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Abstract 

During the last few years Circular Economy is receiving increasing 
attention worldwide as a way to overcome the current production and 
consumption model based on continuous growth and increasing resource 
throughput. By promoting the adoption of closing the loop production 
patterns within an economic system aims to increase the efficiency of 
resource use, with special focus on  urban and industrial waste, to achieve a 
better balance and harmony between economy, environment and society. 
The environment not only provides amenity values, it is also fundamental 
life support system. The paper provides an extensive review of the literature 
of last two decades, with the purpose of grasping the main Circular 
Economy features and perspectives: origin, basic principles, advantages, 
modeling and implementation of Circular Economy at any country’s 
economic levels.  
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 لخصم

قادر يف كونه األسلوب األقتصادي ال  اهتماما عامليا متزايدا،حضي األقتصاد الدائري خالل السنوات القليلة املاضية 
اعتماد نظم إىل  املوارد. ومن خالل الرتويج زيادة انتاجيةالتغلب على األمناط األنتاجية واألستهالكية املتوافقة مع النمو و 

رتكيز على حجم الزيادة الكفاءة األقتصادية يف توظيف املوارد مع  احللقات األنتاجية يف نظام اقتصادي يهدف اىل
اسب ة والصناعية لتحقيق التوازن واألنسجام بني األقتصاد والبيئة. كما أن البيئة تعزز أيضاً األحتضان املنلنفايات احلضريا

، ومبادئه، أصلهقتصاد الدائري ومظاهر   للقيم وهي األساس ملساندة هذا األسلوب األقتصادي. لذا فإن خصائص األ
يف املستويات األقتصادية ألي  الدائري قتصاداألوتنفيذ ( هلا األثر البالغ يف تفعيل  واملنافع املتولدة عنه، ومنذجة عملياته،

 .بلد
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 تمهيد

ماهو متاح وقابل و  اجملتمعات البشرية يف خمتلف حقباهتا من األزمات الناجتة عن كسر التوازن القائم بني احلاجات مل ختل

ستهلك هبا ي   ن الطريقة احلالية اليتأ البيئيني وعلماء الطاقة واألقتصاد يرونالكثري من النشطاء  لألستهالك. غري ان

هو  ،ع كارثة وشيكةو بوق ريةـلبشاتقبل ـمس اً هددم ،ميوما بعد يوداد يزي لذواملناخي البيئي ر التدهوقتصادنا املوارد واأ

ية، يتطلب ستنزاف املوارد والثروات الطبيعأن أ .من جراء طبيعة اقتصادنا اخلطي القائم على "األخذ والتصنيع واهلدر"

على ما تبقى من بيئة ظ للحفاواحلاجة لصناعية ورة الضرازن بني اتول لبحث عن حلووائل اعلى تطوير بدمنا العمل 

 سرتاتيجية فاعلة ملعاجلة هذ  األنواع من القضايا، وإدارة املخاطر وبناء أعمالإقتصاد الدائري كهنا األ وقد برز .ليمةـس

 واقتصادات أقوى وأكثر قدرة على املنافسة.

خماطر عظيمة  لدو نتقال بقطاع األعمال إىل منوذج األقتصاد الدائري بدالً من اخلطي سيغري قواعد اللعبة، وسيألان أغري 

نمو ة قابلة للل جديدة أكثر مرونة، ومنصات تقنياعمأالنقلة تبين مناذج هذ  يف الوقت ذاته. وستتضمن  كبرية   وفرصاً 

، سياً جتماعية وبيئية جديدة. لذا فالقدرة على املبادرة والتحرك سريعا تعد امراً اساأسلسلة قيمة  يولدمبعدل تضاعفي، ل

 السيما وأن احلركة تشكل الوضع الطبيعي لعامل األقتصاد.

 

 البحث هميةا

وعلى   ا عاملياً يتم تداوهل اليتاملواضيع اهلامة واحلديثة حد ألتحليل واسة رابالدكونه يتناول   يفهذا البحث مهية أتكمن 

تصاد الدائري قألإىل الذلك البد من البدء يف النقاش حول اآللية اليت سيتم من خالهلا التحول ، كافة املستويات

نتبا  الباحثني فت أل املوضوع  البحوث يف ذات من وغري   البحث املتواضع نأمل هلذا لذا ،يف بلداننا العربيةخصوصاً 

  .مهيتهإىل أ عرب من اساتذة وطلبة
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 ؟ماهو األقتصاد الدائري -2

بداية تصميمه  ، مندث تلوثاً "االقتصاد الدائري" مصطلح عام يعين االقتصاد الصناعي الذي ال ينتج نفايات أو يُ 

 تدفق املادة:ومنذ النية يف إنشائه، والذي يتوي على منطني من 

ومغذيات مصممة لكي تعود للدخول يف اجملال احليوي بأمان،   Biological nutrientsمغذيات بيولوجية

نتاج دون أن تدخل اجملال دوير جبودة عالية داخل منظومة األوهي مصممة للتTechnical nutrients  تقنية

 & William McDonough ااحليوي فضاًل عن أن تكون قابلة لإلصالح والتجديد منذ تصميمه

Michael Braungart.2002) 1الشكل  يف  وضحوكما م). 

 يوضح الوسائل التقنية والبايلوجية اليت ميكن هبا تدوير املواد واملنتجات يف النظام األقتصادي الدائري (1الشكل  

 second 2nd report of the Ellen MacArthur Foundation (2012)املصدر: 
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لتحول ا ستهالك السلع واخلدمات، إذ يشملعلى معىن أوسع من جمرد أنتاج وأيضًا أيشتمل املصطلح خر آيف رأي و 

ستخدام الطاقة املتجددة، والتأكيد على دور التنوع كسمة من مسات األنظمة املرنة واملنتجة،  من الوقود األحفوري إىل أ

 قتصادي.دعوا إىل جتديد أدوات قياس األداء األيسع، كما يشتمل على مناقشة دور املال والتمويل كجزء من نقاش أو 

اضية، مفهوم حداثوي نشأ وتطور يف غضون السنوات القليلة امل” قتصاد الدائرياأل“ومثة من يعترب أن فكرة األستدامة و

 :مههانعرض أل، وفيما يلي هاتناولته وفقاً لرؤيت اليت املدارس الفكريةو  بط بعدد من املفاهيمرتيو ليس جبديد  لكنه يف الواقع

تصاد اليت أجريت عن األٌق غلب الدراساتأتشري : Sustainable Development مفهوم التنمية المستدامة -1

يف ورقته  1611قتصادي كينيث بولدينج يف العام ول من وضع حجر اإلساس يف قضية اإلستدامة هو األأن أالدائري 

احلفاظ عليه مل  ان يطمح إىلفقد أوضح أن العامل  الذي ك« قتصاديات سفينة األرض الفضائية القادمةأ»البحثية املهمة 

 من الزراعة إىل الصناعة. ومن وجهة نظر بولدينج، كان هذا االنتقال« نتقال عظيمإ». فقد كانت البشرية يف أوج يوجد

ورمبا يفشل  قال.نتالنووية، أو النمو السكاين، من مسار هذا األف احلرب طر، وموجًعا بال ريب. ورمبا حتر  اخحمفوفًا بامل

تقنية »لق كان علينا أن خن الوقود األحفوري. ولكي ننجحنا استخدام املوارد الطبيعية، وخصوًصا نتقال، لو أسئهذا األ

 ةمتجدد ال تسبب التلوث، وال تتطلب مواد غري« ثابتة، ذات دائرة مغلقة، على مستوى عال من التكنولوجيا

 1611.Kenneth E. Boulding). 

صدر أ 1691يف العام حتديداً و  اليت تلتها سنوات مث يف اخلمس:  The closing Circle الدائرة المغلقة  -2

قبل من خالله شرفًا املستت( مس losing CircleCTheر كتابه الشهري الدائرة املغلقة  ي كومون األحياء بار عامل

علم إجناز ، موضًحا أنه لتحقيق الرفاهية الدائمة، علينا أن نت"ثورة إلعادة ضبط األدوات الصناعية ىلبالقول "حنن حباجة إ

ر  وسيلة قصرية عتباىل التعامل مع الوقود األحفوري بإأننا يف حاجة إ يضاً أ، رأى (بولدينج املزيد مبوارد أقل. ومثل 

يضًا إن نظام الشركات اخلاصة يتوي على مثالب ال أق و . ل مستدامباألجل، بينما نبحث يف كيفية صياغة مستق
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 ل حملها. ولذلكاملنتجات اليت حتنتاج منتجات جديدة تضر بالبيئة، أكثر من ة. فالشركات لديها دوافع قوية ألخطري 

لتلوث ا تضمننتاج الذي ي، كما أهنا ال تدفع الثمن الكامل لأل«رأس املال احليوي»نفاق تفسر أ فال حاجة للشركات بأن

1971)Barry Commoner.) . 

كتاب وضعته املتخصصة يف علم : ويتجلى هذا املفهوم من خالل  Biomimicry و محاكاة الطبيعةأتقليد   -3

فيه  قولالذي ت، بعنوان "تقليد الطبيعة: التجديد املستلهم من الطبيعة". و 1669البيولوجيا، جانني بنيوس يف العام 

"علينا العمل من خالل دراسة النظم والتصميمات الطبيعية وتقليدها من أجل حل مشكالت اإلنسان، على سبيل 

بتكار خلية مشسية أفضل، وذلك وفق ثالثة مبادئ: الطبيعة كنموذج، الطبيعة كمقياس، إاملثال دراسة ورقة نبات من أجل 

 .(Janine M Benyus.1997 " والطبيعة كمرشد

 

رت وال"الربوفسور السويسري بتدعه أالذي  ملفهوموهو ا :Cradle To Cradleمفهوم من المهد الى المهد  -4

طار إوهومن حيث املفهوم العام   ".من املهد اىل اللحد"س ماتعنيه املقولة القدمية و عكم والذي يفسر لنا "ستاهيل

 فحسب، بل هي أيضا خالية من النفاياتاقتصادي وصناعي واجتماعي شامل يسعى إىل إنشاء نظم ليست فعالة 

( من Cradle to Cradleيف كتاهبما املعنون   "ومايكل برونغارت ،وليم ماكدونو"ستخدمه املؤلفان أوقد  أساسا،

لفات خمتكون اجتها حبيث ط التصنيع وإدارة نوامناعلى تطوير ويوضح املؤلفان "ان هذا املفهوم يعتمد املهد اىل املهد.

مركبات كيميائية سهلة التحلل ومغذية للتربة والنبات كالسماد ختليق  عربوذلك ، ية مفيدة للبيئةالصناعالعملية 

 William McDonough & Michael مستمرة"إمكانية تدويرها بطريقة إىل الكيميائي إضافة 

Braungart.2002) . 
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شأ  رجل الذي أن "األزرقاألقتصاد "مفهوم و  ،"األقتصاد األخضر" ممفهو  عدد من املفاهيم منها، بعدها مث توالت

ن مجيع هذ  أري غ يتسع اجملال لذكرها،  اليتوغريها العديد من املفاهيم واألفكار ال ،ونرت باويلغاالقتصاد البلجيكي 

ستدام وصديق قتصاد مأجياد إجتتمع حول هدف واحد هو  ختلفت تسمياهتا وتفاصيلهاأمهما  املفاهيم والفلسفات

اد الدائري قتصاألن أومن خالل األطالع على عدد من البحوث واألدبيات لرواد الفكر يف هذا اجملال وجدنا  للبيئة.

 .ذكرها آنفاً مت ميثل مفهوم األعمال الشامل والذي يوحد مزايا العديد من مدارس الفكر اليت 

 

 االقتصاد الدائري كنموذج جديد لالستهالك -1

مسرتشدة  ةىل التحكم بالتوازن الدينامي للحياإتسعى البشرية دون غريها  األنواع،بعد مضي مليار عاما على تطور 

النار يف مستهل األمر ومن مث الوقود األحفوري والطاقة  -خرنا الطاقة ألستخدامها كما نشأةبقواعد الفزياء. ولقد س

جنازات عصرنا أن يد أب ،زات الباهرةااألجن هاستغالل وتشكيل املادة خلدمة اخرتاعاتنا، حمققني يف معظمإالنووية. وقمنا ب

 عواقب ىلأستهالكها إدى األسراف يف توليد الطاقة و أفقد  سفرت عن إجهاد قدرة كوكبنا على التحمل،أالصناعي 

وخيمة وعمل على تدمري او املساس بقسم كبري من املسامهات اليت تقدمها النظم الطبيعية للبشرية على مدى قرون من 

فهل نعيش  ،م مستقبلنااخليارات املطروحة امامفرتق طرق يتعني علينا فيه النظر يف  علىنفسنا يقضنا لنجد أتفأس الزمن،

فنغرق  ؟ساليبنا األستهالكية واألنتاجية بشكل مفرطأعتماد أم نواصل أ ،نواعأعليها من  ارضنا وما علىبانسجام وتناغم 

(. فمنذ الثورة 2113.بويل كونرت  كوام من النفايات؟أمن جراء ذلك يف خضم األنشطة املفرطة غري املثمرة ويف 

ستهالك بأن نتاج واألأسلوبه يف األ  linear economy الصناعية األوىل وعاملنا يعمل من خالل اقتصاد خطي

ويف  ىل نفايات. ل إلتتحو   نستخدمها لفرتة حمدودة، مث نرميها بعيداً نأخذ املواد اخلام، وخنلق املنتجات من هذ  املواد، و 

نواعها أوالطاقة، والسلع جبميع  وامليا  العذبة، كل سنة يضع السكان واألقتصاد مطالب جديدة ملزيد من الطعام،
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ىل إننا وصلنا  أتبنياضية كانت هناك عدة مؤشرات عشر امللنه عرب السنوات اأىل القلق إومايدعو  واملنتجات املصنعة،

خرى يف العام أومرة  2112سعار املواد الغذائية العاملية يف العام أرتفعت أ ن:أفكان  ملادية احلقيقية هلذ  املوارد،احلدود ا

تحدة سيما يف مشال الصني واهلند وغرب الواليات امل بداية نضوب امليا  اجلوفية مبعدالت الميكن حتملها ال ،2111

رتفاع أ كل الرتبة السطحية وفقدان خصوبة الرتبة يف العديد من مناطق زراعة احملاصيل الغذائية املهمة،األمريكية، تآ

كس العاملي يف وقت واحد وسبب هذ  الزيادات هو زيادة الطلب الكلي اليت تعسعار مجيع السلع تقريبا يف األقتصاد أ

ة يف الطلب الزياد ستهالك الفرد الواحد،أد يف مستويات ا تعكس األرتفاع احلاواألهم من ذلك أهن زيادة عدد السكان،

ستهالك دة يف أيف املئة زيا 23.2ن يتطلب األقتصاد العاملي أالعاملي على الوقود األحفوري حيث من املتوقع اآلن 

ي املشبع اجلو  ىل الغالفإضافة املزيد من غاز ثاين اوكسيد الكاربون إقل من مخسة وعشرين عاما وهذا يعين أالنفط يف 

غري  صبحأ قتصاد الصناعيمن مؤشرات أن هذا األ (. يتضح من خالل ما تقدم2112.آل غوربه بشكل كبري فعليا  

والتلوث البيئي  فاياتالطبيعية للبيئة بشكل مفرط وتنتج عنها الن فعالة املواردالفعال وضار بيئيا، وتستهلك عملياته غري 

دة لألنتاج إىل إجياد طرق جديوالتغيري املناخي. ومبا أن هذ  املوارد تصبح أكثر ندرة وأعلى تكلفة، فإننا حباجة 

 circular economy قتصاد والبيئة، ومفهوم األقتصاد الدائري رتباط اإلجيايب للعالقة بني األستهالك تعيد األواأل

قيقها مكانات اهلائلة اليت ميكن هلذا النموذج حتقرتاب من األواألستهالك. ومن أجل األ فضل لألنتاجأيوفر لنا منوذجاً 

، سنتناول اخلطوة األوىل يف تنفيذ هذا النموذج وهي إعادة تصميم من موارد ميكننا احلفاظ عليه مما تبقى واحلفاظ على ما

 مناذج األعمال .
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 والدائرياخلطي اد منوذجي األقتصيوضح  (2  لالشك

-https://nerc.org/news-and-updates/blog/nerc-blog/2015/05/12/materials-management-and-the املصدر:
circular-economy 

 

 كيف سيغير األقتصاد الدائري األعمال -4

مو عزيز النت استمرار مستدامة معيوم هو كيفية جعل مناذج أعماهلم واحدة من أكرب التحديات اليت تواجه الشركات ال

يبدو للكثريمن منظمات  مع املطالب اهلائلة على األرض وامليا  والغذاء واملواد اخلام والطاقةو ، والرحبية. ويف عصر العوملة

 اليت تبنت العمل وفق جتارب الشركات لكن اثبتتصعبًا . ان التحرك باجتا  االقتصاد الدائري قد يكون  األعمال 

وناجحة مشجعة كانت النتائج   ان ،واهلندسية الفائقة السرعة والتطوراملدعوم بالتقنيات الرقمية  مبادئ االقتصاد الدائري

 ميزات تنافسية جعلتها املدورة ،اضافة اىل حتقيق من النماذج يمة غري مسبوقه للحصول على الفائدةمن خالل خلق ق

 .يف األسواق  تتقدم على منافسيها
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 األقتصاد الدائرينماذج منظمات األعمال في  3-2

راء ترك النموذج اخلطي و ستباقية مبنية على فهم الدوافع أسرتاتيجيات إلتطوير  صبح مالئما جداً أمن الواضح ان الوقت 

 .حنو تبين مناذج العمل املبتكرة  لألقتصاد الدائري السعي على والرتكيز 

دراسة حالة  121من اكسنتشريف حتليلها ألكثر شركة اليت حددهتا األساسية  نماذج العمل اخلمسةب هنا سنستعنيو 

يزة خاصة هبا وميكن ذج خبصائص ممحيث متتعت هذ  النما .نتاجية املوارد بطرق مبتكرةتقوم بتحسني أللشركات اليت 

الشركات يضاً أد وتساعبل  ،ىل األقتصاد الدائريليست فقط بأعتبارها تدعم التحول إ ،ستخدامها منفردة أو جمتمعةأ

د إيرادات لفة وتولختفض التكز امليزة التنافسية وقيمة العمالء، و تعز نتاجية املوارد، و أعلى حتقيق مكاسب ضخمة يف 

 :( وهي كما يليAccenture.2014  البيئية د من املخاطردة، وحتجدي

ضا يالتدوير بالكامل وقابلة أإعادة : يوفر هذا النموذج موارد قابلة للتجديد و Circular suppliesاملوارد املدورة  -1

 ستهالكي مدور.أ ينتاجاجياد نظام أ ويهدف اىل ،للتحلل الطبيعي

: ميكن هذا النموذج الشركات من القضاء على تسرب املوارد ورفع القيمة Resources recoveryاسرتداد املوارد  -2

 ىل  االسواق  من جديد.ة  للمنتج حىت يعود إقتصادياأل

حياة املنتجات  ة: ميكن هذا النموذج الشركات من متديد  دور Product life extensionمتديد حياة املنتج  -3

حتسني املنتج من خالل و  فيقوم هذا النموذج مبعاجلة ،فبدال من ضياع قيمة املنتج وتصنيفة من املواد املستهلكة ،واملصادر

 والرتويج له مر  اخرى.من جديد عادة تصنيعه وتطوير  وإ اصالحه

سواء  ،تعزيز التعاون بني مستخدمي املنتجاتلتطويرالربامج و  هو منوذجو  :Sharing platforms ت التشاركيةاملنصا -4

،وشركة Uberومن األمثلة على الشركات اليت تعمل هبذا النموذج ،شركة  .تو منظماأفراد أن كان املستخدمني أ

Pinterest وشركة،Airbnb 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018   

02 
 

 

لك"  تيوفر هذا النموذج بديال للنموذج التقليدي" اشرتي وام :Product as a serviceتوفري املنتج كخدمة  -2

 خدام " .و اتفاق " الدفع مقابل االستأزبائن عن طريق عقد اجيار  ةو عدأفاملنتجات ميكن ان تستخدم من قبل زبون 

 

 
اليت مت ذكرها اعال   (: يوضح مناذج األعمال اخلمسة3الشكل رقم    

Accenture. (2014). Circular Advantage   املصدر: 

 

 -ولكن العديد من هذ  النماذج، إن مل يكن معظمها، لن يكون ممكنا بدون دعم التكنولوجيات اجلديدة املبتكرة 

لدائرية يف ثرها على مناذج األعمال ال شرح دور التكنلوجيات اجلديدة وأوخاصة التكنولوجيات الرقمية. وعليه سنتناو 

 :مايلي
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 دعم التقنيات التحويلية  لنماذج األعمال الدائرية 4-1

فائق السرعة متثل يف الكثري من املكتشفات  شهد اواخر القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين تطور تقين هائل،

بتكارات يف بلغت حصة اإل ،2112واألخرتاعات اجلديدة اليت مل يكن اإلنسان يتصورها قبل بضع سنني. ففي العام 

إذ  ،1661عامل احلاسوب واأللكرتونيات من جمموع براءات األخرتاع اجلديدة أكثرمن ضعف ماكانت عليه يف العام 

يصى من منظمات األعمال قوائم تصنيف للتقنيات  يف املائة. ووضع عدد ال 22يف املائة إىل حنو  22رتفعت منأ

ميثاق الربيعي ال حدود  اليت تولدها بألجنازات العلمية والتقنيات اجلديدة ا الثورة الصناعية الرابعة حيث بدتاليت ستقود 

  عمليف على إحداث بعض التغريات يقتصرمل  دور التقنيات اجلديدة نأمن األمهية مبكان القول و (. 2119وآخرون

 ال  العامليف للتجزئةكرب متاجر أليوم نرى اف ،يف طريقة تسيري األعمال حتول جذري إىل تدأامنا  منظمات األعمال،

كرب أو  (،Airbnbالميلك فندقًا واحداً يف العامل (، وأكرب مزود لغرف النوم املؤجرة Amazonميلك متجراً واحداً   

ي يف العامل التنشئ أعالمية أكرب منصة أو  (،Uber ي سيارةألك جرة يف العامل المتتأشركة سيارات 

 .(Facebook حمتوى

ركة شصبحت خيارًا تنافسيا اليستغىن عنه من قبل مجيع منظمات األعمال، عملت بأنواعها أوألن التقنيات احلديثة 

قتصاد يف األ الرائدة قبل الشركات  ستخدامها مناليت يشيع أ من التقنيات 11اكستنشر العاملية للبحوث على حتديد 

يا يات يف ثالث جمموعات: التكنولوجيا الرقمية  تكنولوجهذ  التقن مت تصنيفقد (. و 4وكما مبني يف الشكل   الدائري،

 .(Accenture.2014   االثننيهجني بنياملعلومات(، والتكنولوجيا املادية، والثالثة هي 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018   

02 
 

 
يف األقتصاد الدائري ةدئاالشركات الر ( يوضح التقنيات العشرة املستخدمة من قبل 4شكل    

 Accenture. (2014). Circular Advantage :املصدر 

 

تصاالت اآللة أ اجهزة املوبايل،{ويندرج حتتها مخسة تقنيات : Digital technologiesالكنولوجيا الرقمية  -والً أ

وجيات وتؤدي التكنول }نظمة حتليل البيانات الضخمةأ ، احلوسبة السحابية، شبكات التواصل األجتماعي،إىل آلة

 يات هي يفواآلالت ونظم اإلدارة. هذ  التقن الوقت احلايل بني املستخدمنيتبادل املعلومات يف  يف هاماً  الرقمية دوراً 

نقطة البيع.  أبعد منمعهم عالقة التصاالت الالزمة للحفاظ على املعلومات واأل جوهرها تركز على العمالء وتوفر هلم

على عرض  اً من احلصول تلقائي عمالئها حيث مكنت، "فودافون و فرييزون" شركيت األتصاالت ومن األمثلة على ذلك 

مبلغ الشراء  أستالمو متجر قريب  يأ يف إعادة اهلاتف إىلمنحهم التسهيالت سعر إعادة الشراء للهاتف املستخدم و 

د والتحكم تتعزز الرؤية عن بع من خالل هذا التواصل مع املستهلك ، وذلك من خالل تطبقيات مضافة للجوال.فورياً 
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تدوير املوارد. ومن و  حامسة بشكل خاص لنموذج توفري املنتج كخدمة، ومناذج مشاركة اخلدمة، يف األصول، واليت تعترب

خالل تغيري الطريقة اليت تتفاعل هبا الشركات واملستهلكون للحد من هدر األصول املادية، ميكن للتقنيات الرقمية أن 

 .ىل موارد إضافية للنموحتول سالسل القيمة حبيث تفصل بني سعيها لتحقيق األرباح،و احلاجة إ

لكن األمر  ،يف إعادة تشكيل سالسل القيمة وميكن أن يكون اجلمع بني التكنولوجيا الرقمية والتفكري الدائري فعاالً 

ألنتقالية سواء من ا ةحلاملر  فرتةخصوصا يف  التغيري ومقاومة لعملية وجود حتديات دون ليس هبذ  السهولة دائما ومن

ضرب أل املثال وليس احلصر ماحصل يف قطاع النقل حني وعلى سبي األخرى، اجلهات الفاعلةو أكني قبل املستهل

الرقمي "أوبر"  على عمل التكسي حتجاجاً أ 2114وربا يف يونيو/ آلالف من سائقي سيارت األجرة يف أعشرات ا

 نسبة كبرية منها. حوذ علىستأو  قاسم احلصة السوقية مع التكسي التقليدي،تو  يف هذا القطاع منافس قوي صبحالذي أ

نان ثوتضم إو كما يسميها البعض التقنيات املادية أ : Engineering technologiesندسيةالتقنيات اهل -ثانيا

ر ، مبا يف ذلك إعادة التدوياهلندسية وتتيح التقنيات }الطباعة ثالثية األبعاد ،وإعادة التصنيع تتبعالتقنية { من التقنيات

 تصنيع سلع جديدة من املوارد املتجددة، فضال عن مجع ،املاديةاملتقدمة والتصميم النموذجي وعلوم احلياة والعلوم 

مجع األصول املستعملة بكفاءة من حيث ن أحيث ، عادة تصنيعها وجتهيزهااملستهلكة إلالسلع واملواد  عادةوإ

ل يف استعادة املوارد وتفعيل عمل مناذج األعماذ  التكنولوجيات أمهية خاصة هلعل إعادة التصنيع. جو ،التكلفة

على سبيل املثال، تسمح الطباعة ثالثية األبعاد بالتصنيع احمللي للتصميمات الرقمية القابلة للتنزيل إىل أشياء .الدائرية

يث استطاعت ح تستخدم الطباعة ثالثية األبعاداليت ،وهو ما قامت به الشركة الصينية وينسون نيو إنريجي -مادية 

 لكل منزل. $ 2111طباعة املنازل ويف مدة زمنية أقل من يوم واحد باستخدام املواد املعاد تدويرها وبتكلفة أقل من 

تكنوجليا تصميم األجزاء، {وتضم ثالثة من التقنيات : Hybrid technologyالتكنولوجيا اهلجينة  -ثالثا

قنيات حيث تلعب الت. اديوامل العاملني الرقمي جتمع بني اليت هيو  }العلوم املادية احليويةتدوير املتقدمة، تكنولوجيات ال
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ميكن خالهلا  منو ستعادة املوارد ومنوذج متديد حياة املنتج، أهاما يف دعم مناذج العمل الدائرية كنموذج  اهلجينة دوراً 

البيئي  ىل أختيار أفضل مزيج من املواد وتقيم اثرهاإ، إضافة وتدفقات املوادنشاء نوع فريد من السيطرة على األصول أ

 اريخ ومكان وحالة تأن حتدد من خالل التطبيقات الرقمية للشركة  فهي تتيح. ها األقتصادية لألنتاج التجارياوجدو 

 واد. جلمع ومعاجلة وإعادة معاجلة هذ  امل بينما تدعم يف الوقت نفسه طرقاً  ،املواد والسلع

 موذجعمال األقتصاد الدائري وهو النأمناذج بأحد تعمل كثر سنقوم بأختيار احدى الشركات اليت وأليضاح الصورة أ

 .   Product as a service "توفري املنتج كخدمة"( 2  رقم

 

4-4  (Kaer Pte Singapore) شركة تعمل بنموذج األقتصاد الدائري 

كرب أهذ  الشركة اليوم من  دوتع 1621يف جمال التربيد ومكيفات اهلواء منذ عام شركة كاير بت السنغافورية تعمل 

نظمة أنشاء . حيث تقوم هي بأدائريالنموذج اليف جمال عملها يف العامل عندما حتولت للعمل ب سرع الشركات منواً أو 

بل ان تبيع صالح العطالت مقاأو  صيانةمن وتتوىل مجيع التكاليف املستقبلية املتعلقة بعملياهتا تكيف اهلواء يف املباين 

من غازات  ويقاس بالكيلواط لكل طن ي التربيد( بسعر ثابت واحد لكل طن من ساعات التربيدهذ  اخلدمة للعمالء  أ

 .(kaer.com  التربيد. وسنأخذ احدى مشاريع التنفيذ اليت قامت هبا لنرى نتائجها باألرقام

 :أنالشركة أستطاعت  

 . علةاستهالك واإلدارة الفمن خالل خفض األ %91ر التكاليف بنسبة توف -1

 .مما لو هو قام بأنشاء أنظمة التربيد اخلاصة به %21بنسبة رخص أن املستفيد من اخلدمة حصل عليها بسعر أ -2

 واء.تكييف اهلستفادة املثلى من نظام يف مدة ستة أشهر من خالل األ %32ستخدام الطاقة الكهربائية بنسبة أخنفاض أ -3
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 منظمات األعمالللمزايا والفوائد التي يقدمها األقتصاد الدائري ا -3

الة، والنمو، وآثار  على العم قتصاد الدائريبشأن مزايا األ ملختلف أصحاب املصلحة حيويو مستمر  عاملي هناك نقاش

والبحوث  س به من الدراساتأب عدد ال طالعنا علىأ. وبناء على ومصادر الطاقة ،املواد األوليةستهالك أوحجم  والبيئة،

 :كما يليهي  يا و ااملز  مهأسنوجز  اليت تناولت هذ  اجلوانب املختلفة،

هم أ منن يث أح ،املعرضة للنضوب واليت تشكل عصب عملية التصنيع واألنتاج ستنزاف املوارد الطبيعيةأوقف   -1

 د الطبيعية.ستهالك املوار أمر من الذي يزيد بطبيعة األرتفاع عدد سكان األرض أ ،تواجه العامل اليوم اليت التحديات

 6كثر من أ ىلإن يزيد عدد سكان األرض أهنا تتوقع إف ،"ثورة املوارد"دراسة ملعهد ماكينزي العاملي بعنوان وحسب 

وسطى قة الىل الطبون ضمن الطبقة الفقرية سينتقلون إمليار شخص يعيش 3ن أو  باليني نسمة حبلول منتصف هذا القرن،

وسريتفع  اليوم، كثر مما نستخدمهأاملوارد اضعاف ىل ثالثة إننا سنحتاج هذا يعين أو  2131من األستهالك حبلول العام 

ىل إ اسنواجه نقص حاد يف احلصول على ميا  الشرب تصل نسبتهو  %91الطلب على الغذاء واملواد األساسية بنسبة 

 (. Global InstituteMcKinsey. 2011  2131حبلول العام    %41حوايل ال  

تاحة فرص إ من املتوقع حتقيق منو كبري بالوظائف بسبب األقتصاد الدائري اىل يف ضل التحولتعزيز فرص العمل:  -2

 الصين في دائريال قتصادألا تطوير فإن المستدامة التنمية لبحوث الصينية الجمعية لمجلس ووفقًا .ستثمارية جديدةأ

 وخفض الطاقة وتوفير ،المخلفات تدوير وإعادة ،البيئة صناعة وهي جديدة صناعات سبع إطالق في سيسهم

 The  اإلبداعية والتصورات والتصاميم ،الخدماتي قتصادألوا ،والصحة ،المتجددة والطاقة ،ستهالكهاأ

People's Republic of China National Report.2012). فقد ذكراألورويب  املنتدىير تقر  ماأ 

 17th European  مليون وظيفة يف األحتاد األوريب 2املوارد سنويًا سيخلق  من %2ير دو ن تأ

Forum.2014). 
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القات طويلة قامة عإصحاب املصاحل من خالل أبتوسيع وتعزيز العالقات مع العمالء و  يضاً أيساهم األقتصاد الدائري و  -3

 Sharing املنصات التشاركية .مصادر جديدة لدخل إضايف سواق جديدة تسفرعن حتقيقإىل أوالدخول  األمد،

platforms  .كمثال على ذلك 

كان  ،2112يف السنوات القليلة اليت سبقت األزمة األقتصادية واملالية اليت بدأت يف عام  زيادة التنمية األقتصادية: -4

مجايل احمللي األألستطاع الناتج  ستمر هبذا املعدل،ولو كان النمو قد أ باملئة سنويا، 2األقتصاد العاملي ينمو مبعدل 

 كالوس  ن هذا مل يدثأإال  مع خروج مليارات األشخاص من دائرة الفقر، عاماً، 12إىل  14التضاعف كل  العاملي،

 ،دائريوربا من خالل التحول للعمل باألقتصاد الحول حتقيق النمو يف أ مكارثرلن أؤسسة يف حبث ملو . (2111.شواب

وربا بزيادة نسبة سيسمح أل التنقل، تعزيز البيئة، ،الغذائية :قطاعات الصناعة األساسية الثالث يف ميةنن مسار التفإ

يصل ل خرى يف غري املوارد األنتاجية،تريلون يورو من الفوائد األ 1.2ىل توليد إضافة إمن املوارد األنتاجية سنوياً  3%

 Ellen Macarthur ابل سيناريو العمل بالتنمية احلالية ترليون يورو مق 1.2جمموع الفوائد السنوية ألوربا حبوايل 

Foundation, Sun, & McKinsey Centre for Business and 

Environment.2015.) 

ستهالك لث األتشكل الصناعة اليوم أكثر من ث :نبعاث الغازات الدفيئةأاملسامهة يف احلد من التغيري املناخي وختفيض  -2

رير التنمية  تقنة يف كل س وسيتواصل الطلب العاملي على الطاقة وبأزدياد الغازات الدفيئةنبعاثات أالعاملي للطاقة و 

  اجلوكسيد الكربون يفأو ىل زيادة نسبة غاز ثاين إستخدام الوقود األحفوري أدت الثورة يف أوقد  .(2111الصناعية,

زدياد أجزء يف املليون اليوم، وهي يف  321ىل حوايل إقبل الثورة الصناعية  جزء يف املليون يف فرتة ما 291من نسبة 

حد أو  (.2111. نزار ابو جابر  2111منذ عام  جزء يف املليون سنوياً  1.6مستمر حيث يزداد معدل تركيز  مبقدار 

ث حبوهذا ماأكد   ،ستخدام الطاقة النظيفةأتحول لألقتصاد الدائري و هم التدابري املتخذة هبذا اخلصوص هو تشجيع الأ
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يف املئة حبلول عام  42ىل الكربون إ كسيدو نبعاثات ثاين أأخنفاض أ ،حيث من املتوقعالسابق ذكر   ؤسسة مكارثرمل

 ,Ellen Macarthur Foundation  2112مقارنة مبستويات عام  2121باملئة حبلول عام  23و 2131

Sun, & McKinsey Centre for Business and Environment.2015.) . 

ساسية التقلب ترتبط بسوق عاملي مسته األسعار املواد اخلام والطاقة أن أخفض التعرض اىل تقلبات األسعار: من املعروف  -1

طالة عمر ج جديد بإوباألنتقال لنه. تفرضه على عملية العرض والطلب وماروف السياسية واألقتصادية لظطبيعة ال وفقاً 

 ،ك املواد اخلامتهالاس خبفضستساهم ،ألستفادة منها يف التصنيع من جديد ل واملنتجاتستخدام املواد عادة أو إأاملنتج 

لصلب يف العام ن مادة اأ رثر،كاممؤسسة قامت هبا  توقعته دراسة ماعلى سبيل املثال و . كبرية  وستحقق وفورات مالية

يث ح التدوير يف صناعة السيارات،ستخدام إعادة من خام احلديد بإمليون طن  111مبقدار  ستحقق وفورات  2122

 Ellen MacArthur Foundation and من الطلب على هذ  املادة  %41يشكل قطاع النقل حوايل 

McKinsey & Company.2013) . 

 

 التحديات الرئيسة التي ستواجه المنظمات -5

 ىل خلقإ بالضرورة يؤديس ري شامل على عدة مستوياتيتغ حدوث يعين األقتصاد الدائريالتحول إىل ن الشك أ

يدة تضمن التحول طر جدمن املفرتض مواجهتها بالتخطيط وإجياد أساليب مبتكرة للمساعدة يف بناء أ ةات كبري حتدي

 علىمستوى أ علىوإعادة تصميم على مستوى األنظمة، والتفكري  ،تطلب مهارات جديدةفعملية التحول ت. الصحيح

التنظيم التعاون و مستوى و  ، والتمويل،على مستوى املنتج ات اليت ستحدثالتغري ىل إضافة إ ،لتوجيه التغيري السلوكي

 .الداخلي بني القطاعات والقيادة 
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لى عو  ياتمن التحد مامت األشارة اليه سنفصل بعدد من النقاط ماتتعرض له منظمات األعمال والشركاتوبناًء على 

 :مستويات عدة 

ظمة، وتوزيع نإعادة هيكلة املو أطلب مهارات جديدة من املوظفني  ىلإاحلاجة ك  ،التنظميةعلى املستويات التحديات  -1

 .ها املالية موارد

التحديات على املستويات املالية املتمثلة بإخنفاض التدفقات النقدية والتمويل نتيجة أخنفاض املبيعات. ذلك أن منوذج  -2

يخفض اهلدروتقليص حجم النفايات، إال انه يف الوقت نفسه سإطالة عمر املنتوج رغم مايؤديه من التقليل من األنتاج و 

من عملية الشراء من قبل املستهلكني واليت ستؤدي اىل خفض األنفاق بشكل عام، و خفض الناتج األمجايل احمللي 

 بالتايل .

يخلق احلاجة س رتين،شبني الشركة واملوردين وبني الشركة وامل ،القانونية، بسبب تغري العالقاتعلى املستويات التحديات  -3

 .تنظم هذ  العالقاتقات قانونية جديدة اتفأوجود ىل إ

األنظمة ىل إعادة النظر بإفهي حباجة  بالذات، ، وهذا اجلانب خيص احلكوماتالتحديات على املستوى الضرييب -4

 خرى مبا خيدم عملية األستدامة وتشجيعها.أبزيادهتا لبعض اجلهات وخفضها على جهات  الضريبية،

ليصبح ستدامة إلال ايف جملبعض التخصصات الفاعلة  ةياملعرفتطوير اجلوانب ىل إاجة فنحن حب التحديات املعرفية، -2

 . قييم خماطر التأثري البيئي والقياس الكمي للمواردتجراء أ مكاهناإب

يسبب حتديات كبرية  ،ةوثقافته األستهالكيسلوك املستهلك  على صعيدري تغيفال ،كاملستهلوثقافة  التحديات السلوكية -1

معاد  نتجاتو القبول مبأ عدم األمتالكك ري العادات القدمية بعادات جديدةيفليس من السهل تغ للشركات التجارية،

 التوعية والتعليم. املزيد من مما يستدعي ،تصنيعها
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 :ونموه األقتصاد الدائري لىدور الجهات الفاعلة في التحول إ -6

ن اعلة أيتعني على مجيع اجلهات الف ستدامة، نتقال إىل اإلقتصاد الدائري، واألاألجناح عملية التحول حنو من أجل أ

ة جلهات املعنيضطلعت سائر هذ  اأا حيث كلم ،تتحمل مسؤولياهتا وتساهم مبستويات خمتلفة  يف صنع هذا التحول

قتصاد حول حنو أغري أن الت. ألهداف املنشودةليف عملية صنع القرار والتحول بطريقة جمدية، يزداد ترجيح حتقيقها 

نظمة أو مؤسسة حكومة أو م ةعلى مستوى املنظومة ككل، احمللية والوطنية والدولية. وال ميكن ألي دائري يتطلب حتوالً 

على أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص العمل معا من أجل  كما ان. اواحدة أن تنجز هذا التغيري وحده

رؤية "دائرية" مشرتكة من أجل حتويل نظم وأمناط اإلنتاج والتصنيع واالستهالك من خالل عملية جتريبية مشرتكة ومستمرة، 

، كرب يف عملية التحولا الدور األن حندد ثالثة جهات رئيسية هلأوميكن  .من التعلم، والتكيف، وتوسيع نطاق اجلهود

 دورها ومسؤولياهتا.من حيث  على حدةعرض لكل منها حلكومة واملنتجني واملستهلك، وسنهي: ا

 

 دور الحكومات 6-2

 عليها أن تلعب دورا مركزيا، من خالل إجراء التغيريات الالزمة يف حيث يقع على عاتق احلكومات املسؤولية األكرب،

ت املطلوبة اءاجر إلا اهم نوجز. وسوالدعم العامة للمساعدة يف التمويل ستثمار أمواهلاأعن  تشريعاهتا وسياساهتا، فضالً 

 هبذا اخلصوص:

ألقتصاد مستهدفني آخرين لدعم عملية التحول ل ضمتعترب إعادة دراسة األنظمة الضريبية لت جراءات فرض الضرائب:إ .1

دام هذا ستخأحيث ميكن  التحول لألقتصاد الدائري.ن تقوم به احلكومات لدعم عملية أجيب  هم ماأالدائري من 

 فرض ضرائب على جتار التجزئة اللذين يستخدمون موادك النفايات وترميدها، رمياألجراء بأوجه متعددة، للحد من 

بليون كيس بالستيك تستعمل يف أحناء العامل   211حيث تقدر أحصاءات دولية أن حنو  بالستكية يف التعبئة والتغليف،
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وهناك  . (ليةالدو   جريدة احلياة بليون، وال يعاد تدويرها اال بنسبة أقل من واحد يف املئة 22سنة حصة العرب منها كل 

جتارب ناجحة جدا لبعض الدول للحد وبنسب كبرية من هذ  النفايات وحتويل أموال ضرائبها إىل مشاريع لتطوير البيئة،  

ميكن  األوجه اآلخرى ايضاً،. ومن 1661اليت باشرت هبا منذ العام و كتجربة حكومة النرويج بفرض ضريبة الكربون 

 ن الوسائلم ها على املعادن املعاد تدويرها، اضافة للكثريللحكومات زيادة الضرائب على املعادن اخلام األولية وتقليل

 ميكن أستخدامها يف جانب الضرائب.واليت اآلخرى  املبتكرة

ساعد يف عملية صدارها لتإالكثري من التشريعات والقوانني اليت تستطيع الدولة  صدار التشريعات والقوانني: هناكإ .2

الزحف  تواصل نعساهم مباليت تو نشاء املدن اين وألقوانني والتشريعات اليت ختص جانب التخطيط العمر اكالتحول.  

 .يتسبب يف تدمري املناظر الطبيعية والبيئةالعمراين الذي 

يت مثال على ذلك جعل مقدارالرسوم البلدية ال و املستهلكني،أستخدام احلوافز األقتصادية: سواء ملنظمات األعمال أ .3

ات قلت نسبة النفاي حيث كلما قل وزن ،ينتجها كل مستهلكخالء القمامة حسب وزن النفايات اليت إتستوىف على 

ل ت على شاحنات نفاياهتا معدات لوزن صناديق النفيا حيث ركبت جتربة رائدة يف ذلك ليونانل و املدفوع.الرسم 

  وكانت النتائج رائعة يف تقليل نسبة النفايات املنزليةاسرة  1211

 2017.EuropeanCommission) 

ليت تواجه اللشركات الصغرية واملتوسطة  منح املساعدات املالية والقروض امليسرة: وخصوصاً الدعم احلكومي من خالل  .4

 الشك.النموذج الدائري عملية مكلفة و ج جديد كذ منو ىل إطبيعة عملها عملية حتويل ن أصعوبة يف التمويل حيث 

التحتية اليت  البىنكمشاريع  يتعلق باملشاريع الضخمة، خصوصا يف ماالشراكات بني القطاعني العام واخلاص: عقد  .2

 اقة النظيفة.طال مشاريع استخدامك  التحول تساعد يف عملية
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 (ينالمنتج) قطاع األعمال دور  6-1

ية عتبار  الفاعل الرئيس القادر على حتقيق أهداف التنمأفاعاًل وحامسًا باع األعمال إىل جانب احلكومة دور يؤدي قط

قتصاد الدائري من شأنه أن يساعد الشركات على اإلستفادة أكثر من مصادر أن التطبيق الصحيح لألو  ،املستدامة

علية خدماهتا، االطاقة واملوارد األولية األخرى اليت تستخدمها، وبالتايل توظيف هذ  القيمة املضافة يف سبيل حتسني ف

 .ستثمارات زبائنها وتشجيع سلوكيات االستدامة يف اجملتمعات اليت تعمل فيهااملسامهة يف العائد على أ وتالياً 

قط ولكنها تؤدي إىل حلول ف سامهة يف اماية البيئةعلى امل ةتقتصر غري معندما تكون تطبيقات مبادئ األقتصاد الدائري ف

سرتاتيجية أساسية إيصبح ضرورة  فإن التحول إىل النموذج الدائري ملشاكل فعلية تواجه الشركات اآلن ويف املستقبل،

تباع هنج العمل واصلنا أ إذالكن  .تنوي أن تزدهر وتنمو يف السنوات القادمة تريد حتقيق ميزة تنافسية أوشركة  ةألي

ساسية املواد اخلام األو فأن النظم اإليكولوجية اليت يعتمد عليها قطاع األعمال واجملتمع بدأت تتدهور  غري املستدام املعتاد

رتفعت أسعار السلع األولية بأكثر أ، 2111و  2112فبني عامي  ،هاأسعار  اعفرتأ مع فعلي مستمر خنفاضتشهد أ

يف  اعا حمتمالً رتفأ يضاً ستشهد الشركات أو ، ألسعار خالل القرن املاضيايف متوسط  بذلك تراجعاً ، حمققة ٪121من 

 .على وفورات احلجم تعتمد يف الشركات اليت السيما على التكاليف الثابتة مما قد يكون له أثر مدمر  تقلبات األسعار

ز املئة و ية ال يتجاـسساأتيجية اترـكإس ي احلقيقيئرالدار لفكا اليت تبنت الشركاتد عدن إف ومع مجيع هذ  التحديات

حيث يقدر  .فتةالو ئرية تبدالدا ملشروعاتل اجلدوى  دراساتأن  بالرغم من ،لعالمى اشركة فقط على مستو

ىل ترليون دوالر إ 2.1ف تضي انتطبيق األقتصاد الدائري اليت تتبىن ن بوسع املشروعات أاملستشارون يف شركة ماكنزي 

 .(Nature 494  2131األقتصاد األوريب حبلول عام 
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 المستهلكدور   6-4

 .ىل األقتصاد الدائريإيف عملية األنتقال احلكومة واملنتجني  ييعترب املستهلك من الداعمني األساسني يف حتقيق دور 

ي وقت أكثر من أكثر وعيًا ومعين باملشاكل البيئية أصبح أاليوم  ملستهلكاف فإذا نظرنا لدور  من اجلانب األجيايب،

ن هلا أعلى سلوكه الشرائي فهو يفضل شراء السلع واخلدمات اليت يدرك ب يضاً أثر البالغ األمضى، وهذا الوعي كان له 

البيئية ضايا م بالقكثري من املنظمات اليت هتتثر سليب. فتشكيل الأمن هلا أزاء ويقف بالضد  ثر إجيايب على البيئة،أ

املظاهرات و  جل وقف األنتهاكات اليت تقوم هبا الشركات الصناعية وشركات البرتول يف مجيع احناء العامل،وتناضل من أ

األقتصادية اليت  املشكلةواألحساس ب ،للمواطنجل اماية املناخ هي خري دليل على تقدم الوعي البيئي أاليت خترج من 

 لمستهلكنيل لكن اختالف الثقافة واملستوى التعليمي واملعريف واألقتصادي اخلطي.سلوب األنتاج واألستهالك يفرزها أ

نتقال الدائري بالضد من عملية األ ونيقف نبوجود العديد من املستهلكني اللذي ىل وجود جانب سليب يتمثليشري إ

غري وهي  دة جذرياً ستهالكية جديأممارسات  تبينيتم  فيما تقدم  تتطلب أن إليهافنماذج األعمال املطروحة واليت اشرنا 

 املستهلكني ؤالءهميكن أن تتغري إذا ما عرضت على  األستهالكية القدميةعادات التعود عليها املستهلك سابقا، لكن  ما

 اعتمادها وهناك أمثلة جيدة على النماذج املبتكرة اليت متواجلودة لتلبية احتياجاهتم.  علة من حيث التكلفة،احلول ف

وتأجري األثاث  ،ebayبسرعة من قبل املستهلكني، مثل شراء وبيع األشياء املستعملة على املواقع األلكرتونية كموقع 

والذي اصبحت  Product as a serviceتوفري املنتج كخدمة كما يف املنزلية واملكتبية أو السيارات بدل من شرائها  

 . من املستهلكني تشجيعرغبة و مدفوعة بتطبقه الكثري من الشركات 

دعوهم تس ياهتماجلديد من حتسني ح يقتصاداألالنهج مبقدرة هذا  مياهنم إو  ن قناعتهمأمهية دور املستهلكني من أوتكمن 

غط على عرب الض والقوانني،على إصالح السياسات احلث  يف آلية التنمية املستدامة، من خالل الدفع قدماً  ىلإ
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ن خالل و مأسواء عرب الربملانات  شعبية من سلطة اتيح هلم ما من خالل مامعا ومراقبته نياحلكومات والصناعي

 .منظمات اجملتمع املدين

 

 األقتصاد الدائري في الوطن العربي -7

 واألقتصادي لوضع البيئيعن المحة عامة  7-2

 جيدة نتائج لعربيةا البلدان حققت فقد ،لتحسني مستوى املعيشة مجايل هو املقياسإليف الناتج احمللي اذا كان النمو إ

اع  يف مستوى رتفاألنعكس هذا أ حني أربعة أضعاف. ويف الفرد دخل معدل رتفعأ إذ خالل السنوات اخلمسني املاضية،

تدام يف املستقبل. سن من فرص العيش املسهو ح   فضل والأاملعيشة يف مناطق متعددة، فهو مل يقق بالضرورة نوعية حياة 

انت عليه. ورافق قل من النصف مما كأىل إخنفضت حبيث أ فقد شهدت الفرتة نفسها هبوطًا حاداً يف املوارد الطبيعية،

سبب هبذا قد تو فالس يف املوارد اإلكولوجية، مما جعل املنطقة على شفري األ هذا تدهور متسارع يف األوضاع البيئية،

ع عام يف االستهالك. والثاين رتفا أدى اىل أا مممرات،  3.2األول هو ارتفاع عدد السكان  :االهنيار عامالن أساسيان

 أمناط احلياة. رتفاع معدالت الدخل والتبدل يفأرتفاع احلاد يف كمية املوارد اليت يستهلكها الفرد، وذلك بسبب هو األ

تنحصر  ع الن خماطر هذا الوضأر من والتنمية، فقد حذرالتقري التقرير السنوي للمنتدى العريب للبيئة أكد  هذا ماو 

عربية مرحلة بل هي هتدد فرص البقاء نفسها . ولقد دخلت املنطقة ال بفرض قيود على النمو ونوعية احلياة يف املستقبل،

ستهالك البضائع واخلدمات األساسية ألستمرار احلياة أكثر أ. واليوم تبلغ مستويات 1696عام العجز يف املوارد منذ ال

  Ecological البصمة البيئيةرتفاع أميكن لألنظمة الطبيعية احمللية توفري . وترافق هذا مع  من ضعفي ما

Footprint ن من املعروف يث أ، حربعة اضعافيا  العذبة املتوفرة للفرد حنو أخنفاض املأو  ،ىل الضعفنيإقليمية األ

يب تبقى عالية ن البطالة يف الوطن العر أكما  (. 2112أفد   كثر بلدان العامل ندرة بامليا أن الدول العربية تعترب من أ
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 13يف املئة يف اواسط الشباب باملقارنة مع املعدل العاملي البالغ  31ىل إباملئة ويصل  12 حيث يبلغ معدهلا العام جداً 

 2111 -2112كثريف أن البطالة قفزت أقدر حيث ت 2114 العام ملنظمة العمل الدولية صدرت يفرقام أباملئة وفق 

 األحفوري لوقودا ويف جمال الوقود فإن .والنمو األقتصادي املرتاجع األضطرابات السياسية والنزاعات واحلروب،بسبب 

 بلدان بعض علج إىل النمط أدى هذا ، وقدالطاقةإىل لبلدان العربية ا حتياجاتأ تلىب اليت الوقود أنواع على يسيطر

توزع و عدد السكان. قياسا بأوكسيد الكربون  ثاين نبعاثاتأب املتسببة البلدان أكرب عداد يف اخلليجي التعاون جملس

 يف املئة، 42.1كنية والتجارية القطاعات الس باملئة، 21.1النقل  باملئة، 26.2ستهالكها كالتايل: انشطة الصناعة أ

ملستخدمني تزال البلدان العربية تعترب من ا بتكار الما يف جمال العلوم والتكنولوجيا واإلأ (.2111 أفدباملئة   2.1الزراعة 

نطقة فإن نسبة األنفاق على العلوم والتكنولوجيا واألبتكار يف امل كثر من كوهنا منتجة. ووفقا ملنظمة اليونسكو،أهلا 

اليتعدى ث والتطوير األمجايل على البحامية، فمعدل األنفاق احمللي حىت مبقايس البلدان النتزال منخفضة جداً  العربية ال

 .ESCWAباملئة من معدل األنفاق العاملي   12ي مخس معدل األنفاق األمجايل يف الدول النامية وأباملئة  1.2

2015.) 

 

  التحول لألقتصاد الدائري وواقع الحال 7-1

فهي  ذا اخلصوص،هبخيص تبين الدول العربية لألقتصاد الدائري والسعي لألستفادة من التجارب العاملية  ماما فيوأ

بادرات الفردية ىل املإضافة إ ن تكون سوى عدد من خطوات خجولة وبسيطة تبنتها بعض البلدان اخللجية،أالتتعدى 

حيث بينت  ،IPCC  املناخريكومية الدولية املعنية بتغكدته دراسة للهيئة احلأ الصغرية يف بلدان عربية آخرى. وهذا ما

 على مدى العقود مجايلرتفع يف البلدان املتقدمة والنامية مع صعود الناتج احمللي األأنتاج النفايات الدراسة أن معدل أ

لنامية البلدان ايف  %32يف الدول املتقدمة و % 24مجالية للفرد الواحد بنسبة املاضية. حيث زادت كمية النفايات األ
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عادة تدوير املخلفات بنحو الدول العربية الناجتة عن جتاهل إ. وقدرت خسائر 2112و 1621وذلك بني عامي 

مليون طن سنوياً، يف حني مل  21مليار دوالر سنوياً، وبلغ حجم النفايات الصلبة يف منطقة اخلليج فقط حنو  121

دول االحتاد األورويب أكثر يف مليون دوالر أمريكي، بينما يوجد  211بلغ ستثمارات العربية يف هذا اجملال متتجاوز األ

ألف مصنع وحنو نصف مليون موظف  11من صناعات املخلفات يف العامل، ويعمل فيها أكثر من  % 21من 

 IPCC. ) 

للمسامهة لدان العربية  البيف األقتصاد الدائري  األنتقال اىلمتطلبات ضروري من  مانرا سندرج بعض  تقدم  وبناءً على ما

قتصاد دائري يدعم التنمية ىل اإقتصادنا العريب أب للتحول ديةيتقلفكار وطرق غري أجياد إمهية أ ىلإ يف لفت نظر املعنني

 املستدامة.

 

 لبلدان العربية األنتقال لألقتصاد الدائري في امتطلبات  7-4

 ،شريةالذي تستطيع من خالله املنطقة العربية حشد روؤس األموال الب العمل األقتصادي العريب املشرتكالتكامل و ضرورة  -1

واجلدير بالذكر كرب. أقل وكفاءة أهداف األقتصاد الدائري بتكاليف لتحقيق أ ،واالجتماعية ،واملادية ،واملالية ،والطبيعية

لتجارة والتنمية موؤمتر األمم املتحدة ل. ووفقا لبيانات اقتصادياً ن املنطقة العربية تعترب من أقل مناطق العامل تكامال أ

 جتارية تفاقاتأ وجود الرغم من على ،2112مجايل صادرات أيف املئة من  6حجم التجارة البينية  ىأونكتاد، مل يتعد

 والسوق 2005، ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى 2004غادير أتفاقية أ ذلك يف مبا عليها، التوقيع مت عديدة

 (.2111 أفد   2112 اخلليجي التعاون جملس لدول املشرتكة
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 ن يكون هناك تعاون بنيأحيث من الواجب  والصناعة، األعمالشركات ية و ميردم اهلوة بني األوساط األكادضرورة  -2

عملية  جل توجيه البحوث لدعمملعرفة أحتياجات هذ  اجلهات من أ ،ية وشركات األعمال والصناعةمياملؤسسات األكاد

 دائري.الألقتصاد لنهج االتحول 

 حكومية لتشجيع القطاع اخلاص على العمل باألساليب املستدامة.ضريبية  تشريعاتصدار قوانني و ضرورة إ -3

  .األنفاق على مراكز البحوث بتكار من خالل زيادةجيع اإلوتش والتطويرالعلمي البحث دعم  -4

 نقل التكنولوجياو  دعم التطورمن منافع كبرية يف ة ملا هلا األجنبي اتاألستثمار  دخولالتشجيع على عقد الشراكات و  -5

متويلية كبرية. كنولوجية و تن الدول العربية تعاين من فجوة وأالسيما  ،وتوفري متويل مايل ،بتقليل البطالة املتقدمة واملسامهة

ىل منو مستدام خالل الفرتة للوصول إترليون دوالر  3.1اج اىل ن دوال عربية خمتارة قد حتتأىل سكوا إوتشري تقديرات األ

 .(ESCWA 2112  2131-2112بني 

تزال األداة الرئيسة  لقياس األداء األقتصادي هي نظام احلسابات القومية  الحيث : قياس األداء األقتصادي تطوير -6

 SNA) System of National Accounts  ويتم استخدام هذا النظام من قبل احلكومات لتوفري مؤشر

قرتاحه يف  ثالثينات القرن املاضي بشكل حمدد لقياس قيمة السلع واخلدمات املنتجة يف أقد جرى هو ألداء األقتصاد، و 

ان، ذلك أنه فاهية اإلنسبلد ما. مع ذلك، فإن نظام احلسابات القومية ليس مؤشرا صحيحا لقياس التنمية املستدامة ور 

كلفة بيع يعكس ضرر و  فهو مثالً  داء األقتصاد،أشأن بستنزاف وتدهور املوارد ويقدم صورة غري صحيحة ال يعكس أ

ساليب قياس أ توفري . وقد بدأت حماوالت(2111 أفد هنا دخلأعلى  األصول الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي

ومؤشرات بديلة يف مثانينات القرن املاضي عندما أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة مع البنك الدويل مبادرة ألستكشاف 

 .ميكننا تبنيها والعمل هباداء احلقيقي لالقتصاد صيل لألاسبة البيئية كمقياس أحملعتماد اأ
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عي إىل والس ،ستخدامهاأوتعزيز  لوجيا املعلومات واألتصاالتحتقيق زيادة كبرية يف فرص احلصول على تكنالعمل على  -7

 ىل شبكة األنرتنت.توفري فرص الوصول الشامل إ

 .ذا اخلصوصرب العاملية الرائدة هبواألستعانة بالتجا ،نتاج النفايات من خالل إعادة التدوير وإعادة األستعمالأاحلد من  -8

 

 ستنتاجات إلا -8

عليه ودراسته من حبوث ومقاالت ودراسات ميكننا ان نستخلص بعض النقاط املهمة مامت األطالع ماتقدم و من خالل 

 تبين التحول لكل املعنني الساعني اىلجندها ضرورية عدد من التوصيات  الحقاً  عليها نبينل ،اليت يتطلب األشارة هلا

 لألقتصاد الدائري .

عن  داع غريها من املواضيع ذات الصلة،قتصاد و واأل ستدامة يف جماالت التصميم واهلندسةعدم وجود تعليم لإل -اوال

اليت  و اململكة املتحدة،  يفجامعة دلفت للتكنولوجيا يف هولندا، وجامعة برادفورد  كمبادرةالقليلة   بعض املبادرات اجلامعية

 من املناهج الدائري جزءً عتبار االقتصاد إ، ف2114قتصاد الدائري يف عام  لماجستري يف األلفتتاح برنامج كان هلا سبق أ

 جناح هذ  العملية.أل اً حامس الدراسية الوطنية يشكل أمراً 

 مت واليت هي من املتطلبات األساسية لنماذج األعمال اخلمسة اليتفتقار إىل التدريب على املهارات العملية األ -ثانيا

 .خمططات إلرجاع املنتج جيادإ وأأطول تداوال علها مثل إصالح املنتجات جلاإلشارة إليها آنفاً، 

 نعدام وجود بنية حتتية صناعية  تسهل التحول للعمل بالنماذج املستدامة يف الكثري من الدول.أ -ثالثا 

املي، دليل على قتصادي العقتصاد الدائري كبند ثابت على جدول أعمال املؤمتر السنوي للمنتدى األوضع األ نأ -رابعا

 يزداد اماساً جتا  املضي برتسيخ العمل وتطوير  باألجتا  الدائري. قدمةيف الدول املت ن جمتمع األعمالأ
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ت اليت نظمة للحد من الصناعاأليات و آهناك توجه عاملي تقود  الكثري من الدول واملنظمات الدولية بوضع  -خامسا

،فهي بيقها حمدود طغري ان توحصص الكربون(  منها نظامي  ضريبة الكربون،، تتسبب بالتغري املناخي وتضر البيئة

 مدينة ووالية فقط حسب تقارير األمم املتحدة .  21بلد وحوايل  41تطبق يف  

التشريعات كهناك نقص كبري يف القوانني والتشريعات اليت تشجع منظمات األعمال للتحول لألقتصاد الدائري   -سادسا

 .الضريبية مثالً 

ىل الفنية بل تتعدها إ ر على اجلوانبتقتص ث تغريات كبرية الستحدقال للعمل باألقتصاد الدائري يف حالة األنت -سابعا

هر ظ ستجياد حلول للمشاكل اليتإجراء حبوث معمقة إلتغريات يف اجلانب األجتماعي والسياسي مما  يستدعي األمر 

 هناك قصور كبري يف هذا اجلانب. نيجراء هذ  التغريات وعلى حد علم الباحث

وعي ن لوسائل األعالم دور كبري يف زيادة الأحيث  واضح للتعريف باألقتصاد الدائري.عالمي أهناك قصور  -ثامنا

غري معروف  يزال مصطلح األقتصاد الدائري نه الأوحنن نرى  ،فراد اجملتمعأمكانيات الوصول ألغلب أاجملتمعي ملا هلا من 

 وغامض لعامة اجملتمع.

 2114العام رات تقديل اء عملية التحول لألقتصاد الدائري ،ووفقاً هناك حاجة لتوفري موارد مالية كبرية إلجر  -تاسعا

التنمية هداف أترليون دوالر سنويا لتمويل  9-2ىل والتنمية أونكتاد ان هناك حاجة إ ؤمتر األمم املتحدة للتجارةمل

 .  املستدامة

 الدائري.بتكارات يف مواضيع األقتصاد للبحوث واإل املرصود املايل ضعف التمويل -عاشرا

 التوصيات -1

 ة،دخال مناهج تعليم األستدامة يف مجيع املواضيع والتخصصات ذات الصلأالعمل على حتديث املناهج التعلمية و  -اوال

 ألقتصاد الدائري.العمل باجناح أسيساهم يف 
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 تطوير مهارات ىلإن تسعى أ ،للعمل يف مناذج األقتصاد الدائريجيب على منظمات األعمال اليت تروم التحول  -ثانيا

 العاملني لديها من خالل التدريب والتعليم املستمر. 

 توفري البىن التحتية الصناعية للعمل بالنماذج املستدامة. حنوجيب السعي  -ثالثا

لألقتصاد الدائري  بوضع بند ثابت ،ذات العالقةواألقليمية واحمللية العمل على تشجيع مجيع املؤمترات الدولية  -رابعا

 .خصوصا يف الدول الناميةالعمل باألقتصاد الدائري  لتشجيع وتطويرعماهلا أمنهاج ضمن 

ضرورة جعل توجهات احلد من الصناعات اليت تسبب التغري املناخي اليت مت ذكرها يف الفقرة اخلامسة من   -خامسا

 ملستدامة.للتحول إىل مناذج العمل ا، ألجبار شركاهتا وليست اختيارية استنتاجاتنا آنفة الذكر، ملزمة جلميع الدول

وسن قوانين جديدة تتماشى مع        االستثمار في على احلكومات يف مجيع البلدان وضع تشريعات  -سادسا

 .قطاع اخلاص على تبين هذا املفهوملتشجيع ال"االقتصاد الدائري" 

انب ول للمشاكل اليت ستظهر يف اجلجراء حبوث معمقة إلجياد حلإية وؤسسات األكادميية والصناععلى امل -سابعا

 .األجتماعي والسياسي نتيجة التحول للعمل باألقتصاد الدائري

ثرها أو  هيات تطبيقفراد اجملتمع بإجيابأ التعريف باإلقتصاد الدائري وتوعيةن تأخذ دورها يف على وسائل األعالم أ -ثامنا

 يعيشون فيها. أبنائهم يف احلفاظ على البيئة اليتعلى هم و يلعاملستقبلي 

ضرورة توفري املوارد املالية الالزمة لدعم عملية التحول حنو األقتصاد الدائري حيث ينبغي على احلكومات توجيه  -تاسعا

املؤسسات املالية بأعطاء األولوية بتوفري األموال والقروض امليسرة للمشاريع اليت تتبىن العمل مبنهاج األقتصاد الدائري 

 هداف التنمية املستدامة بشكل عام.أقق واليت حت ،بشكل خاص

ل جيب تنظيم وباملث ،بتكاراتواإلن ختصص متوياًل ضخما لربامج األحباث الطموحة أينبغي على احلكومات  -عاشرا

 .فيدم جل بناء رأس مال معريف وبشريأوذلك من  التعاون البحثي بني القطاعني العام واخلاص بشكل متزايد،
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