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 الملخص

تتناول هذه الورقة موضوع جديد، نسبيا، في المنطقة العربية، يتناول االقتصاد الدائري، كبديل عن  

االقتصاد الخطي، السائد حاليا في جميع البلدان العربية. ويعتمد االقتصاد الدائري على العديد من نتائج  

ر التقليدية، ثم التعريف بمفهوم  الثورة الصناعية الحالية، الرابعة. وعليه تبدأ الورقة بعرض الحقائق غي

االقتصاد الخطي، وعالقته بعدد من متغيرات االقتصاد الكلي. بعد ذلك تتناول تجربة البلد العربي األكثر  

استخداما نسبيا لالقتصاد الدائري، اإلمارات، وبشكل محدد إمارة دبي. ثم تنقل الى عالقة االقتصاد  

ارية والمالية. ومدى عالقة بعض أهداف التنمية المستدامة  الخطي بعدد من السياسات، ال سيما التج

غير الرسمي بعمل هذا النوع من  طالمتحدة مع آلية عمل االقتصاد الدائري. ثم كيفية دمج النشا لألمم

ثم يتم االنتقال، الحقا، الى كيفية دمج ما يتطلبه االقتصاد الخطي من معالجات فنية ضمن  االقتصاد. 

باعتباره أحد أدوات التخطيط متعدد القطاعات   المخرجات،-ناعي، او المدخالت جدول التشابك الص 

هي الورقة بعرض عدد من السياسات ت وذلك اعتمادا على خبرة بعض الدول في هذا المجال. وتنالمهمة،  

 ذات العالقة باالقتصاد الدائري، مع إشارة خاصة للقطاع الزراعي، والتشييد، والمخلفات.  

Abstract 

This paper covers a relatively new subject in the Arab region :Circular 

Economy (CE), as an alternative to the currently dominated one, i.e Linear 

Economy. The first economy makes use of the achievements of the fourth 

industrial revolution, whereas the latter are still captured by the historical 

industrial revolutions. Accordingly, the paper starts with listing a number of 

main facts of CE, and the definition of the concept. The following sections 

deal with the interaction between CE and a sample of macroeconomic 

variables, the experience of the United Arab Emirates, namely Dubai, with 

CE, the role of commercial and fiscal policies in enhancing the application of 

CE, the interactions between Sustainable Development Goals of the United 

nations and CE, and  the importance of CE for Small and Medium Enterprises. 

Then the paper focuses on the need to rehabilitate the conventional Input-

Output table, one of the mail multi-sectoral tools in economic planning, to 

accommodate the recent technical developments associated with CE, with 

special reference to the intermediate inputs. Finally, a number of policies are 

suggested to cope with the new wave of industrial revolution in terms of CE.   
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 المقدمة

شهد العالم عدد من الثورات الصناعية، آخرها الثورة الرابعة المعاصرة. وتربط بداية للثورة الصناعية  

في بريطانيا. وما ترتب على ذلك، ضمن نتائج عديدة، 1760األولى باكتشاف المحرك البخاري عام 

ة الصناعية التحول من القطاع الزراعي الصناعي واستخدام الفحم كمصدر للطاقة. ثم دخلت الثور

                                                                      ، مرتبطة باختراع محر ك االحتراق الداخلي، واستخدام النفط وتكريره، وكذلك 1900الثانية، عام 

استخدام الديزل الكازولين في إدارة محركات السيارات، ودخول العام عصر استخدام السيارات ذات 

الثة، والتي ارتبطت باستخدام بدأ العام يشهد معالم الثورة الصناعية الث  1960ومنذ بداية عام           المحر ك. 

الحاسبات اآللية، والثورة الرقمية. ومنذ بداية األلفية الجديدة دخل بدأت معالم الثورة الصناعية الرابعة  

في التبلور. ولعل من أبرز معالمها: إنجازات الهندسة الوراثية، واألنترنت، والطابعات الثالثية األبعاد،  

الفتراضية.  وما ارتبط من تطبيقات لهذه اإلنجازات على مستوى  والذكاء االصطناعي، والعمالت ا

 مختلف القطاعات.

لتطبيقات   " هو أحد النتائج المهمةCircular Economy ويعتبر العمل بمفهوم " االقتصاد الدائري

                             ويعر ف هذا االقتصاد على انه:  . بعاد أل ، خاصة في مجال الطابعات الثالثية اللثورة الصناعية الرابعة

                                                                                             منهج منظ م للتنمية االقتصادية، وبالشكل الذي يعظم منافع المستثمرين، والمجتمع، والبيئة. حيث أن  

رمي المخلفات والفاقد  القائم على) Linear Economy هذا االقتصاد وعلى عكس االقتصاد الخطي 

لوسيطة، ضمن نتائج سلبية اخرى( يقوم بإعادة وما تسببه من أضرار بيئية وتعظيم تكاليف المدخالت ا

تدوير استخدام الفاقد والمخلفات، وبشكل متكرر، لغاية استنفاذ آخر إمكانية لإلعادة االستخدام. ويتم 

أحدث التطبيقات التكنولوجية في مختلف المجاالت المرتبطة بإعادة التدوير وإعادة ذلك من خالل 

 من نتائج الثورة الصناعية الرابعة المشار إليها أعاله ، والناتجة، بشكل رئيسياالستخدام

(MaCarthur, 2015) .  

بالمفهوم الجديد إلدارة االقتصاد الكلي القائم    وبناء على ذلك، فأن هذه الورقة تستهدف، أساسا، التعريف

ويترتب على هذا التعريف المتطور إظهار وإبراز أهم التحديات المرافقة على الدائرية، وليس الخطية.  

، والضغوط على البيئة، إهدار الموارد، والتنامي السكاني، المرتبطة  الستخدام الموارد الطبيعية

اطة بالوضع الراهن لتنامي العمل باالقتصاد الدائري، والمقارنة مع  باالقتصاد الخطي. ومن ثم اإلح

 (.  1آلية عمل المنظر الخطي )القسم 
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ا  كم ، Growth Within“وطالما أن أحد معالم وتوصيف االقتصاد الدائري هو" النمو من الداخل 

المتغيرات  منعدد تم اإلشارة الى بعض نتائج التطبيق لهذا االقتصاد على ت فسوف سيرد الحقا، 

  ، اعتمادا على التجربة االوربية االقتصادية الكلية، مثل الناتج المحلي اإلجمالي، والعمالة، وغيرها

 (.  3و  2األقسام  )

النادرة، في مجال تطبيق االقتصاد الدائري، فقد تم التعرض   ،وألهمية التعرف على التجارب العربية

كل أدق تجربة إمارة دبي، خاصة في مجال التشييد لتجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبش

والخطط المتاحة للتطبيق في مجاالت أخرى مثل الخدمات الطبية، بعاد(، أل)الطابعات الثالثية ا 

  (.4والمنتجات االستهالكية، وغيرها، والمستلزمات المؤسسية الالزمة لذلك )القسم 

لدائري بعدد من السياسات االقتصادية، وبشكل خاص ثم ينتقل االهتمام بمدى عالقة تطبيقات االقتصاد ا

السياسة التجارية المرتبطة بالعالم الخارجي، والسياسة المالية، المرتبط أساسا بالشأن المحلي. حيث يتم  

التعرض آلهم المواد ذات العالقة في عدد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. باإلضافة الى التطرق  

 (. 5)القسم  في مجال السياسة المالية ،للميزانية الخضراء

  –  2016وفي ظل اهتمام منظمة األمم المتحدة، والدول األعضاء بها، بأهداف التنمية المستدامة )

  (. 6)القسم    (، تشير الورقة الى مدى عالقة االقتصاد الدائري بعدد من هذه األهداف السبعة عشر2030

الرسمية في جمع، وتصنيف، وإعادة استخدام، وإعادة تدوير  باإلضافة الى الدور الكبير لألنشطة غير 

 (. 7المخلفات )القسم 

بعد ذلك تهتم الورقة باآللية الفنية لدمج متطلبات االقتصاد الدائري )الفاقد والمخلفات بعد تصنيفها  

المخرجات. وذلك باعتبار   –كمدخالت وسيطة باإلضافة للمدخالت التقليدية( ضمن جدول المدخالت 

 (.  9و  8األقسام هذا الجدول أحد أهم، إن لم يكن األهم، في مجال التخطيط االقتصادي ) إن

الهادفة تعزيز وتفعيل استخدامات االقتصاد وأخيرا تختتم الورقة، كخالصة، باقتراح عدد من السياسات  

المخلفات، الذي يعتبر من  الدائري، قطاعيا. ومن القطاعات المشار اليها الزراعة، والتشييد، وقطاع 

 (. 10أكثر القطاعات توسعا في ظل هذا النوع من االقتصاد. )القسم 
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 المفهوم. 1

الزالت أغلب البلدان، خاصة النامية منها والبلدان العربية على وجه الخصوص، تنتهج "االقتصاد 

جاه لتآكل العديد من الخطي" كأساس للتعامل مع مراحل اإلنتاج والتوزيع واالستهالك. وفي ظل االت

الموارد الطبيعية، من ناحية، والوفر المحتمل في استخدام المواد األولية، والتسارع في النمو السكاني،  

 من ناحية أخرى، فلم يعد من المناسب والمقبول االستمرار في انتهاج آلية عمل االقتصاد الخطي.

تاريخيا، ونظريا، على سبيل المثال، الى كل من رائد االقتصاد الدائري مفهوم وتعود فكرة استخدام 

المخرجات، فاسيلي ليونتيف منذ الثالثينيات من القرن الماضي. خاصة   –أدبيات جداول المدخالت 

 Pearce( حول " االقتصاد كتدفق دائري". ثم مساهمات )Leontief, 1991الورقة المنشورة في )

and Turner, 1989وارد الطبيعية والبيئية، وإشاراتهم الى أهمية هذا (، ضمن كتابهم عن الم

 .الخطياالقتصاد، مقارنة باالقتصاد 

ولغرض بيان خطورة االستمرار بنهج االقتصاد الخطي، فمن المالئم اإلشارة الى عدد من التحديات 

 أدناه: 

  استخدام مرتفع من الكاربون، والمياه، واألراضي، والمواد األولية، بهدف تحقيق "البصمة  -

 .للبلدان المتقدمة Consumption Footprint "1االستهالكية 

                                                                                        كال من أوربا، وآسيا، معر ضين للتنافس على الموارد إذا استمروا بالنمو المرتفع. حيث تستخدم   -

%( من إسمنت وحديد العالم. وتحتاج أوربا لموارد إضافية 50الصين، لوحدها، حوالي ) 

 . للمحافظة على استهالكها

 لجة هذه الحقائق: تحقيق المزيد بموارد أقل، من خالل: اإلجابة لمعا

 . Decouplingالنمو بدون ضغوط على البيئة  -

 

  2013ز، للتعرف على مفاهيم البصمة البيئية، واالستهالكية، أنظر: الكوا 1
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: إطالة عمر المنتجات، والتصليح، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير،  Recyclingالدائرية  -

 . وإعادة التصنيع

الى االقتصاد  لالنتقالوا                                                                  إال  أن هناك حدود للنمو بدون ضغوط على الموارد، وهناك عدة عوامل تدع

 الدائري: 

الطلب على المواد األولية )خالل المائة سنة الماضية ضاعف العالم استخدامه من المواد األولية  -

  3.6ضعف من الوقود االحفوري، و12ضعف من المعادن، و 27ضعف، وبنحو  34بنحو 

 ضعف من الكتلة الحيوية( 

لدان على دول أخرى لتجهيز أنشطتها المحلية، االعتماد على الخارج )تعتمد العديد من الب -

وبعضها نادرة. االمر الذي، قد، يقود الى توترات سياسية، وتأثير سالب على االقتصاد في 

 حالة ارتفاع أسعار المواد األولية(  

من االضرار على رأس المال الطبيعي،  د يترتب على استخدام المزيد من المواد األولية مزي -

 . لكاربوناوزيادة االنبعاثات الضارة، مثل ثاني أوكسيد 

خلق اعمال جديدة في عدة مجاالت، ال سيما إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، وإعادة االستخدام،  

 . والتصليح، ونتائج إيجابية في مجال النمو، والتوزيع، والتشغيل

مفهوم االقتصاد الدائري، وأهم التطبيقات في عدد من األقاليم والدول، وأهم  بعد التعرف على و 

( أهم مكونات االقتصاد 1يوضح الشكل ) والبيئة والمواد األولية، التحديات الضاغطة على الموارد،

 الخطي، مقارنة باالقتصاد الدائري.
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 االقتصاد الخطي، والدائري : (1الشكل )

 

 2014المصدر: 

 Allen Mac، فقد بدء التداول بمفهوم االقتصاد الدائري منذ تبني مؤسسة آلن ماك آرثر        حديثا  أما 

Arthur  لهذا المفهوم، انتاجا واستهالكا وتوزيعا، بهدف نشر الوعي بأهمية المبادئ التي  1991، عام ،

تها هذه ن درة تبيقوم عليها هذا االقتصاد، واختالفاته عن االقتصاد التقليدي، الخطي، ومن خالل مبا

(. وقد وصل عدد المشاركين في هذه المبادرة، لغاية إعداد هذه الورقة، CE 100 Websiteالمؤسسة )

( شركة. ومن أهم الشركاء: شركة " رينو"، وفيلبس"، و"جوجل"، و"أ.ج.بي"  133الى نحو )

(Ibid.  .) 

د من تحديات االقتصاد العالمي(،                                       على ثالث مبادئ رئيسية )للتكي ف مع العدي االقتصاد الدائري يعتمد و

هي: المحافظة على وتعزيز رأس المال الطبيعي، والحصول على أفضل عائد من استخدام، وتقليل  

الوفورات االقتصادية السالبة. ويطلق، أحيانا، على نتائج تطبيق هذه المبادئ " النمو من الداخل 

Growth Within والبلدان المتقدمة، مثل االتحاد  مباألقالي". وتشير بعض التقديرات الخاصة

( مليار  1.8                                                                                   األوربي، بأن العمل بهذا النوع من االقتصاد يمكن أن ينتج عنه منافع سنوية تقد ر بحوالي ) 

%(، فقط، 9.1(. علما بأن )MaCarthur, Sun and McKinsey, 2015)  2030يورو بحلول عام  

، فأن فجوة تطبيق هذا النوع من االقتصاد ال زالت من االقتصاد العالمي يطبق االقتصاد الدائري )وعليه

وعلى مستوى التجربة الهولندية، فان أهم القطاعات المتأثرة باالقتصاد الدائري هي التشييد،    واسعة(.  

والسيارات، والمواد. وباالعتماد على تقديرات " المنظمة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية" فأن  
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%( من  1.4( مليار يورو، أو ما يعادل )7صاد الدائري سينتج عنه ما يقارب )تحول هولندا إلى االقت 

أن مفهوم االقتصاد    اكم(.  Center of Expertise on Resources, 2016) الناتج المحلي اإلجمالي

"، والخطة الخمسية  2050وربية طويلة األجل أل الدائري يعتبر مكون رئيسي في " االستراتيجية ا

 2019الصينية، كم أن اليابان قد جدولت االقتصاد الدائري كأولوية لمؤتمر قمة العشرين، العام الحالي  

(Chatham House, 2019 .) 

ن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي بدأ العمل بها منذ األول من أما على مستوى البلدان النامية فأ

ة، والتدوير، والعمل  ع ، يستدعي، ضمن متطلبات أخرى، االستخدام األفضل للموارد الطبي2016عام 

(  1ويوضح الجدول )   على استبدال الموارد األولية بمواد أخرى )مستمدة من الخردة ومصادر أخرى(.

 تصاد الدائري، حسب األقاليم. أهم مبادرات االق

 (: مبادرات االقتصاد الدائري، حسب األقاليم 1جدول )

 % العدد  اإلقليم

 61.7 1837 أوروبا

 10.8 321 آسيا

 10.3 306 أمريكا الشمالية

 10.2 303 أمريكا الالتينية

 1.3 40 مبادرات عالمية

 100 2978 المجموع

 Circular Economy Club Websiteالمصدر: 

( توزيع المبادرات الخاصة باالقتصاد الدائري، حسب الدول، ووفقا للمعلومات  2وضح الجدول )ي

   .   ا  المتوفرة حالي
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 بعض مبادرات وبرامج االقتصاد الدائري، حسب الدول: ( 2جدول )

 المبادرة أو البرنامج الدول 

 كينيا

 االئتالف األفريقي لالقتصاد الدائري-

African Circular Alliance 

 منهج إدارة المخلفات للمناطق الحضرة-

Waste Management Approach For Urban Areas 

 الصين 
 قانون تعزيز االقتصاد الدائري والخطة االقتصادية الخمسية

Circular Economy Promotion Law and Five Years Plan 

 كوريا الجنوبية
 قانون تدوير الموارد

Resources Circulation Law 

 الهند
 إستراتيجية كفاءة الموارد

Resources Efficiency Strategy 

 تركيا
 مشروع مواد السوق التركي

Turkish Materials Marketplace Project 

 اإلتحاد االوربي
 حزمة االقتصاد الدائري 

Circular Economy Package 

 اسكتلندا
 الدائري صندوق االستثمار في االقتصاد 

Circular Economy Investment Fund 

 فانكوفر
 2020هدف 

2020 Goal 

 أرغواي 
 برنامج فرص االقتصاد الدائري 

Circular Economy Opportunity Programme 

 االتحاد األوربي الصيني
 مذكرة تفاهم حول أولويات االقتصاد الدائري 

Memorandum of Understanding on Circular Economy Priorities 

 اليابان
 قانون إعادة تدوير األجهزة المنزلية

Home Appliance Recycling Law 

 فيتنام
 المخلفات الصفرية في الطبيعة

Zero Waste to Nature 

 أمستردام
 خطة عمل المشاركة في االقتصاد

The Sharing Economy Action 

 تورنتو
 المخلفاتاالستراتيجية طويلة األجل إلدارة 

Long Term Waste Management Strategy 

 دبي
 مؤسسة دبي للمستقبل

Future Foundation 

                       المصدر: معلومات مجم عة

يصدرون                ( بلدا ناميا  24( فأن هناك )Center of Expertise on Resources, 2016ووفقا الى )

". بمعنى ان هذه Critical Raw Materials                                               مواد أولية، تصن ف باعتبارها " موادا أولية حرجة 

المواد ستكون محال لعمل االقتصاد الدائري من حيث إعادة االستخدام، وإعادة التدوير، وبالتالي قد  

الصادرات، الى االتحاد تتأثر صادرات البلدان النامية للبلدان المتقدمة من هذه المواد. وتمثل هذه 

-% 1( النامية. في حين تمثل بين ) 24%( من الناتج المحلي اإلجمالي للدول ال )1األوربي، حوالي )
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%( في حالة ليبريا، وغينيا، وموزمبيق، وموريتانيا، والنيجر، وناميبيا، وجمهورية الكونغو،  8.1

بطبيعة الحال فأن اتحاد األوربي ليس  وسورينام، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. و

الكتلة الوحيدة المستوردة للمواد األولية الحرجة. وبالتالي فأن الطلب المتوقع على هذه المواد سيعتمد، 

 ضمن عوامل أخرى، على خطط هذه الدول، عدا االتحاد األوربي، في مجال العمل باالقتصاد الدائري. 

سياق التأثير المحتمل على صادرات البلدان النامية من المواد  كما أنه من المهم اإلشارة، وفي نفس

األولية الحرجة، الى هدف االتحاد األوربي )باعتباره أهم كتلة اقتصادية تستهدف العمل باالقتصاد  

         . إال  أن 2035بحلول عام  Packaging Wasteنفايات التغليف من %( 75الدائري( بإعادة تدوير )

 2030األثر على البلدان النامية ليس واضحا. ورغم ذلك، يجب النظر الى عام تحديد أثر تحقيق هذا 

كتاريخ مهم في األفق تتضح بعده صورة وآثار التطور في إعادة تدوير المخلفات. ومن السليم االفتراض 

، مثل النحاس وخام الحديد، ستكون  Low Tech Materialsبأن المواد األولية المنخفضة التكنولوجيا  

ن هذه إ. وعليه، ف2030ضمن المواد التي ستشهد اتجاها متسارعا إلعادة التدوير، بحلول عام من 

                                                                                         الحقيقية يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار، عاجال قبل آجال، من قبل البلدان النامية المصد رة لهاتين  

المادتين، مثل موريتانيا، وموزمبيق، وليبريا )خام الحديد(، وزامبيا، وجمهورية الكونغو، وجمهورية  

 الكونغو الديمقراطية )النحاس(. 

نه من المناسب تحديد المفاهيم الدقيقة لعدد من المتغيرات الواردة وأخيرا، وضمن هذا القسم، المفهوم، فأ

 : ( 9ضمن االقتصاد الدائري، والمستخدمة في الجدول الوارد بالملحق المشار اليه في القسم )

                                                                        : هي تلك المواد التي ليس لها قيمة. وتوجد حاليا )في ظل االقتصاد الخط ي أو Wasteالمخلفات 

 مساعد لألسمدة.الللمخلفات: الحرق، أو الردم في باطن األرض، أو االستخدام    التقليدي( ثالث معالجات 

: وهي المواد التي تتدفق أثناء مرحلة اإلنتاج / االستهالك، والتي يمكن  Scrapeالخردة/ السكراب 

 إعادة استخدامها / إعادة تدويرها. وهناك ثالث طرق لتنظيم الخردة / السكراب: 

 السكراب.إعادة استخدام  (أ)

 إعادة تدوير السكراب. (ب )

                                                                                معالجة السكراب الغير قابل إلعادة االستخدام / أو إعادة التدوير، ويحو ل الى قطاعات   ( ج)

 المخلفات. 
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: ال يترتب على هذه اإلعادة تغيير الخصائص الكيميائية، والهيكلية،  Reusingإعادة االستخدام 

 نتاج قناني جديدة. للمواد، مثل إعادة استخدام األقنية البالستيكية إل

: يترتب على هذه اإلعادة تغيير في الخصائص الكيميائية، والهيكلية. مثل Recyclingإعادة التدوير 

 إعادة تدوير الكراتين الورقية، وإنتاج منتجات ورقية جديدة.

 االقتصاد الكليبعض متغيرات االقتصاد الدائري و. 2

، األكثر  (EU, 2018األوربي ) تشير بعض نتائج الدراسات القليلة المتاحة، والخاصة باالتحاد 

،  2030، أن التأثير على الناتج المحلي اإلجمالي، بحلول عام منا أشرنا استخداما لالقتصاد الدائري

ظل السيناريو    %(، في0.5، سيتجسد بارتفاع هذا الناتج بنسبة )2015لعام    مقارنة بالسيناريو المرجعي

عامل، والناشئة أساسا من   ألف 700)وما يرتبط بذلك من ارتفاع الطلب على العمالة بنحو  الطموح

اتج بدوره من ارتفاع المدخرات من نقطاعات إعادة التدوير، وخدمات التصليح، وطلب المستهلكين، ال

 حالة السيناريو المعتدل، فسينخفض التأثير. أما في  المزيد من استخدام أساليب االقتصاد الدائري(       جر اء  

 %(، بحلول نفس العام. 0.3الى ) على الناتج 

                                                                                       ورغم أن األثر اإلجمالي، على مستوى االتحاد األوربي، هو المزيد من فرص العمل، اال  أن القطاعات 

ادة لتدوير، في الحجم، مع اتجاه معاكس لتلك العاملة في إع          انخفاضا  التي تنتج المواد األولية ستشهد 

التصليح. مع استفادة عدد من القطاعات بفعل تطبيقات االقتصاد الدائري، مثل الخدمات، والكهرباء. و

أما القطاعات التي ستفقد عمالة فهي التي تنتج السلع المعمرة، مثل االلكترونيات، والمكائن، والسيارات.  

استخدام األساليب الحديثة، مثل قطاع   في يتوقع أن يهبط طلب عدد من القطاعات على العمالة، بسبب 

 التشييد )حيث بدأ يتعاظم استخدام أساليب الطباعة الثالثية االبعاد في البناء(. 

، طالما ال يرتبط تأثير هذا االقتصاد فأن تأثير االقتصاد الدائري محدود أما فيما يخص في "المهارات"،  

قتصاد األخضر. بمعنى آخر، فأن العمل باالقتصاد  مع تأثيرات أخرى، مثل التغيرات التكنولوجية، واال

                                                                                           الدائري، لوحده، ال يترتب عليه تحو ل في الطلب على المهارات. لذا يجب أن ينظر الى تطبيقات هذا  

 االقتصاد، في مجال الطلب على المهارات، ضمن التفاعل مع بقية العوامل المؤثرة على المهارات.

اإلشارة، هنا، بأن هناك عناصر عديدة من عدم التأكد، في مجال العمالة، عند معالجة قطاع "   تجدرو

إدارة المخلفات" ذو الصلة القوية باالقتصاد الدائري. وذلك بسبب كثافة االستخدام اآللي في هذا القطاع، 
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لعمالة ستتأثر سلبا في حالة  والتأثير اإليجابي على اإلنتاجية. لذا فأن تقديرات آثار هذا االقتصاد على ا

الجديدة   ت للمهارااالمر الذي يترتب عليه أهمية تشجيع سياسات العمل                                 التوجه المكث ف لالستخدام اآللي.  

                                                                                        )المتسقة مع االستخدام اآللي المكث ف في قطاع إدارة المخلفات(، وما يرتبط بذلك من متطلبات.  

رتفاع المدخرات(، والتي يمكن تقييمها فقط بعد االنتهاء  بدور طلب المستهلكين )بفعل ا  وبقدر تعلق االمر

دير النتائج النهائية للنموذج، فأنها تترافق مع ارتفاع استهالك المواد االستهالكية المرتبطة  قمن ت

باالقتصاد الدائري. لذا وجب العمل بتلك السياسات التي تقلل من االستخدام اإلجمالي لتلك المواد 

(  3ية نتائج استخدام االقتصاد الدائري على مدخالت العمل، يوضح الجدول ) وترشده. ونظرا ألهم

 ملخصا لسيناريوهات المدخالت للقطاعات المشمولة بدراسة االتحاد األوربي، المشار اليها سابقا. 

 سيناريوهات المدخالت في ظل االقتصاد الدائري  (:3جدول )

 سيناريو المدخالت للقطاع الزراعي 

 السناريو الطموح السيناريو المعتدل النموذجمدخالت 

خفض الطلب على األسمدة الكيميائية 

من قبل القطاع الزراعي )تعديل 

 .المعامل(

%( خفض في مدخالت األسمدة 28)

مليار  12المعدنية )وفر بقيمة 

 .يورو(

%( خفض في مدخالت األسمدة 46)

مليار  20المعدنية )وفر بقيمة 

 .يورو(

المخلفات م مدخل زيادة استخدا

العضوية في القطاع الزراعي  

 .األسمدة العضوية()

%( من اجمالي الطلب على  8)

 مليار يورو( 3.2األسمدة )

%( من اجمالي الطلب على  13)

 .% مليار يورو(4.4األسمدة )

،  لمطاعما عدخالت قطامض يخفت

والوجبات من القطاع الزراعي، 

 األغذية.وقطاع تصنيع 

 ( مليار يورو6) ( مليار يورو3)
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 سيناريو المدخالت لقطاع التشييد 

 السناريو الطموح السناريو المعتدل مدخالت النموذج

زيادة طلب قطاع التشييد على المواد 

 .المعاد تدويرها

%( في المشتريات من 5ارتفاع )

المخلفات تدوير قطاع إعادة 

  .مع السناريو المرجعي بالمقارنة

%( في المشتريات من 15ارتفاع )

 المخلفات،قطاع إعادة تدوير 

 .مع السيناريو المرجعي بالمقارنة

خفض طلب قطاع التشييد على  

معادن )مثل االسمنت، والرمل، 

 والزجاج، والسيراميك، ...الخ( 

%( بالمقارنة مع السناريو 5-)

 المرجعي(

%( بالمقارنة مع السيناريو 15-)

 المرجعي. 

خفض طلب المستهلكين بالفنادق 

والمطاعم بسبب التحول عن أماكن 

 اإلقامة التقليدية.

المستهلكين على   إنفاقانخفاض 

( 6.4أماكن اإلقامة التقليدية بحوالي )

مليار يورو بالمقارنة مع السيناريو 

 لمرجعي. ا

المستهلكين على   إنفاقانخفاض 

( 8.4أماكن اإلقامة التقليدية بحوالي )

 ونارييمليار يورو بالمقارنة مع الس

 المرجعي.

مدفوعات أقل لبرامج اإلقامة 

)ارتفاع  AirBnBالجماعية، مثل 

المستهلكين على الخدمات  إنفاقفي 

 غير المصنفة(.

( مليار يورو بالمقارنة مع 1.05)

 السناريو المرجعي.

( مليار يورو بالمقارنة مع 3.03)

 السيناريو المرجعي. 

انخفاض التكلفة في قطاع التشييد لكل 

المنتجة بسبب  الوحداتوحدة من 

تحسن كفاءة المدخالت غير 

 المرتبطة بالعمل.

%( بتكلفة المباني الجديدة 3خفض )

مقارنة بالسناريو   2030المشيدة عام  

 المرجعي.

خفاض في تكلفة المباني %( ان9)

، بالمقارنة مع 2030الجديدة عام 

 السيناريو المرجعي.

ارتفاع في إنتاجية العمل لكل وحدة 

 منتجة في قطاع التشييد.

%( في متطلبات العمل الالزمة 5-)

للمباني الجديدة، بالمقارنة مع 

 السيناريو المرجعي.

%( بمتطلبات العمل للمباتي 10-)

بالمقارنة مع السيناريو الجديدة، 

 المرجعي.
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 سيناريو المدخالت لقطاع السيارات 

 السيناريو الطموح السيناريو المعتدل مدخالت النموذج

%( في طلب القطاع 7.5انخفاض ) .انخفاض في الطلب على السيارات

العائلي على شراء السيارات عام  

، بالمقارنة مع السيناريو 2030

 المرجعي.

%( في انفاق القطاع 15انخفاض )

، 2030العائلي على السيارات عام 

 بالمقارنة مع السيناريو المرجعي.

انخفاض في الطلب على البترول 

 . والديزل

%( بالطلب على  6.5انخفاض )

اسطول االتحاد من وسائل النقل عام  

، بالمقارنة مع السيناريو 2030

 المرجعي.

من طلب  %(40)بنسبة انخفاض 

القطاع العائلي على صيانة السيارات 

بالمقارنة مع السيناريو  2030عام 

 المرجعي.

زيادة االنفاق على الشراكة في 

 السيارات. استخدام 

 ( مليون يورو.16,401) ( مليون يورو.5,370)

ارتفاع طلب السيارات على الكهرباء 

 بدل الديزل. 

%( )انخفاض في الطلب على  3)

 ت(.وقود السيارا

%( )انخفاض في الطلب على  4)

 وقود السيارات(.

انخفاض طلب قطاع تصنيع 

 السيارات على المعادن الحديدية 

%( في استخدام قطاع 5انخفاض )

 وسائل النقل من المعادن الحديدية.

%( في استخدام قطاع 5انخفاض )

 وسائل النقل من المعادن الحديدية 

ارتفاع طلب تصنيع السيارات على  

 منتجات قطاع إعادة التدوير.

%( في استخدام المواد 5ارتفاع )

المعاد تصنيعها/ المواد المعاد 

 استخدامها.

%( في استخدام المواد 10ارتفاع )

المعاد تصنيعها/المواد المعاد 

 ستخدامها.ا

 سيناريو المدخالت لقطاع المخلفات 

 الطموحالسيناريو  السيناريو المعتدل مدخالت النموذج

( طن من 10كثافة العمل لكل )

 المخلفات

( مرات في حالة  4بحوالي ) أكبر

إعادة التدوير، بالمقارنة مع ردم  

 المخلفات.

( في خالة إعادة 4بحوالي ) أكبر

 التدوير بالمقارنة مع ردم المخلفات.
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 سيناريو المدخالت لقطاع االلكترونيات 

 السيناريو الطموح المعتدلالسناريو  مدخالت النموذج

قطاع االلكترونيات على  طلب  خفض  

 المعادن

%( في الطلب على  4-2انخفاض )

المعادن الحديدية، بالمقارنة مع 

 السيناريو المرجعي.

%( بالطلب على  6-4انخفاض )

المعادن الحديدية، بالمقارنة مع 

 السيناريو المرجعي.

انخفاض طلب قطاع االلكترونيات 

 .البالستكعلى 

استهالك البالستك بحوالي  انخفاض 

%(، مقارنة مع السيناريو 1-2)

 المرجعي. 

انخفاض استهالك البالستك بحوالي  

 والسيناريبالمقارنة مع  (،2-3%)

 المرجعي.

 %(50) %(20) ارتفاع مدخل التصليح

انخفاض طلب المستهلكين على  

 االلكترونيات.

احتمال توفير بالمقارنة ومع 

 السيناريو المرجعي.

احتمال توفير بالمقارنة ومع 

 السيناريو المرجعي.

مدفوعات لبرنامج المشاركة 

الستخدام منتجات الكترونية بدال من 

 .Peerbyشرائها 

%( رسوم أعلى من االنفاق 25)

 الحالي. 

%( رسوم أعلى من االنفاق 25)

 الحالي. 

فأن تأثير العمل باالقتصاد الدائري على ليه أعاله، وباإلضافة للتأثير على هيكل المدخالت، المشار ا

، وفقا للسيناريو الطموح، مقارنة  2030%(، بحلول عام 0.5الناتج المحلي اإلجمالي سيرتفع بنحو ) 

%( في حالة السيناريو المعتدل. ويتركز  0.3) ـ. وينخفض النمو ال2015بالسيناريو المرجعي لعام 

قطاع وسائل النقل، ثم االلكترونيات، ثم  تحسن النمو، أساسا، في قطاع معالجة المخلفات، ثم، ثانيا، في  

( تأثير تطبيقات االقتصاد الدائري على الناتج المحلي 3(، و)2األغذية، والتشييد. وتوضح االشكال ) 

 .2030و ، 2025، و 2020لطموح"، و" المعتدل"، خالل األعوام اإلجمالي، في ظل التطبيق "ا
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 ( EU28الناتج المحلي اإلجمالي للمجموعة االوربية ): (2الشكل )

 ناريو الطموح يالس، ، %(2015)التغير النسبي عن عام  

 

 . EU, 2018المصدر:

 

 ( EU28الناتج المحلي اإلجمالي للمجموعة االوربية ): (3الشكل )

 ناريو المعتدلي الس %( ،2015)التغير النسبي عن عام  

 

 . EU, 2018المصدر: 
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أما عن التأثيرات االقتصادية األخرى لتطبيقات لالقتصاد الدائري، باإلضافة على الناتج المحلي 

المستهلكين   إنفاقناريوهين المشار اليهما أعاله، فيالحظ بأن اآلثار على ياالجمالي، عام، وتحت الس

.                                                                                       )بسبب تحسن المدخرات(، وانخفاض معدل التضخم )بفعل ارتفاع العرض المعب ر عنه بنمو الناتج(

كما أن انتعاش الطلب على مصانع إعادة التدوير يعتبر محركا أساسيا الرتفاع الطلب على االستثمار.  

يعمل التأثير عل صافي التجارة الخارجية لصالح الواردات، بسبب انخفاض استيراد الوقود  ينفي ح

عن  من االرتفاع في الواردات الناشئة  أكبرحفوري، والمواد األولية. وأن هذا االنخفاض يعتبر إلا

رتفاع.  أما التأثيرات على الصادرات فأنه يعتبر متواضعا، ناحية االانتعاش النشاط االقتصادي ككل. 

 د ( تأثير تطبيقات االقتصا4االمر الذي يشير الى تأثير محدود على درجة التنافسية. ويوضح الجدول )

 عدد من المتغيرات االقتصادية الكلية. الكلي على 

 2030التغيرات النسبية في عدد من المتغيرات االقتصادية الكلية عام  : ( 4جدول )

 وفقا للسيناريو المعتدل، والطموح  ،2015مع الوضع المرجعي عام  ةبالمقارن

 السيناريو الطموح السيناريو المعتدل المتغيرات االقتصادية الكلية

 0.3 0.5 الناتج المحلي االجمالي 

 0.3 0.4 االنفاق االستهالكي

 0.3 0.4 االنفاق االستثماري

 0.0 0.0 الصادرات 

 0.3- 0.8- الواردات 

 0.1- 0.1- معدل التضخم 

 0.1 0.1 العملقوة 

 (EU, 2018المصدر: )

، وبسبب ارتدادات نفاق االستهالكي يتجه لالرتفاع بسبب نمو قوة العملإلوكما يالحظ من الجدول فأن ا

معدل التضخم المنخفض، وانتعاش االدخار. كما أن تزايد الطلب على أنشطة إعادة التدوير، وتحسن  

ارتفاع معدل االستثمار. أما على مستوى التجارة الخارجية،  معدالت نمو األنشطة األخرى، قد ساهم في  

، وذلك يعود الى انخفاض الواردات من الوقود االحفوري، والمواد فقد اتجهت الواردات لالنخفاض 

في األولية. وأن هذا االنخفاض يفوق االرتفاع في الواردات الناشئة بسبب انتعاش األنشطة األخرى. 

وقد ساهمت ادرات متواضعا، األمر الذي يعكس تأثير معتدل على التنافسية.   حين كان التأثير على الص

 جميع هذه التأثيرات في التغير النسبي اإليجابي للناتج المحلي اإلجمالي. 
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 بعض آثار االقتصاد الدائري على العمالة. 3

تطبيقات في مجال الطلب على   علىان يترتب وأن تغير االقتصاد من اآللية الخطية الى الدائرية، البد 

العمل، قطاعيا، وكليا. وذلك بفعل التغير الهيكلي في األهمية النسبية للقطاعات الجاذبة، والطاردة 

فعلى سبيل المثال، زيع. للعمالة، وكذلك بفعل التغيرات التكنولوجية في اإلنتاج، واالستهالك، والتو

زيادة الطلب على مخرجات هذا بسبب   ع إدارة المخلفات في الطلب على العمالة المدربة،اسيتوسع قط

القائم على الطباعة ثالثية األبعاد، وغيرها    تطور التكنولوجيبسبب الوينكمش في حالة التشييد،  القطاع،  

 . في هذا القطاع

( بلد 44) ـ( سلعة، ول200( صناعة، و )163) ـالمدخالت المخرجات لومن خالل استخدام تحليل 

بتقييم آثار تطبيقات االقتصاد الدائري )على ( ILO, 2018( أقاليم اقتصادية، قام )5مصنفين ضمن )

( على العمالة. باإلضافة  44)  ـفي البلدان الشكل إعادة تدوير البالستك، والزجاج، والورق، والمعادن(  

تطبيقات هذا االقتصاد من خالل زيادة الطلب على خدمات التصليح، وارتفاع خدمات  الى ادخال 

سيشهد   2030وقد توصل التحليل بأن عام التأجير، وتخفيض ملكية األصول لصالح المشاركة(. 

ارتفاعات وانخفاضات بالطلب على العمالة، حسب طبيعة دور كل صناعة في االقتصاد الدائري.  

 ملخصا بالصناعات التي ستشهد تقلبات في الطلب على العمالة.( 5ويوضح الجدول )

 الطلب على العمل وانخفاضات فيأهم الصناعات التي ستشهد ارتفاعات، : ( 5جدول )

 )مليون(  2013عام  

 مليون الصناعات ذات االنخفاض بالطلب على العمل  مليون الصناعات ذات االرتفاع بالطلب على العمل 

 28.2- تصنيع الحديد والصلب  30.8 المستخدممعالجة الصلب 

 20.8- خامات النحاس 21.5 تجارة التجزئة عدا وسائل النقل والتصليح 

 10.2-                                 منتجات الخشب والفل ين، عدا األثاث 14.7 الشمسية باأللواحانتاج الكهرباء 

 8.0- حديدلخامات ا 12.2 تجارة الجملة ماعدا وسائل النقل والتصليح 

 7.6- تصنيع الزجاج ومنتجاته 5.0 معالجة الخشب المستخدم

 4.9- استخراج الفحم 4.7 المبيعات، والصيانة، ووسائل النقل، والتصليح 

 4.3- استخراج صناعات النيكل 3.5 البحث والتطوير

  ILO, 2018                   المصدر: مجم عة من: 
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وتعتقد منظمة العمل الدولية بأنه في ظل استخدام متطلبات االقتصاد الدائري سينمو الطلب على العمل، 

%(، مقارنة مع حالة عدم العمل بهذه المتطلبات. وتعادل هذه النسبة 0.3، بنحو ) 2030بحلول عام 

 ( مليون عامل، متمركزين، أساس، في صناعات إدارة المخلفات، والخدمات. 6حوالي )

الى تحسن بالطلب على العمل بما يعادل  (EU, 2018ومن ناحية أخرى، تشير المجموعة االوربية )

وتعوض خدمات إعادة التدوير، مثال، .  2030، وفقا للسيناريو الطموح، عام  عامل  ألف(  696حوالي )

عن   ةفي استيعاب مزيد من العمالة، في حين تستغني الصناعات االستخراجية، والصناعة التحويلي

مليون عامل في هاتين الصناعتين،  60و  50المزيد من العمالة )حيث يتوقع االستغناء عن حوالي 

  د األولية واخي الطلب على العمالة في صناعات استخراج الماتباعا(. ويعود ذلك أساسا الى تر

Primary  وإنتاج المعادن، والبالستك، والزجاج، ولباب الورق، واالحالل بواسطة صناعات ،

ويقود هذا   .Secondary الثانوي والبالستيكاالقتصاد الدائري المنتجة للمعادن الثانوية والزجاج، 

  قليم الى آخر. فعلى سبيل المثال،إتأثيرات تتباين من الى النوع من إعادة التخصيص بين الصناعات 

مليون عامل(، وفي    10من    أكثرينمو الطلب على العمالة، بشكل رئيسي، في أمريكا الشمالية )بحوالي  

أفريقيا بحوالي  في    . وبشكل معاكس، يتوقع أن ينكمش الطلب على العمالةمليون(   0.5)بحوالي    أوروبا

سياسات بهدف  (، في حالة عدم تنبي أيةعامل ألف 200بحوالي ) مليون عامل(، والشرق األوسط  1)

بأن االقتصاد الدائري سيساهم في رفع حصة االناث في   بيةو االور المجموعة وتعتقد دراسة التنويع. 

سوق العمل والمهن المعتمدة على المهارة، في حالة االستفادة من فرص العمل التي ستوفرها أنشطة  

ويوضح  الخدمات، وفي حالة استمرار نفس التوزيع النسبي لعمالة االناث بين مختلف القطاعات. 

  2030وفقا للسيناريو الطموح عام  العمالة،ري على ائاد الد لتأثيرات االقتص ا( ملخص6الجدول )

 .  2015بالمقارنة مع عام 
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 2013تأثير االقتصاد الدائري على متطلبات العمالة، وفقا للسيناريو الطموح،  : ( 6جدول )

 2015المرجعي لعام   وناريي بالمقارنة مع الس

 القطاع
عدد  

 العمال

)%(  التأثير النسبي

 2030عام 
 األسباب

 ارتفاع الطلب على المواد العضوية 0.0 1.0 الزراعة 

 انخفاض طلب قطاع التشييد 0.1- 2.8- الغابات ومنتجات االخشاب

 انخفاض طلب قطاع النقل 0.7- 4.8- استخراج الوقود ومنتجاته المصنعة

 طلب قطاع التشييدانخفاض  1.5- 4.3- القطاع االستخراجي غير المرتبط بالوقود

 انخفاض طلب القطاع الزراعي  0.4- 4.7- الكيميائيات

 ارتفاع االنفاق االستهالكي 0.1 5.2 تصنيع األغذية

انخفاض طلب قطاع التشييد ووسائل  0.1- 1.2- المعادن

 النقل وااللكترونيات

انخفاض طلب االستخدام الواحد  0.5- 8.6- البالستك

قطاع للبالستك، وكذلك طلب 

 االلكترونيات

 انخفاض طلب قطاع التشييد 4.0- 45.8- المعادن غير الحديدية 

قلة شراء وسائل النقل، وارتفاع  0.4- 26.7- وسائل النقل، شاملة المبيعات

 المشاركة

ارتفاع الطلب على المنتجات المعاد  51.6 660.4 إدارة المخلفات 

 تدويرها )المتصفة بكثافة العمل(

 مشروعات إعادة التدوير  إنفاقارتفاع   0.3 24.4 الصناعات األخرى 

 انتعاش أنشطة التصليح 4.7 60.6 التصليح، والتركيب

ارتفاع طلب السيارات الكهربائية على   0.9 14.5 الكهرباء، والماء، والغاز

 الكهرباء

انتشار أساليب البناء الحديثة ذات  1.2- 179.4- التشييد

 األقل الوقت 

انتشار المشاركة في استخدام خدمات  0.1- 9.2- النقل والتخزين

 النقل والتوزيع

ارتفاع االنفاق، وكذلك الطلب على   0.2 267.0 الخدمات

 برامج البحث والتطوير

  0.3 695.5 المجموع

 (EU, 2018المصدر: )
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 دول مجلس التعاون واالقتصاد الدائري. 4

، إمارة دبي، عن  2019، فبراير 12- 10تمخضت أحد اجتماعات نتائج القمة العالمية للحكومات، 

ولعل منبع هذا االهتمام هو  للقمة.  اهتمامات اهتمام خاص بموضوع االقتصاد الدائري، ضمن عدة 

، حقيقة أن دول المجلس ال زالت تعتمد االقتصاد الخطي القائم على: خذ ← إستخدم ← إنتج مخلفات 

مطلق على الموارد الشبه    د واستمرار االعتما.  One Way Production  أو منهج االقتصاد األحادي

)وصلت نسبة الصادرات النفطية الى اجمالي الصادرات، على سبيل المثال   القابلة للنضوب ، الطبيعية

لتزايد سكاني   اتجاه، موقع بنك الكويت المركزي(، مع 2018% عام 90.1في دولة الكويت، الى 

، موقع المركز االحصائي لدول  2017متاحة لعام    إحصاءات مليون نسمة، حسب آخر    6.  54)حوالي  

ك عدة مآخذ على تبني العمل بآلية االقتصاد الخطي المتبعة بدول  وهنا (.GCC-STATالمجلس 

المجلس. حيث أن المواد األولية المستخدمة ال تتصف باألمثلية، وال يتصف عمر المنتجات بأقصى  

 مخلفات االنتاج، ومخلفات االستهالك.  استخدامعدم عمر ممكن، مع  

وتتصف أغلب الموارد الطبيعية المستخدمة تحت مظلة االقتصاد الخطي بإمكانية االستنفاد مستقبال. 

)عنصر فلزي نادر( يستخدم في   Galliumفعلى سبيل المثال، ال الحصر، هناك معادن، مثل الغاليوم 

ة على مثل ، والواح الطاقة الشمسية. وأن الشركات المعتمد (LCDتصنيع شاشات الكريستال السائل )

هذه المواد، القابلة للنضوب، هي عرضة لتقلبات األسعار، بسبب تقلبات العرض واتجاهه لالنخفاض.  

 األمر الذي ينعكس على كفاءة درجة تنافسية هذه الشركات. 

وال تعتبر الموارد الطبيعية، بدول المجلس، وبشكل محدد: النفط الخام، بمنأى عن النضوب، والتآكل،  

ارسات االستهالكية السائدة ال تتصف باالستدامة. ويعتبر القطاع االستهالكي العائلي حيث أن المم

ك الكهرباء، سنويا، ولكل ال( استه7مسؤوال عن أعلى معدالت االستهالك عالميا. ويوضح الجدول )

 فرد، في ثالث دول من بلدان مجلس التعاون. 
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 مستويات استهالك الكهرباء، والكازولين، في الكويت، والسعودية، واالمارات، : ( 7جدول )

 2018 والمرتبة الدولية

 االمارات السعودية الكويت

استهالك الكهرباء، 

2016 

 18.0 24.0 40.0 لكل سنة ميجاواط/ساعة

 الرابع  الثالث األول المرتبة الدولية 

استهالك الكازولين، 

2016 

 2.3 2.5 2.8 باليوم لتر لكل شخص

 السادس  الرابع  الثالث المرتبة الدولية 

 World Government Summit, 2019المصدر: 

( مليار طن، حسب تقديرات 1.3المخلفات البلدية، المرافقة لالقتصاد الخطي، بالعالم، بحوالي )        تقد ركما  

(.  World Bank, 2012) 2015( مليار طن عام  2.2البنك الدولي، ويمكن أن يصل هذا الرقم الى )

(  120، والتي يمكن أن تصل الى ) 2015عام طن  ون( ملي94                                   وتقد ر المخلفات بدول المجلس، بنحو ) 

تعامل مع هذا الحجم من المخلفات،                                         علما بأن البلديات غير مجه زة، حاليا، لل. 2020طن عام  ونليم

%( في 10. ويتراوح معدل تدوير المخلفات )Landfill                                         ضمن االستراتيجية الحالية لمكب ات النفايات 

السائد في االتحاد %( في اإلمارات. وتعتبر هذه المعدالت األقل من المعدل 30حالة السعودية، و) 

 & Eurostat, 2019, and Foster)  2016%( حسب إحصاءات عام 46األوربي، والبالغ ) 

Sullivan, 2016 .) 

على سبيل المثال، وضع عدد   ،ورغم اتجاه دول مجلس التعاون نحو تبني مفهوم االستدامة، ومن خالل

الدول ال زال ينقصها المنهج هذه  ان     أال   ،من األهداف، مثل البحث عن بدائل للطاقة، وإعادة التدوير

 .(2)القسم  الشامل لتعزيز عمل االقتصاد الدائري، وفقا للمبادئ الثالث المشار اليها أعاله

ومن ضمن القطاعات المؤهلة لتطبيق وتعزيز هذا النوع من االقتصاد هو قطاع التشييد في دول  

، وما يترتب عليها من  لطرق التقليدية في البناءسي، ايالمجلس. ويستخدم هذا القطاع، حاليا، وبشكل رئ

%( من اجمالي المخالفات في مدن دول المجلس.  35.5حوالي ) ضخامة الفاقد. وينتج القطاع، كمتوسط،  

%( من اجمالي  41.8                                                                         ووفقا للمجموعة اإلحصائية إلمارة أبو ظبي فأن قطاع التشييد يو لد ما يقرب من )

ثم  %، 14.5%، ثم المخلفات البلدية 33.4يليه القطاع الصناعي التجاري ، المخلفات غير الخطرة

  (.Statistical Yearbook, 2018% )0.4%، ثم األخرى 9.9الزراعية 
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ولعل من أهم أساليب االقتصاد الدائري هو استخدام " الطابعات الثالثية األبعاد" في مجال البناء 

%( من الوقت الالزم وفقا  10لوقت الالزم للبناء حوالي )والتشييد. ووفقا لهذا االستخدام يستغرق ا

للطرق التقليدية. وتستهدف إمارة دبي، حسب ما جاء على لسان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

بأن من المستهدف أن يتم    (2016رئيس دولة اإلمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، )اإلمارات اليوم،  

. على أن ترتفع هذه النسبة  2030%( من مباني دبي عام 25ألبعاد في )استخدام الطباعة ثالثية ا

تدريجيا مع التطور التكنولوجي في قطاع التشييد، وزيادة الطلب، مع التوجه لتعزيز دور مراكز البحث  

 والتطوير في هذا المجال. 

: البناء والتشييد، 2014وسوف تركز آلية الطباعة الثالثية، في دبي، على ثالث قطاعات، بحلول عام 

والمنتجات الطبية، والمنتجات االستهالكية، بهدف تعزيز القدرات التنافسية مستقبال. وضمن قطاع  

ساسيات، ومفاصل البناء، والمرافق ألالتشييد سيتم التركيز على منتجات اإلضاءة، والقواعد وا

 المعارض، والمخازن، والفلل السكنية.  والمنتزهات، ومباني الحاالت اإلنسانية، والمباني المتنقلة، و

 بأنها في حدود وتشير التقديرات الخاصة بقيمة اإلنشاءات المطبوعة باألبعاد الثالثية، في إمارة دبي، 

                                                                         . على أن يتم الرفع التدريجي بنسب المباني المشي دة بالطباعة الثالثية بنحو  2018( مليار درهم عام  3)

 . 2019الي، %(، سنويا، بدء من العام الح2)

أما في حالة المنتجات الطبية، فسيتم التركيز على إنتاج أطقم األسنان، وطباعة العظام، واألعضاء  

االصطناعية، والنماذج الطبية، وأجهزة السمع. على أن تصل قيمة حجم السوق لهذه المنتجات، في 

 . 2025( مليار درهم، عام  1.7اإلمارة، الى )

نتاج المنتجات المنزلية، إالة المنتجات االستهالكية، باإلمارة، على في حين سيتم التركيز، في ح

( مليار درهم  2.8واألزياء، والمجوهرات، وألعاب األطفال. على أن يصل حجم السوق الى حوالي ) 

 . 2025عام  

المؤسسي الالزم لتنفيذ هذه األولويات، في مجال استخدام الطابعات ثالثية   باإلطاروبقدر تعلق األمر 

ألبعاد، سيتم االعتماد على كل من: بلدية دبي، وهيئة الصحة، وشركة دبي القابضة، وشراكة القطاع ا

مجال   " فيالخاص، بهدف توحيد الرؤية في هذا المجال. باإلضافة الى دور " مؤسسة دبي للمستقبل 
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ركز الثورة  ، م2019تنظيم الجهود والتنسيق فيما بينها )علما بأن المؤسسة افتتحت العام الجاري، 

 وهو المركز الخامس في العالم، موقع المؤسسة(. الرابعة،الصناعية 

أساليب الطباعة الثالثية األبعاد، قطاعيا، على أربعة    استخداموتتكون استراتيجية دبي، في مجال تعزيز  

التأسيس. وتتضمن إعداد الدراسات وبحوث متخصصة لصناعة   مرحلة :مراحل: المرحلة األولى 

خاص بالمباني، والتشريعات الالزمة، والـتأهيل المطلوب، وإعداد   اهتمامالطابعات الثالثية األبعاد، مع  

                       المطو رين والمصن عين. 

مرحلة الـتأهيل، وتتضمن إعداد الكوادر الالزمة لصناعة طابعات المباني. كما تتضمن    :حلة الثانية المر

تثقيف المهندسين، وتجهيز المختبرات الالزمة للفحص والمقاييس، واألنظمة االلكترونية المستخدمة  

 للترخيص والرقابة، والتنفيذ. 

ة دبي لمشروع التجريبي األول )بالتنسيق مع شركمرحلة التنفيذ، وتتضمن إطالق ا :المرحلة الثالثة

                                                                                      القابضة، ودعوة المطو رين للعمل ضمن المشروعات التجريبية، واستقطاب القطاع الخاص للتحول  

 ضمن حوافز معينة(.  ، لصالح استخدام الطابعات الثالثية األبعاد في البناء

                                                                           تنظيم مؤتمر دولي عالمي للطباعة الثالثية، والذي سيمارس دور المنص ة العالمية   :المرحلة الرابعة

لعرض آخر المستجدات واألفكار المستقبلية. على أن يتضمن المؤتمر دعوة أهم الالعبين والمهتمين  

                                                                ين، ومطو رين، ومصن عين، والمسؤولين عن اإلطار المؤسسي والتشريعي. م                    في هذا المجال: مصم  

 تحديات السياسات المرتبطة باالقتصاد الدائري بعض. 5

عند تطبيق متطلبات وأشكال االقتصاد لدائري، هناك العديد من النواحي المرتبطة بالسياسات. ولعل  

ارتباطا وثيقا   ، بدورها،المرتبطةومن أهم أشكال هذه السياسات هي تلك المرتبطة بالسياسة التجارية 

وتشمل عضويتها  ،  1995بالعديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي بدء العمل بها منذ أول يناير  

. حيث يوجد العديد من االتفاقيات التي تستدعي  (2019، حتى يوليو  بلد عربي  13أغلب البلدان العربية )

اسة المالية )أكثر السياسات ارتباطا وتأثيرا مباشرا  الموائمة مع تطبيقا ت االقتصاد الدائري. كما أن السي

في المستوى المعيشي في أغلب أن لم يكن جميع البلدان العربية( تتأثر بالعديد من متطلبات االقتصاد  

االقتصاد ب الدائري. لذا سيتم التطرق، ادناه، الى هذين النوعين من السياسات لالرتباط الوثيق والمباشر  

  المذكور.
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  واالقتصاد الدائريالسياسة التجارية،  1.5

يترجم، مع بعض االستثناءات، مبدأ عدم التمييز، في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بمنع الحمائية  

                                                                                     من قبل الدول األعضاء، حيث ال يمكن للضرائب أو اإلجراءات ان تمي ز بين المنتجات المستوردة، 

                                                          بين الواردات من مختلف الدول األعضاء بالمنظمة.  اال  أن هناك والمنتجات المنظرة المنتجة محليا، أو  

استثناءات تسمح للبلد العضو بفرض قيود تجارية من طرف واحد، وفي ظل ظروف معينة )مثال، 

، او اإلجراءات االستثنائية المرتبطة  لحماية البشر، او الثروة الحيوانية او النباتية، أو العتبارات صحية

  (. xx”b” and “g”  GATT, Articles في:الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، كما ورد  بالمحافظة على  

)بين المنتجة محليا والمستوردة(،   المتشابهةظرة او اوتساهم عدة عوامل في بيان المقصود بالسلع المن

منها: خصائص ونوعية المنتج، واالستخدام النهائي للمنتج، واألذواق والعادات االستهالكية،  

 والتصنيف الجمركي للمنتجات.

ي مختلف في  ئنتجات المناظرة ماديا، واالستخدام النهائي، قد يكون لها تأثير بي مفأن الوبناء على ذلك، 

على سبيل المثال، فأن علب األلمنيوم المصنوعة من مواد معاد تدويرها تختلف عن مرحلة اإلنتاج. 

تلك المصنوعة من خام األلمنيوم غير المعاد تدويره. وبالتالي يكون موضوعا لسياسة تجارية مختلفة  

 (.)من حيث فئة التعريفة الجمركية المفروضة، او رسوم الواردات والتصدير

، ذات العالقة، والمنبثقة من منظمة التجارة العالمي، هي " اتفاقية القيود الفنية  ومن االتفاقيات التجارية

"، والتي تهتم   Agreement on Technical Barriers to Trade, TBTالمرتبطة بالتجارة 

فأن القيود الفنية يجب  االتفاقيةالمقاييس في التجارة الدولية. ووفقا لهذه  الستخدامباإلجراءات المنظمة 

 ,TBTلتحقيق "أهداف مشروعة" ) بطريقة تمثل قيدا على التجارة، وغير ضروري  غال تصا أن 

Article 2 ئة، ي(. وعليه، فأن حماية صحة البشر وأمانهم، وكذلك حماية الثروة الحيوانية، والنباتية، والب

  عا. و هدفا مشر يعتبر

 السياسة المالية واالقتصاد الدائري. 2.5

االقتصاد   من   تحولللعل من أوضح التجارب في مجال دمج هذه السياسة، المالية، بالتطورات الحديثة ل

لالتحاد األوربي. وفي ظل هذه الميزانية   اة " الميزانية الخضراء"الى الدائري هي تلك المسمالخطي 

، والتي تقوم السياسة المالية بإدخال عدد من الحوافز للتعامل مع عدد من متطلبات االقتصاد الدائري
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  تطبيق عدد من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، التي سيتم التطرق اليها الحقا.  تخدم، أيضا،

 European) على تجربة فلندا، هناك العديد من أدوات السياسة المالية لتحقيق هذا التعامل واعتمادا

Parliament, 2018).   

تقليل الضرائب على دخول  )مثلومن هذه األدوات التوجه نحو تقليل الضرائب المرتبطة بالعمل 

المرتبطة بالطاقة،  تلك  ناألفراد، وتقليل المساهمة في صناديق التقاعد(، وتعويض الحصيلة م 

( مليون يورو. ومن  300، حوالي ) 2018والمخلفات. حيث بلغ الخفض في ضرائب العمل، عام 

خالل الضرائب على هذه  هاألدوات األخرى المستخدمة تقليل استخدام الموارد الطبيعية البكر من

ثاني أوكسيد الكاربون، وتسعير المواد المضرة، وحوافز لالستثمار في   انبعاثات وتسعير الموارد، 

 جيات ذات المكونات الكاربونية المنخفضة. لوالتكنو

السياسة المالية المرتبطة باالقتصاد الدائري، هي المستمدة من المملكة  ألدوات ومن األمثلة األخرى، 

وإزالة  ة بقطاع التشييد ومخلفات البناء                                                  المتحدة. حيث أن فرض ضريبة على مكب  النفايات، الخاص

. كما أن هذه األدوات 2010و 1995المباني، قد ساهمت في خفض االستهالك اإلجمالي بين عامي 

السلع التي يتم التبع بها،  )مثلسلع وخدمات معينة  على القيمة المضافة تتضمن خفض ضرائب 

ب والرسوم على منتجات معينة )مثل  والمالبس المعاد استخدامها، وخدمات التصليح(، والضرائ

 (.UNEP, 2016)  البالستيكية(مخلفات األجهزة الكهربائية، والبطاريات، واالكياس 

 وأهداف التنمية المستدامة االقتصاد الدائري. 6

، لتنفذ خالل الفترة  2015، ضمن أهداف أخرى، المعلنة نهاية عام ية المستدامةمتستهدف أهداف التن

، والمهتمة أساسا في بترجمة تصورات 2016، )وكذلك اتفاقية باريس، الموقعة عام 2030 – 2016

                                                                                                  األمم المتحدة الخاصة بالتغير المناخي، وتخفيف آثار االنبعاثات الضارة( الحد  من الفقر، وتكي ف النمو،  

توزيع الدخل، والمحافظة على الموارد الطبيعية غير القابلة للتجدد، وحماية التنوع  ومعالجة سوء 

الحيوي، خدمة لالستدامة. ولعل من أهم المحاور التي تعمل في ظلها هذه األهداف هي حقلي: اإلنتاج، 

فعلى سبيل باإلضافة للتوزيع، االقتصاد الدائري(.  اهتمام،، محل سابقاواالستهالك وهما، كما أشرنا 

( من أهداف التنمية المستدامة " بمسؤولية التعامل مع أنماط اإلنتاج،  12المثال يهتم الهدف )

 واالستهالك. 
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 Schroeder elووفقا لبعض المسوحات حول عالقة أهداف التنمية المستدامة، واالقتصاد الدائري  

al., 2018))   ( مساهمة غير مباشرة )من خالل                                            تم  تصنيف خمسة عالقات: )أ( عالقة قوية جدا، )ب

أهداف أخرى للتنمية(، )ج( تطور في تحقيق الهدف في مجال أخذ ممارسات االقتصاد الدائري بنظر 

(  169ضعيف وال يوجد ارتباط، )ه( فرصة متاحة لتعزيز التأثير. علما بأن المسح شمل )  ، )د(االعتبار

( نتائج هذه العالقات 8ويلخص الجدول )(. هدف فرعي )ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

 بين أهداف التنمية المستدامة، واالقتصاد الدائري.  

 هدف فرعي مشمول بالمسح(   169المستدامة ) أهداف التنمية: ( 8جدول )

 وممارسات االقتصاد الدائري 

عالقة   الهدف 

 مباشرة

مساهمة 

غير 

 مباشرة

تحقيق الهدف 

سيساهم في 

 الدائرياالقتصاد 

ضعيف 

وبدون 

 ارتباط

إمكانيات تعاون 

لتعزيز االقتصاد 

 الدائري 

 1 1 1 4 0 : القضاء على الفقر1الهدف 

 1 0 3 3 1 : القضاء التام على الجوع2الهدف 

 1 11 0 0 1 : الصحة الجيدة والرفاه 3الهدف 

 2 3 5 0 0 : التعليم الجيد 4الهدف 

 1 6 2 0 0 الجنسين: المساواة بين 5الهدف 

 3 0 0 1 4 : المياه النظيفة والنظافة  6الهدف 

 1 0 0 1 3 : طاقة نظيفة بأسعار معقولة7الهدف 

 2 1 4 3 2 : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف 

 : الصناعة واالبتكار والهياكل 9الهدف 

 ساسيةألا                

2 0 6 0 0 

 1 4 4 1 0 المساواة               : الحد  من عدم 10الهدف 

 : مدن ومجتمعات محلية 11الهدف 

 مستدامة                  

1 3 3 2 1 

 : اإلنتاج واالستهالك 12الهدف 

 المسؤوالن                  

3 5 2 0 1 

 1 0 3 1 0 : العمل المناخي13الهدف 

 3 1 3 2 1 : الحياة تحت الماء14الهدف 

 4 1 1 3 3       البر  : الحياة في 15الهدف 

 : السالم العادل  16الهدف 

 والمؤسسات القوية                  

0 1 6 5 0 

 : عقد الشراكات لتحقيق 17الهدف 

 األهداف                   

0 0 9 0 10 

                169المجموع                                                                           

 Schroeder et al., 2018المصدر:  
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                                                             "المياه النظيفة والنظافة الصحية" فأن االستخدام األكثر فع الية  السادس، مثال، أي هدف الوفي حالة 

                                                              أن إعادة التدوير الفع ال واآلمن، وإعادة استخدام المياه، سيقلل،  ااالستهالك والفاقد. كمللمياه يقلل من 

أن   اكميضا، من الفاقد، ويوفر منافذ أفضل الستخدام المياه لألغراض الصناعية بشكل دائري. أ

وبالتالي   مبادرات االقتصاد الدائري يمكن أن تساهم في تخفيض النفايات الخطيرة في الموارد المائية،

                                                        تخف ض من المخاطر المحتملة على السكان واألنظمة الحيوية.  

                                                                                              أما الهدف السابع "طاقة نظيفة بأسعار معقولة" فأن عمل االقتصاد الدائري لديه من اآلليات التي تحد   

من سوء استخدام الطاقة في استخراج المواد األولية، وتصنيع المواد الخام. ويمكن لمبادرات الطاقة 

)بما فيها مبادرة خفض نسبة الفاقد أثناء توليد الطاقة. وهي مبادرة تقوم على مبدأ توليد الطاقة تجددة  الم

كما أن إطالة عمر البطاريات، وإعادة استخدامها يمكن أن  (. IEA, 2015من خالل حرق المخلفات، 

 يقلل من تكلفة الشبكات الداعمة لكهربة الريف. 

لعمل الالئق والنمو االقتصادي" فأن االقتصاد الدائري يجلب المزيد من وعند التطرق للهدف الثامن "ا

                                                                                  فرص العمل ويوس ع من منافذ الدخول ألسواق العمل من خالل، على سبيل المثل، العمل بإدارة 

المخلفات، وإعادة التصنيع، والخدمات الجديدة المرافقة لعمل هذا االقتصاد. باإلضافة أن االقتصاد 

الشبكة الجغرافية لألنشطة، وبالتالي يعزز من سلسلة القيمة. األمر الذي سيساعد البلدان                  الدائري سيوس ع

 االقتصادي، من خالل اندماجها ضمن هذه السلسلة الجغرافية. النامية في تحسين وضعها 

وفي حالة الهدف الثاني عشر "االستهالك واإلنتاج المسؤوالن" فأن ممارسات االقتصاد الكلي، وما 

، ستساعد كثيرا في استخدام أكثر استدامة للموارد، ال سيما ةومستقبلي يرتبط بذلك من ابتكارات حالية 

الطاقة يمكنها أن تقلل                                                    كما أن مبادرات الحد  من األدنى من الفاقد خالل توليد والمياه.  مصادر الطاقة

من كفاءة المورد ويقلل  الدائري يعزز)حيث أن إعادة االستخدام من قبل االقتصاد  من إهدار األغذية

   .من تلوث الجو والمياه والتربة دورة حياة المنتج(

                                                                                         وأخيرا، فأن الهدف الخامس عشر "الحياة على البر "، فأن الزراعة العضوية، والزراعة المتجددة، 

كنهما أن يساهما في تقليل األسمدة، واألراضي، المستخدمة، وبنفس الوقت المساهمة في تحسن النظام  يم

الحيوي وصحة التربة. كما أن إدارة المياه بشكل دائري يمكن أن تساعد في استعادة األنظمة الحيوية  

                          الدائرية في اإلنتاج ستحد     في المناطق القاحلة، والمتأثرة بالتغيرات المناخية. باإلضافة الى أن الوسائل

 األراضي. من الطلب على التغير في استخدام 



30 
 

سع " الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية" لتعزيز النفاذ اولو أخذنا األهداف الفرعية للهدف الت

الجهود االبتكارية، وسالسل القيمة. في   الصغيرة فيللخدمات المالية، فأن ذلك يعزز مشاركة األنشطة  

الهدف الفرعي "ب"( يمكن أن يساهم في  النامية )حين أن االستثمار في التكنولوجيات المحلية بالبلدان  

( 4ويوضح الشكل ) ظهور برامج رقمية لممارسات االقتصاد الدائري، مثل المشاركة في األصول. 

 أطار ممارسات االقتصاد الدائري.التداخل بين أهداف التنمية المستدامة في 

 العالقات بين أهداف التنمية المستدامة، في أطار ممارسات االقتصاد الدائري : (4الشكل )

 

 (.Ibidالمصدر: )
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 باالقتصاد الدائري الرسمي دمج النشاط غير. 7

النوع من األنشطة في  باإلضافة الى تحديات السياسات األخرى، في البلدان النامية، يعتبر دمج هذا 

والفرص أيضا بطبيعة الحال، خاصة في مجال   ،ئري، أمرا يفرض عدد من التحديات االقتصاد الدا

%(  80إيجاد المزيد من فرص العمل. ويساهم النشاط غير الرسمي، في الهند مثال، في جمع حوالي )

المعالجة، واإلتجار، وإعادة من المخلفات. ويقوم العاملون، باإلضافة الى مهمة الجمع، بالتصنيف، و

، يتصفون  ةالتدوير، والتصليح، أيضا. آخذين بنظر االعتبار بأن جامعي المخلفات، في البلدان النامي

كفاءة في جمع  أكثر بانخفاض التكلفة، وكذلك بانخفاض كثافة استخدام الطاقة. كما أنهم يعتبرون 

 Kasinja and Tilley, 2018; Navarreteة ) ياسا باألنشطة الرسميقالمخلفات من القطاع العائلي،  

and Hernandez, 2018)  . 

المخلفات. فمن ناحية يحتاج   لذا فأنه من الحكمة التعامل مع القطاع غير الرسمي، في مجال جامعي

االمر الى تدريب لالحتفاظ بدور القطاع كمستوعب للعمالة، كما أنه، من ناحية أخرى، يمكن دمج هذا 

مر  ألالقطاع الرسمي، من خالل شموله بالقاعدة الضريبية )شمول النشاط، وليس العاملين(. اب القطاع 

للمخلفات، من ناحية، ويرفع التكاليف المرتبطة الذي سيقلل من تكلفة تأجير خدمات هؤالء الجامعين 

   باستخراج الموارد الطبيعية وتكاثر المخلفات. 

 المخرجات –دمج آليات عمل االقتصاد الدائري بتحليل جدول المدخالت . 8

يشير االقتصاد الدائري، كما ورد أعاله، الى الدائرة المغلقة للمواد، وليس المفتوحة، كما هو الحال مع 

االقتصاد الخطي. بمعنى آخر، فأن استخدام الموارد، لالقتصاد األول، يحترم دورة الموارد الطبيعية  

، وعمليات Production Cycle                                                          ويعظ م استخدامها الى أقصى درجة. وهذا يتسق مع دائرة اإلنتاج 

 المخرجات(.   –)والتي تجد تطبيقاتها في جدول المدخالت   Re-Productionإعادة اإلنتاج

وضمن آلية عمل االقتصاد الكلية هناك اختالفات بين االقتصاد الدائري، واالقتصاد الخطي التقليدي.  

كس هذه االختالفات على  . وتنعIndustrial Chainsوتتجسد هذه االختالفات في السالسل الصناعية 

درجة التصنيف القطاعي لكل من النوعين من االقتصاد. ومن ثم تنعكس على التصنيف القطاعي لجدول 

  المخرجات، والذي يعكس، بدوره، عمل كل نوع من أنواع هذين االقتصادين. –المدخالت 
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عتمادا على آلية عمل االقتصاد الدائري، المشار اليها أعاله، من حيث إعادة التدوير، واستهالك، او

وتصليح، وتأجير )الشراكة في استخدام الموارد(، باإلضافة الى الدور التقليدي للمدخالت الوسيطة  

يستوعب،  ، فأن هذا الجدول يجب أن  Transactionsالمنتجة والمستخدمة ضمن مصفوفة المعامالت  

في أعمدته وصفوفه، عمل االقتصاد الدائري. وذلك حتى يكون أداة فنية مهمة لقياس دور كل مكون  

من مكونات هذا النوع من االقتصاد أثناء )دائرية( اإلنتاج واالقتصاد، وبالشكل الذي يحافظ على البيئة،  

خدام والتدوير أساسا.  ويضمن استخدام أفضل مخرجات الثورة الصناعية الحديثة في إعادة االست

                                                                                             وبالشكل الذي يحافظ، الى أقصى حد ، على الموارد الطبيعية، بدال من استخدامها لمرة واحدة فقط، كما 

. وهو األمر الذي سيساهم في التجسيد المباشر للعديد (1)أنظر الشكل  هو الحال في االقتصاد الخطي

  –  2016ر، والمستهدف تطبيقها خالل الفترة من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة السبعة عش

  (.9م )أنظر القس  2030

التي تعكس المخرجات، و –وبناء على ذلك فأن القطاعات التالية المطلوب دمجها بجدول المدخالت 

 (: 1عمل االقتصاد الدائري )انظر في توضيح المفاهيم النافذة 

 أ. قطاعات المنتجات 

 للمورد لكة ستهلمقطاعات االب. 

 ستخدام الج. قطاعات إعادة ا

 د. قطاعات إعادة التدوير 

 قطاعات التصليح: . ـه

 تصليح بهدف إعادة االستخدام -

 تصليح بهدف إعادة التدوير -

 غير قابل للتصليح، ويحول الى" السكراب" -
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 االختالفات بين الجدول التقليدي والدائري. 9

 يمكن تلخيص االختالفات بين النوعين من الجداول في ثالث اختالفات: 

همال " السكراب" الناتج عن القطاعات االستهالكية في الجداول الدائرية للمدخالت إال يمكن  )أ( 

المدخالت الطلب النهائي"، و " المخرجات. علما بأن هذا النوع من السكراب مشمول في "

الجداول التقليدية. أما في الجداول الدائرية، فأنها مشمولة ضمن المربع األول األولية" في ظل 

 للجدول، وتعتبر ضمن "المدخالت الوسيطة". 

منتجات القطاعات اإلنتاجية، واستهالك القطاعات  وفقا للجدول الدائري، يمكن تحديد  )ب( 

االستخدام، وقطاعات االستهالكية، من خالل تصنيف القطاعات اإلنتاجية، وقطاعات إعادة 

و منتجات دائرية أإعادة التدوير. ومن خالل هذا التصنيف يمكننا معرفة ما يستخدم من موارد 

المتضمنة    ما في الجدول التقليدي، يمكننا أن نتعرف، فقط، على " إجمالي" المورد أفي كل قطاع.  

  خليط من الموارد الطبيعية والموارد الدائرية.

،  خلفات" غير القابلة إلعادة االستخدام، وإلعادة التدويرمللجدول التقليدي، يتم حساب " الوفقا  )ج( 

خاصة، ومن خالل قطاعات محددة،   ةما في الجدول الدائري، فهناك معالجأضمن عملية اإلنتاج.  

لهذه المخلفات. وبناء عليه، ال يتم فقط حساب مخلفات إجمالي االقتصاد، بل حساب المخلفات 

 مكن تحويلها الى الموارد الدائرية. الم

  ، والمستمد من ( الهيكل العام لجدول المدخالت المخرجات 9وبناء على ما ورد أعاله يوضح الجدول )

(Yifang, L., T. Renchen and X. Tian, 2007 )  الذي يتضمن خصائص االقتصاد الدائري. و

  ، بالجدول المنطقة المظللة يالحظ فان هناك سبعة صفوف / أعمدة، ضمن مصفوفة المعامالت، اوكم

، في حين يعكس  ( طبيعة معامالت االقتصاد الدائري7 - 2تعكس ستة من هذه الصفوف / األعمدة ) 

  الصف / العمود األول المعامالت الواردة بالجدول التقليدي، أي المعامالت الوسيطة بين القطاعات 

في آخر صف / عمود، وذلك لعدم المشاركة في  "Wasteوقد تم وضع "قطاع المخلفات . اإلنتاجية

 العالقات الدائرية.

                                                                                                  أما قوة العمل، والتي تحتل مكانها في المربع الثالث، وفقا لهيكل الجدول التقليدي، فقد تم  وضعها ضمن  

مصفوفة المعامالت المربع األول، وذلك لتقابل القطاع االستهالكي، في نفس المنطقة. علما بأن قطاع 
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قق "دائرية" العالقات، تح                                                               االستهالك قد تم  استبعاده من مكونات الطلب النهائي. وذلك حتى نضمن 

ـ علما بأن االستهالك يمثل المصدر الرئيسي للأعاله(.  1بقدر تعلق األمر باالستهالك )انظر الشكل 

"سكراب". وهو األمر الذي يستدعي وضع االستهالك بالمربع األول، المظلل، حتى يمكن إدخال القابل 

 ية االقتصاد.  عادة االستخدام، وإعادة التدوير ضمن دائرإلمن السكراب 

.   Waste Sectors، وقطاعات الفاقد أو  Reclaim Sectorهناك عالقة بين القطاعات التي تستصلح  

من قبل كل قطاع  Reclaimedوتتجسد هذه العالقة في أن كمية السكراب أو المخلفات المستصلحة 

 في كل قطاع.  الغير قابلة لالستخداممطروحة من كمية المخلفات   Wasteتساوي كمية الفاقد 

ونظرا الفتقار األجهزة اإلحصائية العربية للعديد من اإلحصاءات الالزمة لبناء الجدول أعاله )خاصة  

على مستوى البيانات القطاعية المرتبطة بالمواد المعاد استخدمها، وتلك المعاد تدويرها(، فأن هناك  

 يع البيانات بعد تفعيل دور االقتصاد الدائري                                     ، في استخدام األدل ة ذات العالقة، وتجم                   حاجة للبدء، مبكرا  

 .         عمليا  

 الخالصة ألغراض السياسات. 10

أوضح ما ورد أعاله االتجاه المتزايد، خاصة في االتحاد األوربي، في االبتعاد عن االقتصاد الخطي  

      تغي ر % من المبادرات المرتبطة باالقتصاد الدائري(. وما يترتب على ذلك من  61)حيث تتركز حوالي  

هيكلي في التكاليف في أغلب األنشطة، خاصة المرتبطة بإعادة التدوير، وإعادة االستخدام، والتشييد، 

وأوضح ما ورد أعاله، أيضا، توزيع هذه التغيرات الهيكلية    ي.ئراوالخدمات ذات العالقة باالقتصاد الد 

. واإللكترونيات والمخلفات،  على شكل طلب وسيط القطاعات الزراعية، والتشييد، وصناعة السيارات،  

 وتأثير ذلك على الناتج، والعمالة، والصادرات، والواردات، واالستثمار، ومعل التضخم، وأخرى. 

وفي ظل هذا التحول االقتصادي الهائل، والمستمد من تطورات الثورة الصناعية الرابعة أساسا، الزالت 

خاصة في  مارات العربية المتحدة، اإلالة دولة البلدان العربية في منآى عن هذا التحول، باستثناء ح

مجال التشييد، والمنتجات الطبية، والمنتجات االستهالكية. وهو األمر الذي سيعزز المصاعب التنافسية  

شروط  )أحد في األسواق الخارجية أمام أغلب هذه البلدان، ويجعل من تبني سياسة تشجيع الصادرات 

 مؤسسات التمويل الدولية في مجال اإلصالح االقتصادي( أمرا قد ال يكون يسيرا. 
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وعليه، فأن هناك عددا من االستنتاجات، المرتبطة بمجال السياسات، من الضروري أن تكون محل 

ن  اهتمام بهدف المساعدة، ولو نسبيا في ظل الظروف الحالية، للتعامل مع نتائج االقتصاد الدائري. وم 

 يلي:   ضمن هذه االستنتاجات ما

إن العمل باالقتصاد الدائري يتطلب أهمية إعادة النظر بمخرجات النظم اإلحصائية االقتصادية. بحيث  (أ)

(. وذلك لضمان تقديرات أكثر شموال للطلب الوسيط، وانعكاس  9تشمل المتغيرات الواردة بالجدول )

                                          باإلضافة الى اعداد األدل ة الخاصة بالمخلفات لي. ذلك على تقديرات اإلنتاج، والناتج المحلي اإلجما

 ( Eurostat, 2013)مثل الدليل المستخدم في المكتب اإلحصائي لالتحاد األوربي، 

فأن هناك استثناءات من  ،وفقا لبعض اتفاقيات منظمة التجارة العالميةفي مجال السياسة التجارية،  (ب )

فرض التعريفة الجمركية على بعض السلع محل اهتمام االقتصاد الدائري. ولالستفادة من هذه  

االستثناءات من المهم فرز هذه السلع بحيث يكون تصنيف هذه السلع واضحا من انه يرتبط بالموارد  

عن تلك غير المعاد تدويرها، كمثال  ها الطبيعية القابلة للنفاد، مثال. وكذلك تصنيف السلع المعاد تدوير 

الواردة في اتفاقية "جات". ونفس االستفادة تسري   ”xx”b” and “gآخر. وذلك لالستفادة من المادة 

حماية صحة  بأهداف  ، والخاصة  2على ما ورد في اتفاقية " القيود الفنية المرتبطة في التجارة"، المادة  

 هداف االقتصاد الدائري(. أ وعة )تتسق مع البشر، والبيئة، باعتبارهم أهداف مشر

حاد  الت، وفقا لتجربة افي مجال السياسة المالية، يعتبر تفعيل وتعزيز العمل ب " الميزانية الخضراء" ( ج)

خطوة نحو دمج متطلبات االقتصاد الدائري ضمن السياسة المالية. وما تتضمنه األوربي ال سيما فلندا،  

الضرائب المرتبطة بالعمل، وزيادة الضرائب المرتبطة بالطاقة، هذه الميزانية من اتجاه لتقليل 

                                                                                        والمخلفات، والمكب ات، والنفايات، ومخلفات البناء، وتقليل ضريبة القيمة المضافة على األنشطة 

المرتبطة بالمالبس المعاد استخدامها، وخدمات التصليح، ومخلفات األجهزة الكهربائية، والبطاريات،  

كما انه من األهمية شمول )نشاط(، وليس )العاملين( في األنشطة الصغيرة  كية.واألكياس البالستي

 الخاصة بجمع المخلفات، باعتبارها أحد األنشطة كثيفة العمل المرتبطة باالقتصاد الدائري. 

ويعتبر ( الى وضع استخدام المدخالت الوسيطة في ظل سيناريوهين )طموح ومعتدل(. 3أشار جدول ) (د )

اإلنتاج واالستهالك الزراعي، بطبيعته من الحيوية والتغذية، دائريا. حيث يتم تدوير العناصر الغذائية  

                         نباتات. أال  أن االستخدام  الغذائية كسلسلة الوالكاربونية، المستهلكة من البشر والحيوانات مرة أخرى الى 

                                                                                               الزراعي المكث ف قد أخل  بالتوازن الطبيعي بين االستخراج والترسب الغذائي. وكنتيجة لذلك تعتبر سلسة 
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فعلى سبيل المثال، . وذلك لتراكم المخلفات. دائريةالقيمة الزراعية، حاليا، ذات طبيعة خطية، وليس 

من  سنويا ( مليون طن17القتصادية بالعالم، حوالي ) يستخدم القطاع الزراعي، وفقا لبعض األقاليم ا

غذائية، المستمدة من األسمدة، وإعادة تدوير خمس هذه الكمية، فقط، للتربة، بعد اإلنتاج  العناصر ال

. ويساهم هذا الفاقد الضخم في نفاد الموارد المحدودة مثل الفوسفور.  (EU et al, 2018) واالستهالك

، وأكسيد النيتروجين  Nitrous Oxideانبعاثاث بيئية ضارة مثل اكسيد النيتروز  باإلضافة الى التسبب في  

Nitric Oxide. 

                                                                                            ولمعالجة هذا الوضع، وللحد  من المبالغة في استهالك األسمدة، في مجال السياسة الزراعية المرتبطة  

ان يتم انتاج األسمدة من خالل معالجة األسمدة العضوية، والروث،  ( i) باالقتصاد الدائري، يقترح

( التحول لالستخدام الزراعي األمثل نحو استهالك الزيوت والبروتينات  ii)والرواسب الطينية للمجاري.  

االستخدام األمثل للمخلفات الزراعية من خالل تحويل  ( iiiالنباتية بدال من منتجات اللحوم واأللبان. ) 

من    Biogasفات العضوية والمواد الغذائية الى أغذية حيوانية، ومن خالل إنتاج الغاز الحيويالمخل

 الروث.

%(، مع ارتفاع  15-10                                              فأن الفاقد المقد ر من مواد البناء يتراوح بين )(،  3الجدول )  أما في مجال التشييد، (ه)

 Ellen) الحاالت  بعض  في (% 60نسبة المكاتب غير المستخدمة خالل العمل، ولتصل الى )

MacArthur Foundation, 2015) . وانعكاس ذلك على الطاقة المحتمل توفيرها. ولغرض التعامل

( إمكانية إعادة االستخدام، وإعادة تدوير مخلفات الهدم، والتي تعتبر  iمع هذه األنواع من الفاقد، فهناك )

صل نسبة إعادة التدوير وإعادة االستخدام  في الدول المستخدمة لالقتصاد الدائري، حيث ت ، حاليا،      فع الة

 Bio Intelligence)    2020%( عام  70، والتي يؤمل أن تصل الى )2011، عام  %(50الى حوالي ) 

Service, 2011)  . وهذا البديل، في مجال السياسة الخاصة بقطاع التشييد، يعتبر مؤثرا بالفعل في الوقت

يا، زيادة الطلب على مواد التشييد المعاد استخدامها وتدويرها، الجاري. ويترتب عليه، كما هو االتجاه حال 

الى أن  (MacArthur Foundation, Op cit( أشار )ii)  وانخفاض الطلب على مواد التشييد الجديدة.

، واالستخدام االكثر كفاءة للمساحة المتوفرة  Sharing                                          االستخدام المكث ف للمباني، من خالل المشاركة 

فأن مساحة   ، أيضا،الفارغة، يعتبر خيارا رشيدا ضمن عمل االقتصاد الدائري. وكما أشار هذا المصدر

، والمشاركة  Tele-Working( متر مربع. وأن العمل عن بعد 1.4المكاتب االوربية تعادل حوالي )

حدات وصميم  ( يتضمن تiiiللمباني. )  Underutilizationغير الكامل  يمكن أن يعالج قضية االستخدام  

، والطباعة  Prefabrication: اإلنتاج الصناعي، واالنتاج المسبق الصنع Modular Designالمباني 
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%( من 20ثالثية األبعاد. وأن هذا التوجه نحو تصميم الوحدات في تصاعد مستمر. وهناك حوالي )

%( من المباني  30النسبة الى )ؤها حاليا وفقا لهذا النوع من التصميم، وقد تصل هذه ا المباني يتم بن

. وأن هذا التوجه يمكن  2050%( عام  80، والى )2030%( عام  50، والى )2020الجديدة، العام القادم،  

 .  (Ibid) %( لكل متر مربع30- 10ض تكاليف التشييد بحوالي )   ف  أن يخ

لمخلفات. ويختلف  الى حالة قطاع ا ،أيضا ،(3وكمثال آخر، في مجال تطبيقات السياسة، أشار الجدول ) ( و)

هذا القطاع عن بقية القطاعات في االقتصاد لكونه يعتمد على التعامل مع مخلفات كافة القطاعات األخرى. 

والتخلص من ، والمعالجة Collectionقطاعات فرعية: التجميع  تضمن قطاع المخلفات ثالث ي و

Treatment and Disposal  ،  واسترداد وفرز الموادMaterial Recovery and Sorting.    ويعتبر

هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات المرتبطة بعمل االقتصاد الدائري. وذلك من حيث دوره في المساعدة 

(.  6كذلك دوره في توفير فرص عمل جديدة )انظر الجدول  خسارة الموارد الطبيعية، و  ،           أو الحد  من  ،منع

                                                                       فأن قطاع المخلفات يمكن أن يساهم بشكل فع ال في االقتصاد الدائري من خالل:   ،لسياسات وفي مجال ا

(i خفض كمية المخلفات المردومة )Landfilled( والمحروقة من دون استرداد للطاقة، و ،ii  رفع )

وتترتب على هاتين السياستين عدة معدالت إعادة التدوير، وكذلك رفع معدالت نوعية إعادة التدوير. 

نتائج على مستوى اإلنتاج والعمالة. علما بأن " إدارة المخلفات" تتصف بانخفاض الطلب على العمالة، 

والفرز، والمعالجة، وإعادة في حين يتصف إعادة التدوير بكثافة الطلب على العمالة، بسبب التجميع، 

 البيع. لذا فأن تفعيل إعادة التدوير من شأنه ان يساهم إيجابا برفع اإلنتاج، والعمالة. 
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 ملحق

 المخرجات المتضمن معامالت االقتصاد الدائري  –(: هيكل جدول المدخالت 9جدول )

 

  

  



39 
 

 وباإلشارة إلى الجدول أعاله فإن: 

 𝑥𝑖
𝑝𝑐

 .(𝑖)من منتجات القطاع  (𝑖)= استهالك القطاع  

𝑥𝑖
𝑢𝑐  استهالك القطاع =(𝑖)  .من المورد المعاد استخدامه 

𝑥𝑖
𝑙𝑐  استهالك القطاع =(𝑖)  .من المورد المعاد تدويره 

𝑆𝑖
𝑐  السكراب أو المخلفات المؤجرة من القطاع االستهالكي =(𝑖). 

𝑥𝑗
𝑐𝑝

 .(𝑗)= المدفوعات لقاء العمل المستخدم من القطاع  

𝑥𝑗
𝑐𝑢  :المدفوعات لقاء العمل المستخدم إلعادة استخدام المخلفات. ونفس الشيء بالنسبة لـ =(𝑥𝑗

𝑐𝑙 𝑥𝑗)و ( 
𝑐𝑑)  و

(𝑥𝑗
𝑐𝑟𝑢)  و(𝑥𝑗

𝑐𝑟𝑙) . 

𝑊𝑖
𝑐  كل نوعية من االنبعاثات من القطاع االستهالكي =(𝑖). 

𝑌𝑐.المدفوعات لقاء العمل المستخدم من قبل الطلب النهائي = 

𝑋𝑐.إجمالي مدفوعات العمل = 

𝑉𝑐 .مدخالت القيمة المضافة للقطاع االستهالكي = 

ويمكن أن تتضح صورة االقتصاد الدائري من خالل النظر لعمل قطاع: إعادة االستخدام، وإعادة التدوير،  

 والتأجير أو المشاركة.  وعند أخد قطاع إعادة االستخدام، كمثال، يالحظ أن: 

𝑥𝑖𝑗
𝑢𝑝

 .(𝑖)                   والم نتج من القطاع  (𝑗)= وتمثل استهالك المورد المعاد استخدامه من قبل القطاع  

𝑥𝑖
𝑢𝑐  .مشار إليه أعاله = 

𝑥𝑖𝑗
𝑢𝑢  استهالك قطاع إعادة االستخدام =(𝑖) والم نتج من القطاع ،                     (𝑗). 

𝑥𝑖𝑗
𝑢𝑙  استهالك المورد الم نتج من قطاع إعادة االستخدام =                                               (𝑖) والمستخدم من قطاع إعادة التدوير ،(𝑗). 

𝑥𝑖𝑗
𝑢𝑑 ادة االستخدام                                   = استهالك المورد الم نتج من قطاع إع(𝑖) والمستخدم من قطاع التأجير ،(𝑗). 

𝑥𝑖𝑗
𝑢𝑟𝑢  استهالك المورد الم نتج من قطاع إعادة االستخدام =                                               (𝑖) والمستخدم من قطاع التأجير ،(𝑗). 

𝑥𝑖𝑗
𝑢𝑟𝑙  استهالك المورد الم نتج من قطاع إعادة االستخدام =                                               (𝑖)والمستخدم من قطاع التصليح ،(𝑗). 

𝑌𝑖
𝑢  استهالك المورد =(𝑖) .من قبل الطلب النهائي 

𝑋𝑖
𝑢  .إجمالي الموارد المعاد استخدامها المنتجة من قبل كافة قطاعات إعادة االستخدام = 
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