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 الممخص:

زيادة كمية سمطت الدراسة الضوء عمى أىمية وحجم المشكمة التي تحاول شرحيا في ظل 
النفايات ، ومن ىنا يمكنك إلقاء بعض الضوء عمى برامج إعادة تدوير النفايات والمشاريع البحثية 
من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتنبع اىمية الدراسة من التعرف عمـى عمـميات إعادة التدوير 

ضال عن امكانية ومردوداتيا االقتصادية واالجتماعية، واستعراض بعض تجارب دول العالم ف
اقتفاء أثر ىذه التجارب الدولية بما يحقق تنويع مصادر الدخل والتنمية في المانيا. وجاء البـحث 
باتبـاع المـنيج الوصـفي التـحميمي وتوصل البحث الى إن الدائرية في العممية االنتاجية تعني 

وتشريعات تنظم بيا عمميات تسييل التعايش الصناعي وان لمدول المتقدمة مثل )المانيا( قوانين 
 اعادة تدوير النفايات وىذا ما يعد عاماًل  ميمًا لنجاح عمميات التدوير

 : )المواد المدورة، الناتج المحمي اإلجمالي، التدوير(.الكممات المفتاحية
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Abstracts: 

The study sheds light on the importance and magnitude of the problem it is 

trying to explain in light of the increasing amount of waste, and from here 

you can shed some light on waste recycling programs and research projects in 

mailto:Khalil14@tu.edu.iq
mailto:yousif.ibrahem.n22@gmail.com
mailto:yousif.ibrahem.n22@gmail.com


 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 

 303 

order to achieve sustainable development. The importance of the study stems 

from the identification of recycling processes and their economic and social 

returns, and a review of some experiences of countries in the world, as well 

as the possibility of tracing the impact of these international experiences in 

order to achieve diversification of sources of income and development in 

Germany. The research followed the descriptive analytical approach, and the 

research concluded that circularity in the production process means 

facilitating industrial coexistence, and that developed countries such as 

(Germany) have laws and legislation regulating waste recycling operations, 

and this is an important factor for the success of recycling operations. 

Keywords: (recycled materials, GDP, recycling). 

 :المقدمة

ُتعدُّ النفايات والمخمفات المختمفة األخرى من المشاكل الرئيسية التي تواجو الدول     
النامية ، وتتطمب إدارة كفؤة وفاعمة كما أنيا تشكل تيديًدا عمى صحة اإلنسان والبيئة 
ناىيك عن اضرارىا االقتصادية واالجتماعية  وليذا السبب أولت الدول أىمية كبيرة 

ايات وآثارىا السمبية ، وقد طبقت العديد من دول العالم قوانين لمكافحة خطر النف
عادة التدوير وطرق المعالجة المناسبة, تعتبر التجارة بالمواد  وتشريعات إدارة النفايات وا 
الدائرية ىي احد مؤشرات االقتصاد الدائري الذي اصبح يشكل محط اىتمام  كبير لدى 

ىذه الدراسة تستيدف التعرف عمى مفيوم اعادة  االمم المتحدة والعالم اجمع لذلك فان
التدوير وما لو مــــن منافع عمى  جميع االصعدة خاصة عمى صعيد الصادرات في 
المواد الدائرية لما ليا اثر ايجابي عمى اقتصاديات الدول متمثمة بزيادة الناتج المحمي 

 االجمالي او الدخل القومي. 

 المشكمة البحث

من المشاكل التي تخمفيا النفايات والتي ليا اثار سمبية عمــــــى البيئة  تنبع مشكمة البحث
والصحة  العامة لذلك يجب وضع حمول مناسبة لمتخمص من ىذه النفايات ومنيا اعادة 

 بيا. والتجارةتدويرىا 
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 اهمية البحث

كمو من في االقتصاد وما تش المدورةاىمية الدراسة من االىمية االقتصادية لتجارة المواد 
مصدر ثانوي بديل عن المواد الخام االصمية والتي تدخل في الصناعات حيث تقمل من 
الكمف االنتاجية وىذا ما يحقق عوائد اقتصادية مرضية لمشركات والمؤسسات وكذلك 
 لما ليا من تأثير ايجابي عمى المجتمع ككل وعمى البيئة ولما توفره من فوائد اجتماعية 

 هدف البحث

دراسة لمتعرُّف عمى عمميات إعادة التدوير ومن اىميا عمميات تدوير النفايات تيدف ال
وما توفره من مردودات اقتصادية واجتماعية، وكذلك االشارة واالستعراض عمى تجربة 

 المانيا في االتحاد االوربي فضال عن امكانية االقتداء بتجارب ىذه الدول

 فرضية البحث

بي ذو داللة احصائية لتجارة المواد الدائرية عمى الناتج تفترض الدراسة وجود اثر ايجا
 المحمي   لمدول عينة البحث.

 منهجية البحث

يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي الوصفي لدراسة واقع مشكمة النفايات فضاًل عن 
تحميل االتجاىات االساسية إلعـادة تدويـر النفـايات من أجل تحقيق عـوائد اقتـصادية 

 ماعية في المانيا. واجـت

 المبحث االول: اطار نظري عن المواد المدورة و الناتج المحمي االجمالي

 .اعادة  التدويرواهمية وخصائص مفهوم : اواًل 

 مفهوم اعادة  التدوير: -1
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اعادة التدوير بانيا استخدام مواد يمكن اعادة استرجاعيا بطريقة وتعرف عممية 
اقتصادية وصناعية كأعاده تدوير الورق واعادة تدوير الزجاج واعادة تدوير المواد 
المعدنية مثل الحديد وااللمونيوم وكذلك تعرف اعادة التدوير باستخدام المنتج مرات 

تم اىماليا بصورة نفايات من اجل    عديدة  لمحصول عمى المواد المرغوبة او التي
عادة استخداميا كمواد خام في عمميات انتاج مواد جديدة ذات  االستفادة منيا مباشرًا وا 

 (.48,2,84)عبداهلل,فوائد اقتصادية بداًل من رمييا او دفنيا في مواقع الطمر الصحي 

ناتج القومي او زيادة ان كاًل من التنمية والنمو االقتصادي يتضمن الزيادة في ال       
العناصر المستخدمة وزيادة كفاءتيا االنتاجية باإلضافة الى زيادة الناتج وزيادة عناصر 
االنتاج وكفاءة ىذه العناصر, لذا يجب اجراء تغييرات جذرية في تنظيمات االنتاج 
وفنونو، وغالبا ما يكون ايضا في ىيكل الناتج وفي توزيع عناصر االنتاج بين قطاعات 
االقتصاد المختمفة وىذا ال يحدث اال من خالل توفير مدخالت جديدة في عناصر 
االنتاج تساىم في الحفاظ عمى البيئة وتساىم في حل مشكمة الندرة لمموارد وتعتبر إعادة 
التدوير ىي العممية المثمى بفضل الحفظ  بمعايير الجودة ومتطمبات البيئة وفي ىذا 

مفيوم ما يعرف بإعادة التدوير وما ليا من اثر ايجابي  االطار ظير منذ فترات طويمة
عمى البيئة والمجتمع واالقتصاد في تحقيق التنمية, وانو في خالل الدراسة نمقي النظر 
بشكل كامل وموسع ال عادة التدوير واثرىا حيث ندرة الموارد والخامات وواقع حصار 

ات او عمى االقل توفيرىا يصعب من خاللو توفير كل ما يمزم لممجتمع من احتياج
 (.84,2,88بالسعر المناسب الذي يقمل التموث بل ويمنعو في االجل الطويل )ابوطو,

 أهمية اعـادة التـدوير:  -2

 (2,86,84, نسيبةان اىمية اعادة التدوير ىي: )

يعد الحفاظ عمى الموارد الطبيعية ىي أحد المبادئ األساسية التي تقوم عمييا  .8
 المستدامة.التنمية 

 تقميل الضـغط والزخـم عمى مدافـن ,النـفايات.  .2
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 تقميل انبعاثات غازات المركبات. .3
 الوعـي باإلدارة المتكاممـة لمنفايات الصـمبة. .4
 دعوة المواطنين لممشاركة في الحفاظ عمى البيئة.  .5
تغيير السموك االستيالكي لممواطن من خالل تعميم وتطبيق فكرة الفرز وتقميل  .6

 )من المصدر إلى التدوير(اليدر 
 توفير فرص عمل.  .7
  خصائص اعادة الـتدوير:  -3

يمكن اشتقاق اربع خصائص مفصمة لالقتصاد الدائري والتي قدمتيا مؤسسة ايمين ماك 
ارثر وىي المؤسسة الرائدة في مجال اعادة التدوير وىذه الخصائص ىي.) سعود ، 

2,89  ،843 .) : 

في االقتصاد الدائري ال يوجد مفيوم لمنفايات عن طريق إعادة  تصميم النفايات:-
 .تدوير المواد في دورات بيولوجية وتقنية مبتكرة

في النـظم الـحية )االيكولوجية( يضـمن  بناء القدرة عمى الصمود من خالل التنوع : -
في االقتصاد التـنوع البيولوجي مرونة النظام وبالتالي فأن االقتصاد الدائري يقدر التنوع 

 .)مثل المقاييس المختمفة لألعمال( حسب الضرورة لتحقيق مرونة النظام وازدىاره

التحول الى مصادر الطاقة المتجددة : يتم تشغيل االقتصاد الدائري بواسطة الطاقات 
المتجددة والتي تضمن مرونة النظام واالزدىار بسبب كل من انخفاض التعرض 

اسعار النفط واالمدادات وتناقص االعتماد عمى الموارد لمصدمات الخارجية اي تقمب 
  .الشحيحة

يقدر االقتصاد الدائري الترابطات الموجودة بين الكيانات  التفكير في االنظمة :-
والمؤسسات العديدة في عالمنا المعقد ومن خالل تطبيق تفكير في االنظمة فانو يجب 
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لصناعية في االعتبار عند التفكير في أخذ كل ىذه العالقات المتبادلة بين الشركات ا
 كيفية تنظيم االنتقال من االقتصاد الخطي إلى االقتصاد الدائري.

 مفهوم واهمية  النـاتج المحـمي االجـمالي: ثانيًا:

 مفهوم الناتج المحمي االجمالي: -1

بانو قيمـة السـمع والخدمـات المـنتجة والمباعة  GNPويعرف النـاتج القـومي اإلجمـالي  
( في GDPفي السوق والتي ينتجيا المجتمع خالل فترة  زمنية محددة ، وىكذا فأن )

( و عدم وجود أثر لتحويالت العاممين او ما يطمق GNPاالقتصاد المغمق يساوي   )
ج المحمي اإلجمالي (. وُيعرَّف النات37,2,89عميو أثر المعامالت الخارجية )الزبيدي,

بأنو جميع السمع والخدمات التي تم إنتاجيا في نياية المطاف في سنة إقامة معينة 
بأسعار تمك السنة نفسيا. يمكن قياس النمو بمقارنة الزيادة في الناتج المحمي اإلجمالي 
في ذلك العام بالسنوات السابقة ، ويمكن تقدير الناتج المحمي اإلجمالي من خالل 

ة الحقيقية وذلك بسبب استبعاد اثر ظاىرة التضخم التي تحصل في الناتج المحمي القيم
االجمالي فعند زيادة معدل نمو الناتج المحمي االجمالي فأن ىذا يعني ان االقتصاد 

 (8,3:  2,86 ينمو بشكل جيد وكذلك العكس )موسى ,

 أنواع الـناتج المـحمي االجمـالي: ثانيا: -2

 (54-53, 2,86ان من ابرز انواع الناتج المحمي ىما) تنقال, 

A.  :النـاتج المحـمي االجمـالي االسمي 
اجـمالي القـيم النقـدية بأسعار السنــة الجارية لمـسمع والخدمات النــيائية المنتـجة داخــل االقتصــاد 

افي خــالل فتـرة زمنـيـة بواسطة عـنـاصر االنتاج الـموجـودة داخل المحـيـط الجــغر  المـحـمي
معيـنة تكون عادة سنـة وتحسب بضرب الكميات المنتجة في االسعار الجارية اي 

 باألسعار الجارية لمسوق في السنة التي يتم حساب الناتج بيا.
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ويطـمق عميـو ايضـًا )الناتج المحمي االجمالي النقدي والناتج المحمي االجمالي باألسعار 
 الجارية(

B.  المحمي االجمالي الحقيقي:الناتج 
مجموع أو مجموع القيم النقدية ألسعار سنة األساس لمسمع والخدمات النيائية المنتجة 
داخل االقتصاد المحمي من خالل عوامل اإلنتاج الواقعة داخل حدود الدولة خالل فترة 

سعر محددة ، عادًة ما تكون سنة واحدة. بضرب الكمية المنتجة بالسعر الثابت ، أي ال
يعتمد عمييا ، يمكن استبداليا في السوق لبقية الفترة وفًقا لمقوانين في سنة األساس الثابتة التي 

 المعتمدة. 

 العوامل المحددة لمناتج المحمي االجمالي: -3
ىناك العديد من العوامل التي تحدد من حجم الناتج المحمي االجمالي يمكن ايجازىا بما 

 يمي:
 ( 29,2,86)البكر والسممان,

الظروف والكوارث الطبيعية التي ليست تحت سيطرة االنسان وال يستطيع التنبؤ بيا  -8
 مثل الزالزل والفيضانات والتغيرات المناخية واالوبئة.

مدى استقرار الدولة سياسيا والذي بدوره يؤثر عمى كمية ما يمكن انتاجو من السمع  -2
لي من خالل تدمير المصانع والخدمات حيث تؤثر الحـروب عمى الناتج المحمي االجما

 ما دمرتو الحروب. إلصالحوتخصيص االموال الطائمة 
النوعية والكمية بالنسبة لمموارد االقتصادية والتي يمكن من خالليا تحديد كمية   -3

 ونوعية ما يتم انتاجو من الناتج المحمي االجمالي.
مستوى التقدم قياس العالقة بين عناصر االنتاج والبيئة المحيطة ليا اي قياس  -4

 وكيفية تطبيق الحكومة لمبدأ تقسيم العمل في مراحل االنتاج كافة. التكنولوجي لمبمد.
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 إعادة تدوير النفايات و أثرها عمى الناتج المحمي اإلجمالي في المانيا المبحث الثاني
   

 واقع التدوير في المانيا من :اوال: 

الحالية في القرن الواحد والعشرين وذلك ألنو  يعيش االقتصاد األلماني معجزتو      
بدأ باالتجار بكل شيء حتى اشعة الشمس والماء والرياح , وىذه تدر أرباحا خيالية 
وتحقق ارقام صادرات قياسية , ويتوقع ان يصل حجم الصادرات  الخاصة بجميع 

يورو إذ تتعدد ( مميار 4الى ) ,2,3في المانيا بحمول عام مؤشرات االقتصاد الدائري 
ا خاصا دة  فييا إذ تولي المانيا اىتمامالمجاالت التي تعد الشركات األلمانية ىي الرائ

بالعموم اليندسية المستدامة, كذلك ىي الدولة الرائدة  والمتفوقة في تسجيل براءات 
عادة التدوير وفصل األنواع  االختراع واألكثر تقدما في مجال إعادة االستخدام وا 

ة من النفايات, أذ أن قطاع إعادة التدوير يتجو بان يكون قطاع ا كبيرا في المختمف
 (856, 2,28االقتصاد األلماني )الفحل , 

، بمغت صادرات المواد القابمة إلعادة التدوير  ,2,2( نالحظ في عام 8من الجدول )
أللمنيوم مثل البالستيك والورق والكرتون والمعادن الثمينة والحديد والصمب والنحاس وا

والنيكل من الدول األعضاء في االتحاد األوربي الى دول خارج االتحاد األوربي كمجمل 
مميون طن(، ويمثل ىذا زيادة بنسبة  885.8) 4,,2مميون طن مقارنة بعام  2,5.5
من خالل  4,,2% وكان حجم ىذه الصادرات في اتجاه )تصاعدي منذ عام  77.4

انت صاحبة اعمى مستوى من التجارة بالمواد الدائرية ( نالحظ ان المانيا ك8الجدول )
( مميون طن وىي بذلك تتصدر دول العينة  2,758,8,2وبواقع )  ,2,2في عام 

بكمية المواد الدائرية المصدرة خارج االتحاد األوربي وىي اعمى بنسبة عما كانت عميو 
 ة بتمك الموادوىذا يدل عمى ان ىناك قيمة وجدوى من العمل في التجار  4,,2عام 
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 (,2,2 – 4,,2لممدة ) المانيا فييبين صادرات المواد القابمة لمتدوير  (8جدول )

Date Germany 
2004 2,520,679 
2005 2,458,169 
2006 2,874,020 
2007 2,829,909 
2008 3,343,426 
2009 4,423,529 
2010 4,079,706 
2011 4,236,011 
2012 4,238,580 
2013 3,434,977 
2014 3,428,592 
2015 2,809,782 
2016 3,107,456 
2017 3,071,976 
2018 2,888,642 
2019 2,774,799 
2020 2,751,102 

 – 4,,2باالعتماد عمى بيانات البنك الدولي لممدة ) انمن اعداد الباحث المصدر:
2,2,) 

 ثانيًا: الناتج المحمي االجمالي أللمانيا
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( حصة الناتج المحمي لمدول عينة البحث إذ يمكن مالحظة التفاوت 2)ويبين الجدول 
الكبير بين الدول الصناعية االتحاد األوربي. المانيا جاءت في الترتيب االول من حيث 

 .4,,2( ترليون يورو  عام 2884353869359اجمالي النتاج المحمي اإلجمالي بـ)

 (,2,2 – 4,,2المانيا لممدة )يوضح الناتج المحمي االجمالي في  (2جدول )

Time Germany 
2004 2814353869359 
2005 2846864211175 
2006 2994703642024 
2007 3425578382922 
2008 3745264093617 
2009 3411261212652 
2010 3399667820000 
2011 3749314991051 
2012 3527143188785 
2013 3733804649549 
2014 3889093051024 
2015 3357585719352 
2016 3469853463946 
2017 3690849152518 
2018 3977289455388 
2019 3888326788627 
2020 3846413928654 
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 4,,2عمى بيانات البنك الدولي لممدة ) باالعتماد انالمصدر: الجدول من إعداد الباحث
– 2,2,) 

 

 العالقة بين المواد المدورة و الناتج المحمي االجمالي في المانيا ثالثا:

( ىي المواد القابمة GEM( ىو الناتج المحمي اإلجمالي األلماني اما )GEGان )
 لمتدوير في المانيا

يالحظ ان ىناك تذبذب في الناتج المحمي اإلجمالي األلماني حيث شيد انخفاض في 
اود بالصعود ,اما المواد القابمة لمتدوير فيي ولكن بعدىا ع 5,,2و 4,,2عامي 

أيضا متذبذبة , ويمكن ان تساىم المواد القابمة لمتدوير في استخداميا كمواد أولية لمعديد 
من الصناعات , اذ تمثل الصناعة في المانيا النسبة األكبر في تكوين الناتج المحمي 

المدورة والناتج المحمي االجمالي ( يوضح مدى العالقة بين المواد 8اإلجمالي. والشكل )
 (,2,2 – 4,,2في المانيا لممدة )
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 (1الشكل رقم)
 (2020 – 2004( لممدة )GEM( و )GEGيوضح العالقة بين تقمبات في )

2.8E+12

3.0E+12

3.2E+12

3.4E+12

3.6E+12

3.8E+12

4.0E+12

04 06 08 10 12 14 16 18 20

GEG

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

04 06 08 10 12 14 16 18 20

GEM

 

( 8عمى بيانات جدول رقم ) باالعتماد انالمخطط من إعداد الباحث المصدر:       
 (2وجدول رقم )
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 االستنتاجات

تمكين المستيمكين و المشتريين الحكوميين وذلك بتقديم معمومات تخص عمر ان  -8
المنتوج و مدى توفير خدمة االصالح و قطع الغيار وكتيبات ارشاد لإلصالح دور 

 كبير في اعادة التدوير ودعم الناتج المحمي االجمالي.
الصناعي الذي تستخدم فيو  إن الدائرية في العممية االنتاجية تعني تسييل التعايش -2

نفايات لصناعة معينة لتكون مادة اولية داخمة في صناعة اخرى ودعم االنشطة 
التي تعتمد عمى المواد الحيوية لكي تكون مستدامة و دائرية و ايضا تعزيز 

 التقنيات الرقمية المستخدمة لتتبع المواد و خرائطيا.
شريعات تنظم بيا عمميات اعادة تدوير ان لمدول المتقدمة مثل )المانيا( قوانين وت -3

 النفايات وىذا ما يعد عاماًل  ميمًا لنجاح عمميات التدوير.

 التوصيات

إن تصميم منتجات دائرية سيؤدي إلى لتحقيق متانة لممنتج و قابميتو إلعادة  -8
االستخدام وإلصالح وكما سيؤدي إلى زيادة المحتوى القابل لمتدوير في المنتجات 

يات اعادة التدوير عالية الجودة و الحد من المتوجات ذات و تمكين عمم
 االستخدام الواحد و مكافحة التقادم المبكر لممنتوجات.

العمل عمى إنشاء  محطات توليد طاقة نظيفة متجددة في مشروعات إعادة تدوير  -2
لمنفايات في  العراق لكون ذلك يخفض من تموث البيئة و كذلك تمثل النفيات 

مادة اولية تساىم في زيادة المنتوج المحمي و دعم االقتصاد العراقي. كما المدورة 
 في المانيا.

يجب العمل عمى رفع النفايات من أمام المنازل في وقت معين ليتسنى لممواطنين  -3
االلتزام بوقت اخراج النفايات من المنازل من انشاء قائمة بالتصنيفات و الفرز 

 م لمنفايات ليتنسى اعادة تدويرىا.يسير عمييا المواطنين عند رميي

 قائمة المصادر والمراجع
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, إعادة التدوير في فمسطين و دوىا في 2,88أبو طو, محمد فوزي محمد,  -8
غزة, كمية االقتصاد  –تحقيق التنمية االقتصادية, رسالة ماجستير, جامعة األزىر 

 و العموم اإلدارية, فمسطين, منشورة.
, أثر ضريبة القيمة المضافة عمى الناتج  2,86تنقال, اسامة موسى حسن ,  -2

م( , رسالة ماجستير , جامعة  2,85-م5,,2المحمي االجمالي في السودان ) 
 السودان لمعموم والتكنولوجيا ,كمية الدراسات العميا , السودان , منشورة.

, دراسة تحميمية لتأثير ظاىرة غسيل  2,88الزبيدي , مريم محمود كديمي حسن,  -3
ال عمى الناتج المحمي االجمالي لدول مختارة مع االشارة الى العراق لممدة االمو 

(, رسالة ماجستير , جامعة تكريت , كمية االدارة واالقتصاد ,  4-2,88,,2)
 العراق , منشورة.

, دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية ألنشاء  2,84عبداهلل , فرست محمد ,  -4
الكارتون في مدينة اربيل , رسالة ماجستير , مشروع اعادة تدوير نفايات الورق و 

 اربيل , كمية االدارة واالقتصاد , العراق , منشورة . –جامعة صالح الدين 
, زيادة فاعمية دور السياسة النقدية في تحقيق  2,86موسى, محمد صباح,  -5

( , رسالة  2,84-3,,2االستقرار والنمو االقتصادي في العراق المدة )
 المنصورة , كمية التجارة , مصر , منشورة. ماجستير, جامعة

, التنمية المستدامة كاتجاه لحل مشكمة البيئة و تسيير 2,87نسيبة, كرايمية,  -6
النفايات الحضرية الصمبة: حالة مدينة تمسة, رسالة ماجستير, جامعة العربي بن 

 , معيد التقنيات الحديثة, الجزائر, منشورة. -أم البواقي  –مييدي 
(، أسباب انتشار النفايات المنزلية في الوسط الحضري ــ 2,89ردة، )سعود، و  -7

 دراسة ميدانية في مدينة بسكرة، الجزائر.
دراسة وصفية ,  2,86السممان , ميند بن عبدالممك , السممان , احمد بن بكر ,  -8

 مفيوم الناتج المحمي االجمالي , مؤسسة النقد العربي السعودي.
 (,2,2 – 4,,2ة لمبنك الدولي لممدة من )النشرة اإلحصائية ألسنوي -9


