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 : ملخص

اكتسبت املخاطر على البيئة املرتبطة بالنفاياا  إدااتتااا اتمتماا  ي  يا      

القماااة اةلياااة  ا  إاتجتماعاااا  إمااا  را   أحناااال ال اااال ي لتلااا  الف اليااا   

، فإن احلاجة دىل دااتة جيدة للنفايا  قد اكتسبت اتعااا   إالدإلية. إم  ذلك

 ببطل بسبب األضرات الكبرية النا ة عن األنشطة اتقتصااية إاملقاإمة اليت

 تظار من قبل أصحاب املصلحة.

ماان لاا    البيئااة  حلمايااة الرشاايدةالطاار  تاااد  ماالد الدتاىلااة دىل ت ضااي    

 ؛ مثل التقنيا  اخلضرال. دخلاإلااتة اجليدة للنفايا 

فايا  لدى اهليئا  امل نية، حيث تغم إض  دااتة الن ي ىلبل حتسني كما تبحث

البلدان ي الت امل م  النفاياا ،   ىلياىلا  ال ديد منتفاقم حجم املشكلة، فإن 

 ، غري كافية إتتطلب تكثيفاا.إلاصة الدإ  النامية

ت صاايا  تاادع  إلجاارال تيفاايريا  ي عقليااة أصااحاب  ي األلااري تضاا  الدتاىلااة

 احل من اجل مستقبل بيئي مستدا .املص

، التكن ل جياا اخلضارال  ، الرىلاكلة ، دااتة النفاياا  : الكلما  املفتاحياة  

 .الطاقة البديلة، اتقتصاا األلضر

                                                           
 المؤلف المراسل -1 
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Abstract:  

The risks associated with wastes on envirenment and its 

management has gained attention across the world in various 

events, local and international meetings and summits. However, 

the need for good waste management has been gaining 

recognition slowly due to the substantial harm caused by 

economic activities and resistance which Shown by 

stakeholders. 

This study aims at clarified good ways to protect envirenment 

by good managing wastes; like green technologies.. ect  

The study looks upon aspects to drive improvements to the 

waste management situation. Despite the magnitude of the 

problem, policies in many countries in dealing with waste, 

especially developing nations, is inadequate and requires 

intensification.  

 In the end the study places recommendation and calls for 

changes in mindset of all concerned stakeholders. For 

sustainable environmental future. 

 Keywords: the waste management, recycling, green 

technology (clean tech), green Economy, alternative energy 

 مقدمة

ايااد عاادا السااكان إميااااة م اادت  التحضاار دىل زأا  التنميااة اتقتصااااية إت

مياااة ت لياد النفايااا  تاا يتطلاب إضاا  إتنفيال ىلياىلاا  إباارامت ف الاة إلااتتاااا        

فقد أصابحت النفاياا  حتاديا عاملياا     ، إاعم احلد مناا على مست ى احلك ما 

، م الت امل م اا بصا تة ىلاليمة  ينلت ب  اقب صحية إمالية إبيئية لطرية دذا ل يت

إي ىليا  التنمياة  ، فاي مشكلة تتصل بكيفيا  دنتاج اجملتم ا  إاىلتا كاا

أصاابحت اتىلااتدامة   فقااد، ت ااد دااتة النفايااا  نشاااطا حلمايااة البيئااة   املسااتدامة

حياااث ت ماال كاال مااان   ، من ذجااا للتنميااة الاالن ه تبنيااات علااى املساات ى الاادإلي      

فمفاا   التنمياة املساتدامة    ، اائ اتىلتدامة إت دي تاااملنظما  إاألفراا إفقا ملب

حاليا إإفقا ل ادة اتاىلاا  تاربط    ف، عدة تفسريا  لتلفة يتم صياغتت من ل  

 م ظم املنظما  التنمية املستدامة حبماية البيئة.
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اإت دااتة النفاياا  ي ىلايا  عملياة التحا   دىل      مناقشاة  الدتاىلاة حتاإ  مالد  

تت لااال التحاااديا  الر يسااية باتنتقاااا  دىل ماااا إتال  ، إرنمفااا   اتقتصااااا الاادا   

من ل      تدفقا  النفاياا   ، كم تا" مفا   "اهلدت كمشكلة" دىل "اهلدت

ي حماإلة للحد ، عالية اجل اة إلعااة اتىلتخدا  إدعااة التصني  إدعااة التدإير

أيضاا  ، األلضر"من األعبال البيئية باإلضافة دىل التح   دىل ما يسمى "اتقتصاا 

 threeا  ": حماإلة حتديد اخلياتا  الر يسية الايت تركاز علاى ماا ي ا  عنات ب      

Rs(" Reduce ,Reuse, Recycle)   دعاااااة اتىلااات ما   ، مب ناااى التخفاااي

 " Rs Three"فمن بني لياتا  دااتة النفايا  ت ت ، إالرىلكلة أإ دعااة التدإير

 .لدا رناتقتصاا ا ألمدا م المة  اخليات األكثر

يفاض اتقتصااا الادا رن انات ي ا  عان اقتصااا اإن نفاياا  أإ اقتصااا اإن         

إيااارتبط عم ماااا بطريقاااة حت يااال النفاياااا  دىل مااا اا لاااا  باإلمكاااان       ، تلااا  

ذج اقتصاااان جديااد  فااا  عباااتة عاان مناا ، اىلااتخداماا كماا اتا ملنتجااا  جدياادة 

تة الف الاة للنفاياا    لالا فااإلاا  ، كان البحث عن اتىلتدامة الداف  إتال ابتكاتد

ضاارإتة فاااي تقاادإنا دىل الااتفكري ي   ميااى عنصاار حاىلاام للحفاااو علااى املاا اتا  

اإلىلاارايف ي الاكيااز علااى دعااااة التاادإير إدعااااة اتىلااتخدا  إاىلاات ااة الطاقااة      

دعااااة ت رياا   الاالن ياااد  أىلاىلااا دىل، إماالا  امااا جاا مر اتقتصاااا التاادإيرن

 .إاهلدت إحتسني كفالة امل اتااملنتجا  إاخلدما  لتقليل النفايا  

انط قااا تااا ىلاابل تظااار أمميااة عمليااة تاادإير النفايااا  ي واال دااتة ف الااة      

للنفايااا  تت افاال إاملنظ مااة اتقتصااااية اجلدياادة إمفااا   الرشااااة ي اىلااتخدا      

يضااامن احلفااااو علاااى املااا اا اخلاااا  إدليفاااال    ، املااا اتا علاااى حنااا  أكثااار ف الياااة  

 :  الس ا  املركزن التالياهلدت.يق انا ملا دىل طرح 

دىل أن مااادى تساااامم اإلااتة الرشااايدة للنفاياااا  ي دعطاااال أب ااااا جديااادة    

 ل ىلتدامة البيئية؟

 :  تتفريف عن اإلشكالية ب   التساؤت  الفرعية كالتالي

 مامي األطر املفاميمية ال امة إلااتة النفايا ؟ -

ااتيجي الباديل  تدإير النفايا  اخليات اتىلدعااة مل ميكن اعتبات عملية  -

 لألشكا  األلرى إلااتة النفايا ؟
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 :  تاد  الدتاىلة لبل غ  لة من األمدا  مناا

 اإلملا  مبفا   الرىلكلة كخيات اىلااتيجي إلعااة للل م اتا متجداة. -

 حناا  اتقتصاااا م رفااة لتلاا  اتليااا  التااى تناادتج حتاات مفااا   التحاا       -

 الدا رن.

 .حماإلة تقييم لرجا  عملية الرىلكلة -

إلإلملاااا  مبختلااا  ج اناااب امل ضااا يف ه تقسااايم الدتاىلاااة دىل  ااا   حمااااإت       

 :  كالتالي

 دااتة النفايا  "مفاميم أىلاىلية" :اة ت األإ  -

 التكن ل جيا  اخلضرال إأب اا اتىلتدامة: اة ت الثاني -

 الطاقة البديلة :النفايا : اة ت الثالث -

 "دااتة النفايا  "مفاميم أىلاىلية : اة ت األإ 

 حتااى كاابريا مأمقااا  ثاال دااتتاااا تاازا  إت اا مااة مشااكلة النفايااا  تشااكل

 إتطااا ت الساااكان عاادا  اتتفاااايف ماا   النفاياااا  كميااة  تااازااا حيااث ، مااالا ي منااا 

 4 ماان أكثاار ىلاان يا الناجتااة النفايااا  كميااة د ااالي يبلاا  الياا  ، قتصاااايا اإل

 لألممااة يجااةنت بساارعة تنماا  للنفايااا  ال امليااة ات ااات فااإن كااللك، طاانن تريلياا 

 4.45 عاا   ي اإتت ملياات  5.505 ح الي دىل اإتت مليات 4.504إىلتكل  من 

(Homweg and Bhada-tata, 2012,p.vii) الادإ   مان  ال دياد  تبحاث  . إهلالا 

 التنمياااة مفااا    حتااى ميكناااا ال صاا   اىل   ، املشااكلة  هلاالد  باادا ل  عاان  يااا حال

 النفاياا   اىلات ااة ، التادإير  ةدعااا ، من جاناب اتااتة الف الاة للنفاياا     املستدامة

   .اىلتخداماا إدعااة

 النفايات وإدارة النفايات 

"ماي ما اا أإ أشايال  ارن     : كالتالي يتم ت ري  النفايا بام   اتفاقية حسب

أحكاا    لاى التخلص مناا أإ ين ى التخلص مناا أإ مطلا ب الاتخلص منااا بناال ع    

مااة الصااحة ال امليااة  منظ ااااعرفت. إ(0.ص.، UNEP ،4.22)"القااان ن الاا ط   

اليت أصب  صاحباا ت يريدما ي مكان ما إإقات ماا إالايت     األشيالبأناا "ب   

: ما عر  لا ال البناك الادإلي النفاياة بأنااا     ك، "ل يصب  هلا أن أممية أإ قيمة
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ل ب   األشايال الايت أصاب  صااحباا الايت يريادما ي مكاان إإقات ماا إالايت           "

أناااا شاايل متحاار  إالاايت أصااب  صاااحباا الاايت     أإ ، هلااا أمميااة أإ قيمااة  يصااب  

، 4.22، )القني اي "هلاا أممياة أإ قيماة    ل ي اد يريدما ي مكان إإقت ما إالايت  

من الناحية التقنية فت ري  منظمة الصحة ال املية إالبنك الادإلي غاري    (.455ص.

فاألشيال الايت تفقاد قيمتااا إأمميتااا عناد شاخص م اني ت        ، اقيل دىل حد ب يدا

 بالضرإتة أناا فقد  أمميتاا إقيمتاا عند شخص ألر.ت   

 فيااا.  املرغا ب  غاري  املا اا  م ظام  يشامل  النطاا   إاىلا   مصطل  مي النفايا ف

 ماااة  أإ فياا مرغ ب غري أإ ىلا لة فا ضة مااة أإ، لراة مااة أن النفايا  تشمل

 قااةطري أنأإ با  ىلااا لة أإ مل  اة  أإ تالفاة  أإ مكساا تة ألنااا  مناااا الاتخلص  تتطلاب 

 أإ التجاتيااة الاادإتة عاان ختاارج الاايت األشاايال أإ املاا اا تلااك" مااي النفايااا ، ألاارى

 .(CTPS,2007, p.06)"املنف ة ىللسلة

حياث أنااا    النفاياا   مالد  دااتة دىل حاجاة  من ل   الت اتي  يتابني أن مناا   

 إدعاااة  إالنقال  إاجلما   الفصال  يشمل  اعيا نشاطا -دااتة النفايا   – تشمل

املختلفة للتخفي  من آ اتماا   النفايا  أن ايف من إالتخلص التدإير دعااةإ امل اجلة

، إاتقتصااااية  إالبشاارية  البيئيااة  الصااحة  علااى  تاا  ر  النفايااا   مبااا أن ، الساالبية

 :  إميكن د ام ب   آ ر النفايا  ي النقاط التالية

باعتباات أن اغلاب    امليااد  مالد  ب اىلطة إالتسمم الصحي الصر  مياد تل   -

 الصر  الصحي تصب ي املناطل املا ية. مياد

الناجتااة عاان النفايااا     السااامة املركبااا  أإ بال ناصاار إالتلاا   التساامم -

 اخلطرية مثل النفايا  الكيميا ية.

 فاإن  إبالتاالي ، إالاباة  إاملاال  اهلا ال  تلا    دىل النفاياا   من التخلص ي ان -

 يتسابب ، لتلفاة  بطار   نتنفسات  الالن  اهلا ال  بقا ة  تلا    املرف ضاة  النفاياا   ملد

 مان  يقللفا   ال ال أحنال  ي  ي ىلن يا شخص ملي ن 404 إفاة ي اهل ال تل  

 أإ التنفساااي اجلااااام أإ القلاااب ي اضاااطرابا  إيسااابب، للرجاااا  املت قااا  ال مااار

 مثاااال التنفسااااي اجلاااااام أمااااراض ي اااازم فااااا ، ذلااااك دىل باإلضااااافة، اإلجنابيااااة

 .(Stravinksaite and Conzalez,2019,https: //bit.ly/2FcTdO9)الرب 

https://bit.ly/2FcTdO9
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 حا  تكد  النفايا  فاإن املخااطر الصاحية قاد يكا ن مان الصا ب        ي -

إالايت  ، إذلك نتيجة جللب ملد النفايا  للالباب إاحلشارا  إالفئاران   ، حصرما

 . ي اا قد تنقل اجلرا يم لإلنسان

مثل تكلفة الاتخلص مان النفاياا  إتكلفاة     ، ياالتأ ريا  السلبية اقتصاا -

أيضاااا فاملناااطل الااايت ت اااني مااان أمماااة   ، م اجلااة آ اتماااا الساالبية صاااحيا إبيئيااا   

النفايا  تصن  على أناا مناطل تك ن فيااا مسات ى امل يشاة ىلايئة دىل      تكد 

 حد كبري. 

 ثااال ، إالااادتت  السااالبية املرتبطاااة بااااا لساااابقة إباإلضاااافة دىل الت ااااتي  ا

، إمشااكلة ينبيفااي الااتخلص مناااا ب ياادا، نفايااا " بشااكل عااا  عبئااا إدمعاجااا"ال

، عن اجملتم ا  اتجتماعية إاتقتصااية. إلفاة ط يلة حبيث تك ن ب يدة  اما

ولت ملد األماكن الب يدة للتخلص من النفايا  عباتة عن  قب غاا ر ي األتض  

إما   ، املاحلاة أإ ال لباة(  ، أإ االل املسطحا  املا ية )ىل ال املتدفقة أإ الراكادة 

إتضاااؤ  تاا افر األتاضااي  ، إالنماا  اتقتصاااان املتساااتيف ، تزايااد عاادا السااكان 

إاهلااا   اجملتم اااي املتزاياااد مبساااألة    ، إاملسااااحا  املخصصاااة هلااالد األغاااراض   

فإن ملد األمااكن الب يادة للاتخلص مان النفاياا  قاد أصابحت با ترية         ، النفايا 

لتجم ااا  اتجتماعيااة إاتقتصااااية نفساااا ىلااري ة إلطاارية تقاااب تاادت يا ماان ا

 :https، 4.20، إكناااإ  )ميااكالاايت ت لااد النفايااا  علااى الصاا يد ال املي    

//bit.ly/2Y5jpmt.) 

 مفااا   فااإن املااادإتةإ بأممااة املاا اتا اةاادإاة  ال ااا  الاا عي تناااميأيضااا ماا   

 تنظيا   ي اد ". لااط   مكاان  ي ما تا " دىل يتح   "هلا فا دة ت كم اا" النفايا 

ماااااان  مبن اااااااا مقاتنااااااة الط ياااااال املاااااادى علااااااى تكلفااااااة أكثاااااار النفايااااااا 

دااتة النفاياا  حساب اتفاقياة باام  ت ا  " ا        (.Pandey,2014 ,p.01األىلا )

مباا ي ذلاك ال ناياة    ، النفايا  اخلطرة أإ النفايا  األلرى إنقلاا إالتخلص منااا 

النفاياا  تشامل  دااتة أيضا (0..ص، UNEP ،4.22)تخلصال حقة مب اق  ال

قيماة م اجلاة النفاياا  الصلباة اخلطاارة ) ياا  املاا اا التااي قااد تكاا ن لطاارة        

إالبيئة لطبي تااا أإ كميتااا إالتاي تتطلااب تقنيااا  م اجلااة     اإلنسانعلاى صحاة 

امل اجلااة إالتخلاااص  لاصااة( إالنفايااا  غاري اخلطاارة متضامنة لطاا ا  اجلماا  إ       

https://bit.ly/2Y5jpmt
https://bit.ly/2Y5jpmt
https://bit.ly/2Y5jpmt
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، 2.، ص، 4.20، )مركااااااز اإلحصااااااال أباااااا  واااااا   إدعاااااااااة التدإيااااااار

https://bit.ly/2CtGlCO  ماا  كيفيااة  (.دذن امل نااى ال ااا  ملفااا   دااتة النفايااا

 :  التخلص من النفايا  بالطر  املختلفة مناا

 النقل دىل مدافن النفايا . -

 الطمر أإ الطمر الصحي. -

 لاصة للنفايا .احلر  ع  دنشال حمات   -

التح ياال دىل اىلااتخداما  متاعيااة إختااص النفايااا  القابلااة للتحلاال إالاايت      -

 ميكن اىلتخداماا كأمسدة طبي ية لتخصيب الابة.

إميكاان بسااا لة اىلااتنتاج أن آليااا  الااتخلص ماان النفايااا  ت ختلاا  أيضااا ماان 

 الساالبيا  الكااثرية ن عااا مااا بساابب التكلفااة إات ااات اليفااري مرغ بااة فياااا صااحيا  

بااالطر  التقليديااة أإ دااتتاااا فمحاإلااة الااتخلص ماان النفايااا  ، إبيئيااا إاقتصاااايا

للحاد مان    عملياة  تادابري  إض   ب عاملي مفا   دطات فيدية فجم غريمي عملية 

لالا  ، لاي  فقاط مالا بال حماإلاة حت يال مالد األعباال دىل ما اتا         ، أممة النفاياا  

علاااى  احلصااا   ي مفيااادا  للنفاياااا املتكاملاااة اإلااتة مفاااا   أن يكااا ن  اااب

 .د ال مليةلرجا  تت افل إاهلد  ال ا  هلل

 دااتة النفايا  حسب التسلسل اهلرمي : 49الشكل 

 
  https: //bit.ly/2CpZW6Q. p.279: املصدت

 إبالتالي  اب أن يت جات البحاث حنا  اخليااتا  الايت تضامن اىلاتدامة املا اتا         

إحسااب ، إحت ياال مشااكلة اهلاادت دىل مشااكلة كيفيااة اىلااتيف   املاا اا املااادإتة  

جتنب النفايا  إاحلد مناا

عااة اتىلتخدا ا

الرىلكلة

اتىلاااا

ال  ج 

إالتخلص

https://bit.ly/2CpZW6Q
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الشكل أع د فيمكن أن ن ت  أن أمم طريقة لتحقيل اتىلاتدامة يتمحا ت حا      

دذ أن ملا املفاا   تنطا ن حتتات عادة مفااميم ألارى تق اناا        ، " مفا   "الرىلكلة

 .دىل حتقيل اتىلتدامة

 النفاياتالرسكلة كخيار اسرتاتيجي إلدارة 

، يأتي مفا   الرىلكلة أإ دعااة التادإير ي دطاات اإلااتة املساتدامة للنفاياا     

ف  يكفي احلديث عن طر  التخلص من النفايا  بل  اب الت جات دىل كيفياة    

احلفاو على تأ  املا  البيئي إم  فرصة للحديث عن اىلات ااة الطاقاة ي ىلايا     

 ىلياىلا  عامة حتقل من ذج النم .

 أإ، جديااادة مااا اا دنشاااال ": علاااى أنااااا" التااادإير دعاااااة"كلة "أإ ت ر "الرىلااا

 التاادإير دعااااة يشاامل إماالا)، النفايااا  م اجلااة لاا   ماان، اخلااا  املاا اا جتديااد

، (Mirakoff et al,2008 ,p.05) قااةاالط تاادإير دعااااة لااي  إلكاان ال ضا ية 

 عان  الصالبة الناجتاة   املخلفاا   مان  جازل  أإ كال  دعاااة " إت ار  أيضاا علاى أنااا    

 ي ألارى  مارة  لتساتخد   اتىلاتا كية  أإ اإلنتاجياة  ىلا ال  اتقتصاااية  ال ملياا  

 مان  احلاد  ي كابرية  دمكانياة  التادإير  عملياة  حياث تتاي   ، اإلنتاجياة  ال ملياا  

)مسالم  مان املنتجاا     إأ التصاني   عناد  ىلا ال  املا اتا  نادتة  عان  الناجتاة  الضايف ط 

  (.0.ص.، 4.22، إمس  ان

، اقتصااااية جدياادة  النفايااا  علااى أناااا ماا اتا   يت اماال مفااا   الرىلااكلة ماا   

إميكان اعتبااات  ، حياث ميكان أن يصال األمار دىل احلاديث عان "صافر نفاياا "        

، الرىلكلة اىلااتيجية جديدة ت مل على اعم البيئة إاعم اتقتصاا ي آن إاحاد 

دت انات ت  ، دذن فمفا   دعااة التدإير ي   دااتة النفاياا  بطريقاة صاديقة للبيئاة    

، احلديث عن مفا   "دعااة التدإير "مب ز  عن مفاميم ألرى مت لقة باا ميكن

 Three R’s إالطريقاة األكثاار  اا ت للت اابري عاان ذلااك ماي كمااا يطلاال علياااا  

(Reduce, Reuse ,Recycle) ،دعااااة، ىلااتخدا اإل دعااااة، التقلياال: مب نااى 

 :  كالتاليThree R’sإميكن شرح ، التدإير

 ( التقليااال أإ اخلفاااReduc) :أمااام شااااياان الااايت الكمياااة تقليااال ي اااد 

 البضاا    شارال  فقاط  ما   املفتااح ، النفاياا   إلااتة أإ امل شارا  املتاحاة   اخليااتا  
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 فلاان، األإ  املقااا  ي منتجااا  أباادا ننااتت ل دذا. مناىلاابة إبكميااة حنتاجاااا الاايت

 إالت صال  الصافر  نقطاة  مان  البضاا    إتصاني   اخلاا   املا اتا  اىلتخراج دىل نضطر

 للااتخلص طاار  ابتكااات  اام للشااحن دضااافية ماا اتا إاىلااتخدا  شااحن ماا اا دىل

 .(Abdul-rahman,2019 ,p.01)مناا

 ( دعااااة اتىلااتخداReuse) :  ميكاان اىلااتخدا  املاا اا ألغااراض تا لااة أإ

لتلفة اإن تيفيري الشكل أإ اخلصاا ص. يسا ى مالا الانات دىل دعاااة اىلاتخدا        

يصاب  مادل     ، اضاي. باالد الطريقاة   املنتت عنادما يصال دىل نااياة عمارد اتفا    

  .( Arena,2019, https: //bit.ly/2CpZW6Q) للمنتجا  إامل اا اجلديدة

 دعااااة ( التاادإيرRecycle) :الاايت  ثاال اتىلااتفااة ماان اىلااتخدا      ال مليااة

عملياة    مرماا املنتت أإ امل اا من قبل املستالك أإ املست مل الصاناعي إ ثال ي ج  

لد املا اا أإ  ما ا املنتت أإ امل اا املسات ملة إتاتم عملياة جتميا      للفا  أإ بقاي دعااة

تجتماعياة إالسال كية    إاألنظماة املخلفا  بطر  لتلفة إحساب طبي اة البلادان    

 (.24ص,، 4.22، )البكرن أإ اتقتصااية السا دة فياا

حسااب التسلساال اهلرمااي إلااتة النفايااا  الاالن ه داتاجاات ىلااابقا ي الشااكل 

ا  احلااد ماان اىلااااتيجيي  النفايااا  دااتة اتاىلااا  م ظاامج لاات تاارإ إالاالن، 2.

 دعاااة   م، أإت دنشاؤما ه اليت النفايا  كمية تقليل دىل احلاجةالنفايا  تظار 

 حت يال  أإ الساماا ، التادإير  دعاااة  مرافال  عا  ) اتىلاااا  م، النفايا  اىلتخدا 

 املقاا   ي  عد  دنتاجااا مي ي النفايا  إلااتة طريقة أجن ف، (طاقة دىل النفايا 

دت انااات مااان الصااا ب الاااتحكم ي عملياااا  الشااارال للتقليااال مااان دنتااااج        ، األإ 

باإلضافة دىل انت ليست كل النفايا  قابلة إلعااة اتىلتخدا  إبالتالي ، النفايا 

 يبقى الاكيز على مفا   "دعااة التدإير".

 الالن  النات ل ص  ا للنفاي املتكاملة اإلااتة مصطل  اىلتخدا  يتم ما اغالب

 تادفقا   اتعتباات  ي النفاياا   إتاتىلاا   بسياىلاا   املت لقاة  القراتا  فيت تألل

 إالتحساااني البيئياااة إالف ا اااد منااااا إالاااتخلص النفاياااا   ااا  إطااار  النفاياااا 

إمالا  .(Hester and Harrison,2002 ,p.34) ةاتجتماعي إاملقب لية اتقتصاان

إماان لاا   مااا ىلاابل ميكاان أن ، دعااااة التاادإيرمااا جناادد مطابقااا تقريبااا ملفااا   
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، نسااتنتت ب اا  النقاااط اخلاصااة مبااامي الف ا ااد ال ا اادة ماان عمليااة الرىلااكلة     

 : ميكن د امما فيما يلي

دذ أن ، ماان م اقاا  املكبااا  إالتقلياال ماان اىلااتا   الطاقااة    تقلياالال يااتم -

ي  الطاقاااة املساااتالكة ي دعاااااة التااادإير اقااال بكاااثري مااان الطاقاااة املساااتالكة

 صناعة منتجا  جديدة  اما.

فالرىلااكلة مااي ماان أفضاال الباادا ل املتاحااة مقاتنااة        التلاا   تقلياال يااتم -

 بالطر  األلرى للتخلص من النفايا .

 دعااااةدن  املالياة  الناحيااة مان  املنطقااي فمان  اتقتصاااا ي ازم  التاادإير دعاااة  -

 مئااا  ختلاال إالاايت، يقلاال ماان تكلفااة اإلنتاااج   بالف اال امل جاا اة املاا اا اىلااتخدا 

 .لألفراا ال ويفية الفرص من اتت 

 البيئاااة مااان املساااتمدة امل اافااا، الطبي ياااة املااا اتا حيفااا  التااادإير دعاااااة -

 أن تضاامن الياا   مسااتدا  بشااكل دااتتاااا فااإن لاالا مااي ماا اتا حماادإاة الطبي يااة

 علاى  التادإير  دعاااة  ت مال ، منااا  اتىلاتفااة  علاى  قاااتة  ىلتك ن القاامة األجيا 

 ه الايت  املتن عاة  املا اا  مان  القص ى اتىلتفااة ل   من فقط لي ،  جباا عدة

 طريال  عان  أيضا إلكن بالف ل تداإهلا يتم إاليت قيمة طبي ية م اتا من دنشاؤما

 ألمدا  غري ضرإتية. اخلا  املخزإن اىلتنفاا أإ من 

 اتىلااتا كية املاا اا لفتح ياا، الطاقااة اىلااتا   ماان يقلاال التاادإير دعاااة  -

 يتطلباات تااا بكااثري أقاال طاقااةتاادإيرما يتطلااب  م اااا نساا  دىل مساابقا ةامل جاا ا

 ا. ام جديدة منتجا  دىل إتصني اا إم اجلتاا اخلا  امل اا اىلتخراج

 التكنولوجيات اخلضراء وأبعاد االستدامة: احملور الثاني

إالتحاا   ، عمليااة ألغااراض امل رفااة تطبياال دىل" التكن ل جيااا" مصااطل  يشااري

 مان  باىلاتمرات  متطا تة  جمم عاة اخلضارال" ي ا  د ااا     تكن ل جياال"  دىل مفا 

 بطر  نظيفة غري م  رة ىللبا على البيئة. الطاقة ت ليد تقنيا إ، إامل اا األىلاليب

 الطبي ة إاألن ايف : النظيفة التكن ل جيا -9

 اإلنتااااااج تقنياااااا  مااااان إاىلااااا ة مسااااااحة تيفطاااااي اخلضااااارال التكن ل جياااااا

 اىلاتخدا   علاى  اخلضرال التكن ل جيا  خدا إاىلت اعتماا ينط ن، إاإلىلتا  
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، إاىلت ااتت إم اجلتت إمكافحتت التل   إمن  إالتقييم للمراقبة البيئية التقنيا 

 رييتيفاا أإ، بيئيااا اخلطاارة املاا اا دنتاااج جاا مر التكن ل جيااا اخلضاارال ماا  جتنااب  

 اىلاتبدا   إيشامل  بالبيئاة؛  تلحال  الايت  األضارات  مان  تقلال  بطار   البشارية  األنشطة

 جديادة  أجازال  اىلاتخدا   مان  بادت  بأكملااا  اإلنتااج  عملياة  تصميم دعااة أإ نتتامل

 دىل ال هلااا قباال ضاااتة غااري اخلطاارة املاا اا جت اال الااتحكم تقنيااة، امل اادا  ماان

 حالااة لتحسااني مصااممة إاإلصاا ح لم اجلااةل تكن ل جيااا أيضااا  جتسااد. البيئااة

 ة أإ البشارية املنشاأ  مان لا   التاأ ريا  الطبي يا     املتدم تة، اإليك ل جية النظم

(Dos somy,2015,p03). 

أااة لاااإلااتة البيئيااااة   ": بأنااااا ن ااار  التكن ل جياااا اخلضااارال     أنإميكااان  

ال ملياة اإلنتاجياة منال بادايتاا إذلاك       يتااد  دىل لفا  املل  اا      اإلىلااتيجية

إحتدياد ن عياة املا اا اخلاا  إالطاقاة املساتخدمة إاىلاتخدا         ، من ل   تط يرما

ا  قليلااة التكلفااة الاايت ت ماال علااى لفاا  املخلفااا  إماان  اام جتنااب        اتبتكااات

 (.5.0ص.، 4.22، تقرات إ )أحسن احلاجة دىل م اجلتاا مستقب 

 ب ا  ، التلا    إتقليال  النفاياا   تقليال  دىل اخلضارال  التقنيا  منتجا  تاد 

 ت لياااد منتجااا   تشاامل  اخلضاارال  التكن ل جيااا  منتجااا   ماان  الر يسااية  األناا ايف 

 إلعااااة القابلااة أإ املسااتدامة إاملنتجااا ، اخلضاارال الكيميا يااة  ااإاملاا، الطاقااة

 Das) البديلااااااة الطاقااااااة علااااااى ت ماااااال الاااااايت إالتكن ل جيااااااا، التاااااادإير

somy,2015,p04.)األلا اح  مثل، بديلة طاقة دنشال ي تساعد اليت املنتجا  ت د 

 لاخلضارا  التكن ل جياا  منتجاا   أمام  مان ، احلراتياة  التدفئاة  إأقراص الشمسية

منتجااااا  التكن ل جيااااا اخلضاااارال أإ   تاااااد . الي ميااااة احلياااااة ي املسااااتخدمة

 إاملل  اة  الساامة  الكيميا ياة  املا اا  تاأ ريا   نفا   للال  دىل التكن ل جيا النظيفاة 

 التكن ل جيا منتجا  ت لن ما ايفالبف، البيئية إاألضرات التسمم لاطر تقليل م 

 ي مشااتكتاا  عان  التادإير  عاااة إل إقابلاة  مستدامة م اا تستخد  اليت اخلضرال

 .التدإير دعااة مبااتا 

حتااى ميكننااا احلااديث عاان تكن ل جيااا نظيفااة  ااب أن تلاا  ب اا  امل ااايري  

 : (.p274 Abolfazl et al,2017) مناا

 .البيئة تدم ت من قللت  ب أن -
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 أن كماااا، الصااافر دىل غااااما  البيااا   الب ىلاااتيكية انب ا اااا  فااا خت -

 .احلياة أشكا  جلمي  إحمسنة صحية بيئة ي زما ريإأل، آمن اىلتخداماا

 .إالطاقة الطبي ية امل اتا اىلتخدا   فرت -

 ة.املتجدا الطاقة مصاات اىلتخدا   زمت -

 مكاىلاابت اجاات م ظاام الاادإ  إلاصااة الصااناعية مناااا     التحااديا  زاياادفبت

 ب ا   يت ق  السيا  ملا ي، قد ت ان باا دىل أمما  اقتصااية منخفضة دنتاجية

 التقنيااا  بفضاال إذلااك مرتفاا  بيئااي حمتاا ى ذا  جدياادة صااناعية  اا تة الباااحثني

فااي عبااتة عان     ".لضارال  صاناعية   ا تة " إقد ذمب الاب   لتساميتاا  ، اخلضرال

 النماا  ماان أكاا  أإ مشااابت مناا  إبالتااالي اإلنتاجيااة مكاىلااب ماان جدياادة م جااة

 ن ل جياااتك أإ الكاربااال أإ احلديديااة السااكك أإ البخااات حماار  عاان الناااتت

 .(,https: //bit.ly/2ULxdAj Demailly and Verly,2019) امل ل ماااا 

التكن ل جياا املراقباة إالتكن ل جياا    : ن عان من التكن ل جيا اخلضارال  منا إ

 :  (Geiser,2002 ,p07)إميكن شرحاما بإ ام كما يلي، ال قا ية

مي عباتة عان أاإا  تضاا  دىل األىلااليب الفنياة     : التكن ل جيا املراقبة -

أإ دىل املنتجاااا  امل جااا ا بطريقاااة تقلاااص األضااارات البيئياااة املرتبطاااة باإلنتااااج أإ   

إمالا مب اجلاة املل  اا  الناجتاة     ، دمالاة التلا     ياتىلتا   يتمثال اهلاد  منااا    

 .عن نشاط امل ىلسة ب د عملية اإلنتاج

إيطلل علياا تكن ل جياا منا  التلا      : التكن ل جيا ال قا ية أإ املدجمة -

إتضاااام ، تصااااميم األىلاااال ب الفاااا  أإ املنااااتت يفاخلصااااا ص البيئيااااة مدجمااااة 

التكن ل جيااا  املطلقااة إكاالا األنظمااة ذا  الف اليااة ي تقلاايص املاادل   ماان   

اىلاااتخدا  االلاااي الطاقاااة إاملااا اا األإلياااة إاألىلااااليب الفنياااة الااايت تشااامل دعاااااة 

تصاميم منتجاا  تسات مل ألكثار مان مارة       ايضا ، لتدفقاتاا أإ منتجاتاا اجلز ية

إقابلاااة ل ىلااااجايف أإ التفكياااك إحتساااني اجلااا اة الكاملاااة الااايت تااا ان ل مااار 

 .اىلت ما  أط   إدىل دمكانية دص ح املنتجا  بسا لة

احلفااو  لقد أصب  مفا   التكن ل جيا اخلضرال الي   حركة عاملية مدفاا 

علااى البيئااة إقااد للاال ماالا املفااا   مفا مااا آلاار يصاااحبت ي اا  عناات باتقتصاااا      

 األلضر.

https://bit.ly/2ULxdAj Demailly%20and%20Verly,2019


  0491جويلية  ____ 40:العدد  40:اجمللد  اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني

 

 
01 

 حتمية االنتقال إىل مفهوم االقتصاد األخضر 

الالن يناتت    اتقتصااا ما  ذلاك   "ي ار  بأنات    للبيئاة  املتحدة األمم ل نامت إفقا

بص تة ملح واة  ي حني يقلل  اتجتماعيةإاملساإاة  اإلنسانفيت حتسن ي تفامية 

 دلاايللماا اتا إميكاان أن ننظاار   اتيك ل جيااةماان املخاااطر البيئيااة إماان الناادتة    

نب ا اا   اللن يقلال مان اإل   اتقتصااإم  ذلك  األلضر ي ابسط ص تد اتقتصاا

 يست عب  ي  الفئاا  ال مرياة  إ يزااا فيت كفالة اىلتخدا  امل اتاإ الكرب نية

 (.it.ly/2WPUXnU//b: https ،4.20، )ص ن أب  الس  ا إآلرإن

إماي   األلضار  اتقتصااا  عان  اما ما ئاشاي  تتضامن  ألارى  قصرية عباتة منا إ

 نقد على حتت ن ال باتة ملد، البشر" احتياجا  تلبية دىل إالطلب "جتاإم ال رض

 عان  إعجازد  إالرياضايا   البيانية باألشكا  م ىلت بسبب اتقتصاا ل لم صري 

 األلضار  اتقتصااا  ميتد ال ال... ي حقا رن  اإمشامدة م النافلة لاتج النظر

 النظاا   ي للنظار  ال حياد  جنسانا  مان  أب اد  م  ما دىل امتمامت اا رةلتشمل  أيضا

 علااى لاملختلفااة كاادلي إأن اعاات امل قاادة بيئتاات بكاال األتض لك كااب بأكملاات

 (. Scott Cato,2012,pp.02.03 ) السياىلة صن  ي احلالي النات ضيل

م إيساات مل مفااا   اتقتصاااا األلضاار كمااراا  ملفااا    قااد تتاادالل املفااامي

بل ميكان اعتبااتد لطا ة    ، دت أنت ت ميكن اعتباتد بدي  هلا، التنمية املستدمية

فا  عباتة عن حلقة ال صل بني اتقتصاا إالتنمياة  ، حن  حتقيل مفا   اتىلتدامة

اتقتصاااا فالت جاات حناا  تطبياال   ، املسااتدمية الاايت تااربط حاليااا بالتنميااة البيئيااة    

حسااب  األلضاار يسااامم ي ختفياا  القلاال جتاااد األماان اليفاالا ي إاملااال إالطاقااة.     

ن األمناااط احلاليااة تىلااتا   الطاقااة ىلااتزيد ماان   إفاا، ال كالااة الدإليااة للطاقااة 

تاا يا ان   ، .4.5ي املا اة حبلا     .25انب ا ا   اني أكسيد الكرب ن بنسبة 

 دىلتااا ياا ان  ، اتجااا  مئ يااة دىل اتتفااايف اتجااة احلااراتة ال امليااة مب ااد  ىلااتة      

إلساا ر اقتصاااية   ، ي البيئاة الطبي ياة  دصا حت  احتما  حدإ  تيفاري ت ميكان   

 اإل اااليقااد تصاال مااا بااني ةسااة إعشاارة ي املا ااة ماان د ااالي الناااتت اةلااي    

إاتىلاتثمات ي اتقتصااا الالن يتمياز بقلاة الكربا ن إجناعاة املا اتا ما           ، ىلن يا

 (.444ص.، 4.22، شرقر ، )قحا  ا التحدنإىليلة ف الة مل اجاة مل
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ي املا اااة مااان  25إقاااد أ بتااات التقااااتير إالدتاىلاااا  انااات ه ختصااايص نسااابة 

مليااات اإتت املخصصااة برنااامت اتنت اااد اتقتصاااان ي     ..42ميزانيااة قاادتما  

   اة إالايت إجاات ي    ، لتم يال اتىلاتثماتا  اخلضارال   ، 2..4ال ال منل ىلانة  

 : (Grifo et al,2009 ,pp.31.33) ن احي

 ترقية الف الية الطاق ية. -

 م اجلة النفايا  إتقنيا  لف  التل  .، تسيري املياد -

 .تط ير الطاقا  املنخفضة الكرب ن -

 إحادا " األلضار  التحفياز  حاز  " فكارة  عان  للبيئاة  املتحادة  األمم برنامت ااف 

 قتصااا با" إاىلا   نطاا   علاى  ال اا   اتىلتثمات فياا يبدأ أن ميكن حمداة جمات 

 اهلامااة" األلضاار التحفيااز" حااز  لتنفياال احلك مااا  ماان ال ديااد أهلماات" ألضاار

 ي لل ماال الر يسااية الث  ااة اجملااات إ، اتقتصاااان اتنت اااد جااا ا ماان كجاازل

 :  (bit.ly/1BSEj9K: https, ,2019UNEP// ) مي األلضر اتقتصاا

 لا    مان  دا املست اتقتصاان للنم  الكلي اتقتصاا مقاتبة دىل الدع ة -

 .إال طنية اإلقليمية إاإن اإلقليمية املنتديا 

 علاى  احلصا    علاى  املركازن  الاكيز م  األلضر اتقتصاا نات دواات -

 .إاتىلتثماتا  إالتكن ل جيا األلضر التم يل

 لادعم  الكلاي  اتقتصااا  ىلياىلاا   إت مايم  التنمياة  حياث  من البلدان اعم -

 .األلضر اتقتصاا دىل اتنتقا 

 املا اتا  إكفاالة  إاإلنتاج املستدا  اتىلتا  ي  األلضر اتقتصاا اإتمثل يت

 حتسااني دىل املسااتدا  إاإلنتاااج اتىلااتا   ياااد ، املسااتدامة التنميااة أجاال ماان

 النفاياا   إت ليد امل اتا اىلتا   من للحد اتىلتا   إتاتىلا  اإلنتاج عمليا 

 تشاااري املااا اتا بينماااا، ملنتجاااا إا لل ملياااا  كاملاااة حيااااة اإتة عااا  إاتنب ا اااا 

 تقليال  دىل إتااد   للمجتما   قيماة  لتقاديم  امل اتا باا تستخد  اليت كفالة الطر 

 أإ املنااتت ماان إحاادة لكاال الناجتااة إالنفايااا  إاتنب ا ااا  ال ممااة املاا اتا كميااة

 اتقتصاااان  للنماا  الكلااي  ل قتصاااا ناجااا  األلضاار اتقتصاااا  ياا فر. اخلدمااة

 https ,2019,UNEP :) إالت ويا   اتىلاتثماتا   علاى  زالاكيا  ما   املساتدا  

 //bit.ly/1BSEj9K). 
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إكي  أناا تسامم ، ي   اتقتصاا األلضر عن اتىلتمراتية ي امل اتا أيضا

ي التنمية الشاملة للدإ  فاىلتنزا  امل اتا الطبي ة يق ا دىل نتاا ت كات ياة تا  ر    

ااية إاجتماعياة غاري مت ق ةإمالا    على النظم البيئية تا ي ان دىل تداعيا  اقتص

إمااا ميكاان م حظتاات حاا   املفاااميم اجلدياادة الاايت   ، مااا يقاا ض مناا ذج التنميااة 

أناااا تناادتج  جااال  ي دطااات حتقياال التنميااة املسااتدامة انط قااا ماان  ايااة البيئااة  

 ي ااا حتاات مفااا   اتقتصاااا الاادا رن الاالن حتااد نا عناات ىلااابقا إالاالن باادإتد    

كاملااة للنفاياا  الاايت مان باني أماام أمادافاا ال صاا   دىل     يركاز علاى اإلااتة املت  

صاافر نفايااا  إماا  اهلااد  ماان الت جاات حناا  التكن ل جيااا اخلضاارال إاتقتصاااا    

 دذن مي مفاميم ماابطة إمتداللة مدفاا حتقيل اتىلتدامة.، األلضر

 الطاقة البديلة: النفايات-احملور الثالث

 إالريااااح الشااام  أشااا ة مثااال طبي ياااة مصااااات مااان تاااأتي الطاقاااة اخلضااارال 

 قابلااة ماالد الطاقااة ماا اتا؛ األتضااية احلراتيااةطاقااة إال إاجلاازت إاملااد إاألمطااات

ت ااد النفايااا  حاليااا  الااث إ، طبي ااي بشااكل تتجاادا أناااا ي اا  إماالا، للتجديااد

، مصدت من مصاات الطاقة املتجداة من ا ع  ال ال ب د طاقيت الشم  إالريااح 

 ي احي ياا اإتا تل ااب أن ميكاان النفايااا  ماان ةالطاقاا اىلاااااا تقنيااا  لاالا فااإن

 الكبرية إاملتجداة. الطاقة اىلاااا جانب ل البيئية دىلاملشاك من التخفي 

 مسارات حتويل النفايات إىل طاقة

، للطاقاة  كمصادت  النفاياا   دمكاناا   لتحقيال  التقنياا   من جمم عة تت فر

 أكثاار تقنيااا  دىل ةاجلافاا النفايااا  ماان للااتخلص لليفايااة بساايطة أنظمااة ماان باادلا

 منااا . الصااناعية لنفايااا ا ماان كاابرية كميااا  ماا  الت اماال علااى قااااتة ادت قياا

 : إمي طاقة دىل ال ض ية النفايا  م اا لتح يل ت يسية مساتا     ة

 احلاااراتن  التح يااال  عملياااا  دىل باااالنظر :  يالكيمياااا احلاااراتن  التح يااال

 عان  اإاىلاتخداما  نفاياا  ال مان  الطاقاة  حمتا ى  اىلاتخراج  ياتم  حيث، الكيميا ي

 ال قاا ا التيااات فااإن، عاليااة حااراتة اتجااا  ذا  حراتيااة م اجلااا  دجاارال طرياال

إميكااااااااان أن حنااااااااادا نااااااااا يف ال ملياااااااااا    ال ملياااااااااة نااااااااا يف بقااااااااا ة حيااااااااادا

 :  (bit.ly/28KHNjs: Energy Council, 2013 httpsWorld// )كالتالي
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  احلاار  اىلااتخدا  يااتم مااا غالبااا، املختلطااة النفايااا  ماادل   ماا : احلاار 

 .البسيط

  يسااال باادي  آلاار إقاا ا ماا  املشااا  اتحاااا  ي ااد: املشااا  اتحاااا 

، اأيضا . التدفئاة  قيماة  اخنفااض  ىلايما  إت لل ق ا؛ احلراتية اخل اص ي التحكم

 التكاالي   حياث  مان  البسيط الفحم تحاا  ابدي  جلاب املشا  اتحاا  ي د

   اتنب ا ا . إمست يا 

 أعلاى  طاقاة  حمت ياا   حتقيال  دمكانياة  دن: املتبقاي  لاملشات  ال قا ا  حمطة 

 أنا ايف  مان  حتقيقات  ميكن إاللن، النفايا  من املشتل لل ق ا الر يسية امليزة مي

   لاااا إامل حاادة ال اليااة الطاقااة ماان حمت امااا دن. النفايااا  كساا ت ماان لتلفااة

 الطاقة. إلنتاج جلابة

 الكرب نياة  املا اا   يلحت على قااتة عملية م  حراتن تيف يز: حراتن تيف يز 

 اتتفاا   ياتم  ماا  غالباا ، النفاياا   تيفا يز ب األمار  يت لل عندما. بالطاقة غ  غام دىل

. اتحااا   ما   باملقاتنة الكفاية فيت مبا ب د تتط ت التكن ل جيا ل ملد أن على

 مثاال امل اتيااة اخلصااا ص ماان ال ديااد ال مليااة ماالد تقااد  أن ميكاان، ذلااك إماا 

 .اةتملة إالتكالي ، للن اتت األفضل  اةاجل، الكلية الكفالة

ميكااان دنشاااال إحااادا  للم اجلاااة البي ل جياااة  : ياااةاحلي  الكيمياااال حت يااال

إماالد ال حاادا   ، للنفايااا  ال ضاا ية إحت يلاااا دىل طاقااة عاا   م اقاا  الطماار   

عبااتة عان لماارا  ياتم دنشااؤما ضاامن م اصافا  إم اايري تاا فر بيئاة ت م ا يااة        

علاى حتلال املا اا ال ضا ية إحت يلااا دىل غاام حيا ن إمسااا          للبكترييا اليت ت مل

إكااللك ي ، ميكاان دنشاااؤما ي ماازاتيف امل اشااي إمصااان  األغليااة     ، عضاا ن

https :، 20، ص، Nair ،4.24حااات  فرايااة منزليااة للنفايااا  ال ضاا ية )    

//bit.ly/2GV2zQy.)   

 م   قااة تقنيااة ماا  يلاااا عاان طرياال التحلاال احلياا ن     م اجلااة النفايااا  أإ حت 

إلاصة الرطباة منااا فحتاى بقاياا مالد ال ملياة ميكان         ال ض ية النفايا  مل اجلة

 اىلتيف هلا لتكيي  الابة.

 إالكيميا يااة الفيزيا يااة التكن ل جيااا تتضاامن: التح ياال الفيزي كيميااا ي 

 ياتم . الصالبة  للنفاياا   إالكيميا ياة  الفيزيا ياة  اخل اص لتحسني لتلفة عمليا 

https://bit.ly/2GV2zQy
https://bit.ly/2GV2zQy
https://bit.ly/2GV2zQy
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 الطاقااة عاليااة ال قاا ا كريااا  دىل النفايااا  ماان ل حاااا  القاباال اجلاازل حت ياال

 ماان بال ديااد ال قاا ا كريااا  تتميااز. البخااات ت ليااد ي اىلااتخداماا ميكاان إالاايت

 غااري املاا اا ماان إلاليااة نظافااة أكثاار ألناااا إاخلشااب الفحاام علااى املتمياازة املزايااا

 إف الاة  م حاد  حجم إذا  إالرط بة الرماا من أقل ت ىحم إذا  ل حاا  القابلة

 https Zafar,2019, :للبيئااااااة إصااااااديقة التكلفااااااة حيااااااث ماااااان

//bit.ly/2VnS5OU)). 

 طاقاة  دىلاحلديثاة   النفاياا   حت يال  طاا  حم باني  اجلدير بالالكر ما  الفار    

 أوااار  فقااد، ينااد ر ت الصااناعة هلاالد البيئااي األاالفاا، املاضااي ي اةااات  إبااني

 أكثااار طاقااة  دىل النفايااا    يااالالنظيفاااة ت ماال علااى حت   تقنيااا  ال أن تاىلااا  الد

 بالطرقة التقليدية. طاقةجمرا  دىل النفايا  حت يل من كفالة

 لقاد ف، األلارية  اتإناة  ي عااملي  نطاا   علاى  املتجداةتناقش الطاقا  البديلة إ

 رجاا تإ اخلضاارال البيئااة لت زيااز اجلدياادة الطاقااة ماالا الناا يف ماان اىلااتخدا  وااار

 ىلاي زم  الالن  التلا    مان  إاحلاد  التكلفاة  اخنفااض  دىل اتىلتخداما  ملد مزايا

 . البضا   لتصني  جديدة إطريقة للم يشة جديدة طريقة

 فال اااام ن ت جاااد ب ااا  ال  امااال املااا  رة ي اىلااات ااة الطاقاااة مااان النفاياااا   

 الكمياة  مماا  النفاياا   مان  الطاقاة  اىلااااا  دمكانياة  حياداان  الللان الر يسيان

 امل اااال مااان ب ااا . للنفاياااا ( إالكيميا ياااة الفيزيا ياااة اخلصاااا ص) إالن عياااة

https :، 4.20، )طايال مايلي النظار  تتطلب اليت اهلامة إالكيميا ية الفيزيا ية

//bit.ly/2Y7Wirl)  : 

 املا اا / املتطاايرة  الصالبة  املا اا ، الرط باة ، ت ىاة كثافة، املك نا  حجم

 .احلراتية لقيمةا، التدل   م يفجم، ال ض ية

دما عن طريال  ، للا فاإلااتة املتكاملة للنفايا  تق   باىلتثماتا  ي النفايا 

 دعااة التدإير أإ ي حات  ألرى ت ليد الطاقة.

 اسرتداد النفايات كطاقة خضراء

تفاض اإلااتة املتكاملاة للنفاياا  أن تا ان دىل احلاد مان التاأ ريا  السالبية        

دت أن ماا  ،    اتىلاتدامة إاتقتصااا الادا رن إاأللضار    مبا حيقل مفاا ، للنفايا 
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ماال الطاقااة  : يطاارح كإشااكا  ي م ضاا يف اىلاااااا الطاقااة ماان النفايااا  ماا       

الناجتاااة عااان اىلااااااا النفاياااا  صاااديقة للبيئاااة حساااب األمااادا  ال اماااة إلااتة    

 إلكان  جيد إق ا ألناا النفايا  ملد دحرا  يتم ت  النفايا ؟ ف ند حر  النفايا

منخفضاة باإلضاافة دىل أن الطاقاة الناجتاة عان احلار         حرقاا تكلفة تبقي ااألن

 " مفااا   إبالتااالي، اليفلا يااة النفايااا  حاار  الصاا ب ماان أيضااا، ليساات باملامااة 

 .غري إاتاة للنفايا " ةاملتجداالطاقة 

، منا  جتااتب تا ادة حا   ال اال ي دنتااج اليفاام مان النفاياا         بالرغم من أن 

أن النفايا  هلا قيمة حراتية تكااا تا امن "الفحام الاب " إما        اليت ي كد ل ال

إاألكثر د اتة ي امل ض يف أن اإت نامية تنبات هللا ، الفحم املستخرج من األتض

إحاإلت التخلص من مشكلة الندتة ي ، اجلانب من الطاقة ي السن ا  املاضية

ة بنساب كابرية مان    تسات تا الطاقا   ج لااا امل اتا الطبي ية لادياا بالشاكل الالن    

للااتخلص ماان التب يااة    اكاابري فااالتط ت ي ماالا اجلانااب أعطامااا أماا    ، اخلاااتج

 . (bit.ly/2UJyZlN: https// ، 4.20، )ق مان إاتعتماا أكثر على اللا 

دت اناات ي املقاباال ت ميكننااا الااتحكم ي ات ااات الساالبية الناجتااة عاان الطاار  

ت باد   دذن،   الناجتة عن عملياة احلار   كاليفاما، املستخدمة ي اىلاااا الطاقة

أإت من تنقية اليفاما  املنب ثاة عا  احتجاام اجلزيئاا  املتك ناة مان اإكسايدا         

عمليااا   إ ااب أيضااا م اجلااة املياااد املل  ااة الناجتااة      ، امل اااان إالرماااا املتطاااير  

كماا ينبيفاي   ، اىلت ما  ال ديد من مك ناتاا قبل الاتخلص منااا   إدعااة، احلر 

البقاياا  إتثبيات  ، تادإيرد منات   دعاااة تمااا احلار  إاىلاتخ ص ماا ميكان      م اجلة 

 .صحيا ي مكبا  حتا  الشرإط البيئية اإطمرم

فاحلديث عن دمكانية ت ليد الطاقة اخلضرال من عمليا  اىلاااا النفاياا   

إدذا كاناات تساات ي  ، يبقااى مرم نااا بالشاارإط الاايت  اات فياااا ماالد ال مليااا      

فخيااااتا  دااتة النفاياااا  تااارتبط فيماااا بينااااا ي حماإلاااة   ، تامل اااايري البيئياااة أ  

من ل   الت جت دىل املقاتبا  اجلديدة الايت  ، لل ص   دىل من ذج تنم ن مستديم

هلاالد  دت أن ماالا ت ينفااي اجلانااب الساال  ، تإجاات هلااا املنظمااا  البيئيااة ال امليااة  

املساارية هلاالد مثاال اتتفااايف التكلفااة لب ضاااا إعااد  إجاا ا الكفااالا   ، اخلياااتا 

ضاا   الا عي البيئااي إلاصااة ي الاادإ    ال ملياا  باإلضااافة دىل أماام نقطاة إمااي  
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 إالتطا ير  البحثب ااملتجداة مرم ن الطاقة إيبقى أيضا البحث ي جما ، النامية

عمليا  التحكم ي ن اتت عملية تدإير النفاياا    على يركز اللن التكن ل جي

 إاىلاااا الطاقة مناا.

 : اخلامتة

عناادما نشاار اتحتاااا الاادإلي للمحافظااة علااى الطبي ااة أإ       2052ل عااا  مناا

تقرياار عاان حالااة البيئااة ال امليااة إالاايت تساا ى دىل حتقياال املصاااحلة بااني اتقتصاااا  

اجتاات الاكيااز حاا   دااتة النفايااا  إاعتاا   ماان األماا ت باليفااة األمميااة  ، إالبيئااة

ت مال دااتة النفايااا  علااى   للمسااعدة علااى التقليال ماان أ ااات النفاياا  علااى البيئااة؛   

ت طني إتدإير تدفل امل اا إالطاقة إاحلفاو على مست يا  مان اتقتصااا ت يا  ر    

 ىللبا على البيئةا

إمااي ماا اا لااا  لت ليااد الطاقااا  ، فالنفايااا  ت تاا  ماا تاا ي املكااان اخلطااأ

إمال  ، دت انت  ب الاتحف  علاى عملياة اىلااااا الطاقاة مان النفاياا        ، املتجداة

لاالا ف مليااة  ، تت افاال إمفااا   اتقتصاااا األلضاار إالطاقااة اخلضاارال أ  ت     مااي 

حياث أن  ، اتىلاااتيجي إلااتة النفاياا    تالرىلكلة أإ دعااة التدإير يبقى اخلياا 

باإلضاافة  ، ملد ال ملية تضمن اىلتدامة امل اتا إاىلتيف هلا ي كل اإتا  حياتاا

تا فري مناصاب شايفل فخلال     أيضاا  ، دىل أناا ت مل على لفا  التكلفاة اإلنتاجياة   

 عمليا  جديدة ت   بالضرإتة احلاجة دىل اليد ال املة.

ي اتلااري ميكاان أن يق انااا مفااا   اإلااتة املتكاملااة للنفايااا  دىل مفاااميم     

يست مل تكن ل جياا    ألرى كاتقتصاا األلضر اللن ي   عن اقتصاا نظي 

ملسات يا  اتقتصاااية   تا يا  ر علاى ا  ، لضرال حتاف  على النظم اتيك ل جية

، إاتجتماعية لألجيا  احلالية إاملساتقبلية إما  جا مر مفاا   التنمياة املساتدمية      

، فاااإااتة النفاياااا  ت تماااد علاااى داتا  اخلطااار البيئاااي الااالن تشاااكلت النفاياااا   

إبالتالي الاكيز على إضا  اىلاااتيجيا  ف الاة للحاد مان مالا اخلطار املارتبط         

اىل اتنتقااا  دىل ت جاااا  ألاارى ي الااتخلص ماان    نإماالا ياا ا، بتزايااد النفايااا 

 إاليت اصبحت حتمية ضرإتية. النفايا 
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ميكااان ان نقاااد  ب ااا    إمااان لااا   ماااا ىلااابل إماااا ه عرضااات ي الدتاىلاااة  

 :  الت صيا  كالتالي

 الطبي ياة  املا اتا  تساتخرج  ضرإتة اىلتخدا  التكن ل جياا  النظيفاة الايت   -

 إتنااتت حياتااا؛  مراحال   يا   ي الكفاالة  مان  تكان  قادت  باأك   إتساتخدماا 

 إيتحقاال ؛اإلمكااان قاادت تاادإيرما دعااااة أإ اىلااااااما ميكاان متينااة منتجااا 

 الطاقة. من تكنة كمية بأقل الناتت

 إال دالااة اتقتصاااية  إالكفااالة البيئياة  الساا مة امات  اتىلااتدامة تفااض  -

 حقيقياة   افااضاا  دىل املساتدامة  التنمية مباائ تستند أن  ب للا، اتجتماعية

 إالالن ي ا    ما يسمى اتنتاج النظي  يمصاغة تضمن اتىلتثمات  اايةم ق اننيإ

 .البيئية للتشري ا  اإفق أإ ىلل  تصني 

ماان  اإلنتاااج عمليااة ي إاجماااا التلاا   إمكافحااة مناا  تقنيااا اىلااتخدا  -

 م اجلاة  أإ تقليال  املمكان  مان  جت ل اليتإ امل دا  من جديدن يف  ل   اىلتخدا 

 ا نال عملية اتنتاج. املل  ا  ا انب ا 

 جديادة  دمكانيا  عن الكش  م  عملية الرىلكلة من الر يسي اهلد -

 التقنياا   إت اديل  مندىلاة  إلعاااة  ف الاة  مبتكرة طر  أناا على تطبيقاا إتشجي 

 املل  اا   دمالاة   ب الطاقة اىلتا   نظر إجاة منف، املختلفة إالبيئية الصناعية

 مالد  اىلااااا  حياث ميكان  ، الصاناعية  املنشآ  من منت  ثتنب اللن املكان ي

 ميفلقااة  اإتة خيلاال  تااا، اىلااتخداماا  إلعااااة  بسااا لة تاادإيرما  إدعااااة  املل  ااا 

 النظيفة للتكن ل جيا

 اتىلااتا   بشااأن احلك مااا  إتاادابري احااميااة ماان قباال  قااراتا اختاااذ -

ا عملياااة نظااارا ألناااا ختصااايص ميزانياااا  لاصاااة بالرىلاااكلة، إالنفاياااا  إدااتة

 مكلفة ب   الش  تستلز  التخطيط الرشيد للم اتا املالية.

 لاصاة  الناجتاة  النفايا  مقدات فامف، النفايا  ااتةإل بيانا  انشال قاعدة-

 الايت  النفاياا   أنا ايف  دىل باإلضافة السكاني إالنم  السري  احلضرن الت ىل  م 

 ي للطلب إالتخطيط بةاملناىل اإلااتة طر  التيات للحك ما  يتي  ؛دنشاؤما يتم

 .املستقبل



  0491جويلية  ____ 40:العدد  40:اجمللد  اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني

 

 
04 

 أمادا   إحتدياد ، ف الة طر  نشاللاصة بإااتة النفايا  إل أنظمة تصميم-

 ت لياااد أمنااااط تيفاااري مااا  إالتكيااا ، اةااارم التقاااد  إتتبااا ، النفاياااا  لتح يااال

 ميزانياة  ختصايص  مان  حلك ماا  ا كان  ، اقيقاة  بياناا   ت تمد على. النفايا 

 التقنياا   إتقيايم ، إاق اي  بشاكل  النفاياا  لاصاة ب ملياة الاتخلص مان      أتاضيإ

 أإ اخلاااااص القطااااايف مثاااال اتىلااااااتيجيني الشااااركال ي إالنظاااار، الصاااالة ذا 

 .اخلدما  لتقديم احلك مية غري املنظما 

 تلا   ، جتناب  ميكنناا  فمن ل هلاا  املتجداة الطاقة مصاات ت زيزضرإتة -

 م اا الطاقة اةدإاة.؛ إبالتالي احلفاو على املياد إتل   الابة تل  ، اهل ال

، تشجي  املبااتا  إاألحبا  املتمح تة ح   الطر  املثلاى إلااتة النفاياا    -

لب ااد البيئااي علااى لتلاا  إاىلااتيف   نتااا ت اتحبااا  لبنااال مرج يااة ق يااة لت زيااز ا 

 .املست يا 

 : اهلوامش

 : بالليفة ال ربية

 : املقات  إامللتقيا  ال لمية

ااتيجية إلعااة التدإير ي ت زيز فلسفة التسا يل  األب اا اإلىل امر. البكرن

جملاة   (4.22) .اىلت راض لتجاتب منتقاة من شركا  إاإ  لتلفاة : األلضر

  .24ص. .45ال دا، ةية إاتقتصاايت لل ل   اإلااتيتكر

التكن ل جياااا اخلضااارال كآلياااة لتف يااال  " .يزيااادتقرات عثمااااني احساااني إ

اتاىلة حالة لتجاتب عربية : ا  امل اصرةاملس إلية اتجتماعية ي منظما  األعم

اقتصاااا : املاا  ر ال لمااي الثالااث ل لاا   امل ل مااا  حاا      (.4.22)"إعامليااة تا اادة 

، مصاار، باا  ىلاا ي  .امل رفااة إالتنميااة الشاااملة للمجتم ااا  الفاارص إالتحااديا    

 .5.0ص.، 4.22 أكت بر-.2

يئيااة مل اجاااة التحااديا  الب األلضااراتقتصاااا مسااري. شاارقر إ إميبااة قحااا 

جملااة  (.4.22) .مشاااتي  اتقتصاااا األلضاار ي اجلزا اار   : إللاال فاارص عماال  

 .444ص.، 2..ال داالبح   اتقتصااية إاملالية
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(. 4.22. )دشااكالية النفايااا  الصاالبة إدعااااة تاادإيرماعبااد احلاال.القني ااي 

 .455ص.، 004.22.اإلااتة إالتنمية للبح   إالدتاىلا .ال دا 

تىلاكلة النفاياا  ي حتقيال     .اىلاااما  تعباد القااا   مسا  ان حمماد إ  مسلم

اىلاااتيجيا  الطاقاة   : امللتقى الدإلي اخلام  حا    (.0492. )التنمية املستدامة

افرياال 44-25ياا مي  .اجلزا اار، ي حتقياال التنميااة املسااتدامة إاإتمااااملتجااداة 

   .0.ص.4.22

 :  اهليئا  الرمسية

أن الاتحكم ي نقال   اتفاقية بام  بشا ، UNEP)) برنامت األمم املتحدة للبيئة

) برإت كاا   بشااأن املساا إلية  النفايااا  اخلطاارة إالااتخلص مناااا عاا  احلاادإا 

عاا  إالت ا ي  عاان الضاارت النااجم عاان نقاال النفايااا  اخلطارة إالااتخلص مناااا    

 .0ص.، 4.22.(ااحلدإ

 :  امل اق  اتلكاإنية

Vijayakumar ،nair ،" مااا ي الطاقااة  أفضاال: حت ياال النفايااا  اىل طاقااة

، املتحاادة ال ربياة  اإلمااتا  ، اباي ، (2.جملاة بيئاة املادن اتلكاإنياة)    ، "يلاة البد

تصااف  امل قاا   ه، bit.ly/2GV2zQy: https//: علااى امل قاا ، 20ص.، 4.24

 .4.20افريل24: ي  

 :https، "ماان نفايااا  اىل إق ا...حلاا   بيئيااة إطاقااة بديلااة. طاياال، احلسان 

//bit.ly/2Y7Wirl. 4.20مات   .2: ه تصف  امل ق  بتاتي. 

التنميااة  علااىاتقتصاااا األلضاار إأ اارد  .إآلاارإن ىلاااندند صاا ن اباا  الساا  

 :https .اتاىلاااة حالاااة مصااار : املساااتدامة ي ضااا ل جتااااتب ب ااا  الااادإ    

//bit.ly/2WPUXnU.  4.20مات 25: ه تصف  امل ق  ي. 

 :https .طاقااة لألجيااا  القاامااة كياا  ىلتصااب  النفايااا   ق مااان منااا .

//bit.ly/2UJyZlN.   4.20مات 22ه تصف  امل ق  ي. 

 :https .2..ص.امل اااايري إالت ااااتي  البيئياااة مركاااز اإلحصاااال أبااا  وااا . 

//bit.ly/2CtGlCO  4.20مات 25: ه تصف  امل ق  ي. 

 دىل األعباال كيفياة حت يال   : اتقتصااا الادا رن  كناإ  مايكل.إ بيا ميك

 .4.20مات .2: ي   تصف  امل ق ه .https: //bit.ly/2Y5jpmt .ما ام اتا

https://bit.ly/2GV2zQy،تم
https://bit.ly/2Y5jpmt
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