مستخدمة إلنتاج سلع جديدة و " ستاهيل  أنه من الناحية األمثل ينبغي أن تصبح إعادة التدوير و النفا
 .تصنيعها 
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 لدائري ليس وحيدا بل هناك دوما االقتصاد الصناعي املكمل و الذي يقوم على انتاج سلع و أجهزة من االقتصاد ا
مواد جديدة ، و منه اإلبداع ضروري و استخراج املوارد ضروري أيضا ، ألن هناك تقنيات جديدة و مواد تظهر 

 .ستمرار يقول والرت ستاهيل 
  ون و يبقى نسبيا على التقنيات القائمة فاالقتصاد الدائري حيافظ على قيمة املخز. 
  حللقة الصغرية األكثر رحبية   .هو يتيح إعادة استعمال املنتوج و تصليحه و إعادة تصنيعه يف إطار ما يعرف 
  اهلدر حمدود للغاية يف االقتصاد الدائري كما يقول الربوفسور والرت ستاهيل. 
  اليت تؤدي اىل هدر أقل و أيضا اىل إنتاج أقل إطالة عمر املنتوج هو اإلسرتاتيجية الرئيسية. 
 ت إىل النصف   .من الواضح أن مضاعفة عمر املنتوج تؤدي إىل تقليص اإلنتاج و النفا
 :البيئي يف خدمة االقتصاد الدائري و احلد من البصمة البيئية اإلعالم -1
ت وخفض  يساهم تطبيق معايري االقتصاد الدائري يف تقليل البصمة البيئية وخفض  ت املرتاكمة يف مرادم النفا النفا

ة تغري املناخ،حيث يسهم يف ختفيض كمية الطاقة اليت حتتاجها عمليات اإلنتاج  ا نسب تلوث اهلواء وحل اسرتاتيجي 
نتج يف الصناعي لتحويل املواد اخلام األولية إىل منتجات صاحلة لالستعمال، وأيضًا تساهم فكرة شراء اخلدمة بدال من امل

ت اليت ترتاكم ومبرور السنوات تتسبب يف مشكالت بيئية   .)76، صفحة 2020األمحدي، ( احلد الكبري من النفا
  التنموي و دوره يف معاجلة قضا التنمية  اإلعالم - أ

تمع يف         يعد اإلعالم التنموي اجلهاز العصيب لعملية التنمية، وهدف اإلعالم التنموي األساسي هو تعظيم مشاركة ا
تمع إىل وكالء التنمية والتغيري،  كافة عمليات التنمية وحتويله إىل جمتمع مساند لتطور و منو االقتصاد، وحتويل أفراد هذا ا

ستخدام أدوات املعر  “ ولرب شرام”ألول مرة على يد الباحث “ اإلعالم التنموي”يرجع ظهور مفهوم  ، حيثفةوذلك 
ً عن وسائل اإلعالم والتنمية عام  ، وقد تعددت )28-26، الصفحات 1996قحف، ( 1974الذي ألف كتا

  :على النحو التايلالتعريفات اليت تناولت هذا املفهوم، وميكن ذكر بعضهم 
دف التطوير  اإلعالم- التنموي فرع أساسي ومهم من فروع النشاط اإلعالمي يعمل على إحداث التحول االجتماعي 

والتحديث، أو مبعىن آخر هو العملية اليت ميكن من خالهلا توجيه أجهزة اإلعالم ووسائل االتصال اجلماهريي داخل 
تمع مبا يتفق مع أهداف احلركة  تمع ا  .التنموية ومصلحة ا

دف إىل خلق مواقف واجتاهات اجيابيه وصديقة للتنمية، وبذلك  حيث تبقى اجلهود االتصالية املخطط هلا واملقصودة 
فأن األعالم التنموي يهيئ الظروف االجتماعية والثقافية والنفسية لألفراد واجلماعات من اجل أن يستجيبوا للخطط 

  . )6، صفحة  2005الفارسي، االعالم التنموي و دوره يف التنمة، ( كل فعالوالربامج التنموية بش
فهو إعالم هادف  التنمية،أحد الفروع األساسية للنشاط اإلعالمي البيئي الذي يهتم بقضا  التنموي هو اإلعالمو      

ت اجتماعية تنموية ا، يهدف إىل حتقيق غا ً ا واقعي لنواحي السياسية . وشامل، ويفرتض أن يكون إعالمً وهو مرتبط 
 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والرتبوية، ويستند إىل الصدق والوضوح والصراحة يف التعامل مع اجلمهور
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املتخصص ويهدف إىل اإلسراع يف حتول جمتمع ما من حالة الفقر  اإلعالماحد فروع  جممل القول، أن اإلعالم التنموي هو
إىل حالة ديناميكية من النمو االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وذلك عن طريق وسائل االتصال املختلفة عن طريق 

 وإجيادة يف التحديث وكذلك عمليات التثقيف والتعليم واكتساب املهارات والرغب  التخطيط والتنسيق اجليد،
  . االسرتاتيجيات واملوارد املتاحة من أجل حتقيق التنمية عرب الرسائل اإلعالمية اليت تدعو إيل ذلك

 :التنموي مبجموعة من اخلصائص امهها  اإلعالميتميز :  خصائص اإلعالم التنموي - 
تمع األساسية ومصاحل: هادف  إعالم -  األجواءه اجلوهرية، فهو يقوم بتهيئة حيث أنه يسعى اىل حتقيق أهداف ا

لدرجة األساس إىل تعزيز قدرات اجلمهور من أجل املشاركة اإلجيابية  إجناحاملناسبة لغرض  اخلطط التنموية كما ويهدف 
تمع الذي يعيشون فيه م ا  .)412، صفحة 1979شريف، ( يف عملية التنمية والقضا اليت 

تمع: مربمج وخمطط-  .يرتبط خبطط التنميه ومصاحل ا
الرأي  إقناعفهو إعالم شامل يرتبط بنواٍح اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تربوية، ويسعى إىل : شامل ومتكامل - ج

 .لتحقيق أهداف التنمية االجتماعيالعام بضرورة التغيري 
 .الصحيه واإلقتصاديه واإلجتماعيه والسياسية األبعادحيث تتعدد ابعاده لتشمل : األبعادإعالم متعدد  -
ا وقابالً : إعالم واقعي - تمع وطرحها ويعرب عن مهوم الناس وتطلعا فهو إعالمًا واقعيًا يف أسلوب معاجلته ملسائل ا

 .ور والثقة املتبادلةملسايرة القضا املستجدة، يستند إىل الوضوح يف التعامل مع اجلمه
تمعات األخرى:حديث ومتطور ومتفتح   .حيث يستخدم أساليب مشوقه حديثه، ويستفيد من خربات وجتارب الدول وا

 البيئي و مسامهته يف النشاط االقتصادي الدائري اإلعالم - ب
ويهدف . يعمل االقتصاد الدائري عن طريق احلفاظ على املواد اخلام واملنتجات يف حلقات إنتاجية ألطول فرتة ممكنة   

ا على استخراج احتياطات املوارد احملدودة سيمّكن . إىل إلغاء اهلدر املوجود يف أنظمتنا الصناعية، مما جيعلها أقل اعتمادً
من مصادر قيم جديدة، وسيساعد أيًضا يف إنشاء أسواق مرنة وسالسل توريد قادرة هذا املفهوم الشركات من االستفادة 

  .)36، صفحة 2020سهييب، ( على حتقيق االزدهار املستدام الطويل األمد
 ا من األنظمة ا ربرا كايسر، الباحثة والكاتبة يف الدورية العلمية، الدائرية  ا تصف  لصديقة للبيئة، وتعرفها 

عادة تدويرها  .منهجية إنتاج يتم فيها تغيري الغرض من املخلفات 
  االقتصاد الدائري يشجع على استخدام التكنولوجيا لدعم خلق منتجات وأنظمة يتم فيها إعادة استخدام املواد

الحتفاظ (ك وإعادة تدويرها أو إعادة تصنيعها والتوجه حنو التشارك بدال من االمتال أي ستقوم الشركات مثال 
مللكية للمنتج كالسيارة أو غسالة املالبس وتبيع للمستهلكني خدمة االستخدام أي بيع فائدة املنتج بدال من 

 ).املنتج 
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  ربرا كايسر، يف دراستها حول اإلسـراع من وتيـرة االقتصـاد الدائـري، إىل أن هذا النمط االقتصادي البيئي تشري 
دة مهندس املناظر الطبيعية جون يت اليل ـ على استخدام املوارد احمللية . برز مع فكرة التصميم املتجدد ـ بر

 .املتجددة
  وتقدر أحباث وإحصائيات صادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي ومؤسسة إلني مكارثر أن االقتصاد الدائري

ألف وظيفة جديدة خالل مخس  100، وسيولد 2025ميكن أن يوفر على العامل تريليون دوالر حبلول عام 
دائري قد تؤّدي إىل خفض دول أوروبية أّن مضاعفات االقتصاد ال 7سنوات، فيما كشفت دراسات مشلت حنو 

  من جممل كتلة الوظائف ملائة 4وإىل توفري  ملائة 70انبعاث غازات الدفيئة بنسبة 
 :اإلعالم واالقتصاد الدائري و أفاق التنمية املستقبلية - ج

 - ة تتجاوز مفهوم من خالل ما مت التطرق اليه نستنتج أن الرابطة بني اإلعالم واالقتصاد الدائري هي رابطة قوي           
ُسمى اإلعالم االقتصادي بعد أن  -اإلعالم االقتصادي د هناك ما ي ُ إىل درجة كبرية، لتشمل اإلعالم مبعناه العام، فلم يع

أصبح االقتصاد جزءاً من صناعة اإلعالم، واإلعالم جزء من صناعة االقتصاد، وهو ترابط تفرضه معطيات العصر احلديث 
لنسبة لالقتصاد خرج من أروقة املؤسسات األكادميية بفعل ما فرضته ومنجزاته، فاإلعالم الذ جلانب التخّصصي  عىن  ُ ي ي

ات االقتصادية اليت شهدها العامل اليوم ، مما دفع اإلعالم إىل تسخري كل طاقاته )24، صفحة 2019العايدي، ( اهلزّ
ات وما  عتبارها احملور ملتابعة تلك اهلزّ ل نتائجها السلبية واالجيابية، و عتباره شريكًا يف حتمّ ات اقتصادية  تالها من هزّ

ً من املواطن العادي املؤثر على حجم التوزيع، وانتهاء  األساس الهتمام كل القطاعات اليت يتعامل معها اإلعالم ابتداء
ثرياً يف حجم اإلعالن أي ال  توزيع واإلعالن مصدر التمويل الرئيسي للمؤسسة اإلعالميةلشركات الكربى األكثر 

  .)35، صفحة 1989عارف، (
  :دور االقتصاد الدائري يف القضاء على البطالة   - 1

إلضافة . يساهم االقتصاد الدائري يف القضاء على البطالة من خالل خلق فرص عمل، أكان يف الداخل أو اخلارج
كما .  إىل ذلك، سيدفع حنو تسجيل نسبة أعلى من إنتاجية املوارد وتقليل االعتماد الطويل األمد على املواد اخلام البكر

يعزز االقتصاد الدائري من القدرة التنافسية الصناعية ، خاصة بعدما حاز على اهتمام كثري من الدول خاصة يف أرو ، 
تصادي من خالل خلق أعمال جديدة و توفري فرص وظيفية و ختفيض تكاليف املواد و حيث يدعم عمليات النمو االق

  . )135، صفحة Sadagopan، 2018و  Kalmykova( التقليل من حدة التقلبات يف األسعار
ت         مج تطوير املوارد والنفا يف أحناء االحتاد األورويب أنه يتم  (WRAP) و أشارت األحباث اليت جيريها بر
  .ألف شخص إضايف يف قطاع اسرتداد املواد 160توظيف 
  :  ) حنو املستهلكني (فوائد االقتصاد الدائري     -2

  . سيغّري إنشاء مناذج أعمال ذات قيمة مضافة كيفية التفاعل مع السلع واخلدمات املقتنية -
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لو  - سعار سينتج عن السماح للعمالء  صول إىل املنتجات بدالً من امتالكها نسبة أعلى من االستهالك املستدام 
  معقولة، 

ًقا يف استخدام املوارد واليت ال  - يساعد يف حتسني والء العمالء ومسعة العالمة التجارية، فتلك الشركات اليت تنظر معمّ
  .)67، صفحة 2020العامري، ( ختاف من االبتكار خطت فعالً أول خطوة يف هذه املسرية

  .فعالية النظم من خالل الكشف عن العوامل اخلارجية السلبية -
على فائدة و قيمة يف مجيع األوقات- ت و املواد    .احلفاظ على املنتجات و املكو
 .املخزوناحملافظة على رأس املال الطبيعي و تعزيزه عن طريق التحكم يف  -

  : خامتة
أنه مازال حبيس امللتقيات  إالرغم أمهية االقتصاد الدائري كأداة حتول يف االقتصاد و احلد من البصمة البيئية            

  .واملوائد املستديرة، ومل يتمكن بعد من أن يفرض نفسه كنموذج اقتصادي بديل لالقتصاد احلايل الذي هو اقتصاد خطي
تظل املؤسسة اإلعالمية واملؤسسة االقتصادية على عالقة وثيقة ومرتابطة ومتالمحة، وإن مل يكن يف الوسائل، ففي و  

ت االستثمارية الطموحة لتحقيق التنمية املستدامة، حيث األهداف جزء ال يتجزأ من صناعة  اإلعالميبقى  والغا
ت الشرسة االقتصاد ، فاإلعالم واالقتصاد يف شراكة متعددة الوج ا ملواجهة التحّد وه ودائمة العالقة، ومها يف اجلبهة ذا

، فمن املؤكد أن  جحًا ن االقتصاد ميكن أن يصنع إعالمًا  منا  ا معًا من أجل أفاق التنمية الواعدة، وإذا سّل اليت يواجها
جحاً    .اإلعالم ميكن أيضًا أن يصنع اقتصاداً 

  : إليهاالنتائج املتوصل 
  .االقتصاد الدائري حمفز لالبتكار و يشجع على اإلنتاج الصديق للبيئة واالستهالك الرشيد وإعادة التدوير -
ا يف الصناعة واالستهالك ا -   .القتصاد الدائري هو اقتصاد حيوي يهدف إىل تغيري الطريقة اليت نعيش 
  .يساهم االقتصاد الدائري يف توفري التكاليف و جذب مصادر جديدة للدخل  -
  االقتصاد الدائري يعد البديل األفضل لالقتصاد اخلطي و يساهم بشكل واسع يف محاية البيئة  و حتقيق التنمية املستدامة  -
  ).خلق مناصب شغل جديدة ( يوفر فرص كبرية يف ميدان العمل  -
  مصادر الطاقةو احلد من استنزاف .االقتصاد الدائري  يساهم يف احلفاظ على املوارد الطبيعية و صحة األفراد -
تمع املدين عنصر فعال يف جناح االقتصاد الدائري، و احلد من البصمة البيئية -  ا
  البيئي وسيلة مهمة ملرافقة االقتصاد  الدائري و توجيهه اإلعالميعترب  -
  .اإلعالم البيئي مساهم فعال يف كشف احلقائق للمواطن و خمتلف الشركاء كوسيلة للعمل التوعوي  -
م مبا جيري و يوفر املعلومة الثابتة و الصحيحةبواسطة اإلعال -   .م البيئي  يكون املواطن على اطالع 
لواقع ومشاغل املواطنني  إعالمالبيئي هو  اإلعالم -  .املؤسسات االقتصادية وأصحابمتخصص ملتصق 
 .ضعف الثقافة االقتصادية لدى العاملني يف وسائل اإلعالم البيئي، وضعف احلافز عندهم لتطوير معارفهم  -
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 .قلة أو انعدام فرص التدريب للصحافيني العاملني يف وسائل اإلعالم البيئية  -
ل عدد من البارزين يف اإلعالم البيئي إىل املكاتب وترك العمل امليداين، وهجر بعضهم امله - نة كليًا ألعمال أخرى حتوّ

 .بسبب ضعف احلوافز
إلعالم البيئي، والنظر إليه على أنه مكان لنشر أخبار املعلنني فقط -   .عدم اهتمام املسؤولني يف وسائل اإلعالم 

  : التوصيات
  .سن قوانني جديدة تتماشى مع االستثمار يف االقتصاد الدائري  -
  .الدائريتوفري األيدي العاملة يف جمال االقتصاد  -
  .املنتجات املعاد تدويرها إىلتوجيه منط االستهالك  -
  .الوعي البيئي العام لدى األفراد الذي ما زال دون املستوى املطلوب ودون اهلدف املأمولضرورة ترقية  -
ج االقتصاد الدائري -   .جيب انتهاج سياسة االقتصاد الدائري من خالل تبين اجلزائر ومجيع الدول العربية 
ال البيئي و االقتصادي تكوين  -   .صحفيني متخصصني يف ا
لعلم  مهاراتتطوير  - الصحفيني من خالل البعثات والدورات التدريبية وورش العمل، واستقطاب الكفاءات املؤهلة 

  .واخلربات الواسعة
  .البيئي و االقتصاد الدائري اإلعالم تشجيع البحث و التبادل العلمي يف جمال -
القتصاد و التنمية املستدامة و  إذاعيةبرامج  إطالق - ال  اإلعالموتلفزيونية تعين  السمعي  إمامالبيئي، مع فتح ا
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  .البيئي واالقتصادي الدائري  اإلعالمتتمحور حول أمهية  توعيةلتقيات و ندوات عقد م -
للغة العربية       قائمة املراجع 

 . 1023االعالم و االقتصاد شراكة دائمة ،صحيفة اليوم الكويتية ، العدد  ،)2011(خليل الفزيع ،  -

  .مستقبلنا املشرتك، غرو برانتدالند ، )1987(تقرير اللجنة العاملية للبيئة، -

لة التونسية لالتصال  ، تونس، العدد رقم )2019(رضا مثناين، - لبورصات العربية ، ا   .25، دور وسائل االعالم يف االقصاح عن املعلومات 

 .دار النشر العلمية، بريوت اجلزء األول، 1لسان العرب ط ،)2003(ابن منظور، -

ــــــــلة اجلزائرية لالتصال ، العدد ، اشـــكالية )1990(،عبد هللا بوجــــالل -  .، اجلــــزائر 4حتديد مفهوم الوعي االجتماعي ، ا

 .، معجم العلوم االجتماعية ، مصر ، اهليئة املصرية العامة للكتاب)1975(،ابراهيم مذكور -

- Environmental Awareness )2018(8-ed 2Importance", study.com, Retriev : Definition, History & 3- -Edited..   

 .ـ، دمشق 1، الوعي البيئي ، دار الوفاء ، ط)2006(،جماهد دمحم راغب -

- Wiliam illston (1974), harad MPronshonsky , un introduction to environmental psychogy , New York. 

  .التوزيع ، األردن، االعالم الزراعي و البيئي ، دار الراية للنشر و )2009(،دمحم ابو مسرة  -

 .، ادارة الرتبية ، مشروع الرتبية البيئية يف الوطن العريب، مصر )2009(املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم -

ت االعالم -   .، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر )1978(،جيهان رشيت ، األسس العلمية لنظر



 

ـــــ كتاب  ـــ ــــ ـــ  ISBN 978-9931-9803-0-8 "حتقيق أهداف التنمية املستدامةدور االقتصاد الدائري يف  "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين ــ

 

 

ة  مخبر 601 ة المحل انة التنم س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ــ-والمقاوالت ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- Gillian Martin Mehers , Manuel de planification de la communication Editeur suisse , p01 environnemental 
pour la région méditerranéenne. 

 .، القاهرة ، املكتبة العصرية  1، اخلدمة االجتماعية و محاية البيئة ، ط )2007(،أمحد دمحم موسى -

 .يق ، االسكندرية ، مركز االسكندرية،االعالم البيئي بني النظرية و التطب)2003(،مجال الدين السيد علي صاحل  -

 .، الرتبية البيئية ، دار املناهج ، عمان )2004(،أمين سليمان مزاهرة  -

 .، رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم االجتماع ، كلية اآلداب ، جامعة عني الشمس )1998(،ماري سليمان ، االعالم البيئي  -

 .، االعالم البيئي ، تونس ، املنظمة العربية للرتبية و الثقافة )1987(،طاهر مىن ، محزة برغي -

،  2018، ديسمرب  1، متطلبات التحول من االقتصاد اخلطي اىل االقتصاد الدائري حلماية البيئة ، جملة العلوم التجارية ، العدد )2018(،فاطمة الزهراء قندوز، علي الزعيب -
 .344ص 

 . 2019مارس  10، بتاريخ  14961، جريدة أخبار اخلليج ، العدد ٢٠١٧مفهومه وأمهيته وموقعه يف الثقافة اخلليجية ، ديسمرب . لدائريأسعد محود السعدون ، االقتصاد ا -

- Christophe Magdelaine / notre-planete.info, 
circulaire.php2017 -www.notreplanete.info/ecologie/developpement_durable/economie 

 .، االقتصاد الدائري، جملة العريب اجلديد، الدوحة)2016(،جواد العناين -

- Esposito, M.; Tse, T. and Soufani, K. (2018) Introducing a Circular Economy: New Thinking   with New 
Managerial and Policy Implications, California Management Review ,  

لة توجه عاملي لتطبيق معايري االستدامة الشاملة .االقتصاد الدائري اميان أمان ،   - على  10/03/2019ريخ الدخول  /https://arb.majalla.com/2017، ا
 .سا 18الساعة 

 . 2003يوليو  20الصادر بتاريخ  43ر، العدد .، املتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة ج 2003ديسمرب  12املؤرخ يف  10-03من القانون  2املادة  -

 . 2003يوليو  20الصادر بتاريخ  43ر، العدد .البيئة يف اطار التنمية املستدامة ج، املتعلق حبماية  2003ديسمرب  12املؤرخ يف  10-03من القانون  3املادة  -

  .، االعالم و البيئة ، دراسة ميدانية لعينة من الطلبة الثانويني ، جامعة اجلزائر)2006(،رضوان سالمن  -

 .، كتاب أسس و مبادئى قانون البيئة ، موفم للنشر ، اجلزائر )2015(،سعيدان علي  -

 .، األردن  1، االعالم البيئي ، ط )2011(،دمحم جبورسناء  -

 .، وسائل االعالم و دورها يف التوعية البيئية ،دار األمحدية للنشر ، عمان)2003(،يوسف عماد شرف الدين -

 .، العالقات العامة و ادارة األزمات ، صنعاء ، اليمن )2017(،أمحد امساعيل البواب -

 .، الصحافة و ادارة األزمات ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر )2010(،عادل صادق دمحم -

ريخ الدخول   https://alarab.co.uk: موقع  -  .سا16على الساعة  12/03/2019االقتصاد الدائري ارضاء الرأمسالية مع احلفاظ على البيئة ، 

  .سا 19على الساعة  10/03/2019ريخ الدخول /http://www.rcinet.ca/ar/2016/05/10/57607 موقع راديو كندا الدويل -

 .توزيع ، االسكندرية، حماضرات يف هندسة االعالم ، الدار اجلامعية للطباعة و النشر و ال)1996(،ابو قحف معبد السال -

  . 1، االعالم التنموي و دوره يف التنمة ، دار املعارف ، األردن ـ ط)2005(،دمحم خالد الفارسي -

ض ، اململكة السعودية)1979(،وليد شريف -  .، االعالم البرتويل و التنمية ، الر

ريخ الدخول  -  .سا 20لساعة على ا 11/03/2019اميان أمان ، االقتصاد الدائري ، مرجع سابق ، 

لس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكويت  42، ترمجة دمحم كامل عارف ، مستقبلنا املشرتك ، سلسلة عامل املعرفة ، عدد )1989(،اللجنة العاملية للبيئة و التنمية -  ، ا

- Kalmykova, Y ;Sadagopan , M. and rosado , (2018)Circular economy – from review of theories and practices 
to devlopment of implementation tools. Resources conservation and Recycling 135,190-201. 

ض العامري، -   .،فوائد االقتصاد الدائري وأثره على املستهلكني، دار النشر سراج،األردن)2020(أمحد ر

 



 
Khelfaoui, Sedkaoui, Kadi 
 

 

 
ة عین الدفلى بجامعة 602 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

Ecodesign: A pillar for the Circular Economy 
 

Ecodesign: A pillar for the Circular Economy 
 أحد دعائم االقتصاد الدائري : التصمیم اإلیكولوجي

 
 
-Mounia Khelfaoui1: Professor, Khemis-Miliana University, Algeria 
-Soraya Sedkaoui2: Lecturer, Khemis-Miliana University, Algeria 
-Nadjat Kadi3: Professor, Khemis-Miliana University, Algeria 

 
Abstract 
The circular economy is an economic model with “zero waste” as its doctrine. It aims to produce goods 
and services that limit the consumption and waste of natural resources and energy. It plays a major role in 
establishing sustainable development by taking ecological, economic and social concerns into account. 
Among the principles on which the circular economy is based  appears  The ‘Ecodesign”. It is an 
innovative approach that allows companies to integrate environmental criteria from the design stage of a 
product (goods or services) in order to reduce its impact throughout its life cycle (from the extraction of 
raw materials to the end of life). Therefore, this article has tried to answer the question: To what degree 
does eco-design lead to the realization of the circular economy? 
Key words: Ecodesign, Zero Waste, Circular Economy, Sustainable Development 
Jel Codes Classification :M11,Q32, Q56 
  

  ملخص
ت"االقتصاد الدائري هو منوذج اقتصادي يعتمد على مبدأ  يهدف إىل إنتاج سلع وخدمات حتد من استهالك وهدر املوارد الطبيعية ". صفر نفا

ا يف إرساء قواعد التنمية املستدامة مع مراعاة االهتمامات البيئية واالقتصادية واالجتماعية. والطاقة ً ا رئيسي املبادئ اليت يقوم  من بني. كما يلعب دورً
ج مبتكر يسمح للمؤسسات بدمج املعايري البيئية يف تصميم املنتجات " التصميم اإليكولوجي"عليها االقتصاد الدائري  ) سلعة أو خدمة(حيث ميثل 

ثريه طوال دورة حياته  اية عمره االفرتاضي(من أجل تقليل  خالل هذه الدراسة اإلجابة على وهكذا، حاولنا من ). من استخراج املواد اخلام إىل 
 إىل أي مدى ميكن التصميم االيكولوجي إىل حتقيق االقتصاد الدائري؟: السؤال التايل

 ، اقتصاد دائري، تنمية مستدامةتنفاتصميم ايكولوجي، صفر  :الكلمات املفاتيح
 JEL : Q56,Q32,M11 صنيفالت

 
Introduction: 
The world is undergoing a radical transformation of the behaviors of production and 

consumption of goods and services: the notion of economic advantage is no longer limited to 
satisfying the personal needs of individuals, but also to new concerns, including the 
preservation of the natural environment and social well-being.  

Taking into account the needs of all direct actors. Current societies are suffering from 
undeniable problems, which call more than ever to review the current economic model, which 
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has reached its limits given the growing gravity of the environmental crisis, threatening the 
lives of present and future individuals. Studies have shown that the rate of natural resource 
exploitation has doubled by 25% in 20 years, or 62 billion tonnes per year1 . 

 Faced of this situation, a question challenges us: what is the key to change that will 
enable us to meet our needs and give institutions a new breath while reducing resource 
consumption. We need only modify the economic model in such a way that the alternative 
model must be compatible with environmental developments, especially natural resource 
scarcity, both quantitatively and qualitatively.  

The sustainability of natural resources means the abandonment of the linearity of the 
economy that does not take into account the product at the stage of its decline and the 
adoption of a new approach of the economy that takes care of the fate of the products after the 
end of their uses. This new approach is called the “Circular Economy”, which is a future 
response to problems associated with the potential shortage of production factors, as it is 
innovative and environmentally friendly. 

In the concept of the circular economy, there is a notion, which interprets a very close 
link with the product design that provides for waste at the end of life to minimize resource 
consumption. 

For this purpose, a particular interest was expressed in the design of the products  in the 
sense of sustainable development. “Design, as a primary function for innovation in business 
and increasingly in government and in other social organisational units including local 
communities has been engaged with different aspects of sustainability discourse and practice 
sporadically since mid-twentieth century thanks to pioneers like Buckminster Fuller and 
Victor Papanek. More systematic engagement has started in early 1980s with the beginning of 
active interest from industry in environmental and social issues”2.  

The aim of this paper is to evaluate the relationship between circular economy and eco-
design. In addition, what degree the later can improve the establishment of this new economic 
model. The paper is structured as follows. In the first section, we discuss the advent of the 
circular economy as a new economic model, its genesis and purpose. A literature analysis of 
eco-design will be dealt with in the second. The third section is an overview of the relation 
between the two definitions and the degree of impact of one on the other. 

 
I- Towards a New Economic Model: the Circular Economy 

       Since the Industrial Revolution, the global economy has experienced a commercial 
"boom" with annual transactions approaching US $ trillion. Effectively, “The influence of the 
sector streteches beyond its financial impact: it takes approximately USD 3trillion worth of 
materials and is responsible for waste. It also drives a large share of losses in virgin forests 
due to the conversion of land for agricultural use, one of the key supply sector for the 
packaged goods industry”3. 
        The implications of the above-mentioned overconsumption have revealed the linear 
economic model that could lead mankind to its ruin.  Thus, research has based its attention on 
a new model that can reduce the adverse effects of excessive consumption and the 
overexploitation of natural resources. The new model is called the circular economy with the 
slogan "Zero Waste". The circular economy commends the recycling of waste and blends into 
the scope of sustainable development as it encourages material sustainability. 
     Historicly, the theory of circular economy emerged shortly after the publication of the 
Club de Rome report in 1972 entitled "The Limits to Growth," also known as "Report 
Meadows." In a 1976 report for the European Commission, written under the name "Jobs for 
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Tomorrow," the Swiss architect Walter Stahel and the Swiss socio-economist Geneviève 
Reday present a boucle diagram.  This research and a few others will also be at the heart of 
the theory of sustainable development formalized in the Bruntland study in 19874.  
      The term circular economy appears for the first time in 1990 in David W. Pearce and R's 
book "Economics of Natural Resources and the Environment." Kerry Turner, two British 
economists. Therefore, the idea of Cradle to Cradle or C2C originated at the end of the 1980s 
through the work of the German chemist Michael Braungart and the American architect 
William McDonough5 . 
The concept of circular economy is contentious with respect to a formalized interpretation. 
However, those issued by institutions specializing in this field are reported in this research. 
The Hélène McArthur Foundation described the circular economy in 2013 as follows: "the 
word" circular economy "refers to an industrial economy that is restorative through will and 
design. 
    Products are designed for ease of use, disassembly and refurbishment and recycling, 
certainty; this is the recycling of a large quantity of materials obtained from end-of-life goods, 
rather than the production of new resources, which is the foundation of economic growth”6. 
    In addition, ADEME7 defines “the circular economy that is the economic system of trade 
and production which, at all stages of the product life cycle (goods and services). It  aims to 
increase the efficiency of resource use and the its impacts — we note that in this definition  
There is a very strong link between the circular economy and the development which 
anticipates end-of-life waste in order to reduce the resource effect”8 . 
      According to McKinsey (2016), the circular economy means "the interaction with current 
demand or production needs."  On the other side, we believe that society is consuming too 
much.  Technology has the potential to fundamentally change the way society acts and people 
consume for the better.  
    The basic goal of the circular economy is to reduce the production of waste and, therefore, 
the loss of natural resources. This contributes greatly to the creation of the objectives of 
sustainable development for the good of humanity. 
 
 
The aims to be accomplished through the implementation of the circular economy are 
generally agreed. In the next step we will analyze the main components9 : 
 

Figure n°1: Circular Economy 

 
 

Source: http://www.groupecomase.com/comase/economie-circulaire.html  
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- Sustainable supply, aimed at reducing the effect of raw material supply and replacing 
non-renewable raw materials with renewable raw materials; 

- Ecodesign, which allows environmental impacts to be taken into account and 
incorporated into a product's entire life cycle as soon as it is built. This includes, for 
instance, the manufacturing of biodegradable grocery bags for workers, or the 
development of easily repairable devices that are recyclable or have a decreased 
impact on the environment at the end of life.  
For example, in order to minimize the effect of its products on the environment and 
safety, the Tarkett soil coating production company has put in place a process of 
transparency and traceability for each of the materials and components of its products. 
In this way, it aims to ensure that all the raw materials used are tested and that goods 
arrive at the end of life can be reused correctly due to the availability of information 
on their materials; 

- Industrial and territorial ecology, which consists of developing a mode of industrial 
organization characterized by coordinated management of stocks and flows of 
resources, energy and services in the same region; 

- The economy of functionality, for its part, encourages the use of ownership, the 
selling of a product rather than the sale of an estate. Of example, of heavy-duty trucks, 
Michelin recommends the selling of a mobility package, including the rental and 
maintenance of the tires, which are guaranteed for a number of kilometres.  

- It often contributes to changes in consumption patterns: changes in buying habits (for 
example, the purchase of used goods or repackaged items) or the growth of 
cooperative consumption (common purchase, sharing economy); 

- The extension of the length of use of the goods, due to  the re-use, the incorporation 
into the economic loop of items that no longer conform to the primary needs of the 
customer (for example, the repackaging of discarded computers for the Emmaus 
communities). 
 Reuse of certain waste and portions of the waste still in use in the development of 
new goods (e.g. composting by individuals, popularization of "do it yourself," use of 
spare parts used in the automotive industry, etc.). To restore, by giving a second life to 
broken properties (e.g. the virtual home repair network "Lulu in my lane," which 
provides a community concierge service); 

- Recycling, requires the recycling of waste-based materials and even their energy 
recovery. It should be noted, however, that if recycling is only an important 
component of the circular economy, it can not be the only one: even an extraordinarily 
high level of recycling will not allow economic growth that is permanently decoupled 
from consumption of resources. 

      Such elements make the circular economy a new economic model and distinguish it from 
the linary economy. However, the boundary between the two models can not always be 
identified, some examples demonstrate this analysis.  
  “The car-sharing solutions certainly come out of the circular economy as long as they allow 
the sharing of existing goods (personal cars) and more passenger travel with as many 
vehicles. The scenario is different if such a solution becomes a huge replacement for more 
environmentally friendly transport deals such as the bus, or when individuals buy a second car 
to function as a private driver”10. 
    There are many benefits associated with the development of the circular economy, both in 
terms of environmental and economic growth. Nonetheless, this is a process of innovation and 
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Ecodesign: A pillar for the Circular Economy 
 

transformation of business models, which, despite an overall very positive impact, will be 
able to make winners and losers, particularly between companies whose value chain will be 
impacted. 

II. Ecological Production or Eco-Design 
 
       The ED, as it is currently defined, is the continuation of three approaches that have been 
operational in the last three decades. In the 1970s, the end-of-pipe approach was used to treat 
liquid, solid and gaseous tributaries. This same approach developed during the 1980s in a 
more preventive context called "middle-of-pipe". It aimed to minimize waste and energy 
consumption. In the 1990s, this approach based on prevention, extended to the entire life 
cycle of products through the development of eco-design products11. 
      However, the traditional approaches to design cited above differ from the current thinking 
of the life cycle in that it focuses the intention of design designers to include additional steps 
upstream, downstream steps and transport between each of them12 (Prendville, 2018, p.6).  
This reflection is deeper its purpose is to integrate the negative externalities of production 
throughout the design process from the extraction of materials to recycling. 
Like all concepts, several reflections have tried to define it. The different definitions are listed 
according to five categories13: 

- Academic definitions: a panoply of academies enunciates them, Lindhal  and 
Ekermann in 2013, Dewulf in 2013, Plouffe et al. in 2011, Borchardt al. in 2011, 
Zhao , al. in 2013 and Pigosso et al. in 2010, Sherwin and Evans in 
2000, Brezet and van Hemel in 1997 and Fiksel in 1996; 

- Working definitions: They correspond to those alleged by Sustainable minds in 
2013, HOBE in 2011 and Ecodesign Platform in 1996; 

- Policy definitions : as for these, they are formulated by, European Commission in 
2012, Ecodesign Directive in 2005, Pole Ecoconception in 2004 and 
OVAM in 2003; 

- Standard definitions: are supported by ISO 14006 in 2011, EFA in 2003 and ISO 
14062 in 2002;  

- Encyclopedic definitions: Bhamra and Lofthouse in 2007, Lexique in 2006, Fuad-
Luke in 2002 and Wikipedia have advanced them.  

 
      The concept ED was approached from several angles. However, all definitions agree that 
the ED aims to reduce environmental impacts, reflect the life cycle of the product and focus 
on product design. It should be noted that ED is a concept of SD and must respect the three 
components of sustainability: social, economic and environmental. 
      Integrating the environmental impacts of a product into the production process is a new 
understanding of the product. It is about achieving technical innovations that can be made to 
meet the requirements of sustainability. On the economic level, it allows to create value, 
competitive advantage and guarantee the perennity. Paradoxically, ED presents itself as a new 
constraint for the company. 
      Some research presents its constraints as risks. They identify for this three risks related to 
ED. Environmental risk reflects the awareness of individuals and businesses of the damaging 
consequences for the environment of economic activity.  
   The risk related to the offer is that of the company, that modifies its production conditions; 
and market risk, which is linked to uncertainty about the market's response to seemingly 
identical but differently, designed products14.  
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     The companies contribute to satisfy society's needs for goods and services. On the other 
hand, their activity has harmful effects on humans and their natural environment. Thus, the 
society revolted and denounced the actions of the companies.  
     The requirements of society encourage companies to take responsibility for their negative 
externalities. Faced with these claims, they are obliged to review their production methods. 
ED is one of the steps companies take to align themselves with SD15.  
     The risk related to the offer relate changes, as part of the innovation, made to the product. 
Businesses face unforeseen challenges, including the product's compliance with SD 
requirements and its ability to meet the needs of consumers. The company is facing a 
challenge of competitiveness on the one hand and pressures of stakeholders on the other. As a 
result, she must develop strategies to manage eventual riskiness. 
       The purpose of ED is to commercialize products and services that respect the 
environment. They are products similar to those whose production process does not take into 
account environmental requirements and whose value in use is the same16 . 
     The problem is to convince the consumer to buy the eco-designed product, especially since 
its price is relatively high. 
      The company must anticipate countering the risks of the market. It is typically the mission 
of "Marketing"; it must develop a strategy to promote a new way of life for it to fit into the 
habits of consumers. For this, the marketing team relies on the promotion of a way of life 
ecological, more equitable and more responsible by targeting specific consumers: the 
ecologists, the conscious ones. Then extend its action to a larger mass, laggards and even 
polluters17.  
      The company is forced to convince the consumer with arguments like efficiency 
(consumes less energy), sustainability (designed to last longer), health and local 
manufacturing (contributes to local development). 
 
          However, the mission will only be accomplished if the two essential elements of the 
Mix-Marketing are relearned: the design and a competitive price.  ED remains an opportunity 
for companies beyond the burdensome considerations of environmental constraints; because it 
will enjoy financial advantages (cost reduction and profit) and a reputation on the market.            
Companies that are active in the field of TM are, more than ever, encouraged to adopt this 
mode of production to take advantage of the benefits of eco-accountability. This question will 
be addressed in the next section. 
 

III. The Relationship Between Eco-Design and Economy 
 
           Any human activity, whether economic or not, has an impact on the environment. Any 
consumer may assert any impact on the environment. Ecodesign consists of incorporating 
environmental protection as soon as products (goods or services) are produced. Eco-design 
aims to reduce the environmental impacts of a product throughout its life cycle: raw material 
processing, production, delivery, use and end-of-life18.  
       The eco-design approach allows for minimizing the use of resources (energy and raw 
materials reduction), as well as reducing pollution and nuisance. Ultimately, the aim of eco-
design is to minimize preventively the environmental impacts, thus preserving the standard of 
use of goods.   
     It is basically a development strategy, whether complex or simply common sense, with the 
goal of achieving an increase in the environmental quality of products. 
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Ecodesign: A pillar for the Circular Economy 
 

      The concept of the circular economy indicates both the goals of the circular economy 
(efficiency in the use of resources, reduction of the impact on the environment and the well-
being of individuals) and the means to achieve them (economic system of trade and growth, at 
all stages of the product life cycle).  
       The expression "all phases of the product life cycle" is very important.  Nonetheless, the 
circular economy is too often synonymous with merely recycling items. Although this theory 
is important, it is only part of the circular economy. Nonetheless, as previously described, it 
gravitates around 7 pillars, primarily eco-design19. Eco-design is therefore an approach 
included in the theory of circular economy.  
   Although eco-design aims to reduce a product's environmental impact, the circular economy 
seeks to make society as a whole less polluting and more resource-simple although following 
the objective of economic growth and job creation. Ecodesign is played at the company level, 
but the impacts are on the area. We said that eco-design reflects on life cycle terms. During 
this "life cycle," the item inevitably leaves the company's system to go to the territories and its 
inhabitants. When the material arrives at the end of life and becomes a loss, it is the territories 
that have to take care of waste management. 
         When ecodesign makes repair, recycle and recycling simpler, this is a benefit for the 
region as the cost of waste treatment is also reduced20. 
         Ecodesign is a major contributor to the implementation of circular economy concepts as 
it allows for environmental benefits throughout the product's life cycle and reduces 
environmental impacts. Removal of toxic substances; reduction of the use of raw materials; 
reduction of greenhouse gas emissions in the climate, reducing energy use. The end-of-life 
reuse and recyclability of goods help to reduce emissions and damage. 
      In addition, ecodesign can be used to improve local employment. However, businesses 
engaged in an ecodesign approach can choose to supply themselves locally to reduce their 
impact on the environment (transport of goods). Local resources can be material but also 
immaterial when thinking about sharing skills and know. Ecodesign is thus the main pillar of 
the circular economy, because without it no steps can be taken towards this new model. 
 
Conclusion: Results and Recommendations 
 
       Tending towards a circular economy is an environmental and economic potential that can 
be applied now with positive impacts on the profitability of firms, a possible protection of 
operations and employment, or even a positioning on new job-creating markets. It appears 
that the establishment of a circular economy strategy will allow the territories to be 
established sustainably.  
       Nonetheless, setting up the 7 pillars within the same space is difficult. But it is important 
to enforce the Eco-design because the circular economy depends on this pillar. 
         In doing so, Ecodesign raises important questions that need to be answered to ensure 
environmental and social sustainability within a circular economy model. We assume that 
fostering resource efficiency for business, combined with protecting ongoing economic 
development, is a long-term danger to the climate and society.  
        Hence the threat to the survival of the circular economy. The established strength of the 
circular economy model is its ability to awaken and organize industry. Obviously, the circular 
economy is an instrument for advancing the required societal changes in the modes of 
production and consumption.  
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      For greater harmonization of environmental issues, the circular economy model provides 
an unprecedented potential for the transformation of society. 
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Abstract 
Recently, the world countries oriented their attentions towards Circular Economy which are highly 
responsive to environmental, social and economic goals that are known as sustainable development. 
 This paper aims to identify the contribution of Circular Economy in achieving sustainable 
development goals by presenting experience of European Union. 
 Key words: Circular Economy (CE), recycling, Sustainable development,  Sustainable Development 
Goals SDGs. 
Jel Codes Classification : Q53, Q01    

  ملخص
ا حنو االقتصاد الدائري الذي يستجيب إىل حد كبري لألهداف البيئية واالجتماعية واال قتصادية، واليت يف اآلونة األخرية، وجهت بلدان العامل اهتماما

لتنمية املستدامة دف هذه الورقة البحثية إىل التعريف مبسامهة االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وذلك من خالل . تعرف  حيث 
 .عرض لتجربة االحتاد األورويب

 . امةاالقتصاد الدائري، إعادة التدوير،  التنمية املستدامة، أهداف التنمية املستد :الكلمات املفاتيح
 JEL : Q53 ،Q01 صنيفالت

 
Introduction: 
In the past the creation of waste in connection with production and consumption was 

accepted as a necessary evil. Today, that apparent common sense is increasingly being 
challenged: circular economy, zero waste, closed-cycle, resource efficiency, waste avoidance, 
reuses, recycling – all these terms can be attributed to the ideal of achieving a world largely 
without waste, and instead with a responsible attitude to resources, materials, products and the 
environment. 

However, it will require a comprehensive holistic concept to actually ensure that 
approaches like avoidance, reuse and recycling are taken into account in every stage of the 
product life cycle and at the level of materials and energy – with environmental product 
design applied from the very outset to permit recycling at the end of the product life cycle. 
That is the circular economy. The transformation to the circular economy is associated with 
high expectations in terms of both ecological and economic benefits. Studies increasingly 

                                         
 ,redaouimr@yahoo.fr 	،جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة ،غداوية معمر	-- 1

  ,farahselmane@yahoo.com،جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة سلمان فرحية،	--  2



 

 ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين كتاب ـــــــــــــــــ 

 

 

انة  مخبر 611 س مل ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل ــالجزائر -التنم ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

emphasize these benefits on four levels: resource utilization, the environment, the economy, 
and social benefits including the creation of new jobs. 

Promoting the concept of sustainable development, the circular economy is subject to an 
important attention due to the potential of economic development and growth that comes with 
it. Indeed, according to the experts and promoters of this new kind of activity, the 
transformation of our economy from a linear model, in which resources are exploited and 
consumed and are in fine transformed to waste, to a circular model which is more efficient in 
term of resources, which aims to maintain manufactured products, their components and the 
materials as long as possible within the system while ensuring the quality of their usage, 
allows to realize some economies, to generate economic activity and employments, while 
preserving and reducing the environmental impact for the society.  

This paper identifies the extent to which circular economy (CE) practices are relevant 
for the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) by presenting 
experience of European Union.  

I- The Circular Economy concept: 
I-1- Circular Economy Definition: 

The concept of “circular economy” is to be found in the specialized literature in relation 
to its occurrence and feasibility which overlap with the attempts to recognize and analyze the 
biophysical base of the economy. The physiocrats thought that an economy had to offer the 
necessary conditions to perpetuate “the circular production processes”, while the 
neoclassicists were preoccupied by capital reproduction, like amortization and investments, 
without being able to find a solution to natural resources(1). 

Lately the definition of circular economy (CE), CE development and benefit of CE 
implementation have been widely presented in scientific publications. CE model is presented 
as the way to ensure economic growth in the next decades and be environmentally sensitive(2). 

According Ellen MacArthur Foundation, CE can be introduced as “an industrial 
economy that is restorative or regenerative by intension and design”(3). One of the latest and 
comprehensive definitions of CE is defined by Murray et al. as “an economic model wherein 
planning, resourcing, procurement, production and reprocessing are designed and managed, as 
both process and output, to maximize ecosystem functioning and human well-being”(4). 

Also, Geissdoerfer et al. summarized different contributions and stated, that CE is “a 
regenerative system in which resource input and waste, emission, and energy leakage are 
minimized by slowing, closing, and narrowing material and energy loops”(5). 

In a fully circular economy, the concept of waste is minimized to the extent possible by 
carefully rethinking and designing products and industrial processes so that resources are kept 
in use in a perpetual flow, and by ensuring that any unavoidable waste or residues are 
recycled or recovered. The Ellen MacArthur Foundation has described the circular economy 
in a system diagram, shown in Figure 01, which comprises two material cycles: a biological 
cycle, in which residues are returned to nature after use, and a technical cycle, where 
products, components or materials are designed and marketed to minimize wastage. Such a 
circular system aims at maximizing the use of pure, non-toxic materials and products 
designed to be easily maintained, reused, repaired or refurbished to extend their useful life, 
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and later to be easily disassembled and recycled into new products, with minimization of 
wastage at all stages of the extraction-production-consumption cycle. 

Figure n°1: Circular Economy System Diagram 

 
Source: The Ellen MacArthur Foundation (2013), Towards the circular Economy, report on the Economics of 
Circular Economy, P 24. Retrieved from: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/business/reports (12/09/2019) 

This circular way of producing and consuming enables a decoupling of economic 
growth from extraction and consumption of materials. As such, a circular economy offers a 
way to hedge future resource and material supply risks for companies and increase their 
resilience to decreasing supplies and increasing price uncertainty and volatility. This will 
reduce resource dependency and – particularly by spurring innovation – also support 
competitiveness. It is also argued that the circular economy presents an opportunity for 
economic and industrial renewal with associated investment needs(6). 

In summary, the circular economy can be defined as follows(7): 
In a circular economy, new products and assets are designed and produced in a way that 

reduces virgin material consumption and waste generation; new business models and 
strategies are applied that optimize capacity utilization and extend useful life of products and 
assets; and resource and material loops are closed through recycling of end-of-life products 
and materials. 

I-2- Circular Economy fundamental Uses 
There are many fundamental Uses of the circular economy such us(8): 
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 The industrial symbiosis: It represents an industrial organizational method put into 
practice by different economic operators on a same territory and characterized by an 
optimized resources allocation through exchanges of flux or a mutualisation of goods 
and services;  

 The second use: It allows, through the gift or the second hand sale, to extend the use 
of a product by offering it a new life;  

 The repair: It consists to restore usage of a product, allowing it to extend the use of a 
product before or after the user get rid of it;  

 The second use of components: It consists to extract from products some objects or 
pieces which are working (or which can be fixed) in order to sort them, to resale them 
and to give them a new life;  

 The recycling: It represents the whole bunch of techniques of transformation of 
wastes, after recovery, in order to reinsert all or a part of it in a production cycle;  

 Eco-conception: It is the conception of a product, a good or a service, which takes 
into account, with the purpose to reduce them, its negative impacts on the environment 
during its lifecycle, without impacting its qualities or performances. Its goal is 
therefore to enhance the second use, the repair, the recycling, etc.;  

 The Economy of Functionality: It consist to promote the use over the possession and 
to sell services linked to the product instead of the product itself.  

I-3- Circular Economy Opportunities 
The circular economy offers the following opportunities for companies to reduce their 

exposure to so-called “linear risks”, reduce costs and exploit new market and business 
opportunities(9): 

 De-risk/hedge future commodity supply uncertainty and price volatility: The circular 
economy offers the means to increase resilience and hedge risks related to uncertain 
future commodity supply and price volatility. As an example, the shift from selling 
products to services enables manufacturers to control and reuse or recycle components 
and raw materials used to produce goods as corporate assets. 

 Reducing manufacturing costs: Design for reuse, disassembly and recycling with a 
view to facilitating remanufacturing and reintroducing the products is often less 
expensive than producing new parts from virgin materials. As an example, the 
remanufacturing of car parts is 30-50% less expensive than producing new parts and 
generates 70% less waste. 

 Avoided costs and new revenue streams: Companies realize the rationale of 
evaluating their production chains to identify by-product and waste streams that could 
be avoided, reused or recycled. As a consequence, companies turn to resource 
management or reverse logistics partners rather than waste management companies to 
identify potential uses for their by products and waste, an approach that cuts costs and 
increases efficiency while reducing resource consumption and environmental impact. 
Companies not able to reuse/recycle their own goods, by products or waste can offer 
these to other companies and thus create symbiotic circular relationships.  
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 New business opportunities and new markets: The ability to increase the life and 
revenues from a given asset through repair and refurbishment schemes enables new 
service-based business and strengthen the customer relationship. In such models 
companies design products to make the repair and component reuse easier, and may 
also provide consumers with information, tools and replacement parts to repair their 
products. 

II- Context of Sustainable Development  

II-1- Sustainable Development Definition 
In its 1987 report entitled ‘Our Common Future’, the World Commission on   

Environment and Development defined sustainable development as: ‘development, which 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs. This common definition  contains  two key concepts: the concept of 'needs', 
in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be 
given; and the idea of ‘limitations’ imposed by the state of technology and social organization 
on the environment's ability to meet present and future needs(10). 

In 2002, the World Summit on Sustainable Development marked a further expansion of 
the standard definition with the widely used three pillars of sustainable development: 
economic, social, and environmental. The Johannesburg Declaration created “a collective 
responsibility to advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars 
of sustainable development economic development, social development and environmental 
protection at local, national, regional and global levels”(11). 

II-2- Sustainable Development aspects: 
In the extensive discussion and use of the concept since then, there has generally been 

recognition of three aspects of sustainable development(12): 
 A- Economic: An economically sustainable system must be able to produce goods and 

services on a continuing basis, to maintain manageable levels of government and external 
debt, and to avoid extreme sectoral imbalances which damage agricultural or industrial 
production. 

 B- Environmental: An environmentally sustainable system must maintain a stable 
resource base, avoiding over-exploitation of renewable resource systems or environmental 
sink functions, and depleting non-renewable resources only to the extent that investment is 
made in adequate substitutes. This includes maintenance of biodiversity, atmospheric 
stability, and other ecosystem functions not ordinarily classed as economic resources. 

 C- Social: A socially sustainable system must achieve distributional equity, adequate 
provision of social services including health and education, gender equity, and political 
accountability and participation. 

II-3- Circular Economy in the framework of SDGs 

II-3-1-  What are SDGs? 
The Sustainable Development Goals (SDGs) have been described as “the blueprint to 

achieve a better and more sustainable future for all” by 2030(13). The seventeen goals and 
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associated 169 targets are increasingly being adopted by both public and private sector actors 
across the globe, as a framework for organizing and pursuing sustainability initiatives. 

As a new paradigm for economic development, the circular economy has significant 
environmental, economic and social benefits at the global scale. The circular economy 
concept highlights the notion of replacing the ‘end-of-life’ in current production and 
consumption practices by reducing, reusing, and recycling products and materials in 
production, distribution and consumption processes. Promoting circularity aims to accomplish 
sustainable development. 

Some of the key messages entail that moving towards a circular economy presents vast 
opportunities for businesses of various kind, and that increasing the material circularity of 
economy can also be a way to alleviate poverty. Yet, the systemic and disruptive changes 
required for a circular economy transition will not take place without significant changes to 
existing regulatory structures. 

II-3-2- CE & SDGs 
The notion of a Circular Economy (CE) as an alternative economic framework has 

been gaining significant momentum over the last few years, also seen as offering an 
“approach for achieving local, national, and global sustainability”(14). This growing CE 
interest is reflected in numerous actors including governments, cities and not least many large 
multinational companies actively exploring ways to shift to circular economy practices. 

While the overall aim of CE and SDGs appear roughly the same (interpreted here as 
social and economic prosperity within the natural capacity of our planet), the linkages 
between these two agendas are not immediately obvious. In fact, the term ‘circular economy’ 
does not even occur once in the 2030 Agenda for Sustainable Development, where the SDGs 
and associated targets are set forth. 

A recent study published in the Journal of Industrial Ecology sheds some light on the 
possible interlinkages between the CE and the SDGs. The study, which is based on broad 
literature review, explores the extent to which CE practices are relevant for implementing the 
SDGs in a developing country context. ‘CE practices’ as defined in the study, comprise a 
broad range of practices and business models such as reuse, repair, refurbishment, 
remanufacturing, recycling, industrial symbiosis, biomimicry, product sharing and supporting 
design practices. The study concludes that “CE practices can be applied as a ‘toolbox’ and 
specific implementation approaches for achieving a sizeable number of SDG targets”(15), and 
thus highlights the importance of the CE transition for successfully achieving the SDGs. 

CE & SDGs Serves for(16): 

 Zero Waste Certification 

 Greenhouse Gas Accounting & Management (Carbon Footprint) 

 SDG Mapping 

 Annual Sustainability Reporting for corporate & MNCs 

 Policy Research and Analysis 

 Capacity Building, Training, Stakeholder Consultation 
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 Design Thinking for Green Product Development; Resource Efficiency & Circular 
Economy Projects 

II-3-3- CE Explicit mentions in SDGs: 
The following section discusses and analyzes the relationship between CE practices and 

the SDGs, the most recent global agenda for international cooperation on sustainable 
development (UN 2015). Although CE is closely related to SDG 12 (Sustainable 
Consumption and Production), it is not specifically mentioned in the SDG context. We argue 
that CE practices and principles are transversal and the adoption of CE practices will be 
necessary to achieve many targets outlined under several of the SDGs, not only for SDG 12. 

Table n°: 01: Assessment category description and examples 

Relationship category Explanation of category Example SDG target for 
this category 

1. Direct/strong contribution 
of CE practices to achieving 
the goal 

The achievement of targets in 
this category is directly 
related to CE practices. 
Achieving targets without 
CE practices would be 
difficult or even impossible. 

11.6 By 2030, reduce the 
adverse per capita 
environmental impact of 
cities, including by paying 
special attention to air quality 
and municipal and other 
waste management 

CE practices such as 3Rs in 
waste management which 
prevent incineration and 
open burning of municipal 
waste are crucial to achieve 
this target. 

2. Indirect contribution (via 
other SDG targets) 

This category is assigned to 
targets to which CE practices 
indirectly contribute via 
other targets. It indicates 
synergies that can be created 
between different targets 
through CE practices. 

1.1 By 2030, eradicate 
extreme poverty for all 
people everywhere, currently 
measured as people living on 
less than $1.25 a day 
In the case of target 1.1, CE 
practices do not directly 
contribute to eradicate 
extreme poverty, but CE 
practices directly 
contributing to targets 8.2 
and 9.2 will indirectly 
contribute to making 
progress on target 1.1. 

3. Progress on target supports 
uptake of CE practices 

This category indicates a 
target which has a reverse 
causality to CE. Rather than 

4.4 By 2030, substantially 
increase the number of youth 
and adults who have relevant 
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CE practices contributing to 
achieving the target, making 
progress on a specific target 
of this category will support 
the wider uptake of CE 
practices. 

skills, including technical 
and vocational skills, for 
employment, decent jobs, 
and entrepreneurship 

The wide uptake and 
diffusion of CE practices and 
related business models will 
depend on enhanced 
technical skills of workers 
and entrepreneurs. 

4. Weak or no link This category applies to 
targets for which no link or 
only weak connection was 
identified during the 
assessment. 

5.2 Eliminate all forms of 
violence against all women 
and girls in the public and 
private spheres, including 
trafficking and sexual and 
other types of exploitation 

No link to CE in literature 
and practice found 

5. Cooperation opportunity to 
promote CE practices 

Under the SDGs, a number 
of targets 

specifically outline 
cooperation and means of 
implementation. This 
category has been assigned to 
targets which would offer 
opportunities for CE 
practices to be included in 
concrete cooperation 
initiatives emerging from the 
SDG process. 

6.5 By 2030, implement 
integrated water resources 
management at all levels, 
including through 
transboundary cooperation as 
appropriate 

Transboundary cooperation 
for integrated water 
management, in most cases, 
does not include CE 
practices. In the SDG 
context, cooperation 
mechanisms on this target 
could provide opportunities 
to include CE concepts and 
practices. 

Source: Patrick Schroeder & al. (2018), The Relevance of Circular Economy Practices to the Sustainable 
Development Goals, journal on line of Yale University, volume 00, N° 0, P:06. 

III- A global transformation towards circular economy for Sustainable Development 
III-1- The Circular Economy in the European Union 

The classic model of production and consumption is characterized by a linear approach 
which involves the following stages: 
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Figure n° 02: Linear economy 
 

 
 

 
 

 
Source: The Ellen MacArthur Foundation’s (2013), Circular Economy, Op.Cit., P 25. 

Sustainable production and consumption refers to the use of products and services that 
meet basic needs, improving quality of life while minimizing use of natural resources and 
toxic substances and emissions of waste and pollutants over the life cycle of the product or 
service, so as not to jeopardize the future generations. This can be translated as follows: "to do 
more with fewer resources."  

An important European Commission goal is to improve the durability, reparability and 
recyclability of products. This is to be achieved via the Ecodesign directive(17) as well as 
incentives which differentiate the financial contribution paid by producers under extended 
producer responsibility schemes on the basis of the end-of-life costs of their products. 
Moreover, the Commission will examine actions for a more coherent policy framework for 
the different strands of work on EU product policy in their contribution to the CE(18). 

Also, the Commission is working with stakeholders to make green claims more 
trustworthy, and will ensure better enforcement of the rules in place, including through 
updated guidance on unfair commercial practices. To do this it is testing the Product 
Environmental Footprint (COM/2013/0196 final), a methodology for measuring 
environmental performance, while creating the (voluntary) EU Ecolabel, which identifies 
products with a reduced environmental impact. At the same time, the Commission proposed 
an improved labeling system of energy-related products to help consumers choose the most 
efficient, durable products(19). 

The challenge is the ability to improve the overall environmental performance of 
products over their life cycle, boost demand for products and better production technologies 
and to help consumers make informed choices.  

In terms of consumption that can reach 82 Billion tones by 2020(20), which represents 
the amount that gets to be processed and consumed, the trend of use and exploitation over the 
recent years, especially in developed countries has been dependent upon the reduced price of 
the resources(21), the growth and development processes being a result of the existing 
conditions speculation. 
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Figure n° 02: Global resource extraction 

   
Source: The Ellen MacArthur Foundation’s (2013), Circular Economy, Op.Cit., P 25. 

It is these conditions which represented an attractive climate and favorable in the short 
term the business has ultimately led to overexploitation and waste generation.  

This same type of economy generates products with limited lifespan, these features 
printing an unsustainable character upon consumption. For example at the European level 
there are used annually around 15 million tons of materials per person, while generating 4.5 
tons of waste per year, half of which goes to landfill (European Commission).  

A further point to consider, the transition to Circular economy can provide value 
maintaining for as long as possible, with low waste levels, thus ensuring sustainability, lower 
emissions, resource efficiency and increased competitiveness.  

Life product extension, creating products which are more durable, reusable, repairable, 
which can respond to current needs is one of the main objectives of this type of economy.  

Also rethinking the paradigm based on supply chains focused on cost by incorporating 
value-oriented ones, it is a way to bring awareness to the forefront of new approaches to 
sustainable development and supported through a circular economy.  

In addition of this, Waste management policy is crucial for the CE as it determines 
how the EU waste hierarchy (from prevention to reuse to landfill) is actualized, so that the 
best overall environmental outcome is obtained. To achieve high levels of material recovery 
(a primary CE goal) for all waste, it is essential to send long-term signals to the public and 
private sectors, while establishing the right enabling conditions within the EU, including 
consistent enforcement of existing legislation. Today, only 40% of EU household waste is 
recycled. The Commission is putting forward new waste legislation to provide guidance for 
increased recycling and reduced landfilling, which also account for differences between 
Member States. 

Regarding the Boosting the markets for secondary raw materials, in a CE, recycled 
materials are looped back as “Secondary Raw Materials” (SRMs) which increases the 
security of supply and can also be traded like primary materials. Currently, such materials 
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make up a small proportion of the raw materials used in the EU. Several barriers impede the 
(growing) use of these materials; one such barrier is quality. In the absence of EU standards, it 
can be difficult to ascertain impurity levels or suitability for high-grade recycling. The 
Commission will therefore launch work on EU-wide quality standards for SRMs in 
consultation with different industries(22). 

Moreover, Innovation and investment are the key parameters under which the CE can 
flourish as they directly contribute to the competitiveness and modernization of EU industry. 
The Horizon 2020 work program 2016-2017 includes: Industry 2020 in the circular economy, 
a program granting over €650 million for innovative demonstrative projects supporting CE 
projects and new business models. It also explores a pilot approach to help innovators facing 
regulatory barriers by setting up agreements with private and public stakeholders. This 
expands upon the existing budget for Horizon 2020 implemented in 2014-2015(23). In turn 
these efforts will be supplemented by the Eco-innovation action plan which has earmarked 
nearly €80 billion over the period 2014-2020 for a series of environmental initiatives 
including innovation and research(24). 

III-2- Estimated benefits of CE to the EU 
In fact, the CE is interpreted differently by different stakeholders and EU countries; this 

points to a need for an agreed upon definition of the CE and its necessary policies. And we 
will try to estimate benefits of CE to the EU(25): 

 Resource benefits. By conserving (primary) materials embodied in high-value 
products, or returning wastes to the economy as high-quality secondary raw materials, 
a CE would reduce demand for primary raw materials; this would reduce Europe's 
dependence on imports, making the procurement chains for many industrial sectors 
less subject to the price volatility of international commodity markets and supply 
uncertainty due to scarcity and/or geopolitical factors. 

 Environmental benefits. The absolute decoupling of economic output and social well-
being from resource and energy use, and from related environmental impacts, is the 
main objective of the EU's resource-efficiency policy (European Union, 2013). 
Indeed, although current waste policies already contribute to this, the European 
Commission estimates that different combinations of more ambitious targets for 
recycling of municipal and packaging waste and reducing landfill could lead to a 
reduction in greenhouse gas emissions of around 424–617 million tonnes of carbon 
dioxide equivalent over 2015–2035, on top of reductions through the full 
implementation of existing targets. 

 Economic benefits. A circular economy could provide significant cost savings for 
various industries. For example, implementation of circular economy approaches in 
the manufacture of complex durable goods with medium lifespans is estimated to 
result in net material cost savings of USD 340–630 billion per year in the EU alone, 
roughly 12–23 % of current material input costs in these sectors (Ellen MacArthur, 
2012). For certain consumer goods — food, beverages, textiles and packaging — a 
global potential of USD 700 billion per year in material savings is estimated, that is, 
about 20 % of the material input costs in these sectors. 
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 Social benefits. Social innovation associated with sharing, eco-design, reuse and 
recycling can be expected to result in more sustainable consumer behaviour, while 
contributing to human health. 

III-3- Constraints of the EU’s CE action plan  
According to the European Commission, in the report "The circular economy 

connecting, creating and preserving value," though the efforts are oriented towards such 
circular economy, the policies and measures adopted at European level are translated into 
practice through action plans, the strategic directions that need to be respected, there are still 
some technical, social, political and economic barriers such as(26):  

 companies are often not aware or do not have the ability or knowledge to choose 
solutions of circular economy;  

 systems, infrastructure, business models and technology of today can lock the 
economy into a linear model;  

 investment in efficiency measures or innovative business models remain insufficient 
and are considered risky and complicated;  

 the demand for sustainable products and services can remain low, especially if they 
involve changes in behavior;  

 often, the prices reflect actual costs incurred by the company for the consumption of 
resources and energy;  

 Signals political transition to a circular economy is not strong enough and consistent.  

Conclusion:  
On global scale, World Circular Economy Forums (WCEFs) have emerged as important 

global meeting points for CE thinkers and doers around the world. The WCEFs examine how 
businesses can seize new opportunities through circular economy solutions and how the 
circular economy contributes to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). 

Indeed, implementing the circular economy and the SDGs at large must go hand in 
hand. However, contradictions may arise if e.g. the reuse of materials is promoted without 
adequate attention to hazard-ous substances and the potential risks imposed by them on 
employees, consumers and users.  

Thus, one interesting question on global scale is whether the promotion of CE would 
benefit from an international process tailored for its purpose or whether the goals set by e.g. 
the SDGs are enough. For example, goal on ensuring sustainable consumption and production 
patterns promotes sustainable management and efficient use of natural resources, halving 
global per capita food waste and reducing all waste flows substantially as well as rationalizing 
inefficient fossil-fuel subsidies. These goals stand also at the heart of the circular economy.  

Moreover, the EU’s CE policy has the ambitious goal of transforming Europe’s 
economy in order to lessen the impact of a host of environmental problems. As we have seen, 
prior, much of European environmental policy in fact had no connection to the “restorative” 
aspects of the CE. Instead, it focused on reducing solid waste, most notably via recycling, as 
well as lessening the impact of green-house gas emissions. Indeed, for most EU member 
states, CE simply meant better waste management. Furthermore, climate change and resource 
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efficiency policies appeared to be largely disconnected in practice, while integration with a 
bio-economy strategy needed further efforts. 
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Abstract 
       Transforming the linear economy, which has remained the dominant model since the onset of the 
Industrial Revolution, into a circular one is by no means an easy task. Such a radical change entails a 
major transformation of our current production and consumption patterns, which in turn will have a 
significant impact on the economy, the environment and society. Understanding these impacts are 
crucial for researchers this requires developing an in-depth knowledge of the concept of the circular 
economy, its processes and their expected effects on sectors and value chains. This paper reviews the 
growing literature on the circular economy with the aim of improving our understanding of the concept 
as well as its various dimensions and expected impacts, significant efforts need to be undertaken by firms 
to accomplished circular economy. Also circular economy regulation should be improved to make it 
easier for companies to implement strategies that will make them more sustainable.                                    

Key words: linear model, circular economy, the Europe 2020 strategy                                       
Jel Codes Classification: o52, Q57, Q50.   

  ملخص
ألمر السهل         يستلزم هذا التغيري . التحول من االقتصاد اخلطي، الذي ظل النموذج السائد منذ بداية الثورة الصناعية، إىل االقتصاد الدائري ليس 

ثري كبري على االقتصاد والب تمعاجلذري حدوث حتول كبري يف أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية، واليت بدورها سيكون هلا  ر أمر . يئة وا فهم هذه اآل
ره املتوقعة على القطاعات وسالسل الق لنسبة للباحثني وهذا يتطلب تطوير معرفة متعمقة ملفهوم االقتصاد الدائري، وعملياته وآ تستعرض . يمةحاسم 

دف حتسني فهمنا للمفهوم وكذلك أبعا ا املتوقعة، هناك حاجة إىل بذل جهود  هذه الورقة األدبيات املتنامية حول االقتصاد الدائري  ثريا ده املختلفة و
كما ينبغي حتسني تنظيم االقتصاد الدائري جلعل الشركات أكثر سهولة يف تنفيذ االسرتاتيجيات اليت . كبرية من قبل الشركات إلجناز االقتصاد الدائري

                                                   جتعلها أكثر استدامة
 2020االقتصاد اخلطي، االقتصاد الدائري، اسرتاتيجية ارو  : يةالكلمات املفاتيح .
  : JEL   Q50,Q57.o52 صنيفت
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Introduction: 
The current linear economy is based on converting natural resources into waste via 

production. This traditional model, in which goods are manufactured and then discarded as 
waste, deteriorates the environment. Although recycling is fully developed in our society, and 
improving resource efficiency is encouraged, activities focused on achieving this efficiency 
fail to consider the finite nature of material stock. The world population is growing and this is 
affecting the environment. To ensure there’s enough food, water and prosperity in 2050, we 
need to switch from a linear to a circular economy. That’s why the government has developed 
the Government-wide programme for a Circular Economy to restores any damage done 
during resource acquisition while ensuring not much waste is generated during the product 
life cycle. Some author’s state that CE may benefit or at least reduce waste or damage to the 
environment, economy and society this is why the CE is currently attracting the attention of 
the academic literature and institutions. The European Commission (EC) has also warned 
organizations and society of their important mission to pave the way for a new economic 
mode The aim is to ensure healthy and safe living and working conditions, and cause less 
harm to the environment circular economy has gained prominence in recent years as a new 
model of organizing industrial processes in fundamentally different and more resource 
effective way (Garcés-Ayerbe, 2019) 
I- TRANSITION FROM THE LINEAR CONCEPT TO CIRCULAR ECONOMY 
There are at least three important tendencies presenting the limits to growth: 1) earth as a 
source of food and not renewable material resources; 2) ability of the environment to absorb 
waste and various emissions as a negative environmental aspect of production processes and 
3) the urban way of life characterized by consumerism. Disregard of these limitations 
endangers survival of people on Earth in the long run. In the short term it causes a series of 
problems of economic, environmental and political nature (Drljača, 2015) 
I-1- Concept of linear economy 
The industrial nations have experienced an abundance of material resources and energy. In 
this arrangement, the materials have been cheap compared to the cost of human labor. 
Resultantly, the producers have been motivated to adopt business models that relied on 
extensive use of materials and economized on human work. What is more: the more energy 
and materials they have been able to utilize to supplement human capital, the more 
competitive edge they could manage to gain. The natural consequence of cheap material / 
expensive labor is the common neglect of recycling, reusing and putting much emphasis on 
waste. The regulatory, accounting and fiscal rules have also been supportive of this scheme, 
as they did not issue a protocol to charge producers with the externalities; therefore the 
producers have been less encouraged to consider the external costs of their operations. In 
addition, the system had a natural lock-in inertia, as the official product approval procedures 
tend to favor the existing practices over radical changes and reinvention of basic principles. 
The upshot of this economic blueprint is the linear economy. Its essence is generally 
summarized as take – make – dispose. That is, take the resources you need, make the goods to 
be sold and make profit and dispose of everything you do not need – including a product at 
the end of its lifecycle (Sariatli, 2017) 
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 Figure n°1: Phases of linear economy model 

 
 
Source: Miroslav Drljača, (2015) THE TRANSITION FROM LINEAR TO CIRCULAR ECONOMY 
(CONCEPT OF EFFICIENT WASTE MANAGEMENT), International Conference,, Association for 
Quality and Standardization of Serbia,p02.  

 
Natural resources in the linear economic model: 
• Become inputs: Material resources used in the economy come from raw materials that are 
extracted from domestic natural resource stocks or extracted from natural resource stocks 
abroad and imported in the form of raw materials, semi-finished materials, or materials 
embedded in manufactured goods. Material resources are extracted with the usable parts of 
the resources entering the economy as material inputs where they become priced goods that 
are traded, processed, and used. Other parts remain unused in the environment and are called 
unused materials or unused extraction. 
. • Become outputs: After use in production and consumption activities, materials leave the 
economy as an output either to the environment in the form of residuals (pollution, waste) or 
in the form of raw materials, semi-finished materials, and materials embedded in 
manufactured goods 
• Accumulate in man-made stocks: Some materials accumulate in the economy where they are 
stored in the form of buildings, transport infrastructure, or durable and semi-durable goods 
such as cars, industrial machinery, and household appliances. These materials are eventually 
released in the form of demolition waste, end-of-life vehicles, e-waste, bulky household 
waste, and so on, which if not recovered flow back to the environment. 
• Create indirect flows: When materials or goods are imported for use in an economy, their 
upstream production is associated with unused materials that remain abroad including raw 
materials needed to produce the goods and the generation of residuals. These indirect flows of 
materials consider the life cycle dimension of the production chain but are not physically 
imported. As such, the environmental consequences occur in countries from which the 
imports originate 
While the linear economy has been highly successful in generating material wealth in the 
industrial nations up to the 20th century, it has demonstrated weaknesses in the new 
millennium and the ultimate breakdown in the near future is forecast .several of the current 
trends extrapolated further deterioration in the potential of the linear economy to the future 
projects. 
II- Circular Economy and the Waste Sector 
There are several reasons for business to start focusing towards industrial production that 
tends to decouple its development from natural resources exploitation.   
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Numerous studies and research are demonstrating that this new model of industrial 
development is able to foster sustainable economic growth and create new jobs.  
This model is based on closed loops or circular setups associated with the concept  of circular 
economy and is materialized by new practices such as (a) reengineering/ remanufacturing and 
(b) exploiting the whole technical and economic value of materials all along the life cycle 
with favorable consequences on waste minimization by reusing, refurbishing, maintaining, 
recycling and recovering operations Circular economy (CE) is a relatively simple but a 
sustainable strategy, which strives to reduce the inputs of virgin raw materials as well as the 
generation of waste  by closing the economic and environmental loops of resource flows 
 
 Figure 2. Feedback circle as an assumption for transforming linear to circular economy 
 

 
 
Source: Miroslav Drljača ,(2015) THE TRANSITION FROM LINEAR TO CIRCULAR ECONOMY 
(CONCEPT OF EFFICIENT WASTE MANAGEMENT), International Conference,, Association for 
Quality and Standardization of Serbia, p07. 
 
       A circular economy is an answer to the problems that were mentioned about the current 
linear economy. Global trends like resource scarcity, social unrest, volatile market prices, 
environmental pollution, and rising temperatures are causing the need for a circular economy. 
In this economy the growth is decoupled from the use of scarce resources through disruptive 
business models and technology based on renewability, reuse, refurbishment, upgrade, repair, 
capacity sharing, and decentralization. Companies are no longer focused mainly on squeezing 
out costs through efficiency in supply chains. They concentrate on rethinking products and 
services from bottom up to future proof (Accenture, 2014). Currently the subject circular 
economy is attracting more and more momentum because of the current attention about 
resource scarcity in combination with the growing demand of materials resulting in price 
volatility. Also the waste creation in the linear economy is getting more attention 
In this new perception, resources are no longer something obtained at a cost from the 
environment  in  a  linear way (a linear  way  means  that more production requires  more 
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 resources obtained from the environment and more waste returned into the environment with 

disregard of the sustainability of the process) but rather a component of the production 
process that is designed in  a circular way (meaning that resources are initially obtained from 
the environment but afterwards waste becomes itself a resource and it is indefinitely re-cycled 
in the economic process). The graphic representation of this concept is reflected 
 
 
Figure 03. The Circular Economy 
 

 
Source: Florin borciu, the European economy: from a linear to a circular economy, Romanian journal of 
European affairs, p84. 
 
The interpretation of a circular economy is of substantial interest for the research. 

Therefore, it is Necessary to examine most important principles: 
• Design out waste: Waste does not exist when the technological and biological 

components of a product are designed with the intention to fit within a material 
cycle; they need to be designed for easy refurbishment and disassembly. The 
biological nutrients are non-toxic and can be composted and given back to the 
nature. The technical nutrients, polymers, alloys, and other man made materials are 
designed and engineered in such way that they can be used over and over again with 
minimal quality loss. Joustra, de Jong & Engelaer emphasizes that a second life of a 
product within this principle is through a secondary market, recycling, or with its 
essential parts or materials; 

• Build resilience through diversity: Modularity, versatility, and adaptively are features 
that need to be prioritized in this uncertain and fast changing world. Products need to be 
designed in such way that they can adapt to the Changing conditions; 
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• Rely on energy from renewable sources: Systems should the ultimately designed to 
run on renewable resources. Every circular concept should start by looking into the energy 
that is involved in the production process. Infinite energy sources like sunlight, biomass, or 
wind do not harm the environment and need therefore be used for mining, producing, using, 
and reusing of materials. Joustra, de Jong & Engelaer (2013) describe that especially the 
recovery and remanufacturing of materials depends on the availability of energy in two forms:  

             Physical energy from renewable energy sources and labor; 
• Think in ‘systems’: Understanding how parts influence one another within the whole 

system and the relationship of the whole system to the parts is crucial, not only in place but 
also in time. Elements are considered within the relationship with their infrastructure, 
environment, and social contexts. It is focused on the connection over time and has the 
potential to create regenerative conditions rather than to only limit its focus on a short term. 
The whole system loses its essential properties when it is taken apart. The feedback loops in 
the system provide producers with information about products and resources. Next to the 
material and nutrient loops, there are also loops of responsibility. These loops provide the 
producer information about the quality of re- using or recycling of high quality products and 
resources.  

The responsible feedback loops provide the producer with a higher level of 
responsibility for  the care of not only the products, but also for the parts of this care (Joustra, 
de Jong, & Engelaer, 2013); 

 • Waste is food: The value creation within the biological nutrient side lies in the 
opportunity 2541 

To create additional value from products and materials by reintroducing them back into 
the biosphere through non-toxic restorative loops. The value creation on the technical nutrient 
side is based on converting them into new materials with more value, this is called upcycling. 
The five principles describe the idea behind a circular economy. The main objective of a 
circular economy is that it adds value towards social, environmental and economic aspects in 
such way that it decreases the demand for raw materials and that it make use of renewable 
energy sources to decrease its footprint (franco, 2018) 

 
3. EUROPE 2020 STRATEGY 
EU decided to emerge stronger from the economic and financial crisis starting in 2008. 

The awareness prevailed that the economic reality runs faster than political, this being evident 
in manifestation of the global impact of the financial crisis. The fact was accepted that the 
increased economic interdependence also requires a political answer. 

On the basis of such understanding the European Commission adopted the EUROPE 
2020 Strategy in 2010. 

As one of three basic development priorities of the EU ten-year development strategy 
(2010-2020) Europe 2020 proposes the following:   

 -  Sustainable growth, meaning promotion of more resource efficient economy, greener 
and more competitive. 

 -  Transition from, still dominant, linear to circular economy, an economic model that 
ensures    sustainable management of material resources and extension of useful life of 
materials and Products, and  

-  Reduction of waste generation to the least possible level, not only waste generated in 
production processes, but systematically, during the entire life cycle of products and their 
components. 
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 Implementation of effective use of resources is essential for transition to circular 

economy within the framework of the EUROPE 2020, strategy for smart and sustainable 
growth. Waste management 

policy contributes to this purpose in a way that supports reduction of waste generation 
by developing a functional waste management system, with the aim to use waste as a valuable 
material resource.   

Increasing the linkage between economic growth, resource exploitation and its effects 
opens a possibility of continuous sustainable growth. Strengthening of efforts to increase 
resource productivity  

Will run parallel to the existing targets of the EU policies such as carbon dioxide 
emission reduction,  

Increase of energy efficiency, ensuring approach to raw materials with simultaneous 
reduction of environmental impacts and greenhouse gas emissions.   

The EU should define where it wants to be in 2020. To this effect, the European 
Commission proposes the following main EU targets:  

-  75 % of the population aged 20-64 should be employed; 
-  3% of the EU’s GDP should be invested in research and development; 
-  The “20/20/20” climatic-energy targets should be met (including up to 30% reduction 

of Emissions if circumstances allow); 
-  The share of school dropouts should be under 10 % and at least 40 % of the younger 

population should complete third level education; 
-  20 million fewer people should be living below the poverty line.  
These targets are interlinked and crucial for general success of the EU. In order to 

ensure that every member state adjusts the EUROPE 2020 strategy to its specific situation, the 
Commission proposes that the EU targets be translated into national targets. 

The following priorities should present the foundation of the EUROPE 2020:  
-  Smart growth – development of economy based on knowledge and innovation; 
-  Sustainable growth – promoting greener, more competitive economy based on 

efficient use of resources; 
-  Inclusive growth – fostering economy of high employment rate, with the result of 

economic, social and territorial cohesion.  
These three priorities are mutually supplementing: they offer a vision of European 

social market economy for the 21st century. (Drljača M. , 2015) 
Conclusion  
                Based on an extensive literature review, this paper has provided a reflection 

on the concept of the circular economy, an overview of the main circular economy processes, 
The breadth of interpretation of the circular economy concept at the academic and policy 
levels and the wide range of aspects and priorities it encompasses are reflected in the diversity 
of DEFINITIONS. While some definitions and interpretations focus on physical and material 
resource aspects, others go further and discuss a major transformation of the economic system 
involving various sectors and issues that go beyond material resources and waste. This is also 
evident in the available studies that adopt different approaches when calculating the impacts, 
which makes the comparison of results from different sources challenging. The circular 
economy is a complex concept and it is unlikely that in the short term there can be an 
international consensus on its meaning. Still, at the EU policy level, there is perhaps a need 
for more clarity about the areas and sectors that can fall within the scope of the circular 
economy. This can helpb avoid confusion as well as support the preparation of focused 
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studies and impact assessments that will provide consistent messages about the potential 
effects. Additionally, although some studies provide information on the employment potential 
of the circular economy in terms of the number of jobs it might create, much less emphasis 
has been placed in the literature on other social and employment impacts such as gender, 
skills, occupational and welfare effects, poverty and inequalities. This indicates that there is a 
need for more research that would address these aspects and also help policy-makers 
ANTICIPATES effects in different social groups. (Rizos, 2017) 

Bibliography 
Drljača, D. s. (2015). THE TRANSITION FROM LINEAR TO CIRCULAR ECONOMY. 

International Conference, Proceedings Book (p. 02). serbia: Association for Quality 
and Standardization. 

Drljača, M. (2015). THE TRANSITION FROM LINEAR TO CIRCULAR ECONOMY. 
International Conference, Proceedings Book (p. 07). serbia: Association for Quality 
and Standardization. 

franco, M. l. (2018). towards zero waste circular economy . springer international publishing. 
Garcés-Ayerbe, C. (2019). Is It Possible to Change from a Linear to a Circular Economy? An 

Overview of Opportunities and Barriers for European Small and Medium-Sized 
Enterprise Companies. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 02. 

Rizos, V. (2017). The Circular Economy A review of definitions, processes and impacts. 
research reporet thinking ahead for europe, 28. 

Sariatli, F. (2017). Linear Economy Versus Circular Economy: A Comparative and Analyzer 
Study for Optimization of Economy for Sustainability. Visegrad Journal on 
Bioeconomy and Sustainable Development, 31-32. 

 
 
 



 
Dr Bakiri Mohammed Amie/ 
Dr Sibachir Mohamed 

 

 
ة عین الدفلى بجامعة 632 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

LE RECYCLAGE UNE REFLEXION SUR L’ETHIQUE DE 
LA GESTION DES DECHETS  

LE RECYCLAGE  UNE REFLEXION SUR L’ETHIQUE DE LA 
GESTION DES DECHETS  

 إعادة التدویر
 تأمل في أخالقیات إدارة النفایات 

 
- Sibachir Mohamed 1: maitres de conférences classe A, Université de Djilali Bounaama 
Khemis Miliana, Algérie. 
-Bakiri Mohammed Amie2: maitres de conférences classe A, Université de Djilali 
Bounaama Khemis Miliana, Algérie. 

 
Resumé: Cet article cible les problèmes éthiques ainsi que les questions sociales et politiques 
générées par la gestion des déchets mise en place par les sociétés industrielles. L’origine de cette 
réflexion est motivée par le constat qu’en philosophie l’analyse de la gestion des déchets se limite à 
une approche symbolique des rapports que nous entretenons avec eux, Notre objectif tend à prouver 
qu’une telle approche occulte l’arrière-plan politique et social du problème et qu’elle ne fait pas de la 
gestion des déchets l’objet d’un questionnement sur le rapport entre l’homme et la nature, reléguant 
l’enjeu environnemental posé par les déchets au domaine technique ainsi il est impératif  de ne pas 
dissocier le travail des techniciens qui sont en charge du traitement physique des déchets et celui des 
philosophes auxquels incombe le devoir de leurs trouver une signification symbolique (Intrasociale) 
ou autrement dit ce qui se passe à l'intérieur d'une société, d'un groupe social humain. Il s’agit de 
démontrer que loin d’être circonscrite à la sphère technico-économique, la gestion des déchets par les 
sociétés industrielles est en interaction permanente avec le monde social et soulève des problèmes de 
justice. De ce fait la question environnementale liée à la gestion des déchets ne peut faire l’objet d’une 
juste compréhension que si l’on adopte une conception de la nature comme communauté. 
 Mots clés: société industrielle, gestion des déchets, l’économie circulaire, écologique.   
Jel Codes Classification : M14, Q01, Q53, Q57. 

ت اليت تنفذها الشركات الصناعيةهذه املقالة تستهدف القضا األخالقية وكذلك القضا االجتماعية والسياسية الناجتة : ملخص . عن إدارة النفا
ت يف الفلسفة يقتصر على تبّين مقاربة رمزية  للعالقات اليت تربطنا  ذا امليدان، هدفنا الدافع وراء أصل هذه الفكرة هو مالحظة أن حتليل إدارة النفا

ت موضوع استجواب حول العالقة بني اإلنسان هو إثبات أن هذه املقاربة حتجب اخللفية السياسية واالجتماعية للمشكل ا ال جتعل إدارة النفا ّ ة وأ
لتايل ال بد من عدم الفصل بني عمل التقنيني املسئولني ع ال التقين و ت إىل ا ئية والطبيعة، ونقل القضية البيئية اليت تشكلها النفا ن املعاجلة الفيز

ت وعمل الفالسفة الذين يتحملون وا تمعللنفا   .جب العثور على تفسريات رمزية هلا داخل ا
ا  ال التقين واالقتصادي، وهي تتفاعل دائمً تمعات الصناعية بعيدة كل البعد عن أن تقتصر على ا ت من قبل ا فا مع العامل إثبات أن إدارة الن

ا  ت بشكل صحيح إال إذا تبنينا مفهومً دارة النفا   . للطبيعة كمجتمعاالجتماعي وتثري مشاكل العدالة لذلك، ال ميكن فهم القضية البيئية املتعلقة 
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« La Terre n’est pas un don de 
nos parents. Ce sont nos enfants qui 
nous la prêtent » (maxime 
amérindienne) 

 
Préambule : 

L’interaction constante entre l'homme et son environnement, afin de l'exploiter et 
satisfaire ses besoins ont causé un impact négatif sur l'environnement et son équilibre et qui 
est aujourd’hui visible dans bien des domaines tel que la dégradation du cadre de vie, la 
pollution (airs, eaux, terre etc….), sans oublier l’épuisement des ressources forestières, 
Désertification rampante et un accroissement fulgurant de la pollution audiovisuelle, la 
déforestation, les nuisances sonores et bien d’autres aspects de notre mère nature. 

Les sociétés industrielles produisent, en quantités sans cesse croissantes, des Déchets 
souvent insalubres, parfois même dangereux par leur toxicité ou leur Radioactivité, dont le 
transport, le stockage et surtout le devenir posent des problèmes de plus en plus difficiles à 
résoudre. Les atteintes à l'environnement, les dangers, réels ou supposés, sont tels que le 
problème des déchets est devenu l'un des thèmes, voire l'un des enjeux, du débat politique 
dans de nombreux Pays développés. 

Face à ce saignement constant de la nature l’homme à eu recours à une nouvelle 
manière de réutiliser ses propres produits de consommation après usage surtout depuis 
l’évolution de la science et l’avènement de l’ère numérique et technologique qui ont apportés 
bien des façons ingénieuses de profiter des produits déjà utilisés et ce plusieurs fois de suite, 
mais ce n’est pas par amour de la nature qui à motivé les humains à avoir recours à ce genre 
de procédé, c’est surtout le fait d’avoir accès à des ressources illimitées et pouvoir générer 
plus de profits, hormis quelques associations militantes et autres organisations pour la 
préservation de l’environnement et les richesses de la terre beaucoup d’autres ne sont motivés 
que par le fait d’avoir accès à plus de richesses , et c’est justement de ça dont il est question 
dans notre analyse afin de faire entendre aux gens que le recyclage est un geste citoyen non 
seulement pour profiter plus longtemps des produits qu’on consomme mais plutôt la 
préservation de notre habitat naturel qu’est la terre car on n’en a pas d’autres. 

A/Quelques précisions: 
*Qu’est-ce qu’un déchet ?  
Le terme de « déchet » désigne communément un objet, une matière disqualifiée, la « 

quantité perdue dans l'usage d'un produit, ce qui reste après l'utilisation 3 » ou encore, selon la 
loi française du 15 juillet 1975, « tout résidu d’un processus de production, de transformation 
ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit, plus généralement tout bien meuble 
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ».4 Si la première définition repose 
essentiellement sur l’aspect physique de déchet, la seconde, tout en évoquant aussi sa 
matérialité, insiste sur l’aspect juridique avec la notion d’abandon ou de cessation de 

                                         
3 Josette Rey-Debove, Paul Robert, Le Nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française, Le Robert, 2001.   
4 Loi française loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux, transposition de la Directive européenne 75/442/CEE relative aux déchets.   
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revendication de propriété d’un bien. Dans les deux cas, en revanche, « c’est par rapport à un 
circuit de production que la qualification de déchet s’opère »5. 

*Distinguer les déchets de la pollution:  

Le « déchet » diffère, de surcroît, de la « pollution » qui désigne « la dégradation d’un 
milieu par l’introduction d’un polluant »6 c’est-à-dire par l’introduction d’un altéragène 
biologique, physique ou chimique, qui au-delà d'un certain seuil, et parfois dans certaines 
conditions, développe des impacts négatifs sur l’environnement. 

D’autre part on peut trouver des pollutions qui ne sont pas considérées comme des 
déchets tels que la pollution sonore, visuelle ou atmosphérique. En outre tous les déchets ne 
sont pas polluants c’est le cas par exemple d’un citoyen habitant à proximité d’une rivière et 
qui jette des copeaux de bois à très faibles quantité car ils ne sont nullement nocifs de par leur 
nature et ce rejet n’entrainera aucune dégradation du cours d’eau et là il s’agit vraiment de 
déchet et non de pollution (« quantité perdue dans l'usage d'un produit, ce qui reste après 
l'utilisation »). Par contre, si une scierie déverse l’ensemble des copeaux de bois issus de son 
activité dans un cours d’eau, l’introduction massive de déchets de bois entrainera la 
dégradation du milieu aquatique dans lequel les déchets sont rejetés. L’introduction de 
déchets de bois devient donc ici une pollution. 

«La décharge d’une trop forte quantité de produits organiques dans les eaux conduit à la 
fois à un appauvrissement en oxygène et à une intoxication grave par les produits de 
décomposition. C’est la raison pour laquelle la décharge de substances organiques en 
apparence inoffensives peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur 
l’équilibre chimique et biologique des eaux dont le pouvoir auto-épurant se trouve diminué. 
C’est par exemple le cas des sciures de bois, non toxiques en elles-mêmes, mais qui 
s’accumulent dans les rivières, y fermentent et privent le milieu aquatique de son oxygène 
dissous tout en le chargeant de produits de décomposition. »7 

QU’EST-CE QUE LE RECYCLAGE? 
C’est la transformation des matières récupérées en de nouveaux biens de 

consommation. En plus de réduire le gaspillage, il comporte des avantages économiques, dont 
la création d’emplois, et de nombreux bienfaits environnementaux. 

Le recyclage est un vrai sujet d’actualité mais il ne date pas d’hier ! C’est une recette 
employée de tout temps pour « faire du neuf avec du vieux «. Cette 1ère définition du 
recyclage, certes peu scientifique, est toutefois juste. Elle peut s’appliquer aussi bien au 
recyclage tel que le concevaient nos grands-parents qu’au recyclage industriel tel qu’il existe 
aujourd’hui. 

En période de pénurie, le recyclage tient du réflexe naturel, de l’instinct de survie 
et fait appel à notre fameux système D (comme Débrouille). Ainsi, durant la Seconde 

                                         
5 Cyrille Harpet, Du déchet : philosophie des immondices : corps, ville, industrie, Paris, 
l’Harmattan, 1999, p. 47.   
6 Josette Rey-Debove, Paul Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française, Le Petit Robert, Paris, 2010.   
7 Jean Dorst, Robert Barbault, Avant que nature meure. Pour que nature vive... Delachaux, 2012, 
p. 276.   
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Guerre mondiale et juste après, les gens récupéraient tout ce qui pouvait être réutilisé ou 
transformé sous une forme ou sous une autre. 

Les vieilles chemises usées étaient transformées en chiffons ou bien été revendues aux 
chiffonniers qui les collectaient pour la fabrication du papier. Les boutons, eux, étaient 
précieusement conservés pour être réutilisés dans des travaux de couture. Quant aux pulls en 
fin de vie, ils étaient tout simplement détricotés. La laine ainsi récupérée, pouvait être utilisée 
pour faire des chaussettes ou des petits travaux de raccommodage. Mais évidemment, c’était 
une autre époque. 

Aujourd’hui, le recyclage est devenu indispensable, non pas parce que nous 
manquons de tout mais, au contraire, parce que nous consommons trop. La définition du 
recyclage n’a pas fondamentalement changé mais les techniques ont évolué et les motivations 
qui nous poussent à recycler se sont décalées. 

Nous consommons tant que le volume de nos déchets a explosé. En France, il a doublé 
entre 1980 et 2005. Recycler nos déchets à grande échelle est donc devenu indispensable non 
seulement pour limiter la pollution mais aussi pour préserver nos ressources naturelles qui ne 
sont pas inépuisables. 

Quant à la définition du recyclage actuel, nous pouvons nous référer à celle proposée 
par la Directive cadre déchet de novembre 2008, article 3 : le recyclage recouvre « toute 
opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins ». 

1/ Le recyclage : un enjeu majeur dans un contexte de crise environnementale 

Dans un contexte de crise environnementale, la question des déchets des sociétés 
industrielles prend de l'importance dans les sujets actuellement débattus, notamment en raison 
de la production massive des déchets. 

La production mondiale de déchets représente de 2,01 milliards de tonnes par an selon 
les estimations de la Banque mondiale en 2018 (ce chiffre concerne les déchets municipaux). 
Le dernier rapport de la Banque mondiale, "What a Waste 2.0" ou "Quel Gâchis 2.0", publié 
en 2018, alerte sur la situation qui devient catastrophique, du fait de l'urbanisation rapide des 
pays en développement. Les pays à revenu élevé ne rassemblent que 16% de la population 
mondiale, mais produisent un tiers (34%) des déchets de la planète. 23% de la production 
mondiale de ces déchets est produite par l'Asie du Sud et de l'Est. La situation est surtout 
critique en ce qui concerne les déchets plastique, qui représentent 242 millions de tonnes en 
2016, et contaminent les mers et les sols. 

Au niveau européen, 10 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques 
(DEEE ou D3E) sont générées chaque année (chiffres 2012) et ce volume devrait atteindre 12 
millions en 2020. La généralisation du tout jetable et la logique de l’obsolescence 
programmée ont un coût terriblement élevé pour les stocks de ressources naturelles qui 
s’épuisent. (Avec une consommation annuelle de matières premières dans le monde d'environ 
60 milliards de tonnes, l’humanité consomme environ 50 % de ressources naturelles de plus 
qu'il y a 30 ans. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a 
estimé, à partir des niveaux connus en 1999, « qu'avec un taux de croissance annuel de leur 
production primaire de 2 %, les réserves de cuivre, plomb, nickel, argent, étain et zinc ne 
dépasseraient pas 30 années, l’aluminium et le fer se situant entre 60 et 80 ans. L’ère de la 



 
Dr Bakiri Mohammed Amie/ 
Dr Sibachir Mohamed 

 

 
ة عین الدفلى بجامعة 636 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

LE RECYCLAGE UNE REFLEXION SUR L’ETHIQUE DE 
LA GESTION DES DECHETS  

rareté se dessinerait donc pour un nombre croissant de matériaux ») 8 et pour l’environnement 
dans lequel s’accumulent une quantité colossale de matières dégradées. Face à ces montagnes 
de matières détritiques à traiter et à l’épuisement des ressources naturelles, nos pratiques de 
mise au rebut sont remises en question. Comment juguler l’afflux de déchets ? Comment faire 
en sorte de mieux jeter ? Est-il possible de continuer à produire et à jeter autant sans pour 
autant polluer ? Comment traiter efficacement nos déchets pour éviter qu’ils ne s’accumulent 
massivement dans l’environnement et qu’ils ne le polluent ? Ne pourrait-on pas envisager les 
déchets comme des « matières premières secondaires » afin d’économiser les ressources tout 
en limitant les déchets ? Autant d’interrogations qui montrent que la gestion des déchets est 
aujourd’hui devenue une préoccupation centrale qui soulève de vifs débats. 

Dans le domaine des sciences humaines, la question des déchets suscite un intérêt 
manifeste dont témoigne une vaste littérature. Depuis les travaux fondateurs de Mary 
Douglas, l’analyse des modes de gestion des déchets ainsi que l’étude de la question de la 
propreté et de la saleté se sont progressivement constituées comme un champ d’étude à part 
entière. Anthropologues, géographes, sociologues et historiens abordent cette question en 
adoptant différentes approches selon qu’ils s’attachent à analyser les représentations, la 
matérialité, l’espace ou les pratiques9. Ainsi, la rudologie10 est l’étude systématique des 
déchets, des biens et des espaces déclassés. L’ethnoarchéologie 11 compare les pratiques de 
mises à l’écart, de réemploi et de réutilisation des « résidus humains » des sociétés 
contemporaines avec celles du passé. La garbology 12 se présente comme la fouille 
archéologique des ordures des sociétés contemporaines visant à l’analyse de leurs modes de 
consommation. De nombreux travaux historiques étudient l’évolution de la gestion des 
déchets et, l’histoire des représentations et des sensibilités met en lumière l’évolution des 
catégories du propre et du sale. Tous ces travaux ont contribué à transformer les tas d’ordures 
en objets de recherche légitimes. La thématique a connu, ces dernières années, un certain 
engouement dans les sciences humaines et les perspectives de recherche se sont multipliées. 
De nombreux travaux se sont concentrées sur les « travailleurs des déchets », leur savoir-faire 
et leurs représentations sociales. D’autres travaux cherchent à réaliser une « géographie de la 
saleté » en s’attachant à étudier des sites de dépôts d’ordures ou d’évacuation de déchets18. 
De nombreuses recherches se sont aussi développées autour de l’analyse du cycle de vie des 
objets et des nouvelles pratiques de mise au rebut.13 

                                         
8 Commissariat Général au Développement Durable, Matières mobilisées par l’économie française. 
Comptes de flux pour une gestion durable des ressources, 2009, p. 30.   
9  Claire Larroque, Une éthique de la gestion des déchets : du modèle technocratique au modèle 
démocratique, Thèse de Doctorat, Université Laval, Québec, Canada, p : 04. 
10 La rudologie (du latin rudus, "décombres, masse non travaillée") est l'étude systématique des 
déchets, des biens et des espaces déclassés. Elle a été créée en 1985 par Jean Gouhier, géographe à 
l'université du Maine. Les praticiens de la discipline sont des « rudologues ». 
11 L'ethnoarchéologie est une forme d'archéologie dans laquelle les chercheurs analysent et 
interprètent les données issues des fouilles archéologiques en se basant sur les pratiques et les 
productions matérielles de populations traditionnelles actuelles 
12 D’après le mot anglais garbage qui signifie « ordures ».   
13 Danouta Liberski, « Pour une géographie de la saleté », Journal des africanistes 59, n°1, 1989, p. 
39 
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2-L’économie circulaire : ou comment transformer les déchets en ressources 

Avec la prise de conscience de la dégradation environnementale, liée aux activités 
anthropiques14, L’externalisation industrielle des déchets commence à être remise en question 
dès les années 1960 et 1970. En 1962, l’ouvrage Printemps silencieux de la biologiste Rachel 
Carson 15 provoque un éveil des consciences et touche un large public à l’échelle 
internationale. Elle y décrit les effets nocifs des pesticides, particulièrement des DDT. En 
1972, le Rapport Meadows 16 s’inquiète de la possibilité de poursuivre indéfiniment le même 
mode de développement économique et s’interroge sur les limites de la croissance. Les 
sociétés industrielles conçoivent alors progressivement qu’il ne s’agit pas de phénomènes 
épars mais que les conséquences de leurs actions sur la nature se réunissent et se globalisent. 
L’idée d’une crise écologique s’impose. C’est dans ce contexte qu’émerge le concept de « 
développement durable ». Du Rapport Brundtland à la Conférence de Rio, l’expression 
marque les étapes de la prise de conscience que les sociétés industrielles ne peuvent pas 
continuer à produire, consommer et jeter, sans prendre en compte l’environnement. Les 
sociétés industrielles prennent conscience, paradoxalement, de la nécessité de considérer 
l’environnement au moment même où ce dernier tend à disparaître sous leurs masses 
détritiques : 

Les crises écologiques se traduisent le plus souvent par la disparition de tout extérieur 
au monde humain, de toute réserve pour l’action humaine, de toute décharge où l’on pouvait 
jusqu’ici, selon le délicieux euphémisme inventé par les économistes, externaliser les actions. 
[...] Le souci de l’environnement commence au moment où̀ il n’y a justement plus 
d’environnement, cette zone de la réalité́ où l’on pouvait sans souci se débarrasser des 
conséquences de la vie politique, industrielle et économique des humains.17  

Et c’est dans ce contexte de crise écologique et d’épuisement des ressources naturelles 
qu’une nouvelle approche est envisagée quand à la question de gérer les déchets, car pour les 
sociétés industrielles les déchets apparaissent comme une « matière première secondaire » qui 
a valeur économique et marchande. L’idée consiste à trouver des moyens techniques pour 
transformer ces déchets en une matière réutilisable, et au-delà du problème environnemental 
posé par les déchets des sociétés industrielles ces mêmes sociétés y ont vus dans la crise 
écologique et le constat de l’épuisement des ressources naturelles, une opportunité pour faire 
des déchets une nouvelle ressource, Cet objectif se traduit par une forte incitation au 
recyclage, une lutte contre le gaspillage ou encore la recherche d’une « circularité » de 

                                         
14 Anthropique : Relatif à l'activité humaine. Qualifie tout élément provoqué directement ou 
indirectement par l'action de l’homme : érosion des sols, pollution par les pesticides des sols, relief des 
digues, ... . Du grec anthropos (homme). 
15 Rachel Louise Carson, Silent Spring, Greenwich, Conn, Fawcett, 1962. Trad. fr: Printemps 
silencieux, Marseille, Wildproject, 2009.   
16 Le Rapport Meadows est un rapport demandé à des chercheurs du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) par le Club de Rome en 1970, il est la première étude importante soulignant les 
dangers pour la planète Terre et l'humanité de la croissance économique et démographique que connaît 
le monde. 
17 Bruno Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie. Paris, La 
Découverte, 1999, p. 93.   
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l’économie. Le « déchet » n’est plus considéré comme ce qui nécessairement voué à 
l’abandon. Il acquiert à nouveau une utilité et à une valeur. 

Par conséquent, le « déchet » est considéré comme une matière gérable qui a un « 
devenir économique », en fonction des capacités techniques disponibles : il peut être recyclé 
(sa matière peut repartir dans le circuit de production) ou valorisé (incinéré, composté, pour 
produire de l’énergie ou de la matière organique). La qualification de déchet ne renvoie donc 
plus l’objet dans le vide juridique de l’abandon. Les sociétés industrielles ne le fait plus 
systématiquement disparaître, elles s’efforcent de l’intégrer dans le circuit de production. Les 
déchets sont dorénavant pris en charge par une industrie spécialisée qui est censée réduire leur 
masse, tout en approvisionnant la chaine de production en une ressource abondante et 
renouvelable. Pour passer de l’élimination industrielle systématique des déchets à leur 
valorisation industrielle, et ainsi favoriser leur réintroduction dans le circuit économique, 
l’industrie des déchets s’appuie sur de nombreux dispositifs techniques. Il revient donc aux 
techniciens de faire en sorte que les déchets puissent être valorisables par l’industrie afin 
qu’ils puissent être réinsérés dans le circuit économique. 18 

Il existe aujourd’hui plusieurs dispositifs techniques pour valoriser les déchets. La 
valorisation peut être organique, énergétique ou matérielle. La méthanisation permet, par 
exemple, de valoriser les déchets organiques19 Cette technologie est basée sur la dégradation 
de la matière organique, par des micro-organismes, en conditions contrôlées et en l’absence 
d’oxygène, donc en milieu anaérobie (contrairement au compostage qui est une réaction 
aérobie). Cette dégradation de la matière organique est effectuée au sein d’un digesteur 
industriel. Elle produit le « digestat » qui, « sous réserve de respect d’exigences de qualité́ 
agronomique et sanitaire »20, est « susceptible d’être épandu sur des terres agricoles ». La 
matière organique décomposée produit également du « biogaz », un mélange gazeux composé 
d’environ 50% à 70% de méthane, qui (après avoir été épuré́ et enrichi) peut être valorisé « 
sous différentes formes, en tant qu’énergie renouvelable (électricité́, chaleur, carburant, 
injection dans le réseau de gaz naturel) ». De même, le biogaz, qui émane des décharges 
contrôlées, n’est plus seulement brûlé sur place en torchère, mais il peut également être 
valorisé en alimentant un moteur afin de produire de la chaleur ou de l’électricité.21 

L’incinération, avec valorisation énergétique, est une autre technique de valorisation 
industrielle des déchets. Elle consiste à récupérer la chaleur dégagée par la combustion des 
éléments combustibles contenus dans les déchets. Cette chaleur « peut ensuite être utilisée 
pour alimenter un réseau de chaleur urbain ou des industriels avoisinants ; soit produire de 
l’électricité ».22 Le traitement mécanico-biologique (TMB) est également un dispositif 

                                         
18 Claire Larroque,  Une éthique de la gestion des déchets : du modèle technocratique au modèle 
démocratique, Thèse de Doctorat, Université Laval, Québec, Canada, p,p : 54,55. 
19 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), « Méthanisation des déchets 
ménagers et industriels », Les Avis de l’ADEME, 2011.   
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), " L’incinération des déchets 
ménagers et assimilés", Les Avis de l’ADEME, 2012   
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technique qui permet de traiter les ordures ménagères résiduelles. Il consiste à valoriser, après 
tri161, les ordures à fort pouvoir calorifique pour en faire du combustible à utiliser dans 
d’autres industries, en substitution aux énergies fossiles.23  

Les techniques industrielles de recyclage sont également en plein développement et 
constituent le coeur de la valorisation de la matière résiduelle. Le recyclage est un processus 
technique qui consiste à traiter les déchets (industriels ou ordures ménagères) afin que 
puissent être réintroduits, dans le cycle de production d'un produit, les matériaux qui 
composaient un produit similaire arrivé en fin de vie. 

Le recyclage, en réutilisant le déchet, crée un cycle artificiel de destruction-génération. 
Il établit un nouveau circuit qui va « du produit au produit en passant par le déchet »24 et non 
plus du produit au déchet. Pour cela, le dispositif technique du recyclage permet d’anticiper la 
fin de vie des produits (ce que permet la méthode de l’ACV ou Analyse du Cycle de Vie) et 
met en place des filières de recyclage qui pourront alors prendre en charge les déchets à un 
instant t, les dégrader à un instant t’, et permettre qu’à un instant t’’. Les déchets fournissent 
la matière nécessaire à la production de nouveaux produits. Avec la technique de recyclage, le 
déchet réintègre donc un cycle, il n’est plus ce que l’on abandonne, « l’abject – le jeté-depuis-
soi – mais un projet - le jeté-devant-soi ». Le déchet est pensé avant d’être là, il devient lui-
même « produit, réglé, normé selon des dispositions prises en amont d’une chaine de 
conception-fabrication-production »169. Il est un produit en puissance et tend à quitter « cet 
espace de rationalité qui le plaçait comme une perte inéluctable pour intégrer un espace de 
rationalité réellement anticipatrice et projective ».25 

3-Le recyclage : l’approche économique et écologique d’une activité nouvelle 

Face à la raréfaction de certaines ressources et afin de régler définitivement les 
problèmes d’environnement posés par l’accumulation des déchets, Le recyclage apparaît de 
plus en plus comme une solution d’une nécessité absolue. 

A/La nécessité du recyclage :  

La forte croissance économique qu'ont connue les grands pays industriels depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale a entraîné une augmentation de la consommation de ressources 
naturelles et a accru considérablement la production de déchets, ce qui dans les deux cas pose 
des problèmes auxquels le recyclage peut apporter une solution. 

L’essor de l’industrie après la fin de la deuxième guerre mondiale a entrainé une 
augmentation de la production et de la consommation de sources d'énergie et de matières 
premières, « S'il est impossible de récupérer l'énergie après utilisation, il en va différemment 
dans le cas des matières premières, surtout lorsqu'elles sont rares ou qu'elles se raréfient. Le 
problème concerne notamment des métaux non-ferreux comme le cuivre, le manganèse, le 

                                         
23 Ibid. 
24 Cyrille Harpet, Du déchet : philosophie des immondices : corps, ville, industrie, Paris, 
l’Harmattan, 1999, p. 370.   
25 Ibid, p: 370. 
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nickel, dont les tonnages extraits ont été multipliés par quatre, cinq ou six en un demi-siècle, 
et dont on exploite actuellement les gisements à des teneurs parfois inférieures à 1 %. Il 
concerne aussi des minerais rares, auxquels le progrès technologique a conféré une 
importance nouvelle : cobalt, titane, vanadium, zirconium, rhodium, molybdène, etc. »26 

L'essor de la production industrielle a, d'autre part, entraîné une augmentation de la 
quantité de déchets de toutes sortes, qui apparaît ainsi comme une séquelle de la croissance.  

L'augmentation des quantités de déchets est également liée au raccourcissement de la 
durée de vie des biens. Paradoxalement, alors que le progrès technique rend possible un 
allongement de leur durée de vie physique, leur temps d'usage, que D. Garcia appelle leur « 
longévité », tend sans cesse à se réduire. Cette accélération de la dépréciation des biens résulte 
de la conjugaison de plusieurs facteurs :27 

- Le premier est que la production de masse a permis d'abaisser les prix de vente, alors 
que les coûts de réparation, ou même d'entretien, sont restés inchangés ou se sont accrus du 
fait de la hausse des salaires (ce qui favorise le rejet des biens usagés et l'achat de biens 
neufs). 

- Une autre raison tient à l'introduction incessante de nouveaux produits sur le marché. 
Qu'ils soient ou non de conception nouvelle, de meilleure qualité ou plus performants, ils 
bénéficient auprès des consommateurs d'un effet de mode, amplifié le plus souvent par la 
publicité. Leur acquisition entraîne la mise au rebut d'objets qui ne sont pas physiquement 
hors d'usage. 

- La diminution de la durée de vie des biens tient aussi à la simplification croissante de 
certains produits, conçus dès l'origine pour n'être pas réutilisables. Le phénomène, qui a 
concerné d'abord les emballages « non repris », s'est étendu ensuite à des objets d'usage 
courant : les stylos et briquets « non rechargeables », les rasoirs « jetables » etc. 

Les problèmes posés par la rareté de certaines ressources, tout comme celui des déchets, 
loin d'être résolus par le développement de produits de substitution, sont au contraire souvent 
aggravés. C'est le cas en particulier avec les produits dits de synthèse : caoutchouc et fibres 
textiles synthétiques, résines et matières plastiques. Obtenus à l'origine à partir de la 
distillation du charbon, ils le sont aujourd'hui à partir du pétrole, une ressource plus rare, dont 
les réserves prouvées, pourtant fortement réévaluées au cours des années quatre-vingt, 
n'atteignent pas quarante-quatre ans actuellement. De plus, ces produits ne sont pas bio- 
dégradables, à la différence de ceux qu'ils remplacent.28 

La récupération et le recyclage constituent des activités économiques qui en induisent 
d'autres, telles que le transport et le stockage. Nouvelles par bien des aspects, elles sont de 
nature à stimuler l'innovation, offrant même, dans certains cas, la possibilité d'exportation de 
brevets. Comme elles peuvent aussi réduire la dépendance, en livrant des produits de 

                                         
26 Marie-Véronique Henry-Wittmann, Le recyclage des déchets : approche économique d'une 
activité Nouvelle, Revue française d'économie, volume 11, n°3, 1996. pp. 168. 
27 Ibid, p: 169. 
28 Ibid, p: 170 
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substitution de produits importés, elles peuvent contribuer à 'amélioration de la balance 
commerciale d'un pays. 

B/ Passer Du mode « cradle to grave » au mode « cradle to cradle »: 

L’objectif du recyclage industriel est de valoriser ce qui était considéré comme sans 
valeur et sans utilité. C’est par un pouvoir-faire technique de transformation de la matière 
déchue que le recyclage tente de remédier au problème posé par nos déchets. Certains voient 
même l’opportunité, grâce au recyclage, de faire disparaître les déchets, de sorte que tout 
pourrait, à terme, être valorisé et valorisable. Leur objectif est de passer du modèle « cradle to 
grave » au principe « cradle to cradle »29. Selon eux, les innovations techniques nous 
permettent d’envisager la production de produits entièrement recyclables, de façon à « créer et 
recycler à l’infini ». 

Dans leur ouvrage Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things 
William McDonough et Michael Braungart font un éloge à la nature qui ne génère 
quasiment pas de déchets, « Si les humains souhaitent vraiment demeurer prospères, 
ils vont devoir se calquer sur le système berceau-à-berceau des flux de nutriments et 
des métabolismes hautement bénéfique de la nature, au sein duquel le concept de 
déchet n’existe pas. Afin d’éliminer le concept de déchet, nous devons élaborer des 
biens – ainsi que des emballages et des méthodes – dont le principe premier intègre 
l’idée que le rebut n’existe pas, les nutriments de valeur contenus dans les biens 
déterminant et façonnant leur conception : leur forme s’adapte à l’évolution, pas 
simplement à la fonction ». 30  

Leur vision du recyclage est ambitieuse, elle ne vise pas seulement à réduire la masse 
des déchets produits par les activités humaines mais elle souhaite faire en sorte que les 
déchets engendrés soient totalement réintégrés dans le système industriel ou rejetés dans le 
milieu environnant seulement s’ils lui sont bénéfiques. L’approche cradle to cradle cherche à 
ce que nos modes de production ne génèrent plus de déchets. C’est en ce sens que 
McDonough et Braungart établissent une différence entre la notion d’« éco-efficacité » (eco-
efficiency) et celle d’ « éco-bénéficience » (eco-effectiveness). Si l’éco-efficacité consiste à 
recycler ce qui est en mesure de l’être et à jeter ce qui ne peut plus être recyclé, en revanche, 
l’éco-bénéficience, consiste à n’utiliser que des matières qui peuvent être recyclées à l’infini 
ou qui peuvent même être bénéfiques pour le milieu naturel. Ainsi, selon leur approche, on 
pourrait être en mesure d’inaugurer un cycle industriel sans fin où les entrants seraient 
minimes. La notion de cycle, à l’image des cycles naturels, est donc au coeur de l’approche 
cradle to cradle : l'entreprise, qui s'approprie ainsi l'idée de cycle, réinvente une nouvelle 
économie des ressources naturelles. Si les matériaux et les polymères produits sont pensés 
pour être recyclés ou déconstruits, ils pourraient revenir, dans le processus de production, 
sous forme de compost ou par le biais de l’alimentation animale. En repensant la 

                                         
29 « Cradle to cradle » signifie « du berceau au berceau, à l’inverse de nos modes de production 
actuel qui fonctionne selon le schéma « cradle to grave », c’est-à-dire du              « berceau à la 
tombe ».   
30 William McDonough, Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, 
North point press, 2010, p.103.   
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LE RECYCLAGE UNE REFLEXION SUR L’ETHIQUE DE 
LA GESTION DES DECHETS  

transformation des déchets pour valoriser les déchets de production, en développant des 
nouvelles techniques de production et de traitement, McDonough et Braungart souhaitent 
créer de véritables écosystèmes industriels interdépendants. En ce sens, les principes qui 
fondent l’approche « cradle to cradle » se rapprochent de l’écologie industrielle. 

 
Conclusion : 

Enfin, notre but dans cet article était de montrer que le modèle actuel de gestion des 
déchets est envisagé comme un problème technico-économique. Cette approche de la gestion 
des déchets propose une rationalisation de la gestion en instaurant, en aval, des modalités de 
traitement des déchets pour augmenter et accélérer leur récupération, dans une logique 
d’efficacité technique et de rentabilité économique. Dans un contexte d’épuisement des 
ressources naturelles, l’exploitation de la matière détritique, loin de prendre en compte le 
véritable enjeu environnemental, permet la pérennisation du modèle productiviste des sociétés 
industrielles. L’internalisation des déchets, telle qu’elle a été mise en place par le modèle 
gestionnaire, est une véritable « ruée vers le déchet » qui permet d’alimenter la chaine de 
production et de consommation afin d’assurer la pérennité de cette dernière.  

L’homme doit aujourd’hui comprendre que les ressources naturelles ne sont pas 
éternelles et que les produits de substitutions le sont encore moins car il n’est pas facile de 
copier la nature, en revanche l’humanité peut s’harmoniser avec elle en observant son cycle 
de création des richesses et comment elle les réutilise d’une façon intelligente de sorte à créer 
un équilibre parfait pour sa propre conservation et de cela l’homme doit en tirer des leçons car 
comme on l’a cité plus haut  La Terre n’est pas un don de nos parents. Ce sont nos enfants qui 
nous la prêtent. 
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Vers une économie circulaire en France : démarche et outils 
 
 

- Benzohra Benyoucef1: Faculté des sciences économiques de Khemis-Miliana, Algérie 
 

 
 

Resumé 
         L’économie circulaire est un concept récent dont l’application n’est pas développée même dans les 
pays les plus avancés ce qui rend sa définition variable d’un pays à l’autre. Cependant, ce qui est commun 
à toutes les approches relatives à ce modèle économique est le fait qu’il s’agit d’une conception 
systémique engageant plusieurs acteurs et qui est basée sur une utilisation rationnelle et écologique des 
ressources . 
L’expérience française montre un intérêt particulier pour l’environnement depuis les années 1990 et que 
l’intérêt pour l’économie circulaire est venu 20 ans après pour consolider la démarche pour atteindre des 
synergies qui permettent à la fois la croissance économique et la protection de l’environnement  . 
Mots clés : Economie circulaire, environnement, expérience française. 
Abstract 
The circular economy is a recent concept whose application is not developed even in the most advanced 
countries which makes its definition is variable from one country to another. However, what is common 
to all approaches to this economic model is the fact that it is a multi-stakeholder system design is based 
on a rational and ecological use of resources . 
The French experience shows a particular interest in the environment since the 1990s and that interest in 
the circular economy came 20 years later to consolidate the approach to achieve synergies that allow 
economic growth and environmental protection. 
Key words: circular economy, environment, French experience. 
 
 

Introduction:  
Il existe une similitude entre l’économie circulaire  et le fonctionnement de la nature où 

chaque déchet produit par une espèce devient une ressource pour une autre. Au début du 
XXème siècle, l’économie circulaire était encore la norme dans de nombreux secteurs 
d’activités. Ce n’est qu’après la 2nd Guerre Mondiale que ce modèle économique a changé. 
Par exemple, le papier et le plastique ont peu à peu remplacé nombre d’objets du quotidien 
initialement fabriqués en matériaux non nuisibles pour l’environnement. 

Succédant à la révolution industrielle, le XXe siècle a vu se développer une société de 
consommation qui a augmenté de façon très importante son prélèvement sur les ressources 
naturelles. Les travaux du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) créé 
en 1972 ainsi que ceux d’autres organisations, montrent que par la conjonction du 
développement démographique, de la croissance de la consommation dans les pays 
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développés et de l’aspiration des pays émergents à un modèle de consommation similaire à 
celui de l’occident, le niveau de consommation des ressources naturelles sera inacceptable 
avant la moitié de ce siècle. Ceci nécessite de cibler une gestion sobre et efficace des 
ressources pour aboutir dans l'avenir à une mutation profonde des organisations (tant locales 
que mondiales) et des modes de  vie. En effet, l’économie circulaire vise à changer le 
paradigme de l’économie linéaire, en limitant le gaspillage des ressources et l’impact sur 
l’environnement, et en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits.Il 
faut préciser que le modèle économique consistant principalement à extraire, produire, 
consommer et jeter ne permet plus d’appréhender un futur raisonnable pour l’humanité. D’où 
l’importance de passer à un modèle axé sur une absence de gaspillage et une utilisation des 
ressources tout en diminuant les impacts sur l’environnement. C’est ce que vise l’économie 
circulaire qui prend en compte trois champs complémentaires : la production et l’offre de 
biens et de services ; la consommation au travers de la demande et du comportement du 
consommateur (entreprises et citoyens) et la gestion des déchets avec le recours prioritaire au 
recyclage qui permet de boucler la boucle. 

Dans le modèle de l’économie linéaire classique, les matières premières sont extraites du 
sol, souvent avec des conséquences désastreuses pour l’environnement et les populations. 
Elles sont ensuite transformées puis utilisées pour la fabrication d’outils, d’objets, et de 
machines. Ces produits sont acheminés par camions, bateaux ou avions, par fois sur de très 
longues distances jusqu’au consommateur final. Une fois le cycle de vie des produits terminé, 
ils finissent dans les décharges ou ils sont incinérés.  

A l’opposé, dans le modèle moderne d’économie circulaire, le fonctionnement des 
activités est en circuit fermé où les déchets de certains agents économiques – entreprises ou 
consommateurs – deviennent des matières premières pour d’autres, ce qui limite l’extraction 
de matières premières. Les matières premières secondaires issues du recyclage et de la 
valorisation de déchets sont utilisées, c’est ce qu’on appelle l’éco-conception. La fabrication 
se fait localement pour limiter la distance de transport tout en privilégiant les sources 
d’énergies renouvelables. Enfin, le cycle de vie des produits est renouvelé par recyclage et 
valorisation puis réutilisation. 

Cette notion d’éco-conception nous semble importante dans la mesure où elle met fin à 
l’obsolescence programmée des produits, inscrite depuis longtemps dans les habitudes de 
production et de consommation. Pour ce faire, il faut privilégier un approvisionnement 
durable en matières premières pour limiter – et idéalement supprimer – les externalités 
négatives au niveau social et environnemental, encourager la fabrication de produits 
recyclables et facilement réparables pour une durée de vie allongée, développer l’économie de 
la fonctionnalité qui privilégie l’usage (par offre ou vente) d’un bien ou service (à des 
entreprises, individus ou territoires) tout en restant à la propriété d’autres agents, consommer 
de manière responsable en sélectionnant les produits dont l’impact environnemental est limité, 
recycler et valoriser les déchets pour en faire des matières premières secondaires, et enfin 
développer l’écologie industrielle (management environnemental) et territoriale (économie 
institutionnaliste et géographie économique) pour optimiser l’usage des ressources au niveau 
d’un écosystème d’entreprises. Cela revient en fait à réaliser une transition consistant à 
changer le fonctionnement de l’économie. 

En définitive, l’économie circulaire s’inscrit dans une démarche de développement 
durable. Elle contribue à la lutte contre le réchauffement climatique, encourage le recyclage et 
la valorisation des déchets. Cette notion contient également l’idée que les nouveaux modèles 
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de production et de consommation liés à l’économie circulaire peuvent être générateurs 
d’activités et de création d’emplois durables et non délocalisables. L’économie circulaire fait 
partie du champ de l’économie verte et ses enjeux sont à la fois environnementaux, 
économiques et sociaux. 

L’objectif de cette communication est d’apporter un éclairage sur la notion d’économie 
circulaire qui nous semble d’une grande importance dans la recherche du développement 
durable, et ce à travers quelques éléments de l’expérience française. 

1. Définition du concept d’économie circulaire 
L'économie circulaire s'inspire notamment des travaux de Michael Braungart et de 

William McDonough ou plus exactement de leur formulation de la théorie Du berceau au 
berceau (formalisée en 2002).  

Le premier livre sur l'économie circulaire en langue française paraît en 2009 (Économie 
circulaire : l'urgence écologique) écrit par Jean-Claude Lévy, et attire alors l'attention des 
écologistes et des médias. 

En tant que théorie, l'économie circulaire est compatible avec les théories de l'économie 
de la frugalité ou de la décroissance ou de la sobriété heureuse. Elle semble cependant 
également compatible avec un modèle classique optimisé et intégrant l'écoconception, mais 
reposant toujours sur le recyclage rapide d'objets rendus désuets par la mode et la publicité ou 
par une obsolescence technique programmée. 

Il est important de préciser que l'économie circulaire n'est ni l'économie du déchet et ni 
celle du recyclage. Elle regroupe un ensemble de nouvelles pratiques, hiérarchisées selon 
leurs impacts, visant à optimiser l'utilisation des ressources (matières et énergies).  

Ainsi, une tentative de définition de l'économie circulaire a été fournie par l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) : « L’économie circulaire est un système de production, d’échanges 
et de partage permettant le progrès social, la préservation du capital naturel et le 
développement économique tel que défini par la commission de Brundtland. Son objectif 
ultime est de parvenir à découpler la croissance économique de l'épuisement des ressources 
naturelles par la création de produits, services, modèles d’affaire et politiques publiques, 
innovants prenant en compte l’ensemble des flux tout au long de la vie du produit ou service. 
Ce modèle repose sur une utilisation optimum des ressources et sur la création de boucles de 
valeur positives. Il met notamment l'accent sur de nouveaux modes de conception, production 
et consommation, le prolongement de la durée d’usage des produits, la réutilisation et le 
recyclage des composants ». 

Cette définition peut se traduire par une illustration de l’Institut de l’économie circulaire 
(IEC) en France, inspirée de la fondation « Ellen MarcArthur », qui comporte des boucles de 
valeurs dans cette nouvelle économie :    

- les produits doivent être conçus pour être sobres, lors de leur construction comme de 
leur usage, 

- les produits doivent être conçus de façon à être réparables et leur maintenance prévue,  
- les produits doivent être réutilisés, mutualisés, leur usage doit être maximisé, 
- les produits doivent être démontables en vue du réemploi des sous-systèmes 

fonctionnels qui fournissent la construction de nouveaux produits, 
- les éléments ne pouvant plus être remanufacturés sont recyclés dans la mesure du 

possible. 
En France, l’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de 

produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et les 
gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des 
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déchets. Il s’agit de rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, 
consommer, jeter). Dans ce pays, la définition la plus largement considérée est celle donnée 
par l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) :«  L'économie 
circulaire est un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du 
cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en permettant le bien-être des 
individus ». 

Les deux définitions (ONU et France) situent l'économie circulaire comme une 
déclinaison opérationnelle aux principes fondateurs du développement durable. La 
concrétisation des nouvelles boucles de valeur promues par l'économie circulaire, vise en effet 
à répondre à l'ensemble des problématiques sociales, économiques et environnementales liées 
à nos modes actuels de production et de consommation. 

Schéma n° 1 : Les principaux domaines d’action de l’économie circulaire 

 
Source : ADEME. 

Premier domaine : Demande et comportement des consommateurs 
Premier pilier : Allongement de la durée d’usage 
L’allongement de la durée d’usage par le consommateur conduit au recours à la 

réparation, à la vente ou don d’occasion, ou à l’achat d’occasion dans le cadre du réemploi ou 
de la réutilisation. Il comprend les actions suivantes : 

- Réemploi, 
- Réparation, 
- Réutilisation. 
Deuxième pilier : Consommation responsable 
La consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il soit acteur économique 

(privé ou public) ou citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les 
impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (biens ou service). 
Elle comprend les actions suivantes : 

- Achat, 
- Consommation collaborative, 
- Utilisation. 
Deuxième domaine : Gestion des déchets 
Troisième pilier : Recyclage (matière et organique) 
Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues de déchets. 
Troisième domaine : Offre des acteurs économiques 
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Quatrième pilier : Extraction/exploitation et achats durables 
Il s’agit d’une exploitation efficace des ressources en limitant les rebutsd’exploitation et 

l’impact sur l’environnement notamment dans l’exploitation des matières énergétiques et 
minérales (mines et carrières) ou dans l’exploitation agricole et forestière tant pour les 
matières/énergie renouvelables que non renouvelables ». Ce pilier recouvre l’activité d’achat 
des opérateurs économiques privés et publics (entreprises et collectivités). 

Cinquième pilier : Eco-conception( produits et procédés) 
L’écoconception vise, dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service, à 

prendre en compte l’ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts environnementaux. 
Pour cela les outils et les mesures d’accompagnements doivent exister.. 

Sixième pilier : Ecologie industrielle et territoriale 
Dénommée aussi symbiose industrielle, l’écologie industrielle et territoriale constitue un 

mode d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de 
besoins. Elle vise à optimiser les ressources sur un territoire, qu’il s’agisse d’énergies, d’eau, 
de matières, de déchets mais aussi d’équipements et d’expertises, via une approche 
systémique qui s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. 

Septième pilier : Economie de la fonctionnalité 
L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la possession et tend à vendre des 

services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. 
L’économie circulaire n’est toutefois pas limitée à l’addition de bonnes pratiques 

individuelles. L’intégration de la chaîne de valeur et la coopération multi-acteurs sont 
indispensables à la mise en place des réponses systémiques aux enjeux de ressources de XXIe 
siècle. Ces piliers ne peuvent et ne doivent pas être considérés indépendamment les uns des 
autres. Par exemple, l’éco-conception, l’écologie industrielle et l’économie de fonctionnalité 
contribuent fortement à l’allongement de la durée de vie des produits et le recyclage. De 
même, l’approvisionnement durable ou la consommation responsable s’appuient sur 
l’utilisation de produits durable ou recyclés. 

Donc, en opposition avec l’économie classique dite linéaire, qui produit de la richesse 
sans se préoccuper de préserver les ressources, l’économie circulaire apporte sa réponse aux 
enjeux du monde de demain, et ce en raison des avantages suivants : 

Avantages environnementaux : 
- Réduction de la consommation des ressources (matières premières, eau, énergies), par la 

diminution du gaspillage, la fin de l’obsolescence programmée et la systématisation du 
recyclage. 

- Réduction induite des émissions de gaz à effet de serre (lutte contre le réchauffement 
climatique)… 

Avantages socio-économiques : 
- Réduction et rationalisation des dépenses d’échelle des entreprises (meilleure 

compétitivité). 
- Sécurisation relative des approvisionnements en matières premières. 
- Opportunités de développement sur de nouveaux secteurs d’activité (recyclage, 

innovations techniques…). 
- Créations d’emplois induites. 
- Responsabilisation des entités de production, en harmonie avec celle des 

citoyens/consommateurs… 
La concrétisation de ces avantages par le développement de l’économie circulaire passe 

par l’adoption d’engagements réciproques de la part des parties prenantes politiques, 
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économiques et civiles qui prennent en compte le moyen terme au-delà des contraintes 
immédiates du marché. 

A titre d’exemple l’économie circulaire se traduit comme suit pour le cas du coton : 
Dans l’économie circulaire, un vêtement usagé peut être réutilisé pour fabriquer par 

exemple la garniture d’un canapé. Celle-ci peut à son tour être transformée en laine 
d’isolation pour le bâtiment. Les fibres de coton, qui n’ont subi aucun traitement chimique 
retournent ensuite à la nature et sont réutilisées pour fabriquer du coton bio. Ce même coton 
servira ensuite à fabriquer un vêtement. 

 
Schéma n°2 : L'économie circulaire à travers l’exemple du coton 

 
Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leconomie-circulaire. 

On constate que l’économie circulaire peut se définir comme un modèle économique 
(production et échanges) qui, dans l’idéal, fonctionne en boucle et réutilise systématiquement 
les déchets générés. En pratique, elle vise à limiter au maximum la consommation de matières 
premières, d’eau et l’utilisation des énergies non renouvelables, tout en prévoyant, dès la 
conception du produit (bien ou service), une durabilité optimale et la réutilisation ou le 
recyclage des matériaux en fin de cycle de vie. C’est donc un concept intégré, un concept qui 
fait appel aux principes de l’économie verte et à l’outil que représente le Cycle de vie d’un 
produit (CVP). 

2-L’expérience française 
En France le concept d'économie circulaire fut médiatisée à l'occasion du Grenelle de 

l'environnement en 2007. Il a officiellement été abordé à travers la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015. Cette loi a en effet reconnu la transition 
vers une économie circulaire comme un objectif national et comme l’un des piliers du 
développement durable. Cette loi a donné la définition suivante pour l’économie circulaire 
(code de l'environnement, article L.110-1-1) : 

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique 
linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation 
sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, 
par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi 
des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, 
à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. » 

Cette loi a par ailleurs défini des objectifs ambitieux liés à l’économie circulaire, comme 
celui d’une augmentation de 30% à l’horizon 2030 du rapport entre le PIB et la 
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consommation intérieure de matières : il s’agit de produire en utilisant moins de matières, afin 
de découpler la croissance de la consommation de matières. 

La loi contient d’importantes avancées en matière de production durable (interdiction des 
sacs plastiques, pénalisation de l’obsolescence programmée…) et de consommation durable 
(lutte contre le gaspillage alimentaire…). 

Elle contient également des objectifs structurants concernant la prévention et la gestion 
des déchets : 

- Prévention des déchets : réduire de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés, 
et stabiliser les quantités de déchets d’activités économiques produits en 2020 par rapport à 
2010, 

- Recyclage : atteindre 65 % en 2025 de recyclage pour les déchets non dangereux non 
inertes, 

- Réduire de moitié la mise en décharge en 2025 par rapport à 2010. 
En 2015, la législation précise une hiérarchie des priorités en matière d’utilisation des 

ressources, privilégiant le recyclage et les ressources renouvelables. 
En 2016, de nouvelles dispositions prévoient la mise en œuvre d’un plan de 

programmation sur cinq ans, dans le cadre d’une transition d’envergure nationale vers 
l’application des principes de l’économie circulaire. 

L'année 2017 a été marquée par le lancement par le Ministre de la Transition écologique 
et solidaire d'une feuille de route pour mettre en place les outils opérationnels pour passer d'un 
modèle économique linéaire à un modèle fondé sur le cycle de vie du produit appréhendé 
comme une ressource. 

Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la 
France s’est fixée des objectifs ambitieux pour s’engager dans la transition vers une économie 
circulaire. Publiée le 23 avril 2018, « la feuille de route économie circulaire » propose ainsi de 
passer à l’action en présentant des mesures concrètes afin d’atteindre ces objectifs. Mais l’un 
des défis principaux est celui de la mobilisation de tous – citoyens, collectivités, entreprises, 
associations, administrations, acteurs de la recherche et du développement dans tous les 
territoires – pour un réel passage à l’acte. 

Les objectifs de « la feuille de route économie circulaire » sont : 
- Réduire la consommation de ressources liée à la consommation française : réduire de 

30% la consommation de ressources par rapport au PIB à l’horizon 2030 par rapport à 2010, 
- Réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par 

rapport à 2010, 
- Tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025, 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre : économiser l’émission de 8 millions de 

tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au recyclage du plastique, 
- Créer 500 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers nouveaux 
Les étapes de cette « feuille de route économie circulaire » sont : 
- Lancement le 24 octobre 2017 des travaux d’élaboration de la feuille de route de 

l’économie circulaire, 
- Travail des parties prenantes au sein de 4 ateliers : territoires, plastiques, 

consommation/production durables, instruments économiques, 
- Consultation citoyenne via une plateforme en ligne en novembre 2017, 
- Mission spécifique confiée par le Premier ministre sur l’avenir des filières à 

responsabilité élargie des producteurs (REP) (rapport remis le 14 mars 2018), 
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- Synthèse des propositions issues des ateliers et présentée aux parties prenantes en 
janvier 2018. 

- Deuxième consultation citoyenne sur la pré-feuille de route construite à partir de cette 
synthèse, entre le 6 février et le 25 février 2018. Avec plus de 3000 contributions et près de 30 
000 votes, cette seconde consultation a confirmé le fort intérêt des citoyens pour l’économie 
circulaire. 

Des groupes de travail spécifiques ont été lancés par l’État pour poursuivre les échanges 
entre les différents acteurs (collectivités, entreprises, ONG, …), identifier les outils les plus 
pertinents pour répondre aux objectifs de la feuille de route et leurs modalités pratiques de 
mise en œuvre. Des groupes de travail ont également été lancés pour que les acteurs de la 
filière plastique mettent en place des engagements en matière de résine plastique. Pour cela, 
l’économie numérique constitue une opportunité en permettant notamment la mise en réseau, 
l’accès à l’information et à la donnée pour le citoyen, l’aide à la décision et la production de 
nouveaux services. 

Les principaux outils utilisés pour la mise en pratique de l’économie circulaire sont : 
- l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) créée en 1991, 
- l’Institut de l’économie circulaire (IEC) lancé en 2013, 
- l’Association Orée créée en 1992 (regroupant universités, entreprises, collectivités et 

associations pour la protection de l’environnement). 
En plus de l’Etat et des entreprises, les collectivités territoriales (voir schéma ci-dessous) 

contribuent à l'efficacité du tri, en veillant à ce que la collecte séparée des déchets 
d'emballages et de papiers graphiques, soit organisée selon des modalités harmonisées sur 
l'ensemble du territoire national. 

Au final, il s’agit pour la France de faire en sorte que l’économie circulaire va en outre 
contribuer à l’atteinte de certaines des cibles des objectifs du développement durable (ODD) 
de son Agenda 2030.  

Schéma n°3 : Cercle vertueux de l’économie circulaire en France 

 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_circulaire#cite_note-1 

Quelques autres conceptions de l’économie circulaire dans le monde 
-Japon : mise en application des 3 R (réduire, réutiliser, recycler), en raison de son 

manque de ressources naturelles et de pénurie d’espace, notamment pour le stockage et 
l’enfouissement des déchets.  

- Allemagne : optimisation de l’utilisation des matières par un découplage entre la 
croissance économique et la consommation de matières. 

- Chine : réduction de la dépendance aux matières premières et à l’énergie, réduction des 
GES (gaz à effet de serre) et des impacts environnementaux. 
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Conclusion 
Concept à géométrie variable(pour certains auteurs l’économie circulaire représente une 

éco-bénéficience, alors que ce qui est recherché est l’éco-éfficacité), l’économie circulaire est 
envisagée comme un levier de croissance économique tout en visant l’économiedes 
ressources et la protectionde l’environnement. Elle nécessite des lois adaptées et des 
démarches efficaces au niveau de la conception ; et s’appuie sur la recherche scientifique et 
l’investissement au stade de l’application. Produire en respectant la nature, consommer sans 
gaspiller ainsi que recycler les déchets ; nécessitent l’engagement de tous les acteurs socio-
économiques : entreprises, universités, collectivités locales et société civile. 

Concernant l’expérience d’économie circulaire française, cette dernière a révélé la 
nécessité de : 

-En phase de réflexion : fédérer et impliquer tous les acteurs et experts concernés dans 
une démarche collaborative, mutualiser les compétences et les ressources, de manière à mener 
des réflexions collectives sur les sujets associés à l’économie circulaire, 

- En phase d’action : faciliter la création de synergies entre acteurs afin de favoriser 
l’émergence de projets multipartites, 

- En phase d’encadrement : faire évoluer la législation et la réglementation pour 
dynamiser l’économie circulaire.  
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Resumé  
    L'économie circulaire représente le nouveau modèle économique souhaité dans le monde, ce qui 
compense une économie linéaire qui dépend de l'utilisation des ressources pour obtenir des produits 
puis les transformer en déchets inutilisables, alors que l’économie circulaire est un système 
économique visant à reconstituer le capital, à améliorer le rendement des ressources et à en tirer le 
meilleur parti en réduisant les déchets, en recyclant les produits et les matières premières à tous les 
étapes. 
    Le principe d'une économie circulaire est l'utilisation optimale des ressources, ce qui permet de 
tirer profit à la fois de l'économie et de l'environnement, contribuant ainsi au développement durable 
qui est devenu une priorité pour le monde.  
Mots clés: L'économie circulaire- développement durable- modèle économique- économie linéaire.   
Jel Codes Classification : F63, F64,Q56 

 
 ملخص

االقتصاد الدائري النموذج االقتصادي اجلديد املرغوب فيه يف العامل ، والذي يعوض االقتصاد اخلطي الذي يعتمد على استخدام املوارد  ميثل     
ت غري صاحلة لالستعمال، يف حني أن االقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف إىل جتديد رأس ا ملال ، للحصول على املنتجات مث حيوهلا إىل نفا

ت ، ومنتجات إعادة التدوير واملواد اخلام يف كل مرحلة  .وحتسني كفاءة املوارد وحتقيق أقصى استفادة منها عن طريق احلد من النفا
لتايل املسامهة يف التنمي      ستدامة اليت ة املمبدأ االقتصاد الدائري هو االستخدام األمثل للموارد ، مما جيعل من املمكن االستفادة اقتصاد و بيئيا و

لنسبة للعامل  .أصبحت أولوية 
 .االقتصاد اخلطي - النموذج االقتصادي -التنمية املستدامة -االقتصاد الدائري :الكلمات املفاتيح

 JEL :F63 ،F64 ،Q56التصنيف 
  
INTRODUCTION 
 Dans un monde aux ressources limitées, il est urgent de développer de nouveaux 
modèles économiques, en ce sens que le modèle industriel de consommation et d'élimination 
des produits ,Il est considéré comme un modèle économique non durable, avec une approche 
globale pour adopter les concepts de durabilité dans son concept global. Une économie 
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circulaire «durable» consiste à utiliser moins de ressources dans les processus de fabrication 
et à modifier les pratiques en vigueur pour la mise au rebut du produit dans les déchets, afin 
de le réutiliser (recyclage, recyclage ou recyclage du produit) (c’est-à-dire que les produits et 
leurs composants peuvent être réparés, recyclés puis récupérés comme matière première). 
Pour démarrer un autre processus de fabrication). 
 Une économie circulaire est une économie dynamique qui vise à changer notre 
mode de vie en adoptant le développement et l'innovation dans l'industrie et la consommation. 
En effet, les entreprises et un certain nombre de pays ont commencé à adopter une approche 
plus circulaire de la production, de la consommation et des possibilités de promouvoir 
l’innovation, en tant que composante essentielle de la politique des pays ou des organisations 
et des entreprises du monde entier. 
 L’économie circulaire est présentée comme un nouveau modèle économique 
soucieux de modifier toutes les méthodes de production et tous les modes de consommation 
non durables. Son objectif est de préserver la valeur des produits, des matériaux et des 
ressources dans l’économie le plus longtemps possible avant de l’utiliser et de réduire 
considérablement le gaspillage. L'économie circulaire contribue à améliorer l'efficacité, à 
réduire la consommation d'électricité et les émissions de CO2, à moderniser le système 
économique et à créer des emplois durables. En revanche, l’économie linéaire traite les 
matières premières puis les fabrique comme un produit et met fin au cycle d’utilisation en les 
éliminant comme des déchets (industrie, utilisation, élimination). Contrairement à l'économie 
circulaire, qui traite de la durée de vie du produit, on l'appelle aussi «berceau au tombeau» dès 
la conception, la production et la consommation, puis les déchets. 
 Considérant que le développement durable vise à optimiser l'utilisation des 
ressources pour répondre aux souhaits des générations actuelles tout en assurant l'avenir des 
générations futures, Cela nous amène à la question suivante : Comment l'économie 
circulaire contribue au développement durable ? 
 Pour répondre à la question, nous avons divisé notre recherche en deux axes comme 
suit: 
Le premier est consacré au cadre théorique de l'économie circulaire et du développement 
durable. 
Le deuxième axe, à travers lequel nous avons essayé de clarifier les contributions les plus 
importantes de l’économie circulaire à la réalisation des dimensions du développement 
durable. 
I-CADRE THEORIQUE DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’économie circulaire redéfinit notre modèle économique traditionnel, fondé sur le 
schéma linéaire « extraire – produire – consommer – jeter », qui a atteint ses limites. En 
économisant ses ressources, la ville circulaire favorise la croissance, crée des emplois, 
sécurise ses approvisionnements et réduit ses émissions de CO2. Dans des boucles locales, 
elle incite les acteurs du territoire à recycler et prolonger la durée d’usage des matières. Elle 
met en place des économies de la fonctionnalité pour partager les infrastructures et les 
services1. 
 L’application d’une économie circulaire par les pays leur permet d’atteindre les 
objectifs de développement durable qui visent à optimiser l’utilisation des ressources. 
1-DEFINITION D’ECONOMIE CIRCULAIRE  
- le concept d’économie circulaire, permet aujourd’hui une prise en compte plus large des 
champs qui y sont liés : production et offre de biens et service responsables, consommation 



 
Khalida Mohammed Belkebir, 
Fatma Zohra Medani 
 

 

 
ة عین الدفلى بجامعة 654 ة في وال ة و المقاوالت ة المحل ــــــــــــــــ مخبر التنم انة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س مل  الجزائر-خم

 

L'ECONOMIE CIRCULAIRE EN TANT  QUE LEVIER DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

responsable, recours au réemploi et à la réparation, recyclage, usages et besoins, gestion 
territoriale des matières et de l’énergie.2 
- Le concept d’économie circulaire naît de l’idée selon laquelle un déchet peut, une fois 
convenablement traité, redevenir une ressource,  
formant ainsi une boucle dans la chaîne de production et de consommation.3 
- L‘économie circulaire est un terme générique pour une économie qui est réparatrice par 
nature. Les flux de matières sont de deux types, des matières biologiques, qui ont vocation à 
retourner à la biosphère, et des matières techniques, qui ont vocation à circuler avec une perte 
de qualité aussi faible que possible, tour à tour entraînant le changement vers une économie 
alimentée finalement par de l’énergie renouvelable.4 
- L’économie circulaire est une approche globale dont l’objectif principal est de moins puiser 
dans le capital naturel pour réaliser notre activité humaine. Autrement dit, faire en sorte de 
vivre mieux en consommant moins d’énergie et de matière5 
 

Figure n° 01 : schéma de L‘économie circulaire 

 
Source: Chalot, Francis   )2019 ( , Economie circulaire, un nouveau paradigme écueils et promesses, 
l’encyclopédie du développement durable, n°259, P  06. 
 
2- LES PILIERS DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
L’économie circulaire est basée sur un ensemble de piliers que nous allons présenter ci-
dessous :6 
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2-1- ÉCOCONCEPTION 

L’économie circulaire se base dans un premier temps sur la conception de produits 
durables, pensés dans un objectif de réduction des impacts environnementaux à chaque étape 
de leur cycle de vie. 
2-2- ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 

L’écologie industrielle est une pratique récente, apparue au Danemark en 1970, qui 
vise à limiter les impacts de l’industrie sur l’environnement à l’échelle d’un territoire. C’est 
un mode d’organisation entre différentes entreprises, fondé sur la mutualisation et l’échange 
de déchets, matières premières, énergie, services. 
2-3- ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITE 

L’économie de la fonctionnalité étudie les démarches de commercialisation d’un 
usage plutôt que d’un produit, valorisées dans le modèle circulaire pour les bénéfices sur 
l’allongement de la durée de vie des produits. 
2-4- LES 3 R : REEMPLOI, REPARATION, REUTILISATION 

Le réemploi, la réparation et la réutilisation participent au prolongement de la durée de 
vie des produits et sont donc trois démarches valorisées par l’économie circulaire. 
2-5-LE RECYCLAGE 

Le recyclage est une étape importante de l’économie circulaire. Son objectif est la 
transformation des déchets en de nouvelles matières premières, appelées  matières premières 
secondaires. 
3-TROIS DOMAINES D’ACTION 
   Les principes de l'économie circulaire peuvent être appliqués à travers trois domaines 7 
3-1- LA PRODUCTION ET L’OFFRE DE BIENS ET DESERVICES DES ACTEURS 
ECONOMIQUES  

Extraction / Exploitation et achats durables : l’approvisionnement durable constitue un 
mode d’exploitation/extraction des ressources naturelles limité et efficace, en réduisant les 
rebuts d’exploitation et l’impact sur l’environnement. Il concerne notamment l’exploitation 
des matières énergétiques et minérales (mines et carrières) ou l’exploitation agricole et 
forestière tant pour les matières/énergies renouvelables que non renouvelables. Les acteurs 
économiques publics et privés doivent s’appuyer sur des achats durables dans leurs 
approvisionnements. 
3-2- LA CONSOMMATION AU TRAVERS DE LA DEMANDE ET DU 
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR (ECONOMIQUE OU CITOYEN)  

  la consommation responsable doit conduire le consommateur, après s’être interrogé 
sur la pertinence/ nécessité d’acheter, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts 
environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (biens ou service). 
3-3- LA GESTION DES DECHETS APRES RECUPERATION ET 
TRANSFORMATION POUR LES REINTRODUIRE DANSUN CYCLE DE 
PRODUCTION, ET AINSI FERMER LA BOUCLE : 

 le recyclage vise à transformer les déchets en matières réutilisables. Aujourd’hui 
appliqués à de nombreuses activités, ces domaines d’actions sont à mobiliser de manière 
imbriquée et transversale pour développer toute la profondeur du « modèle » économie 
circulaire. 
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Figure n° 02 : Les piliers et les domaines d’économie circulaire 

 
Source : Geldron A., fiche technique « Économie circulaire : notions », Ademe, octobre 2014, P : 4, disponible 
sur http://www.ademe.fr/,consulte le 10-10-2019. 
 
4- LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
    Dans la compétition mondiale entre les pays pour le développement de tous les 
secteurs de l’État et pour acquérir un avantage concurrentiel sur les marchés internationaux - 
et pour pouvoir rester fermement dans l’arène du commerce international dans tous les 
domaines, la notion de développement durable est devenue la base des priorités économique, 
politique, sociale et démographique. 
4-1- LA DEFINITION DE DEVELOPPEMENT  
- un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins.8 
- Le développement durable est présenté sous la forme d`une interdépendance entre les trois 
dimensions économiques, sociales et environnementales. la représentation de ces trois 
dimensions en trois sphères fait partie aujourd’hui du langage courant aux niveaux 
académique et professionnel.9 
4-2-LES DIMENSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
    L'application du développement durable passe par la réalisation de ses trois dimensions, à 
savoir les dimensions sociale, économique et environnementale. 
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A- LA DIMENSION SOCIALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
   Le développement, par définition, se traduit par des changements structurels 
qui surviennent au sein d’une réalité socio-économique complexe. Vouloir introduire, dans ce 
contexte, la durabilité demande d’examiner plus précisément les dimensions à travers les 
quelles elle s’exprime.10 
   Le contenu de la dimension humaine et sociale du développement durable reste 
néanmoins à préciser. En effet, le concept de développement humain et social recouvre 
plusieurs composantes et constitue un champ de recherche encore récent. On peut toutefois se 
risquer à définir le développement humainement et socialement durable comme la recherche 
d’un développement qui assure l’amélioration du bien-être humain (ou son maintien), ce 
dernier étant déterminé par des caractéristiques personnelles (éducation, santé, libertés 
individuelles…) ou collectives (cohésion sociale, niveau et répartition des richesses…).11 
B- LA DIMENSION ENVIRONNEMENTAL 

   L’environnent réduire les émissions de gaz à effet de serre et de toute autre 
substance affectant la couche d’ozone; permettre une meilleure utilisation et une meilleure 
gestion de l’énergie; protéger la biodiversité; etc.12 

  L’environnent désigne l’ensemble des conditions naturelles susceptibles d’agir sur 
les organismes vivants et les activités humaines et dont certains éléments peuvent directement 
subvenir à leurs besoins. Le développement durable cherche à minimiser l’impact des 
activités humaines sur l’environnement, de sorte à préserver les ressources naturelles, les 
écosystèmes, la biodiversité, nécessaires à l’épanouissement de l’homme sur plusieurs 
générations. Il cherche le compromis idéal entre satisfaction des besoins humains et 
préservation de l’environnement.13 
C- LA DIMENSION ÉCONOMIQUE  
   l’économie est un pilier qui occupe une place prééminente dans notre société de 
consommation. Le développement durable implique la modification des modes de production 
et de consommation en introduisant des actions pour que la croissance économique ne se fasse 
pas au détriment de l'environnement et du social.14 

Figure n° 03 : Les dimensions du développement durable 

 
Source : Jean-luc dubois et françois-régis mahieu (2002), la dimension sociale du développement durable, 
Article publié dans Développement durable ? Doctrines, pratiques, évaluations, Editions IR, P76. 
II- LES OPPORTUNITÉS DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
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  L’économie circulaire a de plus en plus le vent en poupe auprès des entreprises 
et des responsables politiques, puisque des opportunités intéressantes ont été identifiées, Si les 
pays procèdent à une transition vers une économie circulaire, son impact se fera sentir dans 
l’ensemble de la société.  
  S'appuyer sur une économie circulaire pour parvenir à un développement 
durable n'est pas un hasard, mais c’est le résultat de ses contributions, que ce soit sur le plan 
économique, social ou environnemental  
1-LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
  Les contributions de l’économie circulaire à l’aspect économique peuvent être résumées ci-
dessous15 :  
1-1- CROISSANCE ECONOMIQUE  

  La croissance économique, telle que définie par le PIB, peut  être atteinte 
essentiellement grâce à une combinaison de revenus en hausse générés par les activités 
circulaires des marchés émergents, et de la réduction des coûts de production attribuable à une 
utilisation plus efficace des intrants. 
1-2- POTENTIEL DE CREATION D’EMPLOIS 
   Les opportunités d’emplois ne se limiteraient pas à la refabrication et à la croissance 
au sein des grands  groupes ; la situation de l’emploi dans un système d’économie circulaire 
est riche et  variée. Des emplois seront créés dans l’ensemble des secteurs de l’industrie, grâce 
au développement de dispositifs locaux de logistique inverse, dans les petites et moyennes 
entreprises, grâce à la hausse de l’innovation et de l’entrepreneuriat, et à un nouveau modèle 
économique basé sur les services. 
1-3- INNOVATION 

  L’ambition de remplacer des produits dont le cycle de vie est à sens unique, par 
d’autres de type « circulaire par nature » et qui créent des réseaux logistiques inverses et 
d’autres systèmes destinés à soutenir l’économie circulaire une incitation efficace aux idées 
nouvelles.   Une économie plus innovante favorise  un taux de progrès technologique plus 
élevé, des matériaux plus performants, une  
meilleure rentabilité de la main-d’œuvre, une meilleure efficacité énergétique et des 
opportunités de profits plus nombreuses pour les entreprises. 
2- LES OPPORTUNITÉS ENVIRONNEMENTALES 
   L’Économie circulaire permet de réduire les impacts environnementaux de l’activité 
humaine. Les études menées sur le sujet se sont concentrées plus particulièrement sur la 
réduction des gaz à effet de serre (GES)16, notamment par la gestion des matières résiduelles. 
Dans l’ensemble, les études montrent qu’il peut y avoir une diminution des GES de plusieurs 
points de pourcentage selon les scénarios étudiés. L’optimisation de l’utilisation des 
ressources – primaires comme secondaires – pourra aussi réduire la consommation d’eau, 
d’énergie, d’engrais ainsi que les besoins en extraction de matières premières vierges17. 
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, C’est le principe de transition vers une 
économie plus circulaire. Car les objets et biens consommés au quotidien se composent de 
matières premières, qu’elles soient primaires (issue de l’exploitation et de l’extraction) ou 
secondaires (issue du recyclage). Une fois consommés et arrivés en fin de vie, ces objets ou 
ces biens peuvent souvent être valorisés : soit en leur donnant une seconde vie, soit en 
récupérant les matières premières qui les constituent. Nos déchets sont alors avant tout des 
gisements de matériaux, donc des ressources à valoriser. C’est pourquoi la transition vers 
l’économie circulaire implique aussi une meilleure gestion des déchets.18 
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CONCLUSION 
 En raison des développements mondiaux dans divers domaines et de la prise de 
conscience croissante des consommateurs, ainsi leurs désir croissant de vivre dans le bien-
être, tout cela a conduit à une utilisation excessive des ressources ainsi qu'à une augmentation 
des déchets qui menacent la richesse environnementale dans le monde. 
 L’économie circulaire est axée sur le recyclage, la réduction et la réutilisation 
des ressources matérielles et l’utilisation des déchets en tant que ressource permettant 
d'atteindre l'objectif global qui consiste à séparer la croissance économique de l'utilisation des 
ressources et des impacts environnementaux associés, et considérons que le développement 
durable est un développement à long terme qui prend en compte les droits des générations 
futures sur les ressources de la terre et cherche à les protéger, Il cherche également a réaliser 
les besoins fondamentaux et essentiels des aliments, des vêtements et des besoins en matière 
de santé et d’éducation qui permettent d’améliorer les conditions physiques et sociales de 
l’être humain sans porter atteinte à la biodiversité, il est donc devenu nécessaire d'adopter une 
économie circulaire par tous les pays du monde Afin d'assurer un développement durable. 
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Resumé  
Les déchets représentent des sérieux problèmes pour l’humanité en termes de quantité et de risques. 
Pour cela, la problématique de traitement de déchets a pris sa place dans les politiques économiques 
en développant une économie circulaire et même dans les politiques environnementales en éliminant 
leur impact nocif sur l’environnement. 
L’Algérie de sa part a amorcé des stratégies et des politiques ambitieuses dans le domaine à travers la 
création d’un ministère dédié pour l’environnement et les énergies renouvelables. La valorisation de 
déchets a pris sa place dans ce secteur à travers le lancement de plusieurs investissements relatifs aux 
traitements de déchets, le recyclage et la création des entreprises dans le domaine. 

L’objectif de notre intervention est de savoir le rôle de ce nouveau créneau d’investissement dans le 
développement de l’économie nationale à travers la création de nouveaux emplois, diversification de 
l’économie nationale, économie de la matière première ainsi que l’économie de l’énergie   . 

Mots clés: Economie circulaire, Valorisation des déchets, Investissement, Recyclage, Algérie.  
Jel Codes Classification : Q51,, Q 53, Q57. 

 
 ملخص

ت هي مشكلة خطرية للبشرية من حيث الكمية واملخاطر ا يف السياسات . النفا ت مكا االقتصادية من هلذا السبب، اختذت مشكلة معاجلة النفا
ثريها الضار على البيئة   .خالل تطوير االقتصاد الدائري وحىت يف السياسات البيئية من خالل القضاء على 

ال من خالل إنشاء وزارة خمصصة للبيئة والطاقات املتجددة اختذت عملية . من جانبها، اختذت اجلزائر اسرتاتيجيات وسياسات طموحة يف هذا ا
ت وإعادة التدوير وإنشاء شركات يف هذاستعادة  ا يف هذا القطاع من خالل إطالق العديد من االستثمارات املتعلقة مبعاجلة النفا ت مكا ا النفا

ال   .ا
تصاد الوطين، اهلدف من مداخلتنا هو معرفة دور هذا القطاع اجلديد لالستثمار يف تنمية االقتصاد الوطين من خالل خلق فرص عمل جديدة، تنويع االق

 .اقتصاد املواد األولية وكذا اقتصاد الطاقة
ت، االستثمار، إعادة التدوير، اجلزائر :يةالكلمات املفاتيح     .االقتصاد الدائري، استعادة النفا

 JEL :Q57, Q53, Q51صنيف الت
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Introduction :  

L’aspect écologique, économique, social de traitement de déchets a poussé les 
gouvernements à travers le monde d’adopter des stratégies pour éliminer les effets nocifs des 
déchets. Ce concept ne se limite pas aujourd’hui de côté environnemental. Toutefois, le 
traitement de déchets génère des bénéfices économiques importants. 

Il est nécessaire aujourd’hui d’intégrer un changement significatif des comportements et 
des pratiques citoyens et des entreprises, notamment via la mise en place d’une économie plus 
circulaire et plus partagée.4 

Des études antérieures ont été effectuées dans le domaine, tel que les rapports réalisés 
par B.BICOCCH et B.BONNEAUD dans le cadre de la valorisation de déchets comme 
matériaux en Europe, pour savoir l’état des règlementations comme freins et stimulants. 
Aussi, MIQUEL Gérard qui a traité le recyclage et la valorisation des déchets ménagers. Les 
thèses de doctorat ont pris cette problématique dans le centre d’intérêt de la recherche, c’est 
l’exemple de Brahim DJEMACI qui a traité la thématique de la gestion de déchets 
municipaux en Algérie : Analyse prospective et éléments d’efficacité, à l’université de 
ROUEN Normandie en France.  

L’Algérie, comme pour la plupart des pays, a affirmé sa capacité dans le domaine de 
valorisation de déchets à travers le lancement de beaucoup de projets qui vont permettre de 
minimiser les répercussions négatives des déchets sur l’environnement et de récupérer les 
pertes économiques lors de la production de ces déchets. 

Pour cela, une question centrale est posée : Quelle contribution de la valorisation de 
déchet dans la création des investissements durables en Algérie ? 

Pour traiter cette problématique, notre travail est divisé en deux axes : 

 Généralités sur la valorisation de déchets  
 L’expérience algérienne dans l’investissement la valorisation de déchets 

I. Généralités sur la valorisation de déchets 

I. 1 Définition de déchet : 

« Le terme de déchet traduit l’idée de se défaire d’un produit dont une personne physique ou 
morale dispose dont elle n’a plus d’utilité et qui l’embrasse, vers un extraire dont elle préfère 
ne pas assumer la responsabilité et qu’elle souhaite oublier »5 

 

 

 
                                         
4 Jacques de GERLACHE, « Mettre en œuvre les transitions énergétiques : Stratégie intégrative et gestion 
opérationnelle », édition DUNOD, Malakoff, 2019, p 03. 
5Alain DAMIEN, « Guide de traitement de déchets : réglementation et choix des procédés », 7ème édition 
DUNOD, Paris, 2016, p 02. 
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Figure n° 1 : Cycle de vie d’un produit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Arezki CHENANE, revue Compus N° 10, juin 2008, p 31 

Les déchets représentent plusieurs risques :6 

 Un risque pour la santé de l’Homme, 
 Possèdent plusieurs caractéristiques : nocifs, irritants, toxiques, cancérigènes, 

infectieux, inflammables,… 
 Dégradent la qualité des eaux souterraines due à l’infiltration qui contribuent à 

l’alimentation en eau destinée à la boisson, 
 Contribution à la pollution directe de l’air, parce qu’ils dégagent un gaz toxique, 
 Contribuent à la pollution directe de sol à travers des rejets ou des anciens dépôts de 

déchets. 
Tableau n° 1 : La durée de vie des déchets sur l’environnement 

Produits Temps de dégradation 
(années) 

Marceau de coton 1 à 5 ans 
Papier 2 à 5 ans 
Corde 3 à 14 ans 

Pelures d’orange ou trognon de pomme 1 an 
Chaussette en la fine 1 à 15 ans 
Mégots de cigarette 1 à 12 ans 

Brique de la fine 5ans 
Chwing-gum 5 ans 

Chaussures en cuir 25 à 40 ans 
Tissu en nylon 30 à 40 ans 

Boite de conserve 30 à 40 ans 

                                         
6 Ahlem BELAIB, « Etude de la gestion et la valorisation par compostage des déchets organiques génères par 
le restaurant universitaire AICHA OUM ELMOUMININE- wilaya de Constantine », mémoire de magistère 
en biologie et écologie, 2012, p 12-13. 
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Canette en aluminium 50 à 100 ans 
Sac plastique 200 ans 

Bouteilles en plastique 400 ans 
Bouteilles verre 4000 ans 

Source : K. DJONDER, L.HAMASSE, 2017-2018, p 05 
I.2 Classification de déchets : 

Les déchets constituent des mélanges hétérogènes. La composition de ce mélange varie selon 
l’époque (l’été ou l’hiver) et le lieu (la ville ou la compagne). 

On peut classer les déchets selon :7 

 La nature des déchets et ses conséquences sur l’homme et l’environnement : des 
déchets dangereux, des déchets non dangereux et des déchets inertes. 
 
 Déchets dangereux : tout déchet qui a un impact négatif sur l’écosystème. 
 Déchets non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune propriété qui 

rendent un déchet dangereux. 
 Déchets inertes : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, 

chimiques ou biologique importante. 
 Le producteur de déchets :  

 Déchets ménages : le producteur initiale est un ménage. 
 Déchets d’activités économiques 

 Le mode de traitement : 
 Les déchets biodégradables (décomposables) : sont détruit naturellement plus 

ou moins rapidement. 
 Les déchets recyclables : sont des matériaux que l’on peut techniquement 

recycler en utilisant plusieurs méthodes. 
 Les déchets ultimes : qui ne sont plus susceptibles d’être traités dans les 

conditions techniques et économiques du moment. Ce type de déchets est la 
seule à être mis en décharge. 

 Les déchets spéciaux :  
Font partie des déchets toxiques, les déchets radioactifs et déchets nucléaire. Le 
traitement de ce type de déchets est particulier en raison de leur nocivité particulière liée 
à la radioactivité.8 

I.3 Définition de la valorisation de déchets : 

La loi 01-19 du 12 décembre 2001 définit le traitement de déchets comme toute mesure 
pratique permettant d’assurer que les déchets sont valorisés, stockés et éliminés d’une 
manière garantissant la protection de la santé publique et/ ou de l’environnement contre les 
effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. 

                                         
7 - Jean-Michel BALET, « Gestion des déchets », 5ème édition DUNOD, Malakoff, 2016, p 09-10. 
  - Alain DAMIEN, Op.cit, p 07. 
  - https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/differentes-categories-dechets 
8Katia DJONDER, Lynda HAMASSE, «Gestion des déchets ménagers en Algérie : Etat des lieux et 
perspectives », mémoire de master en sciences économiques, université de Bejaia, 2017-2018, p13. 
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La valorisation de déchets est considérée comme un élément important à travers la 
gestion de déchets qui est considéré comme l’un des piliers de l’économie circulaire. 

Figure n° 2 : les sept piliers de l’économie circulaire _ ADEME 

  
Source :https://franfinance.com/actualites/de-leconomie-de-lusage-a-leconomie-circulaire-version-

finale/les-7-piliers-de-leconomie-circulaire-ademe/ 

1.4 L’intérêt de valorisation des déchets :9 

 Préservation des matières naturelles et la limitation des importations des matériaux 
moins couteux que le produit naturelle, 

 Ouverture de nouvelles perspectives dans le domaine, 
 Répartition de financement entre les collectivités locales et le secteur privé, 
 Création d’emplois plus ou moins qualifiés à travers l’installation des unités de 

traitement de déchets. 
En plus, la gestion de déchets comporte des aspects économiques, environnementaux et 
sociaux :10 

 Aspects économiques : 
 Création d’entreprises de traitement de déchets, 
 Baisse de la valeur foncière des terres et des habitants situées à proximité 

d’installation et d’éliminations telles que les centres d’enfouissement technique, 
 Coûts de traitement de déchets, 
 Taxes et redevance d’enlèvement de déchets pour les ménages, 
 Taxes d’enlèvement des déchets et de dépollution et utilisation de technologies plus 

propres pour les entreprises. 
 Aspects sociaux : 

                                         
9 Jean-Michel BALET, Op.cit, p 06. 
10 Salem BENSMAIL, « La problématique de la gestion des déchets solides à travers les modes de traitement 
des déchets ménagers et hospitaliers : Cas de la commune de Bejaia », mémoire de magistère en sciences 
économiques, université Abderrahmane Mira de Bejaia, 2010, p 25-26. 
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 Création d’emploi, 
 Education à l’écocitoyenneté, 
 Sensibilisation des citoyens, 
 Santé des personnes, 
 Influence des taxes et redevances d’enlèvement des déchets sur le revenu des 

ménages. 
 Aspects environnementaux : 
 Dégradation des paysages, 
 Pollution des eaux, des sols et de l’air, 
 Réchauffement climatique par les rejets dans l’atmosphère, 
 Réduction de la quantité des matières première non renouvelables. 

I.5 Les types de traitement de déchets : 

 Traitement par élimination : 
 La mise en décharge : à travers des centres d’enfouissement technique. 
 L’incinération : cette technique représentent beaucoup d’avantages majeurs ; 

d’une part, la quantité des déchets est réduite de 90% et d’autre part, elle permet 
de valoriser la chaleur produite en chauffage et en électricité. 

 La réduction à la source : c’est une technique selon laquelle les produits sont 
conçus et fabriqués pour diminuer le volume des déchets solides et la quantité des 
déchets dangereux dans le flux des déchets solides. 

 Traitement pour la valorisation : 
 La valorisation matérielle (recyclage) : 

Valoriser les déchets c’est de récupérer et réutiliser des matériaux que l’on trouve dans les 
déchets pour fabriquer d’autres nouveaux produits. 
 Recyclage de papier-carton, 
 Recyclage de verre, 
 Recyclage d’aluminium, 
 Recyclage des métaux lourds, 
 Recyclage des déchets plastiques, 
 Recyclage des pneus, 
 Recyclage des déchets mixtes. 
 Le traitement biologique : à travers des réactions lors de la dégradation des plantes.11 

 
I.6 Minimisation des coûts de traitement de déchets : 

Pour minimiser les coûts de traitement et limiter les prélèvements de matériaux dans la nature 
et les nuisances produites, il est indispensable d’adapter une hiérarchie de traitement de 
déchets :12 

                                         
11 - Ahlem BELAIB, Op.cit., p 16-17. 
   - Julia VORBURGER, « Ecologie industrielle et valorisation des déchets », MBA gestion internationale,    
université LAVAL, 2006. 
12 Alain DAMIEN, Op.cit, p 15. 
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 Prévention de la production de déchets : en prenant en considération la conception 
écologique des produits, produits durables ou recyclables. L’objectif est de modifier 
les habitudes de consommation. 

 Le réemploi pour le même usage :  
 Recyclage matière : c’est de promouvoir un recyclage de qualité, en prenant en 

considération une séparation dans la collecte de déchets. 
 Autres valorisations : notamment la valorisation énergétique. 
 Elimination en décharge : déchet ultimes13 uniquement avec des objectifs de sécurité 

en matière de protection de la santé et de l’environnement. 
II   L’expérience algérienne dans le domaine la valorisation de déchets 

II.1 L’évolution de la population en Algérie : 
La croissance démographique en Algérie est estimée d’environ 2 % à la moyenne par 

an. C’est l’équivalent de près de 1 million de naissances par an. La population algérienne 
devrait atteindre 46,5 millions d’habitants en 2025 et 55 millions d’habitants en 2050. Par 
conséquence, la consommation augmente selon la croissance démographique et donc ii y aura 
beaucoup plus de déchets, parce que quand il y aura des hommes il y aura des déchets. 

Tableau n° 2 : Evolution de la population en Algérie (2013- 2017) 

Années Population (Millions d’habitants) 
01.01.2013 37,9 
01.01.2014 38,7 
01.01.2015 39,5 
01.01.2016 40,4 
01.01.2017 41,2 
Source : K. DJONDER, L.HAMASSE, 2017-2018, p 53. 

 
II.2 Potentiel de déchets en Algérie : 

Le potentiel est estimé de 13 million de tonnes/an de déchets ménagers, soit 850 
gramme/habitant/jour. La quantité valorisée reste très faible, elle est estimée de 7%. Cette part 
est valorisée soit au niveau des centres d’enfouissement technique (CET), soit abandonnée 
dans la nature.14 Le potentiel de déchets en Algérie est l’équivalent à un marché de près de 45 
milliards de dinars. 

L’ancienne ministre de l’environnement et des énergies renouvelables Fatima Zahra 
ZEROUATI a indiqué, lors de son passage eu forum du journal El Moudjahid, que 30% de 
déchets en Algérie sont des matières organiques assimilées. 30% de déchets solides et 50% 
des déchets inertes. Elle a ajouté aussi que : «L’objectif est d’atteindre une valorisation de 
30% pour les déchets ménagers et assimilés, 30% pour les déchets solides et 50% pour les 
déchets inertes ».15 

                                         
13 La définition rigoureuse de déchets ultimes par la loi du 15 juillet 1975, « c’est un déchet résultant ou nom du 
traitement d’un déchet qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du 
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par extraction de son caractère polluant ou 
dangereux ». 
 
14 http://radioalgerie.dz/news/fr/article/20191007/181171.html 
15 Ouramdane MEHANI, « Environnement : la valorisation des déchets ne dépasse pas 7% ». Disponible sur : 
https://www.algerie-eco.com/2018/09/23/environnement-la-valorisation-des-dechets-ne-depasse-pas-7/ 
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II.3 La politique nationale de la valorisation de déchets : 

 Le cadre juridique : 
De nombreuses lois relatives à la protection de l’environnement, ont été mise en place. Les 
principales lois sont : 

 Loi n° 01 19 relative à la gestion au contrôle et à la l’élimination des déchets, 
 Loi n° 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre de 

développement durable, 
 Loi 83-03 relative à la protection de l’environnement, 
 Loi n° 07-06 relative à la protection et au développement des espaces verts, 
 Loi n° 02-02 relative à la protection et la valorisation de littoral, 
 Loi n° 02-08 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leurs 

aménagements. 
 Les outils institutionnels de valorisation de déchets :16 
 L’Agence nationale des déchets, 
 Centre national des technologies plus propres 
 L’observatoire national de l’environnement, 
 Centre national des formations à l’environnement, 
 Plan d’action sur l’environnement et le développement durable. 
 Guide des études d’impact sur l’environnement EIE : 

Le guide est lancé par le ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, présenté 
en deux tomes. Le guide contient des instruments pour la prévention contre la pollution et la 
dégradation de l’environnement. Il indique aussi la planification de la localisation des 
activités industrielles et commerciales, le cadre juridique ainsi que les termes de références 
sectoriels des études d’impact sur l’environnement. 

 Lancement d’une feuille de route intégrant la nouvelle vision de l’Algérie en 
matière de développement durable et de passage du modèle économique linéaire 
au modèle économique circulaire : 

La feuille comporte 292 recommandations élaborées par des experts, des opérateurs publics et 
privés, des institutions, des lus, des collectivités locales et même des organisations de la 
société civile. L’objectif de la feuille est d’améliorer les capacités en matière de recyclage et 
de valorisation de déchets. Aussi, la création de l’emploi et de la richesse. 

 Lancement d’un nouveau programme en matière de promotion de l’économie 
circulaire : 

Il s’agit de mettre en place des dispositifs réglementaires et opérationnels qui concernent les 
différents aspects de l’économie circulaire, notamment la gestion de déchets, le tri sélectif et 
l’efficacité énergétique. Le programme est lancé au profit de l’Algérie par l’union européenne 

                                         
16 Karim TEDJANI, « Gestion des déchets en Algérie : Pourquoi il est vital de préférer la politique de la 
prévention à celle de l’urgence ? ». Disponible sur :  http://www.nouara-algerie.com/2017/07/gestion-des-
dechets-en-algerie-pourquoi-il-est-vital-de-preferer-la-politique-de-la-prevention-a-celle-de-l-urgence.html 
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en début de l’année 2020. Ce programme est élaboré en collaboration avec le ministère de 
l’environnement et des énergies renouvelables et celui de l’industrie. 17 

II.4 Un nombre important des entreprises activent dans la gestion de déchets : 

 En 2014, l’objectif affiché dans le domaine de gestion de déchets en Algérie dans les 
médias était de passer dès 2015 à 25% de déchets recyclées pour atteindre 40% à l’horizon 
2020. Alors qu’en 2017 nous avons arrivé à recycler que 10%.18 

En Algérie, 4080 entreprises activent dans le secteur de la gestion de déchets, y 
compris : collecte, recyclage, et tous autres modes de traitement des déchets.19 Le traitement 
de déchets peut créer 100.000 emplois, dont 40.000 emplois directs. 

 Un nouveau modèle économique s’étendant jusqu’à 2035 vise à encourager et à 
accompagner les projets de valorisation de déchets par la récupération ou le recyclage, a 
indiqué l’ancienne ministre de l’environnement et des énergies renouvelables. Elle a ajouté 
aussi que l’Algérie tend à se diriger vers une véritable industrialisation de déchets à travers la 
mise en place de centre de gestion intégrée de déchets.20 

 Exemple de valorisation de déchets en Algérie : Valorisation de déchets des huiles 
usagées :21 

Selon la législation algérienne actuelle, la définition des huiles usées est comme suit : « les 
huiles minérales qui après usage sont devenues inaptes à l’emploi auquel elles étaient 
destinées » 

Il existe deux types d’huiles usagées :  

 Les huiles usagées de friture (huiles claires) 
 Les huiles industrielles (huiles noires)  

Les principaux modes de valorisation sont: 

 Valorisation traditionnelle : en le transformant en savon 
 Valorisation technologique : ou la valorisation énergétique 
 Soit de l’huile usagée à l’électricité 
 Soit de l’huile usagée au biocarburant 

Conclusion : 

La plupart des stratégies relatives à la protection de l’environnement est marquées par 
une prise de conscience générale. Mais avant de penser à la valorisation de déchets, il faut 
d’abord penser à la prévention. Tout en changeant nos habitudes de production et de 
consommation, que ce soit par les ménages ou par les entreprises.  

L’Algérie reste en retard dans le domaine de valorisation de déchets en comparant avec 
l’immense potentiel de déchets que dispose le pays, ainsi que les moyens nécessaires en la 
                                         
17 Lilia SAHED, « Recyclage et valorisation des déchets en Algérie : 292 recommandations pratiques pour le 
changement ». Disponible sur : http://lecourrier-dalgerie.com/recyclage-et-valorisation-des-dechets-en-algerie-
292-recommandations-pratiques-pour-le-changement/ 
18 Op.cit, Karime TEDJANI, 2017. 
19 http://radioalgerie.dz/news/fr/article/20191007/181171.html 
20 http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123735 
21 Bulletin de veille technologique, « Tout savoir sur un déchet : les huiles usagées » N° 01/2019, Alger, p 08. 
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matière tel que : la main d’œuvre qualifiée, un marché vierge, les outils institutionnels…etc. 
En plus, il est difficile de dresser un véritable bilan de la situation sur les différents types de 
déchets en Algérie en raison de manque de données fiables. 

Enjeux et perspectives : 

 Promouvoir l’industrie de la valorisation des déchets, 
 Encourager l’entreprenariat circulaire, 
 Création plus d’entreprises dans le domaine de gestion de déchets, 
 Développer des technologies émergentes dans le processus de valorisation de déchets, 
 Promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine, 
 Adopter une stratégie de prévention et de l’élimination, 
 Contrôler les compositions des emballages et toute matière produite qui constituent un 

danger pour l’environnement. 
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Resumé 
 Cette étude cherche à montrer est-ce-que L’Économie circulaire est-elle  une alternative à l’économie 
linéaire, et comment peut–elle Protéger nos ressources ? et pour y arriver, on a montré Les limites de 
l’économie linéaire et on a mis en évidence les avantages de l’économie circulaire. 
L’étude s’est conclue par  plusieurs résultats, parmi lesquels on cite: 
- L’Économie circulaire s’inspire du fonctionnement de la nature où chaque déchet produit par une  
espèce animal ou végétal devient une ressource pour une autre espèce ; 
-L’Économie circulaire vise un développement durable et lutte contre le réchauffement climatique ; 
-L’Économie circulaire encourage le recyclage et la valorisation des déchets pour limiter l’extraction 
de matières premières. 
 
Mots clés: économie circulaire ; écoconception ; réutilisation; recyclage; développement durable. 
Jel Codes Classification : Q42, Q50, Q57, Q59 

 
  ملخص

؟ ولتحقيق ذلك أظهر حدود االقتصاد اخلطي  تسعى هذه الدراسة إىل توضيح هل االقتصاد الدائري بديل لالقتصاد اخلطي ، وكيف ميكنه محاية موارد
   .وأبرز مزا االقتصاد الدائري

  :وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج منها
ت ينتجها حيوان أو نوع نبايت مورًدا ألنواع أخرى -   ؛االقتصاد الدائري مستوحى من عمل الطبيعة حيث تصبح كل نفا
  ؛احلراري االقتصاد الدائري إىل التنمية املستدامة ومكافحة االحتباس يهدف -
ت للحد من استخراج املواد اخلام يشجع االقتصاد الدائري -  .على إعادة التدوير واستعادة النفا

 .؛ التنمية املستدامةإعادة التدوير؛ إعادة االستخدام؛ التصميم اإليكولوجي ؛االقتصاد الدائري :الكلمات املفاتيح
    JEL : Q42, Q50, Q57, Q59صنيف الت

 
Introduction: 
 Thème   

   L’objectif ultime de l’économie circulaire (EC) est de parvenir à découpler la croissance 
économique de l’épuisement des ressources naturelles par la création de boucles de valeur 
positives à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou du produit avant destruction 
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 finale. Elle s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels, et de leur expertise acquise 

tout au long de l’évolution pour allier l’efficience de l’utilisation des ressources, la création de 
valeur économique, la coopération, le bien-être des individus et la protection de la 
biodiversité. Elle met l’accent sur des politiques publiques innovantes de nouveaux modes de 
conception, production, de consommation, le prolongement de la durée d’usage des produits, 
l’usage plutôt que la possession de bien, la réutilisation et le recyclage des composants. 
   Cependant, une économie réellement circulaire n’est pas seulement un système d’échanges 
et de productions visant à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources. Elle constitue 
une vision alternative globale porteuse de sens, ambitieuse, mobilisatrice et qui offre 
l’opportunité aux populations de regagner un certain niveau de contrôle sur leur 
environnement au niveau local. 
 
     Problématique  
Pour éclairer le concept de l’économie circulaire et comprendre ses domaines d’action, on a 
réalisé cette étude à fin de traiter la problématique suivante : L’Économie circulaire est-elle  
une alternative au paradigme de l’économie dite linéaire, et comment peut–elle Protéger 
nos ressources  renouvelables et nos écosystèmes ? 
 
La réponse à cette problématique sera connue en  répondant aux questions suivantes : 
- Quelles sont les limites de l’économie linéaire ?  
- comment l’économie circulaire est-elle née ? et quel est son principe ? 
- Quels sont les domaines d’action et les piliers porteurs de l’économie circulaire ? 
- Quels sont les enjeux économiques et écologiques de l’économie circulaire ? 
- Comment se présente les résultats des pays qui ont déjà entamé le passage vers l’économie 
circulaire ?  
 
Importance de la recherche 
    Cette recherche tire son importance de l’importance du thème lui-même du moment où la 
majorité des pays développés ont déjà passer de l’économie dite linéaire qui ne cesse de 
consommer énormément de ressources naturelles tout en produisant énormément de déchets, 
vers une économie qui s’inscrit dans le cadre du développement durable et dont l’objectif est 
de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des 
matières premières, de l’eau et des sources d’énergie, dite économie circulaire. 
    C’est pourquoi on a jugé utile de faire cette recherche pour tirer la sonnette d’alarmes en 
Algérie, et de montrer les limites de l’économie linéaire et exposer ses impacts néfastes sur 
l’environnement et mettre en évidence les avantages et les bénéfices de l’économie circulaire 
et comprendre ses principes et surtout voir les pays qui y ont déjà transité comment ils ont 
réussis leurs passage. 
I- Les limites de l’économie linéaire 
Avant de montrer les limites de l’économie linéaire, on présente d’abord son principe  et ses 
impacts  sur l’environnement. (Stéphanie, 2015, p143)  
 
I-1- principe de l’économie linéaire 
Une économie dite linéaire, comme son nom l’indique, repose sur un modèle linéaire. Cette 
linéarité est caractérisée par un cycle concis qui pourrait très bien se résumer en quatre  mots : 
extraire – fabriquer –consommer – jeter. S’il fallait développer ce principe, il s’agit tout 
premièrement d’extraire les matières dites premières comme le pétrole, le blé, le bois… 
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Cela fait, les matières extraites vont servir par la suite à créer des pièces ou plus 
communément des produits. Une fois que les produits ont été formés, ils pourront commencer 
à être commercialisés à grande échelle suivant un réseau de distribution propre à chaque 
produit. Nous consommons ainsi ses produits, et une fois que l’on en aura plus besoin, ils sont 
généralement jetés. Nous sommes dans la plupart des cas, confrontés à ce schéma, ainsi les 
produits ont été fabriqués pour ensuite rejoindre la case des déchets. Le cycle dans l’économie 
linéaire est alors concis, sans reproduction et donc limitée, d’où l’appellation « linéaire ».  
I-2- Les impacts environnementaux de l’économie linéaire 
L’économie dite linéaire impact l’environnement à plusieurs niveaux. Elle influe à la fois sur 
la consommation des ressources et de l’énergie mais également sur la production des déchets. 
Cela, dans la mesure où cette forme d’économie, se base sur le préétabli que les besoins 
anthropiques ne peuvent en rien épuiser les ressources naturelles.(McDonough et Braungart 
2011, p180)  
La consommation de ressources 
Dans le cadre de la consommation des ressources, étant donné que le coût du travail demeure 
plus important que celui des matières, les ressources demeurent inefficacement utilisées par 
les industriels. Des mannes financières sont souvent utilisées par de nombreux pays en vue de 
subventionner leur (les ressources) coût réel. Il urge de souligner que contrairement au mode 
de pensée sur l’abondance et la disponibilité éternelle des ressources naturelles, leurs réserves 
peuvent s’épuiser plus vite que prévu. Leur utilisation en constante augmentation pourrait en 
être la cause de cet épuisement. La croissance démographique mondiale, quasi-démesurée, 
d’une part et de sa classe moyenne d’autre part va amplifier la demande en énergie d’ici 2050.  
La consommation d’énergie 
Dans le cadre de la consommation d’énergie, s’observe cette même situation dramatique 
qu’au niveau de la consommation des ressources. Comme pour ces dernières, les industriels 
ne sont pas aussi encouragés à réduire leur consommation énergétique. La même cause 
produisant les mêmes conséquences ; la sous valorisation des ressources du fait de la forte 
subvention des énergies fossiles reste un encouragement leur forte utilisation. Comme 
corollaire, à cette réalité, l’utilisation des énergies renouvelables demeure marginale. Alors 
que cela pouvait induire à une création d’emploi.  
La production des déchets 
En ce qui concerne la production des déchets il faut noter que les ressources utilisées dans le 
cadre de l’économie linéaire sont en grande partie transformées en déchets. Les industriels 
sont connus pour être les plus grands émetteurs de déchets. Des initiatives n’ont pas eu lieu 
pour les encourager à réduire leurs déchets. Le coût de l’élimination des déchets dits 
dangereux ayant augmenté à la fin des années 1980 en France, on assiste à l’envoi de ces 
mêmes produits toxiques en Europe de l’Est en dans les pays en voie de développement.  
I-3- Économie linéaire, un modèle insoutenable à long terme 
 Le modèle économique linéaire consiste essentiellement à extraire ou à récolter des matières 
premières et à les utiliser comme ressources dans la fabrication de produits qui sont ensuite 
commercialisés à grande échelle par l’intermédiaire de réseaux de distribution. Une fois 
achetés par les acheteurs, ces produits sont jetés après avoir été consommés ou lorsqu’ils ne 
remplissent plus leur fonction ou ne sont tout simplement plus au goût du jour. Tout au long 
de ce cycle, d’importantes quantités de ressources naturelles et d’énergie deviennent 
ultimement des déchets. (Mac Arthur, 2013, p101) 
 La formule lapidaire « extraire, fabriquer, consommer, jeter » pour décrire l’économie 
linéaire sert aussi à la décrier, car elle est basée sur l’accessibilité à des matières premières et 
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De l’économie linéaire à l’économie circulaire : 
 Expériences de quelques pays  

 
 des énergies fossiles qui foisonnaient au début de la première révolution industrielle, mais 

dont l’extraction massive a exacerbé la métamorphose de la société agraire et artisanale en 
société industrielle. 
 II- Naissance de l’économie circulaire 
L’économie circulaire est apparu comme une alternative de l’économie linéaire,  depuis que 
cette dernière à montrer ses limites.  
 
II-1- Historique 
     L’économie circulaire est un principe forgé dès les années 1960 par les travaux de Kenneth 
E. Boulding « The Economics of the Coming Spaceship Earth ». En 1976, la notion 
d’économie en boucle apparaît dans un rapport de Walter Stahel et Geneviève Reday pour la 
Commission européenne et publié dans un livre « Jobs for Tomorrow ».  
    Le terme même d’économie circulaire apparaît, quant à lui, en 1990, dans le livre 
« Economics of Natural Resources and the Environment » de David W. Pearce et R. Kerry 
Turner. En 2002, c’est le concept « Cradle to Cradle »  qui est développé par Braungart et 
Mc Donough. 
 
Le premier livre sur l'économie circulaire en langue française paraît en 2009 (Économie 
circulaire : l'urgence écologique écrit par Jean-Claude Lévy), et attire alors l'attention des 
écologistes et des médias.  
Plus récemment, la fondation Ellen Macarthur publie ses premiers documents sur l’économie 
circulaire en 2011. En 2013, l’Institut de l’économie circulaire est créé. Dans le cadre des 
politiques publiques, l’économie circulaire est notamment portée par la conférence 
environnementale de 2013 qui lui dédie une table ronde. 
 
II-2- Définitions de l'économie circulaire 
L'économie circulaire n'est ni l'économie du déchet et ni celle du recyclage. Elle regroupe un 
ensemble de pratiques, hiérarchisées selon leurs impacts, visant à optimiser l’utilisation des 
matières et énergies. (Rouer & Gouyon, 2007, p 103) 
Ainsi, une tentative de définition de l'économie circulaire a été fournie par les Nations 
Unies : 
«L’économie circulaire est un système de production, d’échanges et de partage permettant le 
progrès social, la préservation du capital naturel et développement économique tel que défini 
par la commission de Brundtland. 
Son objectif ultime est de parvenir à découpler la croissance économique de l'épuisement des 
ressources naturelles par la création de produits, services, modèles d’affaire et politiques 
publiques, innovants prenant en compte l’ensemble des flux tout au long de la vie du produit 
ou service. 
Ce modèle repose sur une utilisation optimum des ressources et sur la création de boucles de 
valeur positives. Il met notamment l'accent sur de nouveaux modes de conception, production 
et consommation, le prolongement de la durée d’usage des produits, la réutilisation et le 
recyclage des composants.» 
En France, la définition la plus largement considérée est celle donnée par l'ADEME : 
"L'économie circulaire est un système économique d’échange et de production qui, à tous les 
stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de 
l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en permettant le 
bien-être des individus." (ADEME, 2014, p205) 
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Selon le Ministère du Développement Durable, on entend par économie circulaire « un 
concept économique qui s’inscrit dans le cadre du développement durable et dont l’objectif 
est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des 
matières premières, de l’eau et des sources d’énergie. » 
La Fondation créée en 2010 par la navigatrice britannique Ellen Mac Arthur, référence 
internationale en matière d’économie circulaire, définit le terme économie circulaire comme « 
une économie industrielle qui est réparatrice par la volonté et le design … Les produits sont 
conçus pour leur facilité d’utilisation, pour leur démontage et leur remise à neuf ou 
recyclage, étant entendu qu’il s’agit de la réutilisation d’une vaste quantité de matières 
récupérées à partir de produits en fin de vie, plutôt que de l’extraction de ressources 
nouvelles qui est le fondement de la croissance économique ». Son objectif ultime est de 
parvenir à découpler la croissance économique de l’épuisement des ressources naturelles par 
la création de produits, services, modèles d’affaire et politiques publiques innovants. 
Toutes ces définitions situent l'économie circulaire comme une déclinaison opérationnelle aux 
principes fondateurs du développement durable. La concrétisation des nouvelles boucles de 
valeur promues par l'économie circulaire vise en effet à répondre à l'ensemble des 
problématiques sociales, économiques et environnementales liées à nos modes de production 
et de consommation actuels. 
 
Ces définitions mettent l’accent sur les points suivants : 
 les produits doivent être conçus pour être sobres, lors de leur construction comme de leur 

usage, 
 les produits doivent être conçus de façon à être réparables et leur maintenance prévue, 
 les produits doivent être réutilisés, mutualisés, leur usage doit être maximisé, 
 les produits doivent être démontables en vue du réemploi des sous-systèmes fonctionnels 

qui fournissent la construction de nouveaux produits, 
 les éléments ne pouvant plus être remanufacturés sont recyclés dans la mesure du 

possible. 
  
 II-3- Principe de l'économie circulaire 
Contrairement à l’économie linéaire, cette nouvelle forme économique se base sur le 
recyclage, s’apparentant ainsi à plusieurs séries de boucles dont le principal objectif est de 
lutter contre le gaspillage ou la perte d’énergie. 
D’une manière beaucoup plus concrète, il s’agit ici de donner un nouveau souffle aux déchets, 
et donc de transformer les déchets en nouveaux produits. L’économie circulaire suit ainsi le 
cycle suivant : la première étape est celle de la conception, vient ensuite l’étape de la vente, 
après la vente vient la consommation ou l’utilisation, mais le cycle ne s’arrête pas là. S’en suit 
une réutilisation après l’étape de l’utilisation. 
Cette étape passée, on passe à l’étape de la réparation pour ensuite passer au réemploi. Une 
fois que le produit est réemployé, il pourra être par la suite recyclé et à partir du recyclage, on 
pourra une fois de plus créer d’autres produits. Vous l’aurez compris, il s’agit de plusieurs 
boucles sans fin qui ont principalement comme but de maximiser la durée de vie des produits. 
( Lévy, 2009, p 96) 
 
 III- Domaines d’action et piliers porteurs de l’économie circulaire 
Telle que définie par l’ADEME, l’économie circulaire s’applique dans trois domaines et 
repose sur sept piliers. (ADEME, 2014, p 3)  
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III-1- Premier Domaine : Offre des acteurs économiques 
L’EC (Economie Circulaire) nouveau levier de création de valeur pour les organisations, 
devient un avantage concurrentiel : ces pratiques évolutionnistes s’appuient sur de nouveaux 
modèles d’affaires sur la base d’options combinées entre l’extraction et exploitation des 
achats durables, l’éco conception,  l’écologie industrielle et territoriale et l’économie de la 
fonctionnalité.  
 Pilier 1 : Extraction et exploitation des achats durables 
      L’approvisionnement durable (extraction/exploitation et achats durables) concerne le 
mode d’exploitation/extraction des ressources visant une exploitation efficace des ressources 
en limitant les rebuts d’exploitation et l’impact sur l’environnement notamment dans 
l’exploitation des matières énergétiques et minérales (mines et carrières) ou dans 
l’exploitation agricole et forestière tant pour les matières/énergie renouvelables que non 
renouvelables ». Ce pilier recouvre les éléments relatifs aux achats privés et publics (des 
entreprises et des collectivités). ( Le Moigne, 2014, p 10 ) 
Pilier 2 : Eco-Conception (produits et procédés) 
 
 L’éco-conception est un « processus de gestion stratégique de la conception qui tient compte 
des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des emballages, des produits, des 
procédés, des services, des organisations et des systèmes. Il permet de distinguer ce qui 
relève des déchets et ce qui relève de la valeur ».  
Cette démarche permet notamment de diminuer la quantité de matière, d’allonger la durée 
de vie, de faciliter la réparation, le recyclage ou le remanufacturing. Au-delà de cet 
objectif environnemental, l’éco conception favorise les démarches d’innovation et permet aux 
entreprises qui y ont recours de renforcer leur compétitivité en économisant des achats, de 
prendre un avantage concurrentiel en répondant à des attentes du marché ou d’ouvrir de 
nouveaux marchés. ( Mckinsey, 2011, p ) 
Pilier 3 : Ecologie industrielle et territoriale 
 L’écologie industrielle est une composante opérationnelle du développement durable. 
L’écologie industrielle (et territoriale) est un mode d’organisation interentreprises avec des 
synergies et des échanges de flux, une mutualisation de besoins et une réduction des 
circuits. De manière globale, on peut définir l’écologie industrielle comme un effort pour 
déterminer les transformations susceptibles de rendre le système industriel compatible avec 
un fonctionnement « normal » des écosystèmes biologiques. Elle vise donc à limiter les 
impacts de l’industrie sur l’environnement. ( Le Moigne, 2014, p 10 ) 
Pilier 4 : Economie de la fonctionnalité  
Le fondement de l’économie de la fonctionnalité s’appuie sur le fait que le fabricant, qui ne 
vend plus son produit mais plutôt l’usage de ce produit, a tout intérêt à avoir un produit à 
longue durée de vie et évolutif pour optimiser ses coûts en particulier sur les intrants. 
L’économie de la fonctionnalité privilégie donc l’usage sur la possession et, comme 
l’indique l’ADEME, tend à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-
mêmes. Elle s’applique à des biens «durables» ou semi-durables. 
L’économie de la fonctionnalité peut s’étendre à l’échange, à l’auto-partage et à la 
location selon les volontés et besoins de certains acteurs. ( Adoue, 2007, p 122 ). 
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III-2- Deuxième Domaine: Demande et Comportement des utilisateurs 
Face à la succession de crises de toutes natures, les individus en quête de sens et préoccupés 
par les dommages environnementaux, sociaux et politiques agissent et s’organisent dans le 
sens d’une reprise de contrôle sur les évènements. D’où la nécessité d’une consommation 
responsable. 
Pilier 5 : Consommation responsable (achat, consommation collaborative, utilisation) 
 Consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il soit acteur économique 

(privé ou public) ou citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en 
compte les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit 
(biens ou service). 
 

 L’économie collaborative représente l’ensemble des comportements centrés sur 
l’accès, la mise en commun et le partage de biens, de services, d’informations lors 
desquels l’usage prévaut sur la propriété individuelle. Elle contribue donc à augmenter 
l’intensité d’usage d’un bien. 
 

 L’économie du partage (pair-à-pair). L’économie du partage désigne des 
communautés de coproduction au sein desquelles les individus s’auto-organisent pour 
produire un bien commun. L’objectif de ces communautés n’est pas la maximisation 
du profit mais le partage (de connaissances, de frais de déplacement etc.). Ainsi, on ne 
classera pas des entreprises comme Uber ou Airbnb dans l’économie du partage. 
(Rouer & Gouyon, 2007, p 110)  

Pilier 6 : Allongement de la durée d’usage  
Ce pilier englobe réemploi, réparation, réutilisation. (Mac Arthur, 2013, p 130) 
 Le réemploi 

L’allongement de la durée d’usage par le consommateur consiste à avoir recours à la 
réparation, au don ou à la vente d’occasion, ou à l’achat d’occasion dans le cadre du 
réemploi ou de la réutilisation. Le réemploi est l’opération par laquelle un produit est 
donné ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori, lui donnera une seconde 
vie. 
Cela permet de prolonger la vie dudit produit quand par exemple il ne répond plus au besoin 
du propriétaire en le réintégrant dans le circuit économique. 
Ce n’est pas un mode de traitement ou de transformation des déchets mais plutôt une partie 
élémentaire de leur prévention. 
 La réparation 

La réparation consiste à remettre en état d’usage ou en fonctionnement des produits étant 
abîmés ou hors d’usage dans le but de leur donner une nouvelle vie. Ce processus permet de 
lutter contre les logiques d’objets jetables. 
 La réutilisation 

La réutilisation consiste à intervenir sur les déchets pour les introduire, en entier ou sous 
forme de pièces détachées, dans un autre circuit ou une autre filière économique, avec un 
choix qualitatif et une volonté de durabilité. 

III-3- Troisième Domaine: Gestion des déchets 
Le troisième pilier se résume au 7ème pilier qu’est le recyclage. 
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 Pilier 7 : Recyclage (matériau et organique)  

   Le recyclage est un ensemble des techniques de transformation des déchets après 
récupération, visant à  réintroduire tout ou en partie dans un nouveau cycle de 
production. 
       D’après le Code de l’Environnement, « toute opération de valorisation par laquelle les 
déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits 
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins« . Les opérations de valorisation 
énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les 
opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage 
(ADEME, 2014, p 3)  

L’ADEME a produit un schéma résumant les domaines d’action de l’économie circulaire. 
Figure n°1: Domaines d’action et piliers porteurs de l’économie circulaire 

 
Source : ADEME, fiche-technique, Economie circulaire : Notions, 2014 

 
IV- Les enjeux économiques et écologiques de l’économie circulaire 
A contrario de l’économie linéaire44, qui a plus d’impacts environnemental en augmentant le 
gaspillage des ressources, l’économie circulaire représente de nombreux avantages, à la fois 
écologiques, sociales mais aussi économiques.  
 
IV-1- Les bénéfices écologiques 
Ces bénéfices peuvent se traduire par :  
 l’économie circulaire réduit la consommation de ressources naturelles et cela en 

réutilisant en boucles ces ressources en provoquant ainsi la dématérialisation de  
l’économie. Comme elle participe à la réduction des dépenses des entreprises. Elle 
permettrait de réaliser une économie nette annuelle comprise entre 340 et 380 milliards 
de dollars en Europe et ce dans un scénario de transition. En revanche, on estime que ce 
chiffre pourrait éventuellement osciller entre 520 et 630 milliards de dollars par an dans 
un scénario avancé ; 

 selon la commission européenne, une meilleure gestion des déchets municipaux 
permettrait à l’Union européenne d’éviter l’émission de 92 millions de tonnes de gaz à 
effet de serre en 2020 par rapport à la situation de 1995. (Commission européenne, 2011, p 
35).  
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IV-2- L'économie circulaire et la durabilité 
          L’économie circulaire a pour objectif une gestion soutenable des matières premières 
non renouvelables. En durabilité forte les ressources non renouvelables ne doivent pas être 
prélevées. Des substituts renouvelables et durables doivent être utilisés. En durabilité faible 
l’objectif est de retarder de 100 ans ou de 200 ans l’épuisement des ressources primaires. 
Grâce au recyclage l’économie circulaire diminue les besoins nouveaux de matériaux. 
      L’efficacité du recyclage dépend de la durée de vie du produit dans lequel se trouve le 
matériau, du taux de recyclage et du taux de croissance des besoins nouveaux. Ainsi pour 
l’acier, le recyclage, pourtant particulièrement élevé, ne représente que moins d’un tiers des 
besoins nouveaux. Le fer a un temps de séjour moyen de 32 ans dans les produits où il est 
incorporé et le taux de croissance de sa consommation est de l’ordre de 3 %. ( Le Moigne, 
2014, p 97 )  
IV-3- Les bénéfices économiques  
L’économie circulaire est porteuse d’emploi dans certains secteurs,  particulièrement, le 
secteur de la gestion des déchets. Le recyclage de 10 000 tonnes de déchets nécessite jusqu’à 
250 emplois contre 20 à 40 emplois pour l’incinération et 10 emplois pour la mise en 
décharge. En effet, le secteur de la gestion des déchets et du recyclage représente dans les 25 
pays de l’Union européenne, entre 1,2 et 1,5 million d’emplois.  
   L’économie circulaire constitue une aubaine en termes de compétitivité. Pour les 
entreprises, elle pourrait offrir des opportunités de développement des marchés nouveaux. 
Elle favorise la création d’emploi locaux, généralement non délocalisables (emplois dans 
l’économie sociale et solidaire) et ceux dans différents domaines. Ces emplois peuvent 
nécessiter des qualifications élevées et des compétences bien spécifiques. Commission 
européenne, 2014, p 19). 
V- Expériences de quelques pays 
Plusieurs pays ont déjà entamé leurs passage vers l’économie circulaire, on présente 
brièvement leurs expériences et leurs résultats dans cette nouvelle économie. 
V-1-Le Japon  
   Le Japon est le premier pays à concevoir un modèle de développement basé sur l'économie 
circulaire. Celle-ci est développée à travers le concept de « sound material-cycle society », 
basé sur les 3R (réduire, réutiliser, recycler) . La « sound material-cycle society »  est 
définie comme « une société dans laquelle la consommation des ressources naturelles est 
préservée et l’impact environnemental réduit par l’application d’une démarche 3R aux 
déchets ». Pour le Japon, le périmètre opérationnel de l’économie circulaire est limité au 
champ traditionnel  des déchets qu’il s’agit de prévenir, de réutiliser ou de recycler. 
(Commissariat Général au développement durable, 2014, p 52)  
V-2-La  France 
     La notion d'économie circulaire  fut médiatisée à l'occasion du Grenelle de 
l’environnement en 2007. Selon le ministère français de l'Écologie, du Développement 
durable et de l'Énergie, l'économie circulaire a pour objectif de rompre avec la logique 
linéaire qui prévaut : extraire, fabriquer, consommer, jeter. Face à l'épuisement de nos 
ressources, l'économie circulaire propose de produire autrement, en intégrant une exigence 
écologique à tous les niveaux, de la conception, en passant par la production, jusqu'au 
recyclage. Dans ce modèle, les sources d’énergie utilisées doivent être le plus possible 
renouvelables et le recours aux produits chimiques évité, mais le maillon essentiel est bien le 
zéro déchet.  
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De l’économie linéaire à l’économie circulaire : 
 Expériences de quelques pays  

 
    Un projet de loi sur l'Économie circulaire a été proposé au Conseil National de la Transition 

Ecologique le 3 juin 2018 et devrait être présenté au Conseil des Ministres prochainement. Ce 
projet de loi ambitieux met l'accent sur la responsabilité des producteurs et consacre le 
principe du pollueur payeur.( B Perret, 2014, p 111). 
V-3-Les Pays-Bas 
Dans ce pays on utilise le concept « du berceau au berceau » (cradle to cradle).  
Les Les Pays-Bas constituent l’un des pays les plus actifs dans la vulgarisation de ce concept.  
Ce modèle se base sur une utilisation de matières premières biodégradables et/ou des matières 
premières synthétiques. C’est une démarche d’écoconception qui a pour principal objectif 
l’économie des matières premières. L’allemand Michael Braungart, chimiste de formation et 
l’américain William McDonough, architecte, ont participé à populariser ce concept.  
La volonté des Pays-Bas de passer d’une économie linéaire à une économie circulaire se 
concrétise dans la création d'une plateforme répertoriant toutes les entreprises œuvrant dans 
l’économie circulaire. Cette plateforme a pour objectifs.(McDonough, 2011, p 201) :  
 d’identifier des freins ; 
 d’émettre des recommandations à destination des entreprises. 
 
V-4-L’Allemagne 
L’originalité de l’Allemagne réside en un volet d’une politique plus large sur l’utilisation 
efficace des ressources. L’optimisation de l’utilisation des ressources depuis 2000 est au cœur 
de la politique de développement durable de ce pays. Depuis tout le programme est centré sur 
l’utilisation efficace des matières premières et la préservation des ressources.  

 Depuis l’expertise de l’Allemagne dans le cadre de l’économie circulaire s’est confortée. 
C’est un ensemble des programmes structurés sur l’utilisation et le renouvellement des 
ressources. Ce programme dénommé PROGRESS complète la politique environnementale 
de l’Allemagne sur un ensemble de ressources non encore couvertes à savoir les matières 
premières non énergétiques et non alimentaires (Commission européenne, 2011, p 49).  

 V-5-La République Populaire de Chine 
   Pour la République Populaire de Chine, l'économie circulaire désigne l'ensemble des 
activités de réduction, de réutilisation et de recyclage menées durant le processus de 
production, de distribution et de consommation. (Extrait de l'article 2 de la loi sur l'économie 
circulaire de la République Populaire de Chine).  
Cette définition rappelle les différentes opérations de valorisation des déchets en ressources. 
    La Chine constitue, avec les autres pays précités, l'un des concepteurs de l’économie 
circulaire. Cette dernière est aujourd’hui une priorité pour le pouvoir public de ce pays depuis 
bientôt une vingtaine d’années76. Cela dans la mesure où, la Chine, nouvelle première 
puissance économique mondiale doit faire face aux exigences du développement en alliant 
développement industriel et le respect des normes environnementales ( Lévy, 2009, p 96). 
V-6-Le Danemark 
Le point de départ de la symbiose industielle de Kalundborg est l’épuisement des ressources 
naturelles, l’augmentation des prix de l'énergie et des matières premières.  
Face à ses dérives il fallait trouver une solution pour remédier à cela. Des ingénieurs ont 
expérimenté une pratique qui repose sur un ensemble d’échanges de matières premières et de  
déchets entre industries de manière que les déchets des unes deviennent les matières 
premières des autres. Ce procédé a été mis en place au sein de la plus grande centrale 
électrique du pays. Une ville où chaque entreprise utilise à bon escient les déchets de ses 
consœurs, et génère des profits tout en protégeant l’environnement. 
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 Ce concept est devenu une réalité au Danemark dans les années 70, lorsqu’un petit nombre 
d’entreprises et la collectivité de Kalundborg ont décidé d’être reliées les unes aux autres par 
des canaux afin, d’optimiser l'utilisation de l'eau, économiser de l'énergie et réutiliser les 
déchets (Mac Arthur, 2013, p101)    
 
V-7-L’ Écosse 
L’Écosse hiérarchise le recyclage des matériaux en fonction de leur degré d'impact sur 
l’environnement. L’Écosse vise un objectif de 75 % de recyclage en 2025 et zéro déchets à 
terme. Le pays a présenté un plan axé sur l'économie circulaire, via une hiérarchisation des 
matériaux à recycler en fonction de leur impact carbone. (Fabrégat, 2019, p 02) 
  
V-8-Le Brésil 
La réglementation brésilienne, avec des normes de rejet renforcées et des incitations fortes en 
faveur de la diminution du prélèvement de la ressource, impose à l’industrie papetière de 
s’intéresser aux solutions de valorisation en matière de ses déchets, notamment à la 
valorisation énergétique de ses effluents. Une loi fédérale oblige tout planteur d’eucalyptus à 
revitaliser une superficie correspondant à au moins 20 % de celle utilisée à des fins 
industrielles.  
Objectifs 
 Réduire de 91,5 % la mise en centre d’enfouissement des déchets issus du processus de 

fabrication de la cellulose, d’ici à 2025 ; 
 Viser le « zéro déchet » dans une perspective de long terme ; 
 Augmenter la capacité de production de cellulose de l’usine de Três Lagoas pour atteindre 

3 millions de tonnes (Casabonnet, 2015, p 02)  
V-9-Le Canada 
Au Canada, de grandes entreprises et des dirigeants d’ONG invitent le pays à adopter le 
modèle « zéro-déchet » en déployant les stratégies de l’économie circulaire.  
Au Québec, l’Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie 
circulaire (EDDEC) a développé en 2018 un nouveau schéma illustrant le modèle de 
l’économie circulaire afin d’initier de nouveaux publics aux principes de base de ce type 
d'économie. En l’absence d’une définition consensuelle internationale, l’Institut EDDEC ainsi 
qu’une quinzaine d’acteurs stratégiques ont co-construit une définition de l’économie 
circulaire: « Système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser 
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans 
une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au 
bien-être des individus et des collectivités » ( RECYC-QUÉBEC, 2019, p 03) 
V-10-L’australie 
  En Australie, on fabrique des routes avec des cartouches d’encre recyclées. 
À Melbourne, les entreprises Downer et Close the Loop ont développé un matériau innovant à 
base de cartouches d’encre usagées. Baptisé TonerPave, il permet de construire des routes 
plus durables.  
Le TonerPave affiche une empreinte carbone 23 % plus faible que les revêtements 
traditionnels.  
Chaque seconde, 54 cartouches d’encre sont utilisées dans le monde, soit 1,1 milliard par an. 
Or leur fabrication est très coûteuse pour l’environnement. Il faut 3,5 litres de pétrole pour 
créer une seule cartouche de 90 ml. Quant au plastique qui les constitue, il peut mettre jusqu’à 
mille ans pour se décomposer. ( Lévy, 2009, p 155). 
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De l’économie linéaire à l’économie circulaire : 
 Expériences de quelques pays  

 
 Conclusion 

l'économie circulaire a pour objectif de rompre avec la logique linéaire qui prévaut :extraire, 
fabriquer, consommer, jeter. Face à l'épuisement de nos ressources, l'économie circulaire 
propose de produire autrement, en intégrant une exigence écologique à tous les niveaux, de la 
conception, en passant par la production, jusqu'au  recyclage.  Dans ce modèle, les sources 
d’énergie utilisées doivent être le plus possible renouvelables et le recours aux produits 
chimiques évité, mais le maillon essentiel est bien le zéro déchet. 
Résultats de la recherche 
  Apres avoir traité le concept de l’économie circulaire, on est arrivé aux résultats suivants : 
 Avec  l’épuisement des énergies non renouvelables et des ressources naturelles, mais 

aussi au réchauffement climatique et à l’augmentation de la population mondiale, 
l’économie linéaire qui repose sur le schéma : extraire, fabriquer, consommer, jeter 
paraît insuffisante pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux du monde. 

 L’Économie circulaire est une alternative au paradigme de l’économie linéaire, car elle 
privilégie la réparation des produits ou leur réemploi, plutôt que de les jeter, et lutte 
contre l’obsolescence programmée. 

 L’Économie circulaire  s’applique dans trois domaines et repose sur sept piliers : Il y a 
d’abord la gestion des déchets qui implique le recyclage (matières organiques), vient 
ensuite l’offre des acteurs économiques avec l’extraction, l’exploitation et les achats 
durables ; l’éco-conception (produits et procédés) ; l’écologie industrielle et territoriale ; 
et l’économie de la fonctionnalité, enfin, la demande et le comportement des 
consommateurs, qui comprend l’allongement de la durée d’usage (réemploi, réparation, 
réutilisation) et la consommation responsable (achat, consommation collaborative, 
utilisation). 

 L’économie circulaire propose de son côté de vivre la consommation différemment. La 
fin de vie d’un produit est incluse dès sa conception et son réemploi ou recyclage doit 
être réfléchi lors de sa création. 

 L’économie circulaire propose de fabriquer un produit dans une logique de 
développement durable, utilisant des matières premières respectueuses de 
l’environnement, en limitant la consommation de ressources mais aussi en favorisant le 
commerce local et équitable. 

 En fin de vie, grâce à la façon dont il a été créé, le produit peut être facilement recyclé ou 
détruit, sans avoir d’impact négatif sur l’environnement. 

 Dans l’économie circulaire : «Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme » 
Cette maxime, attribuée à Antoine Lavoisier, chimiste du XVIIIème siècle, pourrait être le 
résumé de l’économie circulaire. Ce concept qui s’inscrit dans une démarche de 
développement durable vise à réintégrer dans le circuit de production les objets afin de 
limiter la quantité de déchets et de production, et ainsi d’économiser les ressources d’eau 
et d’énergies. 
Recommandations 
  Apres avoir citer les résultats de la recherche, on peut proposer les recommandations 
suivantes : 
 Il est temps que tous les pays du monde passe à l’économie circulaire ; 
 Le recyclage est le premier pas à faire pour de se diriger vers une économie circulaire, du 

moment où la gestion des déchets est porteuse d’emploi ; 
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  Dans le but de donner une nouvelle vie à nos produits abîmés ou hors d’usage, il faut 
toujours essayer de les réparer et les remettre en état d’usage ou en fonctionnement au lieu 
de les jetés ;  

 On peut toujours   intervenir sur les déchets pour les introduire, en entier ou sous forme de 
pièces détachées, dans un autre circuit ; 

 Pour réussir l’allongement de la durée d’usage des produits par le consommateur, on peut  
avoir recours à la réparation, au don ou à la vente d’occasion, ou à l’achat d’occasion dans 
le cadre du réemploi ou de la réutilisation. 
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Resumé: 
        La stratégie de développement de l’économie circulaire (EC) a été officiellement acceptée par le 
gouvernement central chinois en 2002 et elle a été mise en application puis perfectionnée dans un certain 
nombre de zones pilotes. Le concept de l’EC a été introduit en tant que nouveau modèle de 
développement afin d’aider la Chine à passer d’un coup dans une structure économique plus durable. 
         L'objectif de cet article est de fournir une vue d'ensemble de l'économie circulaire en Chine. En 
premier lieu, il aborde le cadre réglementaire et les Stratégies de déploiement de l’économie circulaire en 
Chine. Deuxièmement, nous présentons Les projets pilotes et ses indicateurs  Enfin, il développera 
quelques exemples. 

 durabilité ; ; indicateurs ; développement économie circulaireMots clés:  
Jel Codes Classification : A1, F63. O1  

 
 :ملخص
ا من قبل احلكومة املركزية الصينية ومت تنفيذها وصقلها يف  مت قبول اسرتاتيجية تطوير االقتصاد الدائري ، 2002 عام يف       ً رمسي

االت التجريبية كنموذج تطوير جديد ملساعدة الصني على االنتقال إىل هيكل  االقتصاد الدائري مت تقدميه مفهوم . عدد من ا
  .اقتصادي أكثر استدامة

ناقش اإلطار التنظيمي واالسرتاتيجيات سنأوالً ، . الدائري يف الصنياهلدف من هذه املقالة هو تقدمي حملة عامة عن االقتصاد       
ا ، وأخرياً سنقوم بوضع بعض األمثلةسنيًا ، . لنشر االقتصاد الدائري يف الصني   .نقدم املشاريع التجريبية ومؤشرا

  ت، استدامةتطوير ؛ مؤشرا ، االقتصاد الدائري : الكلمات املفاتيح 

 JEL :  ،A1, F63. O1صنيف الت
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Introduction:  
Dans la perspective de l’augmentation de la population mondiale (on prévoit 

généralement d’atteindre les 9 milliards d’individus en 2050), les pressions sur 
l’environnement vont s’accentuer, et aussi celles sur les ressources de plus en plus convoitées 
que sont les matières premières (combustibles, minéraux et métaux), les produits alimentaires, 
le sol, l’eau et la biomasse. Or, comme le précise la communication de la Commission 
européenne de janvier 2011, les ressources naturelles sont indispensables au fonctionnement 
de l’économie et contribuent de manière essentielle à notre qualité de vie3  . Il conviendrait 
donc de réduire nos consommations de matière dès la conception des produits.  

Dans ce contexte, l’économie circulaire, qui tend notamment à un objectif de zéro 
déchet et de réutilisation de toutes les matières, paraît être une piste de solution. Développer 
ce type d’économie est déjà une volonté politique claire au sein de plusieurs pays. Il s’agit de 
recourir aussi peu que possible aux ressources non renouvelables en leur préférant l’utilisation 
de ressources renouvelables, exploitées en respectant leur taux de renouvellement et associées 
à une valorisation des déchets qui favorise le réemploi, la réparation et le recyclage4 .  

I-De l’économie linéaire à l’économie circulaire : 

Le modèle des pays développés consistant principalement à extraire, produire, consommer et 
jeter ne permet plus d’appréhender un futur raisonnable sur ce modèle. Il faut passer à un modèle axé 
sur une absence de gaspillage et une augmentation de l’intensité de l’utilisation des ressources tout en 
diminuant les impacts environnementaux. C’est ce que vise l’économie circulaire qui prend en compte 
trois champs : 

1. La production et l’offre de biens et de services ; 

2. La consommation au travers de la demande et du comportement du consommateur (économique ou 
citoyen) ; 

3. La gestion des déchets avec le recours prioritaire au recyclage qui permet de boucler la boucle. 

 
Figure n°1– Le passage de l’économie linéaire à l’économie circulaire 

 
Source : Institut Montaigne 

 
                                         
3 Commission européenne, Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources, communication du 26/01/2011. 
4 ADEME, Economie circulaire, Stratégie et études n°33, 10 octobre 2012, p.1. 
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II-L’économie circulaire (Circular Economic CE) 
 (Rizos et al, 2015)5 ont défini la CE comme une économie industrielle qui repose sur la 
«capacité de restauration des ressources naturelles» et vise à minimiser / éliminer les déchets, 
et à utiliser des sources d'énergie renouvelables et éliminer l'utilisation de substances nocives. 
Les principes de la CE ont également été discuté par des chercheurs tels que (Hu et al, 2011) 
qui ont exprimé la base philosophie de la CE qui renforce l'émergence d'un système industriel 
et économique, reposant sur la coopération entre les acteurs et la matière, et qui utilise des 
déchets et de l'énergie en tant que ressources pour réduire au minimum la matière et l'énergie 
vierge entrée du système6. En Chine, le concept de la CE adopte les principes de "3R": la 
Réduction, la Réutilisation et le Recyclage des matières / énergie (Huamao et Fengqi, 2007)7; 
(Yuan et al, 2006)8. Toutefois, (Garbout et Zouari, 2015) indiquent que des stratégies peuvent 
être conçues en tenant compte des considérations de 6 R (Repenser, Réduire, Remplacer, 
Recycler, Réutiliser, Réparer)9.  
 
Figure n°2: Les principaux domaines d’action de l’économie circulaire : 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
 
 
 

III-L’économie circulaire en Chine : 
                                         
5 Rizos V., Behrens A., Kafyeke T., Hirschnitz-Garbers M., et Ioannou A., (2015). The Circular Economy: 
Barriers and Opportunities for SMEs. CEPS Working Documents, 412 / September 2015. 
6 Hu J., Xiao Z., Zhou R., Deng W., Wang M. et Ma S., (2011). Ecological utilization of leather tannery waste 
with circular economy model. Journal of Cleaner Production, 19(2), 221-228. 
7 Huamao X. et Fengqi W., (2007). Circular economy development mode based on system theory. Chinese 
Journal of Population Resources and Environment, 5(4), 92-96. 
8 (Yuan , Bi & Moriguichi, 2006) Yuan Z., Bi J. et Moriguichi Y., (2006), The circular economy: a new 
development strategy in China, Journal of Industrial Ecology, 10(1–2), 4-8. 
9 Garbout M. et Zouari A., (2015) The effect of eco-design and resource commitment on reverse logistics, First 
International Conference on Transportation and Logistics ICTL'2015, May 13 and 14, Sousse - Tunsia 
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III.1. Cadre réglementaire: 
Parmi les pionniers, le Japon a une loi sur l’économie circulaire depuis l’an 2000, la 

Chine a trois lois, depuis 2008 et l’Allemagne a voté une loi en février 2012. Leur champ 
dépasse la question de gestion des déchets, pour traiter en amont, l’éco conception des 
produits. 

En Chine, pays pionnier, la loi du 29 août 2008 « Circular Economy Law of the 
People’s Republic of China » 10 pour projet de promouvoir l’EC pour améliorer l’utilisation 
des ressources et protéger l’environnement et ainsi permettre un développement durable 
(art.1). L'article 2 de cette loi définit l'EC comme étant « un terme générique utilisé pour 
désigner l'ensemble des activités de réduction, de réutilisation et de recyclage menées durant 
le processus de production, de circulation et de consommation ». Elle évoque donc le concept 
des 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). La réduction concerne à la fois la consommation des 
ressources et la production de déchets. La réutilisation comprend la reconversion des déchets 
comme nouveaux produits ou composants de produits alors que le recyclage considère que les 
déchets sont utilisés comme matières premières. L'article 3 du même chapitre énonce les 
principes de développement du concept d'EC. « Il requiert la réalisation de plans d'ensemble, 
une répartition rationnelle, un ajustement des mesures aux conditions locales, de même qu'il 
requiert que l'on se concentre sur les effets réels. Le développement d'une EC doit être initié 
par le gouvernement, guidé par le marché, réalisé par les entreprises et par la participation du 
public », Payre, (2013)11. 

Le cadre règlementaire en Chine énonce les exigences suivantes12 :  
 "Le gouvernement s’engage à surveiller la consommation d'énergie, les émissions de 
polluants dans des secteurs industriels reconnus pour leurs pratiques « anti-environnementales 
» telles que la métallurgie et plus particulièrement la production des métaux non ferreux, la 
production d'électricité, le raffinage du pétrole, la construction et l’industrie de l’imprimerie;  
 Le gouvernement central et régional va promouvoir le recyclage, poursuivre les économies 
d'énergie, la réutilisation des déchets et mettre en place un cadre politique et fiscal qui a 
encourager l’investissement dans les industries respectueuses de l'environnement; 
  Les entreprises industrielles seront dans l’obligation de mettre en place des technologies 
visant à économiser l'eau et à gérer au mieux son utilisation dans les nouvelles constructions; 
 Les entreprises de raffinage du pétrole brut, de production d'électricité, d'acier et de fer sont 
invitées à ne plus utiliser de carburant issu du pétrole pour alimenter les générateurs et/ou les 
chaudières mais des énergies propres, comme le gaz naturel et/ou les carburants de 
substitution; 
  Tous les nouvelles constructions publiques ou privées devront être alimentées par des 
sources d’énergies renouvelables comme l'énergie solaire et les énergies géothermique; 
  Les entreprises doivent recycler tous les déchets de nature à polluer les ressources 
naturelles ; Encourager les agriculteurs et les administrations rurales à recycler tous les 
déchets issus de l'élevage, l'agriculture afin de produire du méthane. " 

                                         
10 Traduction anglaise proposée par Squire, Sanders & Dempsey, disponible en ligne sur 
http://www.chinaenvironmentallaw.com/wpcontent/uploads/2008/09/circular-economy-law-cn-en-final.pdf 
11 Payre, L., (2013), Les facilitateurs et les freins d’une économie circulaire, Mémoire de Master 2, IPAG 
Business School, Paris 
12 Alexandre LEVILLAIN, Dominique BONET FERNANDEZ, Economie circulaire : quel cadre règlementaire 
en France ?, IPAG Business School  Paris France 2014 
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Cette loi implique tous les acteurs de l’économie, les institutions publiques en charge d’initier 
et de contrôler, les entreprises qui doivent le mettre en œuvre ainsi que les citoyens. Nous 
sommes donc dans le cadre d’une politique globale qui engage la société à tous les échelons. 
Pour ce qui est de la politique de réduction, elle est encouragée et menée par le gouvernement 
central qui donne les directives, encourage la recherche, supervise les grandes entreprises 
industrielles, minières ou grandes consommatrices d’eau. L’Etat agit dans les différents 
secteurs de l’activité économique : agriculture, industrie, services, bâtiment pour réduire les 
consommations de ressources, que ce soit les matériaux ou l’énergie. Pour ce qui est de la 
réutilisation et du recyclage, les actions sont surtout menées au niveau local par la création de 
zones de collaborations inter organisations permettant d’échanger les bonnes pratiques mais 
aussi les matériaux et les déchets (art.29). Ainsi, sont encouragés la création de parcs 
industriels dans lesquels l’énergie générée par l’un sera utilisée par l’autre (art 32), les déchets 
de l’un serviront de matière 1ère à l’autre (art 34). La récupération et le recyclage, que ce 
soient des déchets agricoles, forestiers ou technologiques, donnent naissance à un réseau 
d’échanges. Cette loi donne donc un cadre global au développement d’une économie frugale 
dans l’utilisation des ressources et incitant au traitement des déchets et à leur récupération 
dans un nouveau processus de production. 
 
III.2. Stratégies de déploiement de l’économie circulaire en Chine : 

 Quatre axes sont privilégiés pour la promotion de l’économie circulaire en Chine, 
notamment dans la création de « zones d’économie circulaire » dont certaines doivent, au 
terme de leur développement, compter plusieurs millions d’habitants13 : 

 L’élaboration et l'optimisation de la réglementation et de la législation, du 
système de soutien politique et économique et des canaux d'innovation 
institutionnelle et technologique ;  

 L’amélioration du rendement de l’utilisation de ressources, la réduction du 
volume final de déchets à traiter, la mise aux normes et la création d'entreprises 
se basant sur les principes de l'économie circulaire ;  

 La promotion de la consommation « verte », l’amélioration du système de la 
collecte, de la réutilisation et de la valorisation de ressources renouvelables ; 

 La création de parcs industriels (ou agro-industriels) et de villes économes en 
ressources et respectueuses de l'environnement. 

III.3. Pratiques de l'économie circulaire en Chine 
Les pratiques de la Chine en matière d’économie circulaire s’appliquent 

principalement aux niveaux de l’entreprise, des régions et de la société.  
Au niveau de l'entreprise, la production plus propre est encouragée afin de réduire la 

consommation de matériaux et d'énergie dans les produits et services. De cette manière, 
l'efficacité d'utilisation des ressources est améliorée et les émissions sont minimisées. 

 Au niveau régional, dans les parcs éco-industriels, lors de la création de chaînes éco-
industrielles, des relations de métabolisme et de symbiose industrielles se forment entre les 
entreprises.  

Sur le plan social, le recyclage et la réutilisation de divers déchets industriels 
favorisent le recyclage des déchets. 

                                         
13 Vincent Aurez et Laurent Georgeault, les indicateurs de l’économie circulaire en chine, Revue de l'OFCE » 
2016/1 N° 145 | pages 127 à 160 
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La Chine a également lancé des projets pilotes d'économie circulaire dans les 
provinces et les villes, les industries, les champs et les parcs industriels. En 2005 et 2007, la 
Commission nationale du développement et de la réforme et six autres ministères ont organisé 
conjointement les première et deuxième séries de projets pilotes d'économie circulaire14 
(tableau 1). 
III.3.1.  Les projets pilotes : 

Tableau n°1 : Les projets pilotes d’économie circulaire de la Chine 

Industries clés 

Acier, métaux non ferreux, charbon, électricité, produits chimiques, 
matériaux de construction, industrie légère, papeterie, textile, fabrication de 
machines, agroalimentaire, agriculture (sylviculture), et transformation et 

utilisation des ressources renouvelables. 

Principaux 
domaines 

Système de recyclage des ressources renouvelables, remanufacturation, 
recyclage de la ferraille, recyclage de la ferraille, utilisation de métaux 

recyclés, recyclage des déchets ménagers, recyclage des déchets 
électroniques, des pneus, des batteries et des emballages. 

Parcs 
industriels 

Provinces (ou 
villes) 

20 parcs éco-industriels à travers le pays 
27 provinces (ou villes) en Chine 

 
La Chine met en œuvre ses politiques territoriales en employant une démarche « étape par 
étape ». La politique d’économie circulaire suit cette tradition gradualiste (Aurez et al., 2013) 
selon la figure 03 ci-dessous. 
Figure n°3. La tradition gradualiste appliquée à la directive de la NDRC de 201315 

 
 

 

                                         
14 We Li and Wenting Lin,  Circular Economy Policies in China, School of Environment, Beijing Normal 
University September 2016 
15 Aurez V., J.-C. Lévy et X. Wang, 2013, Economie circulaire : cent villes chinoises pilotes pour l’économie 
circulaire, Institut de L’économie Circulaire. 

10 projets 
pilotes:compréhensien 

du fonctionnement, 
conditions de 

réplication, élaboration 
de modèles de 

développement types  

100 projets pilotes: 
planification de modèles 

de développement 
types, évaluation des 

résultats et 
comparaison, retour sur 

les bonnes pratiques

1000 projets pilotes: 
mise en place générale 

du modèle

Directive du 4 septembre 2013 n° 1720 de la NDRC Développement de l’économie circulaire 
sur 100 districts ou villes 
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Depuis les années 2000, les pouvoirs chinois ont initié de nombreux projets pilotes 
d’économie circulaire dans des secteurs clés. La ville de Guiyang, dans la province du  

 
Guizhou au sud, est l’une des premières éco-villes du pays. Depuis 2002, elle a fait 

évoluer ses politiques et investi dans des centaines de projets pour produire des énergies plus 
propres et valoriser les rejets issus des exploitations, comme le phosphore provenant des 
mines de phosphate. Des expériences pilotes ont été menées dans la province du Yunnan 
selon différents modèles d’économie circulaire agricole16. À la suite de la loi cadre de 2008, 
des plans régionaux ont été bâtis pour que les collectivités territoriales organisent et 
soutiennent des politiques d’économie circulaire au niveau local. Il y a une volonté d’intégrer 
les principes d’économie circulaire dans une logique globale, par des incitations fiscales, ou 
en s’y référant aussi bien pour l’aménagement des territoires que pour l’organisation des 
villes et des provinces. 

Il est vrai que les projets sont d’abord conçus comme procurant un retour sur 
investissement plus ou moins rapide17. On peut alors expliquer pourquoi les véritables parcs 
éco industriels sont relativement peu nombreux en Chine (depuis 2002, une vingtaine aurait 
été installée contre 1 500 parcs industriels « classiques »). Après 10 ans de fonctionnement, 
les évaluations de ces premières zones éco-industrielles en Chine fournissent des résultats 
environnementaux édifiants, qui révèlent des gains importants tant sur le plan de l’efficacité 
énergétique que sur le développement de productions plus respectueuses de l’environnement. 
Les parcs éco-industries étudiés ont par exemple obtenu des diminutions de leurs émissions 
d’eaux usées et de déchets solides de 28 % en moyenne, entre autres par le biais de symbioses 
industrielles. 

L’application des mesures législatives pour la promotion de l’économie circulaire doit 
souvent se confronter à une demande forte de croissance du produit intérieur brut de la part du 
parti communiste au niveau national et local, qui craint une instabilité sociale grandissante 
dans le cas où l’économie n’offrirait pas des débouchés suffisants au nombre toujours plus 
important de chinois habitant en ville et de jeunes diplômés. Cette domination de 
l’économique sur l’écologique se traduit en Chine par une implantation très relative des lois 
environnementales adoptées : sur les plus de 100 lois environnementales établies depuis 1970, 
la plupart n’auraient ainsi pas été implantées. Ainsi, même si le développement durable est 
devenu une orientation nationale depuis les années 1990 en Chine, de nombreux faits 
montrent que les actions entreprises sont bien en-deçà des objectifs contenus dans les textes 
législatifs18. Ces projets pilotes s’accompagnent d’une modification lente mais profonde du 
système de promotion des cadres locaux du parti communiste à travers une évolution de la 
pondération des critères d’évaluation19. La réussite d’un cadre local est ainsi de plus en plus 
liée à sa capacité à faire appliquer les mesures de protection de l’environnement et de 
promotion d’une économie sobre en ressources. 

La Chine produit par ailleurs pour le monde, pour réimporter ensuite les rebuts de ses 
propres produits exportés : les déchets sont en effet une source de revenus et de matière 

                                         
16 Xi H., 2011, « Models of Circular Economy on Agriculture in Yunnan Province », Energy Procedia, 5, 1078-
83. 
17 Hou G. et Y. Wang, 2011, « Marketization Inefficiency of Ecological Residence in China:, 2011 International 
Conference on, 5072-76. 
18 Liu J., 2010, « China’s Road to sustainability », Science, 328, 5974, 50 
19 Wang A., 2013, « The Search for Sustainable Legitimacy: Environmental Law and Bureaucracy in China », 
SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY : Social Science Research Network. 



 

 ISBN 978-9931-9803-0-8 "دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة "حولامللتقى العلمي الوطين الثاين كتاب ـــــــــــــــــ 

 

 

س  مخبر 691 ة عین الدفلى بجامعة خم ة في وال ة والمقاوالت ة المحل انة التنم ــ-مل ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

première secondaire non négligeable. Comme lors de la révolution industrielle en Europe 
(Barles, 2005) et aux États-Unis (Strasser, 2000), la réintroduction des déchets dans le cycle 
des matières en Chine vise à soutenir la poursuite de son expansion. Comme en France au 
début du XX e siècle, on parle en Chine de « mines urbaines », qui essaiment à Wuhan, Pékin, 
Tianjin ou Tangshan. 

 
III.3.2. Indicateurs et Evaluation des projets 
Afin d’évaluer des projets, le gouvernement chinois a mis en place en 2007 un système 
d’indicateurs appelé « Circular Economy Evaluation Indicators System ». Le système 
comprend trois niveaux d’évaluation : un niveau provincial, municipalités et un niveau 
spécifique aux parcs industriels. Pour chacun de ces niveaux d’étude, 4 types d’indicateurs 
peuvent être identifiés :  
a) consommation énergétique  
b) recyclage et réutilisation 
 c) mesure de la pollution  
d) développement social (revenu, part d’industries tertiaires…) 
Depuis 2007, ces indicateurs sont introduits dans les programmes d’économie circulaire. 
Toutes les parties prenantes (entreprises, parcs industriels et villes) doivent mesurer les 
performances de leur projet dans ce domaine et ont dû établir leurs objectifs pour 2010 et 
2012 en utilisant ce système d’indicateurs. 
III.3.4  Exemples :  

Qingdao : Dans la ville de Qingdao, des systèmes de collecte d’appareils 
électroménagers ont été mis en place ainsi que des lignes de démantèlement. Le taux 
d'utilisation global des déchets industriels solides à Qingdao dépasse maintenant 97%. 

 Shanghai : La ville a collecté 7,2 millions de tonnes de déchets recyclables en 2010, 
en hausse de 24% par rapport à l'année précédente. Une plateforme Internet ainsi qu’un 
service téléphonique ont été mis en place afin de faciliter la récupération des déchets auprès 
des particuliers et industriels. 

 D'autres méthodes existent20 visant, à partir d'indicateurs, de construire des index de 
réduction, de réutilisation, de recyclage, qui peuvent être agrégés en un index de 
développement vert et comparés à des valeurs de références, valeur de l'index dans des pays 
plus avancés, comme l'Allemagne. 

 On pourra retenir ici qu’il n’y a pas vraiment de retour à l’échelle nationale sur 
l’ensemble des projets menés. Afin d’assurer un meilleur suivi, la NDRC réfléchit 
actuellement à mettre en place un panel d’experts qui seraient à la fois chargés de se 
prononcer sur le lancement de projets futurs et de suivre leur évolution ainsi que celle des 
projets déjà lancés. L'éco-conception est peu développée en raison de la sensibilité prix du 
marché, et l'économie de fonctionnalité quasi inexistante (remise en cause nécessaire du 
business model). 

Conclusion : 
L’économie circulaire (EC) est devenue une question de la plus haute importance. La 

Chine applique les concepts de l’EC de façon descendante en devenant ainsi un des premiers 
pays au monde à l’appliquer dans sa constitution. La façon d’aborder l’EC est fortement liée 
au système politique et gouvernemental. Cependant, à moyen terme, les concepts de l’EC 

                                         
20 Tianjin-Circular Economy Indicators to Evaluate Regional : A case study of Tianjin municipality. SHEN 
Cheng-lin, QIN Rui-qi, 2007 
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peuvent sans aucun doute aboutir à des résultats positifs pour le développement 
environnemental et économique. 
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Resumé) 
Les technologies de l'information et des télécommunications (TIC) et les réseaux informatiques ont 
pénétré la vie quotidienne et ont une incidence positive sur la vie humaine, la croissance rapide des 
TIC a entraîné une amélioration de la capacité des appareils électroniques, mais aussi une diminution 
de la durée de vie de ces produits, ce qui produite annuellement des quantités de plus en plus 
importantes de déchets d'équipements électriques et électroniques. La Corée du Sud est confrontée à 
des quantités croissantes de déchets provenant d'appareils électroniques, ces pièces inutiles ou 
indésirables sont souvent appelées "déchets électroniques".  La production de déchets électroniques 
en Corée, comme dans de nombreux autres pays développés et en voie de développement, a augmenté 
rapidement, en raison de la croissance économique et de la réduction de la durée de vie de ces 
produits. La Corée du Sud doit faire face à la croissance exponentielle des quantités de déchets 
provenant des appareils électroniques (des tonnes de vieux ordinateurs, smartphones et appareils 
électroménagers…). 
Mots clés: déchets, appareils électroniques, recyclage,  déchets électroniques 
Jel Codes Classification : Q5, Q53.  

 
  :امللخص

ثري إجيايب على حياة االنسان، وقد أدى النمو الس ريع هلذه اجتاحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال وشبكات الكمبيوتر احلياة اليومية وكان هلا 
تمدة حياة هذه املنتوجات نتج عنه سنو كميات هائلة من  قصرالتكنولوجيا إىل حتسن يف قدرة األجهزة اإللكرتونية، اال أن  ئية امل نفا عدات الكهر

ت الناجتة عن األجهزة اإللكرتونية وغالبا ما تسمى هذه األجزاء عدمية الفائدة أو غري .وااللكرتونية  تواجه كور اجلنوبية كميات متزايدة من النفا
ت املخلفات"مرغوب فيها بـ  كما هو احلال يف العديد من البلدان   تنامت كميات هذه املخلفات يف كور اجلنوبية بسرعة،". اإللكرتونية أو النفا

ت . املتقدمة والنامية جراء النمو االقتصادي واخنفاض مدة حياة هذه املنتوجات لذا يتوجب على كور اجلنوبية مواجهة النمو اهلائل لكميات النفا
  ).إخل...جهزة اإللكرتومنزليةأطنان من أجهزة الكمبيوتر القدمية، اهلواتف الذكية واأل(الناجتة عن األجهزة اإللكرتونية 
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Introduction:  
 

Un pays membre du G20, de l’OCDE, la Corée est La 11ème puissance économique 
mondiale avec un taux de croissance de 3,1 %, selon les dernières données de la banque 
mondiale. La Corée du Sud se situe aux premiers rangs mondiaux pour l'électronique. 
Samsung, à elle seule représente près de 20 % dans l'économie coréenne (la banque de la 
Corée). En effet, la Corée est un pays pionnier en matière de technologies de l’information et 
la communication, elle est devenue en moins de 20 ans un leader mondial avec 40 % du 
marché mondial des écrans à cristaux liquides et un quart dans la téléphonie mobile (direction 
générale de trésor, la France, 2018). 

La mondialisation des échanges engendre de ce qu’on appelle un commerce nocif en 
pleine expansion, un pays asiatique leader mondial dans le domaine de recyclage des déchets 
électroniques, lorsqu’on dit une industrie solide implique la Corée du Sud, elle est devenue un 
exemple pour ressortir du sous-développement, ce gigantesque pays a mis en place un 
système de recyclage des produits électroniques depuis les années 1992, obligeant les 
producteurs à proposer des options de recyclage pour les produits électroniques. 

Le recyclage des déchets électroniques et électriques a connu une progression rapide à 
travers l’Europe. Par exemple, la Norvège, la Suède, la Suisse, et l’Irlande ont révolutionné le 
monde de recyclage, ils ont recyclé près de 34 % de leurs déchets. En effet, la Corée utilise un 
système appelé « jognyangje » pour la collecte efficace des déchets et la réutilisation des 
ressources naturelles. Dans ce contexte, nous allons savoir : quel est le secret de la Corée du 
Sud pour devenir un leader en matière de recyclage des déchets électronique? Cependant, les 
déchets électroniques posent de plus en plus de problèmes à l’échelle mondiale et la Corée se 
classe au deuxième rang au sein de l’OCDE en ce qui concerne les dépenses en R&D 4,2 de 
son PIB.  

Le recyclage des déchets électroniques est considéré comme l'une des stratégies 
d’entreprises les plus importantes sur lesquels reposent les entreprises. En réduisant l'impact 
des pertes importantes ainsi pour protéger l’environnement, l’intérêt est de présenter l’aspect 
théorique sur les déchets électroniques, aussi bien sur l’expérience de la courée et les 
systèmes adopter pour gérer ses déchets. 

I. Concept des déchets électroniques et électriques : 
La notion de déchets électroniques comprend l’ensemble des déchets issus des 

appareils électriques et électroniques et leurs composants : les appareils électroménagers, 
l’électronique de loisir, les appareils informatiques et bureautiques, ceux utilisés pour les 
distributeurs de billets, les outils électriques, les installations de mesure, de commande, et de 
réglage, les installations d’éclairage, les jouets, les montres, les appareils de laboratoires et les 
appareils médicaux, les appareils d’enregistrement et de reproduction d’images, etc…, dans la 
mesure où ils contiennent des composants électriques ou électroniques (Georg & Hans , 
1998).  

D’une manière générale, le déchet est l’objet qui n’a pas de valeur, plus précisément 
l’objet qui a perdu sa fonctionnalité, en contrepartie il garde sa valeur résiduelle des matières 
qu’il compose. L’expression concerne tous les équipements qui fonctionnent à l’électricité. 
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II. L’expérience de la Corée en matière du recyclage des déchets électroniques :  
     Les pays asiatiques sont subdivisés en deux groupes :  

a) les économies industrialisées (Japon, Corée, Taiwan).  
b) les pays émergents (Cambodge, Chine, Inde, Laos, Thaïlande, Vietnam).  

Les lois et règlements sur la protection de l'environnement ont été élaborés pour tenir 
compte du modèle linéaire tandis que l'économie passe au modèle circulaire pour protéger les 
ressources rares. En outre, la région de l'Asie de l'Est, en particulier le Japon, la Corée du Sud, 
la Chine et Taiwan, est un grand consommateur des appareils électriques et électroniques, 
alors, qu’ils représentent une part considérable de la production et de l'exportation mondiales. 
En outre, le volume croissant du commerce des déchets électroniques dans les pays d'Asie de 
l'Est et l'impact environnemental qui l'accompagne ont attiré l'attention ces dernières années.  

En 2014, environ 17 à 31 tonnes de déchets électroniques ont été collectées et 
recyclées à Séoul chaque jour (MOE, 2014), et environ un cinquième de cette quantité arrive 
au centre de recyclage de Séoul,  les appareils sont démontés pour pouvoir extraire des 
métaux précieux comme l'or et le cuivre. 
III. Historique de la politique de recyclage des déchets électroniques : 

En réponse à l'augmentation des volumes de DEEE et à leur impact potentiel sur 
l'environnement par diverses filières industrielles, le Ministère coréen de l'environnement a 
modifié la loi coréenne sur le recyclage des déchets pour assurer une collecte et un recyclage 
efficace des déchets, en conséquence elle applique un système de la responsabilité élargie des 
producteurs (EPR) pour les DEEE limités (Korea MOE, 2002). 

En 2013, la Corée du Sud a recyclé 27 % de ses déchets électroniques. Elle dispose de 
plusieurs systèmes qui contribuent au recyclage de ces déchets (Extended Producer 
Responsibility System 2003). 

Depuis son adhésion à l'OCDE en 1996, la politique environnementale de la Corée du 
Sud a été inspirée par la politique des pays occidentaux. Le mouvement EPR a commencé en 
Europe en 1994 et s'est diffusé au niveau mondial sur tous les pays développés et les pays 
émergents.  

En janvier 2003, le système (EPR) a été lancé, pour rendre leurs structures de 
recyclage traditionnelles plus performantes et plus efficaces, et qui se sont basées sur le rôle 
important des producteurs dans le recyclage des déchets électroniques. (Soo & Sung, 2010). 
La EPR est un principe politique de base qui regroupe les 3R (réduire, réutiliser et recycler) 
des produits en mettant l'accent sur la responsabilité des producteurs, l'idée de base de l'EPR a 
été proposée pour la première fois par le professeur Thomas Lindhqvist de l'université de 
Lund en Suède, au début des années 1990. (Yasuhiko , Shiko , & Magnus , 2009). 

Depuis 2008, le gouvernement a élargi le champ des obligations des producteurs de 
deux manières. D’une part, en rendant les producteurs responsables non seulement du 
recyclage, mais aussi de la réduction au minimum de la production de déchets au cours du 
processus de production. D’autre part, en augmentant le nombre d'articles couverts par le 
système REP (Kee-Young , 2019) 

Le programme (EPR) coréen est beaucoup plus proche des programmes européens. Le 
gouvernement coréen fixe un taux de recyclage de certains appareils que les compagnies 
doivent atteindre, ces compagnies peuvent décider de gérer seules leur programme de 
recyclage, mais s’elles n’atteignent pas les objectifs, elles devront payer des pénalités.  
Les Coréens peuvent rapporter leurs appareils électroniques gratuitement chez un détaillant 
lors de l’achat d’un nouvel appareil, mais doivent payer une taxe environnementale s’ils ne le 
remplacent pas  (ANNE, 2012). 
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La REP implique que les producteurs assurent une plus grande responsabilité dans la 
gestion des impacts environnementaux de leurs produits tout au long de leur cycle de vie. 
Autrement dit, les producteurs sont responsables d’atteindre les objectifs de recyclage selon 
leurs ventes. 

Son système de responsabilité élargie des producteurs (REP) oblige les fabricants et 
les distributeurs à respecter les objectifs de recyclage. Au fur à mesure, les producteurs 
devraient recycler eux-mêmes les déchets électroniques avec une quantité déterminée en 
fonction d'un certain pourcentage de leur volume de production annuelle en communiquant 
les résultats au gouvernement. Si l'objectif n'est pas atteint, des coûts de recyclage sont 
imposés au fabricant et au distributeur. 

Les fabricants peuvent atteindre leurs objectifs de trois façons : chacun peut construire 
sa propre infrastructure de recyclage et s’occuper de la gestion entièrement, peut faire 
exécuter la récupération et le recyclage par sous-traitance ou peut faire affaire avec 
l’organisation de la responsabilité du producteur (PRO) en payant des frais seulement et toute 
la gestion sera effectuée par cet organisme qu’elle peut s’apparenter à un organisme de 
financement agréé (OFA) ( Chung & Murakami, 2008) . 

Les taux de recyclage réels pour les produits TIC ont évolué de 58 % en 2003 à 80 % 
en 2005, en conservant un écart positif d’environ 10% par rapport aux objectifs énoncés par le 
ministère de l’Environnement  ( Chung, Rie , & Kojima, Application of EPR to Recycling 
Policies in Japan , Korea and Taiwan, 2009). 

Des tendances politiques similaires peuvent être observées dans les pays asiatiques. 
Les pays en tête du changement : le Japon, la Corée du Sud et Taiwan, s'attachent à la gestion 
des déchets électroniques depuis les années 2000. En outre, ces dernières années, plusieurs 
pays asiatiques émergent, dont la Chine et la Thaïlande, se sont préparés à mettre en œuvre de 
nouvelles réglementations sur la gestion des déchets électroniques. 
Tableau n°1 : Les équipements recyclés sous le système d’EPR : 
Année Les appareils électroniques 
2003 Réfrigérateurs, Lave-linge, TV, Climatiseurs, PC (y compris moniteur). 

2005 les systèmes Audio, Téléphone portable. 

2006 Imprimantes, photocopieuses, télécopieurs. 
Source : Policy Direction on E-Waste Recycling in Korea, Park, Il-Ho, 2006. 

Les téléphones mobiles et le matériel audio ont été inclus dans la liste des EPR en 
2005, tandis que les imprimantes, les télécopieurs et les photocopieuses ont été inclus en 
2006. Par exemple, en 2010, les taux de recyclage des EPR déterminés par le Ministère 
coréen de l'environnement étaient de 51 791 tonnes pour les réfrigérateurs, 29 355 tonnes 
pour les machines à laver, 16 397 tonnes pour les télévisions et 3 091 tonnes pour les 
climatiseurs. Mais l’objectif est au-delà, la Corée a orienté sa politique vers l’exportation des 
déchets électroniques, en 2005, 305 460 télévisions, 184 906 moniteurs et 951 077 tubes 
cathodiques ont été exportés vers les pays asiatiques selon Korea Custom and Trade Institute 
(KCTI). 

Par extension, les producteurs ont construit trois usines de recyclage, en commençant 
par les usines de recyclage de Samsung à Asan (1988), puis celles de LG à Chilseo (2001) et 
enfin celles de Metropolitan Recycling (2003), qui leur ont permis d'augmenter leur capacité 
de recyclage. Ces installations construites par les producteurs recyclent principalement des 
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réfrigérateurs et des machines à laver. Les entreprises commerciales de recyclage qui passent 
des contrats avec AEE (Association of Electronics Environment) sont rémunérées au volume 
recyclé. En 2006, il y avait 28 entreprises de ce type (six pour les téléviseurs et les moniteurs, 
10 pour les ordinateurs, sept pour les écrans cathodiques et cinq pour les téléphones mobiles) 
(Chung & Murakami, 2008) 

Figure n° 1 : EPR par type de produit, dans le monde entier 

 
Source: OCDE (2013 What have we learned about extended producer responsibility in the past decade? A 

survey of the recent EPR economic literature, Paris. 
Les équipements électroniques représentent plus d'un tiers des systèmes de REP, 

suivis des emballages et des pneus (17 % chacun), des véhicules hors d'usage, des batteries et 
d'autres gammes de produits. 
IV. Le systeme albaro (Albaro system) : 

La Corée du Sud dispose également d'un système de traitement des déchets 
électroniques, appelé « Albaro System ». Ce système informatise les processus complets de 
traitement des flux de déchets en informations électroniques. Le système a été mis au point en 
2001, le système Albaro s'applique aux industries qui ont produit des déchets dangereux ou 
généraux jusqu'en 2004, mais le système s'applique aux producteurs de déchets de 
construction depuis 2005. En 2006, la plupart des processus de traitement des flux de déchets 
des industries et des hôpitaux ont été surveillés afin d'être correctement contrôlés. 

  Depuis 2008, un système de documents électroniques a été mis en place pour 
surveiller la production, le transport et l'élimination finale des déchets. Depuis 2011, le 
système a été appliqué à tous les déchets industriels générés par les industries.  

V. Le système d'éco-assurance (ECOAS) : 
Le système d'éco-assurance (ECOAS) est un autre système qui vise à minimiser les 

charges environnementales par une gestion systématique du cycle de vie complet des 
produits. L’ECOAS a deux composantes, la réglementation préventive et la réglementation de 
gestion de suivi. En ce qui concerne la section de la réglementation préventive, elle restreint 
dans une certaine mesure l'utilisation des matières toxiques, encourage l'amélioration des 
matériaux et des structures, fixe des objectifs pour un taux de recyclage annuel et énonce 
d'autres dispositions pour la divulgation de l'information relative au recyclage.  

L’ECOAS s'est tentée d'encourager le recyclage par une gestion systématique des 
déchets électroniques selon une approche par cycle de vie. 
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L'objectif principal de l’ECOAS est de collecter autant que possible les déchets auprès des 
producteurs et des autorités locales dans tout le pays. En vertu de la loi de 2008 sur le 
recyclage des équipements et véhicules électriques et électroniques, l'approche du cycle de vie 
sera appliquée pour promouvoir le recyclage, économiser les ressources et protéger 
l'environnement dans l’ECOAS. Avec l'introduction de l’ECOAS, le taux de recyclage des 
déchets électroniques a augmenté progressivement avec la réduction des matières dangereuses 
(Seung, 2016). 
VI. La génération et le recyclage des déchets électroniques en Corée : 

En Corée, la technologie de l'information a été considérablement améliorée pour 
produire des appareils électroménagers tels que les télévisions intelligentes, les réfrigérateurs, 
les machines à laver, les téléphones portables et les ordinateurs personnels. La production de 
déchets électroniques s'est accrue avec l'augmentation de la production. La production de 
déchets électroniques a légèrement augmenté de 2003 à 2007 et n'a pas beaucoup augmenté 
après 2009, comme le montre le tableau 2.  

Les produits électriques et électroniques étant consommés par l'effet de la croissance 
économique, la stagnation de la production de déchets électroniques à partir de 2009 a été 
principalement affectée par la dépression économique en Corée. Cependant, il était très 
difficile d'identifier la quantité de déchets électroniques produite, car la durée de vie des 
équipements électroniques et électriques était très longue et le manque d’information de flux 
des déchets électroniques par secteur privé. 

 La quantité et le taux de recyclage des déchets électroniques sont passés de 58 000 
tonnes et 12% en 2003 à 158 000 tonnes et 27 % en 2013. 
Tableau n° 2. Production et recyclage des déchets électroniques (Unité : k tonnes) 
L’année ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 
La 
production  

504 596 596 659 662 713 592 641 634 623 595 

Quantités 
recyclées 

58 66 80 93 107 113 118 133 126  158 

Taux de 
recyclage 
(%) 

12 11 13 14 16 16 20 21 20  27 

Source: International Symposium on Recycling of Valuable Resources, 2014 
Les statistiques ont montré qu'environ 1 195 000 unités de réfrigérateurs (116 094 

tonnes métriques) étaient recyclées chaque année dans le secteur formel coréen. Bien que le 
niveau de recyclage soit satisfaisant, la collecte et le traitement du polyuréthane dans les 
centres de recyclage (CR) posaient plusieurs problèmes, notamment le risque d'incendie dans 
l'incinérateur, la production de poussières fugitives et le coût élevé de l'élimination (Jihwan , 
Insang , Kibae , Mansoo , Jongsoo , & Wonhee , 2018). 
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Tableau n°3 : Taux de recyclage obligatoire des déchets électroniques par le 
gouvernement coréen 
Les années ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘08 ‘12 
Tv  11.6   

 

9.2   
 

11.8 12.6   
 

14.5 21.0 
Réfrigérateur 9.0 10.8 

 
14.1 
 

16.9 
 

18.9 
 

25.0 

Lave-linge 
 

25.3 
 

21.8 
 

21.2 
 

23.4 25.3 
 

30.0 

Les 
climatiseurs 

0.7 0.7 
 

3.6 
 

1.7 
 

2.1 
 

2.6 

Ordinateurs  - - 8.5 
 

9.4 
 

10.3 
 

14.0 

Téléphone 
portable 

- - 11.9 
 

15.4 
 

18 
 

25.0 

Imprimantes,  - - - 8.4 
 

11.2 15.0 

Source: Soo-cheol Lee, Sung-in Na, 2010 
Les consommateurs coréens n'ont pas le droit de payer le moindre coût pour leurs 

appareils électroménagers défectueux lorsqu'ils achètent un nouveau produit. En Corée du 
Sud, les obligations physiques et financières de recyclage sont supportées par le producteur, 
de sorte que toutes les dépenses liées au recyclage sont supportées par le producteur. Taïwan, 
en revanche, n'impose pas au producteur l'obligation physique de recyclage.  

Le volume annuel de collecte des appareils électroménagers en Corée du Sud a 
fortement augmenté entre 2004 (année suivant l'adoption du système EPR) et 2007 : de 67 
433 tonnes à 106 376 tonnes.  

En résumé, le rôle des consommateurs et des collectivités locales en Corée du Sud est 
souligné dans le processus de collecte, tandis que les producteurs jouent un rôle important 
dans le processus de recyclage. Toutefois, les producteurs sud-coréens sont également tenus 
de jouer un certain rôle dans le processus de collecte en raison de l'imposition d'objectifs de 
recyclage basés sur le volume. Du point de vue du système d’EPR, les producteurs sud-
coréens ont donc une obligation physique et financière considérable dans les processus de 
collecte et de recyclage, alors que les autres agents ne sont tenus que d'assumer un rôle limité 
(Soo-cheol & Sung-in , 2010). 

VII. Des déchets à l'énergie :  
En 2012, il a été annoncé que le gouvernement de Séoul avait réussi à récupérer 185 

milliards de won (165 millions de dollars US) d'énergie à partir de ses déchets ménagers en 
2011, soit l'équivalent du prix de 1,33 million de barils de pétrole brut ( Mika , 2012). Sur les 
1,1 million de tonnes de déchets ménagers combustibles produits à Séoul en 2011, plus de 66 
% ont été utilisés comme combustible dans les installations de valorisation énergétique des 
déchets. Le gouvernement a également affirmé que la production de ses installations de 
valorisation énergétique des déchets équivaut aux besoins annuels de chauffage de 190 000 
ménages de la ville, soit 14 % des ménages de la ville (Vincent , 2012). 

Bien que seulement 2,5 % de l'énergie de la Corée proviennent actuellement de 
sources renouvelables, son objectif est de produire plus de 10 % de son énergie à partir de 
sources renouvelables d'ici 2030. Le gouvernement s'est également fixé comme objectif 
d'atteindre un taux d'enfouissement de 3% et un taux de recyclage de 87% d'ici 2020. Le 
professeur Yong-Chil Seo, du Département d'ingénierie de l'environnement de l'Université de 
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Yonsei, dit qu'au rythme où va la Corée du Sud, elle est sur la bonne voie pour devenir une 
société sans déchets (South Korea Legislates Towards a Zero Waste Society, 2015).  

VIII. La gestion des déchets électroniques en Algérie : 
Les données relatives aux déchets électroniques en Algérie sont indisponibles. Aucune 

évaluation des déchets électroniques n'a encore été effectuée et il est difficile de trouver des 
informations fiables. Une seule étude a été réalisée, qui ne donne que des résultats 
approximatifs. 

En Algérie, les déchets électroniques sont collectés avec les déchets ménagers et les 
déchets volumineux. Il n'existe pas de système de collecte sélective pour les déchets 
électroniques et il n'existe pas de sociétés spécialisées dans la collecte des déchets 
électroniques. La plupart des activités de gestion des déchets électroniques en Algérie sont 
gérées par le secteur informel dont les activités comprennent la collecte dans les décharges ou 
directement auprès des producteurs de déchets électroniques comme les entreprises.  

Il existe une branche de recyclage des déchets électroniques qui se concentre sur la 
récupération des métaux, mais elle est également limitée au secteur informel. Lorsque, les 
normes environnementales sont une préoccupation majeure, en Algérie on remarque une 
absence de cet aspect, alors la plupart des activités liées aux déchets électroniques sont gérées 
par le secteur informel. Cependant, cette situation n’est pas généralisée seulement pour 
l’Algérie, alors qu’au en Maroc, 90 % des déchets électroniques sont gérés par le secteur 
informel. 
Figure n°2 : Production de déchets électroniques dans les huit pays membres du WEEP-
net, 2009 

 
Source : Kamel M. H. (2010) 

En novembre 2010, le centre régional de la Convention de Bâle Egypte (BCRC-
Egypte) a organisé le "E-Waste Management Forum" : Opportunités d'affaires vertes" à 
Marrakech (Maroc).  

 L'événement régional visait à échanger des expériences sur la gestion des déchets 
électroniques et à évaluer son potentiel en termes d'opportunités commerciales. Dans sa 
présentation, le professeur Moustafa Kamel a donné un aperçu de la production de déchets 
électroniques dans les pays membres du SWEEP-Net (à l'exception de la Mauritanie et du 
Yémen) en 2009, il a montré que l'Égypte représente à elle seule 40 % des déchets 
électroniques produits, suivie de l'Algérie (19 %) et du Maroc (17 %) (Joseph , 2014). 
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Conclusion :  

Le secteur des produits électroniques est un secteur indispensable en Corée du Sud, 
traditionnellement, les produits électroniques avaient une durée de vie durable, avec la 
croissance rapide des nouvelles technologies, les produits électroniques sont aujourd’hui très 
vite remplacés, le résultat des déchets électroniques sont générées, or que la gestion pose un 
problème important et coûteux. 

Le flux des déchets qui croit le plus vite possible dans le monde où se trouvent les 
déchets électroniques avec cinquante millions de tonnes produites en 2018 selon PACE, et qui 
dépassent cinquante-deux millions de tonnes en 2021 face à cette production massive, il faut 
absolument un système qui va résoudre ce déséquilibre. En revanche, les déchets électriques 
et électroniques représentent l'un des segments qui croissent le plus rapidement dans les flux 
de déchets solides en Corée. Néanmoins, la reconnaissance publique de la nécessité de la 
collecte et du recyclage des DEEE devrait être largement encouragée. L'un des principaux 
défis de la collecte des DEEE est lié au manque de sensibilisation des consommateurs aux 
dangers potentiels qui résultent d'une élimination incorrecte des DEEE. 

Une gestion efficace des déchets électroniques dans les pays en développement exige 
la mise en œuvre de la REP. 
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