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 ملخص

لورقدددة البح يدددة ضيددددح ووضدددير الحددداةر التاددد ا للفلسدددفة ا  تاجيدددة الجد ددددة ة دددد  الل هدددا  انهددددف مددد   ددد

معا ي  "م  املهد ضيح املهد"، ةالتعريف بأهّم الّتقنيات التي تساهم في وجسيد ها  الفلسفة. ةهاا علح ضوء 

يئدة فدي فاظ علح البسمالية ةالحعرض وجارب دةلية  اجحة في وبّني ها  املمارسات ةحّل معضلة ضرضاء الّرأ

 .آن ةحد

ددددد   متددددد  ت ييددددد  أ مدددددا  ا  تدددددا  الحاليدددددة املضدددددّرة بالبيئدددددة 
ّ
ةمددددد   دددددالل عدددددرض عددددددد مددددد  الّتجدددددارب وبدددددّين أ 

با عتماد علح وقنيات ا  تا  ا  ظف ة    لسفة "م  املهد ضيح املهد"، ةذلك بالت يي  الجدار  لتصدامميم 

  .ابلة للتدةير بشكل مستمّر ة للبيئة ةق  تا  صد قاملنتجات، ةجعل مكّو ات ةمد الت ا

 .ا  تا  األ ظف، م  املهد ضيح املهد، ا قتصاد الّدائر ، التدةير، البيئة. :يةكلمات مفتاح

 JEL : Q17,Q16 اتتصنيف

Abstract 

         In this paper, we aim at clarifying the major axes of the new production philosophy 

according to the criteria of "cradle to cradle" and to define the most important techniques 

that contribute to execute this philosophy.  

We have presented successful international experiences adopting these practices and solving 

the dilemma of “satisfying capitalism and preserving environment”.       

__________________________________________ 
 hamzaremli@yahoo.comاإليميل:  ، رملي حمزةاملؤلف املرسل: 

mailto:hamzaremli@yahoo.com
mailto:arounes19@hotmail.fr
mailto:hamzaremli@yahoo.com


 
  "تقنيات اإلنتاج األنظف وفق فلسفة "من املهد إلى املهدتقنيات اإلنتاج                                   عروس نسرين، رملي حمزة

 - تجارب عاملية ناجحة -نحو االقتصاد الّدائري  للتحّول 
 

26 

 

A number of experiences have been shown that the current production can be changed by 

"cradle-to-cradle", based on the radical change of product design, and making the 

components and inputs of production environmentally friendly and continuously recyclable. 

Keywords: Cleaner production, cradle to cradle, circular economy, recycling, environment. 

JEL Classification Codes: Q17 

 

  مقدمة: .1

بيع حقي  ر ا ضشكالية ولطاملا كا ت 
ّ
ة م  بين ا شكاليات يا نسان دةن املساس بالبيئة الط

التا ا التي  حاةل التطّور العلمي ةالتقني وحقيقها علح أرض الواقع، ذلك أّن املدا عين علح 

لقت لخدمة ا نسان ةأّن اآلثار الناوجة ع  عمليات 
ُ
الّراسمالية بمبادئها  ّدعون أّن البيئة  

ي ع  مستويات الّر ا  يل ما هي   ةالّتحو ا  تا
ّ
  م  غي  املمت  أن  تّم التخل

ّ
  تيجة حتمية، ةأ 

ّ
ض 

الحّققة حتى اآلن، بينما  را املعادةن للممارسات الّرأسمالية أّن  تائج أ ما  ا  تا  الحالية 

ات لبية عمليستقض ي علح ا نسان  محالة، ألّنها ستقض ي علح مصادر املوارد التي  حتاجها لت

  .ا  تا

رح ظهرت أ كار أ را وفت ض قدرة ا نسان علح الحفاظ علح مستوا 
ّ
م   الل هاا الط

  وحّقق  
ّ
ظ علح البيئة م  جهة أ را، ةذلك ع  طري  ام  جهة، ةالحف الرأسماليةالّر ا  الا

ةهاا  الّتدةير،ضعادة ا ت اع ةوصميم كّل املنتجات ةعمليات ا  تا  الحالية ةأ ما  ا ستهالك ة 

 ".Cradle to Cradleاأل ظف "م  املهد ضيح املهد  با  تا ما يسّمى  ة  

ة حاةل م   الل ها  الّدراسة التعريف بأهّم التقنيات املستخدمة لتبّني ها  الفلسفة 

 الجد دة في ا  تا ، ةذلك م   الل عرض وجارب  اجحة في هاا الجال.

 إشكالية الّدراسة: .1.1

ما هي فرص فلسفة االنتاج "من املهد إلى املهد" الّتايي:  سؤال  م  الاستنا هاو نطل  في در 

 في تحويل املمارسات االنتاجية للتحّول إلى االقتصاد الّدائري؟

 :الفرعية سئلةاأل 

 األ ظف؟ با  تا ملقصود ا ما −
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 ما هو مفهوم ا قتصاد الّدائر ؟ −

 ما هي مقّومات ا  تا  "م  املهد ضيح املهد" −

الّدةلية الناجحة في مجال ا  تا  م  املهد ضيح املهد ةا قتصاد الّتجارب هي أهّم  ما −

 الّدائر ؟

 :أهّمية الّدراسة    .2.1

وتتس ي الّدراسة أهّميتها م  أهّمية ا شكالية التي ودرسها، ةالتي وروبط أساسا بمقدرة 

بحث ع  طرق لاا نسان علح وحقي  ر اه  ةالحفاظ علح بيئت  في آن ةاحد، ةذلك م   الل 

بيعية، كما وا ز أهّمية 
ّ
جد دة ةأساليب حد  ة ةمبتترة لتقليل النفا ات ةاألضرار علح البئة الط

 الّدراسة م   الل عرض وجارب  اجحة في التحّول  حو ها  الفلسفة.

 :أهداف الّدراسة     .3.1

ضيح   املهد نهدف م   الل ها  الّدراسة ضيح ووضير معالم الفلسفة الجد دة لإل تا  "م

املهد"، با ضا ة ضيح ضبراز مدا  جاحها في وحويل املمارسات ا  تاجية ةتها بها بشكل  حا ظ علح 

البيئة الطبيعية ةيضم   فس مستوا الّر ا  لإلنسان م   الل ولبية احتياجاو  العصرية، كما 

محّل األ ما   الفلسفة نهدف ضيح محاكاة التجارب في هاا الجال ةمعر ة ما ضذا أمتننا ضحالل ها 

 ا  تاجية ا لية ة   ما و بت  ها  التجارب.

 هيكل الّدراسة:      .4.1

لدةاعي البحث في املوضوع ةوماشيا مع  صائص  قمنا بتقسيم  ضيح محوري : حيث حاةلنا 

ا ضا ة في الحور األّةل أّن  وّضح معالم الفلسفة الجد دة لال تا  ة   "م  املهد ضيح املهد"، هاا ب

اني قمنا بتحليل أهّم التجارب الّدةلية ملؤّسسات ضيح مقّوما
ّ
ت ا قتصاد الّدائر ، ةفي الحور ال 

ل م  النفا ات ةتسمر بتدةيرها بشكل 
ّ
طّبقت ها  الفلسفة ةجّسدت منتجات ةا ما  ض تاجية وقل

 مستمّر.

 :فلسفة اإلنتاج من املهد إلى املهد واالقتصاد الّدائري        .2

 متننددددددددا ان نسددددددددتمّر فددددددددي ا  تددددددددا  با  مددددددددا  الحاليددددددددة ة دددددددد  مددددددددا لطاملددددددددا ُ طددددددددرح التسددددددددا ل: هددددددددل 

ددددددري  فددددددي 
ّ
بددددددد  البيئددددددة الطبيعيددددددة مدددددد  عدددددددم وقّبددددددل لددددددالك؟ ةهدددددداا مددددددا عمددددددل عليدددددد  العد ددددددد مدددددد  املفت

ُ
و

شدددددددّتى الجدددددددا ت،  اصدددددددة بعدددددددد ضعدددددددادة الّنظدددددددر فدددددددي تعددددددداريف التنميدددددددة ا قتصددددددداد ة ةوركيددددددد  ا هتمدددددددام 
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بيعيدددددددة، ةهدددددددو مدددددددا أكثددددددد  بعثارهدددددددا علدددددددح
ّ
جعدددددددل أ كدددددددارا جد ددددددددة وخدددددددر  للواجهدددددددة، ةمددددددد  بي هدددددددا  البيئدددددددة الط

ز علح ت يي  أ ما  ا  تا  بشكل    مّس مستوا املعيشة.
ّ
 األ كار التي ورك

 :اإلنتاج األنظف   .1.2

" مع منصف ال ما ينيات م  القرن Cleaner Productionظهرت  ترة ا  تا  األ ظف "

نفا ات. ةتعتا   ترة ا  تا  األ ظف التتنولوجيات منخفضة أة عد مة ال املاض ي لتحل محل  ترة

 . (104، ص2011)راش ي، أكث  شمو ، ألنها وتضم  املنظومة الصناعية برمتها ةومتد ضيح املنتج 

دها م  
ّ
ةيعتا  ا  تا  األ ظف الطريقة امل لح لتقليل أة ضزالة النفا ات الخطرة بتجنب وول

املفهوم،  في حين تستخدم األمم املتحدة الك عدة مصطلحات تستعمل لوصف هاا املصدر. ةهن

كلمة "ا  تا  األ ظف"،  جد الو  ات املتحدة األمريتية تستخدم عبارة "منع التلوث"، ةاليابان 

ابتترت مصطلح "ا  تاجية الخضراء"، ةالدةل األةربية تستخدم كلمة "وخفيض النفا ات". غي  

خفيض النفا ات الخطرة الناوجة ع  العملية ا  ع   ترة ةاحدة شائعة أ  ةهي وأن جميعها تع

ِّ  الشركةالتحويلة مما 
ّ
م  التقليل م  وكاليف ضدارة النفا ات ةوأثي ها علح البيئة، ةيشجع   مت

ا  تا  األ ظف علح زيادة التفاءة، كما  ركز علح وخفيض النفا ات ةاست الل املصادر  الل 

تعبئة املنتج ةتسويق ، ةهاا  م ل الت يي  األساس ي في  تا  في: التصميم، الّتكوي  ةحتى عمليات ا  

 آلية وفتي  الصناعة حول  طط ض تاجها ةعملياتها. 

بأ    1990( سنة PNUDالا  امج البيئي لألمم املتحدة ) األ ظف بواسطةةيعّرف ا  تا  

وارد ت ةالخدمات بهدف وقليل استهالك امل"التطوير املستمر في العمليات الصناعية ةاملنتجا

الطبيعية، ةمنع ولوث الهواء ةاملاء ةالت بة عند املنبع، ةذلك لتقليل الخاطر التي وتعرض لها 

ل الشكل التايي وقنيات ا  تا  األ ظف ، (109ص، 206)محمد الحجار، البشرية ةالبيئة"
ّ
ةيم 

 الختلفة عا  مراحل حياة املنتج.

تعامل مع مصدر املشكلة )الوقا ة م  يجية ةقائية بيئية واأل ظف ضست اوةيعد ا  تا  

( بعتس طرق التعامل مع اآلثار ةالنتائج )املعالجة عند نها ة العملية أة املعالجة ضيح آ ر … التلوث

. ةهو أ ضا منهجية ة طوة عملية للتوج   حو التنمية املستدامة (2015)الخور ،  التصحيحية(

املستقبلية للخطر أة استن اف مواردها(، اجات الجيل الحايي بدةن تعريض األجيال )وحقي  احتي
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ةذلك بالسماح للصناعات ةمزةد  الخدمات بإ تا  أكا  ةبمواد  ام ةطاقة أقل، ةبالتايي  فا ات 

.
ً
 ةاقتصاد ا

ً
 بيئيا
ً
 ةا بعاثات أقل، ةبشكل طبيعي وأثي  بيئي أقل ةاستدامة أكا  ةجعل  منطقيا

صناعية: اإلنتاج األنظف في املؤسسة ال1ل الشك  

 
Source: Stéphane LE POCHAT, Intégration de l’éco-conception dans les PME, Thèse 

doctorat, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers Centre de Paris, 2005, p29 
 

بتقليددددددددددددل التلدددددددددددّوث مدددددددددددد   ظهدددددددددددر مددددددددددد   ددددددددددددالل الشدددددددددددكل أّن وقنيددددددددددددات ا  تدددددددددددا  األ ظددددددددددددف تهدددددددددددتّم 

ليددددددل مدددددد  العددددددوادم ةورشدددددديد اسددددددتهالك املددددددوارد أثندددددداء عمليددددددة التحويددددددل ةا  تددددددا ، ةفددددددي املصدددددددر، ةالتق

فددددددات ةودددددددةير ةرسددددددكلة املددددددواد القابلددددددة 
ّ
ددددددز علددددددح الخرجددددددات بالتقليددددددل مدددددد  النفا ددددددات ةالخل

ّ
األ يدددددد  ورك

  لي:  لإلعادة ضيح دةرة ا  تا . ةيمت  ضجمال  وائد وبّني ها  الوظيفة  يما

 ي عمليات التصميم؛دمج ا هتمامات البيئية ف 

 د النفا ات الخطرة ةمنع ا نسكابات ةا  بعاث العرضية لها؛ ضزالة أة
ّ
 وخفيض وول

 وخفيض تعّرض العمال ةالعامة للمخاطر، ةوخفيض املؤثرات علح الصحة؛ 

 م ها؛ وخفيض التكاليف املتعلقة بإدارة املواد ةالنفا ات الخطرة ةعملية التخلص 

   قدان املنتو  ةورشيد استهالك املواد الخام ةالطاقة؛تعزيز التفاءة ةاملنع م  

  وخفدددددددددديض التددددددددددأثي ات البيئيددددددددددة مدددددددددد   ددددددددددالل دةرة حيدددددددددداة املنتددددددددددو ، مدددددددددد  مرحلددددددددددة اسددددددددددتخالص

 املواد الخام، مرةرا با ستخدام األم ل لها ضيح مرحلة ضوال ها بشكل نهائي.
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 :لى املهد"ظف إلى فلسفة "من املهد إاالنتقال من االنتاج األن    .2.2

قوم وقنيات ا  تا  األ ظف أة ا  تا  الصد   للبيئة علح الحّد م  التلوث ةوتبع  م  و

املنبع ضيح املصّب، أ  م  كو   موادا أّةلية أة باألحرا م  كو   وصميما ضيح ولف  ةا ست ناء عن  في 

املنظور،  ت ضم   لسفة دةرة حياة املنتج ة   هااشكل  فا ات  تّم ودةيرها؛ ةوندر  ها  التقنيا

حد"، غي  أّن ها  الفلسفة وّم وطويرها في ضطار وزا د الخاةف 
ّ
ةالا  أطل  علي  "م  املهد ضيح الل

فات علح البيئة.
ّ
 م  اآلثار الّسلبية للمخل

ةيمت  التعامل مع موضوع التلّوث با عتماد علح ةجهات  ظر مختلفة، حيث  صّر 

مليات ا  تا    تعدةا كونها عمليات وحويل مواد طبيعية تجون التبار ةرّةاد األعمال علح أّن عاملن

ضيح منتجات مفيدة لراحة ةر اهية ا نسان، ةيعملون علح تعظيم األرباح ة قا ملبدأ " دع  يعمل 

 دع   مّر".

رف بينما وظهر اآلراء املناةئة ملنظور تعظيم األرباح علح حساب البيئة، حي
ّ
ر هاا الط

ّ
ث  نظ

 
ّ
  عملية استن اف ملوارد طبيعية ةإحداث  لل في التواز ات البيئية ةالتنوع ضيح األمر علح أ 

البيولوجي، ةالا   ؤّد    محالة ضيح تهد د حياة ا نسان، ةبالّتايي  الّرأ   نطو  علح ت يي  املبدأ 

 الساب  ضيح "دع  يعمل دع   مّر ضن كان    ضّر".

 
ّ
نا القول أّن ا شكالية كبي ة، حيث    مت  ةبالّنظر ضيح األمر بموضوعية  متن ؛ غي  أ 

وخّيل عالم بدةن سيارات أة حا الت أة منتجات صناعية صارت وجاةر ا نسان ة   متن  العيش 

بدةنها، بمعني أّن التسا ل التبي  هو: هل ا نسان علح استعداد للتنازل ع  الّر اهية التي وخلقها 

لجواب طبعا سيكون بدد" "، ةعلي  ظهرت  لسفة جد دة عملية ا  تا  في سبيل حما ة بيئت ؟ ا

فات ا  تا ، 
ّ
قائمة علح مبدأ عدم التقليل م  ر اهية ا نسان ةالتقليل م  الخاطر البيئية لخل

 ها  الفلسفة هي  لسفة ا  تا  "م  املهد ضيح املهد".    

علح التوايي  ةهما  Michael Braungartة  William McDonoughقّدم   2002في سنة 

مهندس أمريكي ةكيميائي أملاني، قّدما  لسفة صناعية جد دة تسّمى  لسفة "م  املهد ضيح املهد" 

". ةتعتمد ها  الفلسفة علح وطوير أ ما  التصنيع  Cradle to Cradleةيقت حانها في كتاب بعنوان"

ف
ّ
بات ات العملية الصناعية مفيدة للبيئة، ةذةإدارة  واوجها بحيث وكون مخل

ّ
لك عا  وخلي  ُمرك

ل ةم ا ة للت بة ةالنبات كالسماد التيميائي. ضضا ة لتبني  طط ذكية في 
ّ
كيميائية سهلة التحل
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وصميم مدن ةمجمعات سكا ية ةصناعية وتكامل  يها الصناعة مع البيئة. ةيدعوا الكاوبان للوعي 

     وجد "بعيد
ّ
.. ألن اآلبحقيقة أ 

ً
ثار عائدة علينا  ح  سكان هاا " حينما  لقي بش يء ما بعيدا

، 2009) قي ،  الكوكب في ال ها ة، ةأن  درك أن التخفيف م  الضررر ليس ض جازا.. أل   ل   ل ي 

 .(10ص

حد" ضيح 
ّ
 باملقت حات ةاآلليات التي وصّب في التوّج  م  "م  املهد ضيح الل

ً
كان التتاب حا ال

 ال   الحصر،  إن الفوسفات املعدني يستخدم   "م  املهد ضيح املهد". علح سبيل املالتوّج 

لتخصيب ةتسميد الت بة؛ لتّ  عملية استخرا  الفوسفات م  محاجر  هي عملية مضرة بالبيئة، 

لقى في البحار لتلوث البيئة املائية ةتهّدد 
ُ
رف املقابل  إن ميا  الصرف الصحي التي و

ّ
ةعلح الط

 بهاا الفوسفات؛ ة الّصح
ً
التصرف املنطقي في ها  الحالة أن  تم ودةير ميا  ة البشرية غنية جدا

الصرف الصحي  ستخالص كل العناصر العضوية م ها  يما وبقى محاجر الفوسفات بدةن وتسي  

، ةعلح  فس النمط  متننا وصميم عبوات سوائلنا ةأكياسنا (McDonough, 202, P73)  ة  ولويث

 الحاجة لها أة وتم ضعادة ودةيرها بسهولة. اثنا ةمالبسنا بحيث وتحلل عند ا تهاء ةمواد أث

ةكا ت م  بين ا شكاليات التي وّم معالجتها في التتاب هي التتاب في حّد ذاو ، ةكان التسا ل 

ريقة التي  تّم م   اللها التقليل م  اآلثار السلبية للتتب علح البيئة؟ هاا م  
ّ
حول: ما هي الط

اب الّصد   للبيئة؟ ةهنا يشرح الكاوبان أّن استبدال جهة، ةم  جهة أ را ما هي مواصفات التت

التتاب الحايي بتتاب معاد التدةير، صفحاو   شنة،  تسّرب الحا  م  ةج  الصفحة ضيح 

هي عملية ونفي الشر  اآل ر ةهو وحقي  السهولة ةالر ا ، ةهو ما  قت حان  ح آ ر ،ظهرها...ضي

الورق برقائ  بالستيتية أة مبلمرات   ع بواسطت  كتابهما أصال، ةهو استبدال بد ال عن  صن

أّن األحبار مصنوعة م  مواد غي   ابالكلور، كم حتا  معها ألن  قطع أ  شجرة، ة  أن  بيضها 

سامة ةيمت  غسلها بواسطة عملية كيميائية بسيطة أة بماء شد د السخو ة.. ةيمتننا في أ  

، أّما ع  ال الف  هو مصنوع م  طبقة استعمال محلول الحا  ذاو  لنفس ال رض الحالتين ضعادة

 م   فس املبلمرات البالستيتية ةالصمغ الا  ثبتت ب  الصفحات مصنوع م  مواد 
ً
أشد سمكا

مقاربة بحيث أن التتاب بسر   مت  ضعادو  ضيح الناشر، ليقوم بتفتيك مادو  ةوحويل  لتتاب 

 مرات، ةليس رمي  مع النفا ات. جد د بنفس الجودة بعد

 هدددددددو أّن البيئدددددددة ضن الّفددددددد
ً
رق األساسددددددد ي بدددددددين هدددددددا  الفلسدددددددفة البيئيدددددددة ةبدددددددين األسدددددددلوب املّتبدددددددع حاليدددددددا

جاددددددددد  هدددددددددا  
ُ
 عندددددددددد التيا دددددددددات الصدددددددددناعية التاددددددددد ا، كمدددددددددا أّن األ ظمدددددددددة ةالقدددددددددوا ين   و

ً
ل هّمدددددددددا

ّ
  تشدددددددددك
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جاهدددددددددات،  الشدددددددددركات التاددددددددد ا وخشددددددددد ى ت ييددددددددد
ّ
  أ مدددددددددا  عملهدددددددددا ألن التيا دددددددددات علدددددددددح سدددددددددلك هدددددددددا  ا و

الدددددددددة رات مدددددددد  األبحدددددددداث ةالت ييدددددددد  ا دار ؛ لتدددددددد  الحقيقددددددددة املدهشددددددددة أن  ذلددددددددك سدددددددديكلفها مال ددددددددين

 ةاقعيدددددددددة لشددددددددددركات مددددددددد  قبيددددددددددل 
ً
كسدددددددددبت أضددددددددددعاف مدددددددددا  سددددددددددرو  ةة ددددددددددرت  BPة M3هنددددددددداك قصصددددددددددا

 .(2009) قي ،  مليارات في مقابل وبّني سياسات ض تاجية  ضراء

 :إلى املهدعالمات التصنيف من املهد      .3.2

شركة  Michael Braungartة  William McDonoughأنشأ كّل م   1995سنة 

" في منتجاتها ةعملياتها Cradle to Cradleاستشارية ملساعدة املنتجين علح ضدما   لسفة ا  تا  "

للقضاء علح مفهوم النفا ات م   الل التصميم املبتتر ةوّم تسميتها ة   الحرةف األةيح م  

 Cradle to Cradle Products، ةوصدر ها  الشهادات ع  معهد  MBADCا ضسميهم

Innovation Institute. 

ما  MADCةوقوم 
ّ
بمنر شهادات وصنيف ملنتجات شركات عاملية منا ذلك الوقت، ةوضع سل

 ملنر ها  الشهادات ة   شرة  موضوعة مسبقا كما  بّين  الجدةل الّتايي:

م شهادات "من ا :1الجدول 
ّ
 ملهد إلى املهد"سل

 الشرة  الشهادة

C2C 

 القاعد 

 ةالبيئية؛ البشرية للصحة املضّرة املواد وّم وقييم جميع •0.01 املنتج في الکیمیائیة    تعّدا معّدل املواد• 

 ات  •
ّ
 ات التقنية ةإعادة وركيب امل ا

ّ
 املواد کا ة لتحسين است اويجيةةجود •العضوية؛  تّم ودةير امل ا

 املتبقیة؛ ئیةالکیمیا

 الصلة. ذات املواد أة الفينيل ةالكلورةبري ، لوريدك معّدل صفر م  بويي •

C2C  

ي  الفض ّ

ر كّل شرة  املستوا  •
ّ
 %50معّدل ضعادة ا ستخدام = •                            الّساب ؛  وو 

زمة •
ّ
اقة الال

ّ
 مبادةضع •                     للتصنيع؛  ةضع حّد أقص ى للط

ّ
 ركة؛ئ ووجيهية  دارة امليا  في الش

 املتجددة؛ الطاقة  درا  است اويجية ةةضع الطاقة مصادر وصنيف•

قيلة الّسامة  •
ّ
 .0.01% (Pb, Hg, Cd, Cr+6)   تعّدا معّدل الهيدرةكاربو ات املهلجنة ةاملعادن ال 

C2C 

 الاهبي

ر كّل الشرة  في املستويين الّسابقين؛        •
ّ
 في املنتج؛ م  املستوا األحمرعدم ةجود مواد كيميائية •           وو 

ة  عادة استخدام املنتج ةإغالق الحلقة؛        •
ّ
 ؛%65معّدل ضعادة ا ستخدام =  •ةضع  ط

اقة املتجّددة = •
ّ
ة ضجراء عمليات ودقي   دارة امليا  ةممارسات املسؤةلي •؛               %50معّدل استخدام الط

 ا جتماعية.

C2C 

 البالوين

ر •
ّ
رة  في املستويات الّسابقة؛                  وو 

ّ
ة ضعادة ا ستخدام ةإغالق الحلقة؛•كّل الش

ّ
 ونفيا  ط

اقة املتجّددة = •؛                      %80معّدل ضعادة ا ستخدام =  •
ّ
ي  ستخدام الط

ّ
، ةمعّدل %100املعّدل التل
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ودابي  مبتترة لحفظ ةوحسين  وعية امليا ، ةإومام اوخاذ •؛             %50لة التوريد=استخدامها في سلس

 ضجراءات الحصول علح شهادة املسؤةلية ا جتماعية.

Source: from http://www.c2cproducts.com, 05-01-2019, 14:10 

 :ية وحفاظ على البيئةي إرضاء للرأسمالاالقتصاد الّدائر     .4.2

ن مفهوم ا قتصاد الدائر  هو مفهوم حد ث ضيح حد ما، ةلم تستقّر تعاريف  بعد، ةيروبط ض

هاا املفهوم بأعمال مؤسسة ماك آرثر، ةمع ذلك،  قد وم وطوير التجارب املتعلقة با قتصاد 

 ,Galoud)   القرن الحاد  ةالعشري الدائر  في مختلف أ حاء العالم منا أةائل العقد األةل م

2016, P02). 

 :  مو   1تعّرف مؤّسسة ماك آرثر
ّ
ذ  دائر   بني رأس املال ا قتصاد الّدائر  علح أ 

، أة  ظام اقتصاد  حيث  تم وداةل املنتجات ةالخدمات في لطبيعي ةا جتماعيا قتصاد  ةا

 حلقات م لقة أة "دةرات".

ةيتمي  ا قتصاد الدائر  بأ   اقتصاد  جدد التصميم، بهدف ا حتفاظ بأقص ى قدر ممت  

املنتجات  ضيح ضنشاء  ظام يسمر بإطالة دةرة حياةم  القيمة م  املنتجات ةاألجزاء ةاملواد، ةيهدف 

  Kraaijenhagen)   ةإعادة استخدامها بشكل أم ل، ةوجد دها ةإعادة وصنيعها ةإعادة ودةيرها

2016, P4). 

  بد ل  قتصاد  طي وقليد  WRAPةالنفا ات )ةيعّر   بر امج وطوير املوارد              
ّ
( علح أ 

ةيحاةل استخرا   حا ظ علح املوارد املستخدمة ألطول  ت ة ممتنة،  )صنع، استخدام ةالتخلص(

القيمة القصوا م ها أثناء ا ستخدام، ثم است داد ةوجد د املنتجات ةاملواد في نها ة كل  دمة 

 .2الحياة

الا  امج ضيح أّن  ةأشار

ا قتصاد الدائر  سيعزز م  

القدرة التنا سية الصناعية 

، ةسيساهم في  ل   رص عمل

سيد ع  حو تسجيل نسبة أعلح م  ض تاجية املوارد أكان في الدا ل أة الخار ، با ضا ة ضيح ذلك، 

 ةوقليل ا عتماد الطويل األمد علح املواد الخام البتر. 

 جريهددددددددددددددددا بر ددددددددددددددددامج وطدددددددددددددددوير املددددددددددددددددوارد ةالنفا ددددددددددددددددات  أشدددددددددددددددارت األبحدددددددددددددددداث التدددددددددددددددي

(WRAP) أن يسددددددددفر عدددددددد  ميدددددددد ان وجددددددددار   أ دددددددد  بإمكددددددددان ا قتصدددددددداد الدددددددددائر   

مليدددددددددددددار جنيددددددددددددد  اسدددددددددددددت ليني فدددددددددددددي أ حددددددددددددداء ا وحددددددددددددداد األةرةبدددددددددددددي  90 دددددددددددددام   دددددددددددددواز  

شخص ضضافي في قطاع است داد املواد 160000ةووظيف  . 

http://www.c2cproducts.com/
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  استخدام موارد أقل في عمليات التصنيع ةت يي  املمارسات 
ّ
ةيمت  تعريف  أ ضا علح أ 

أة ضعادة النفا ات، ضيح ضعادة استخدام  م ل ضعادة ضصالح  السائدة في التخلص م  املنتج في 

التصنيع أة ضعادة التدةير للمنتج )بمعنى أن املنتجات ةمكو اتها  مت  ضصالحها ةإعادة وصنيعها 

 ةم  ثم استعادتها كمادة  ام للبدء بعملية وصنيع أ را(.

: االقتصاد الّدائري 2الشكل   

 
Source: Delphine Gallaud & Blandine Laperche, Circular Economy: Industrial 

Ecology and Short Supply Chain, First Edition, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, 2016, 

p3 

 :تجارب عاملية ناجحة في تطبيق فلسفة "من املهد إلى املهد"   .3

دددت الفلسددفة الجد ددددة
ّ
فدددي ا  تدددا  "مددد   سددنحاةل هندددا عدددرض مجموعدددة مدد  املؤّسسدددات التدددي وبن

املهددددد"، ةكدددداا ت ييدددد  أ مددددا  اسددددتخدام ةوحويددددل املددددواد األّةليددددة، هدددداا با ضددددا ة ضيددددح الت ييدددد   املهددددد ضيددددح

 الجار  للتصاميم ةالتي تعّد النواة األةيح التي تعتمد عليها ها  الفلسفة.

أقمشة " Backhousenشركة     .1.3  :"Returnityو
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ا عددددددددددام مشددددددددددة املعددددددددددّدة للتصددددددددددميم الدددددددددددا لي منددددددددددشددددددددددركة "باكهدددددددددداةزن" تعمددددددددددل فددددددددددي مجددددددددددال األق

،  متدددددددددد  ا جدددددددددداد أقمشددددددددددتها فددددددددددي قاعددددددددددات أةبددددددددددرا  يينددددددددددا، فددددددددددي املسددددددددددارح، فددددددددددي قاعددددددددددات الحفددددددددددالت 1849

 املوسيقية، في الفنادق ةغي ها.

 Environmental Protection Encouragementطدددددّورت "باكهددددداةزن" بالتعددددداةن مدددددع )

Agencyسلسدددددددددلة أقمشدددددددددة الدددددددددد ،)"Returnity"لحيددددددددداة   املهدددددددددد ضيدددددددددح املهدددددددددد" فدددددددددي دةرة اة ددددددددد  أسدددددددددس مددددددددد

التقنيدددددددددة، حيددددددددددث  دددددددددتّم التبددددددددددادل التقندددددددددّي ةالفّعددددددددددال للمددددددددددواد 

بطريقددددددددددددة تشددددددددددددب  دةرات نشددددددددددددا  الطبيعددددددددددددة، مدددددددددددد   ددددددددددددالل 

سددددددتمّر، 
ُ
حفددددددظ املددددددواد الصددددددناعية دا ددددددل دائددددددرة التدددددددةير امل

ةعندددددددددد ا  تهددددددددداء مددددددددد  اسدددددددددتعمال القمدددددددددا ،  متددددددددد  ضعادوددددددددد  

 للمصّنع لعملّية ضعادة ودةير كاملة.

شدددددددددددددددفا ية، كامدددددددددددددددل ال EPEAحت"باكهدددددددددددددداةزن" الددددددددددددددددمن

نتهددددددددددددددا مدددددددددددددد   حددددددددددددددص ةوقيدددددددددددددديم جميددددددددددددددع املددددددددددددددواّد 
ّ
ةبددددددددددددددالك مت

التيميائيددددددددة فددددددددي منتجاتهددددددددا، ةهتدددددددداا كددددددددان با مكددددددددان وقددددددددد ر 

 مدا وأثي  املنتج ةوحسين  في كل مراحل ض تاج .

جميدددددددددددع املدددددددددددواّد الخددددددددددداّم ةمكو دددددددددددات األقمشدددددددددددة آمندددددددددددة لصدددددددددددّحة ا نسدددددددددددان ةالبيئدددددددددددة فدددددددددددي جميدددددددددددع 

ة حياتهدددددددددا التقنيدددددددددة ةإعدددددددددادة وددددددددددةيرها مددددددددد  مراحدددددددددل اسدددددددددتخدامها، ةمراحدددددددددل دةر  مراحدددددددددل وصدددددددددنيعها،

جد ددددددددد فددددددددي الصددددددددناعة، ض تددددددددا  األقمشددددددددة املصددددددددنوعة مدددددددد  البوليسددددددددت  املعدددددددداد ودددددددددةير  بشددددددددكل كامددددددددل 

 ضدددددددددع لعمليدددددددددة م دددددددددبط لهدددددددددب مددددددددد   دددددددددوع جد دددددددددد، ةعلدددددددددح  دددددددددالف اسدددددددددتخدام م بطدددددددددات اللهدددددددددب التدددددددددي 

سدددددددتخدمين، كمدددددددا تسدددددددتوفي جميددددددددع تسدددددددتخدم اليدددددددوم،  دددددددإن هدددددددا  الطريقدددددددة وحددددددددا ظ علدددددددح  دددددددحة امل

 عا ي  املطلوبة قا و ًيا.امل

هدددددددددي دليدددددددددل علدددددددددح ضمكا يدددددددددة قيدددددددددام الصدددددددددناعة العامليدددددددددة بإ تدددددددددا   "Returnity"سلسدددددددددلة أقمشدددددددددة 

ةاملسدددددددددددتلهم مددددددددددد   ذة قددددددددددددرة ونا سدددددددددددّية ةجدددددددددددودة عاليدددددددددددة،  أ دددددددددددا بعدددددددددددين ا عتبدددددددددددار  دددددددددددّحة ا نسدددددددددددان،

هبي  "Returnity"الطبيعدددددددة. ةحصدددددددلت سلسدددددددلة أقمشدددددددة  وصدددددددميم ةعبقرّيدددددددة
ّ
 Cradleاملعيدددددددار الدددددددا

to Cradle Gold. 

فكيــــع وةعــــادة كرســــصم مصــــّمم للت  Herman Miller (Mirra Chairشــــركة     .2.3

 :التدوير(

http://www.returnity.at/ueber_returnity.php?lang=en
http://www.returnity.at/ueber_returnity.php?lang=en
http://www.c2ccertified.com/
http://www.c2ccertified.com/
http://www.c2ccertified.com/
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 (C2C) قدررت هي مدان ميلدر، ةهدي مدورد أثداث متتبدي، ونفيدا برةووكدول وصدميم املهدد ضيدح املهدد

أثندداء وصددميم كرسدد ي متتبهددا املتوسددط املسددتوا،  قامددت بإ تددا  أةل كرسدد ي صددد   للبيئددة ةمكددون مدد  

 (.Schoch, 1996, P165) ةا مواد  مت  ضعادة ودةيرها ضيح ما   نه

PVC (Polyvinyl Chloride )لفتددرة علددح أّن مسددا د التراسدد ي كا ددت وصددنع مدد  مددادة ةوقددوم ا

 الضارة علح الصحة ةالسيئة بالنسبة للبيئة، ةقد وم ضستبدال ها  املادة بمواد  الية م  امللوثات.

لدديها عد دد الخصدائص ةهدي مدادة  TPU Thermoplastic polyurethane ةكان الحّل هو مادة

 (.Nguyen, 2009, P412)ها اكر م الهاّمة ةالت  

 املرة ة في درجة حرارة منخفضة؛ -

ددددددددددددحوم امليترةبدددددددددددداتمقاةمدددددددددددة  -
ّ
، األحمدددددددددددداض، الّزيددددددددددددوت، الش

 ةاملا بات؛

 مقاةم ألشعة الشمس  وق البنفسجية؛ -

 مقاةم للتعكل ةالتالش ي ةالّصدمات الخدة ؛- -

 .رارة العاليةالقدرة علح التحّمل في درجات الح -

 لتحلل ةإعادة التدةير؛بدةن رائحة ةقابل ل -

 .   حتو  علح الكلور  -

ةقدددد اسددددتخدمت شددددركة هي مدددان ميلددددر هددددا  الفلسدددفة فددددي صددددناعة سلسدددلة كراسدددد ي مدددد  عالمددددة 

Mirra Chair  ةالتي وتمّي  بقدرتها علح التحّمل، التفتيك ةإعادة ا ستخدام ضيح ما نها ة في منتجدات

دددركة مددد  ضيدددح سدددماد، ةهدددو جدددوهر  لسدددفة " مددد  ا أ دددرا أة وحويلهدددا
ّ
ملهدددد ضيدددح املهدددد" ةالتدددي حصدددلت الش

 .Cradle to Cradle Silver اللها علح التصنيف: 

 : Methodشركة     .3.3

Method  هددددددي شددددددركة مسددددددتلزمات وجميددددددل ةمددددددواد ونظيددددددف

وأّسسدددددت  ،gold Cradle to Cradleولقدددددت املعيدددددار الددددداهبي 

، ةبدددددددددددأت 2000سددددددددددكو عددددددددددام فددددددددددي سددددددددددان  رانسي Methodشددددددددددركة 

حصدل  2008، ةفدي عدام 2006عدام  Cradle to CradleSMعملّيدة 

 .SMver Cradle to CradleSilعشرةن منتًجا علح املعيار الفض ي 

http://methodhome.com/
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الطريقددددددددة التددددددددي وندددددددددتج بهددددددددا منتجدددددددددات الشددددددددركة وتضددددددددّم  البحدددددددددث عدددددددد  مدددددددددواد آمنددددددددة لإلنسدددددددددان 

دددددددل صدددددددميم  راعدددددددي نها دددددددة حيددددددداة املندددددددتج )ضعدددددددادة الةللبيئدددددددة، ةجعدددددددل الت
ّ
، ةمدددددددا سدددددددماد ضيدددددددحتددددددددةير، التحل

ضيددددددح ذلددددددك(، اسددددددتخدام الطاقددددددة املتجددددددّددة، وددددددو ي  الطاقددددددة ةامليددددددا  فددددددي كددددددل مراحددددددل عمليددددددة ا  تددددددا ، 

 ةوحّمل املسؤةلية ا جتماعية. 

فدددددي البحدددددث عددددد  وتنولوجيدددددات بيئيدددددة مبتتدددددرة ةتعمدددددل علدددددح وقيددددديم "Method" اليدددددوم، ونشددددد ل

  .ور بيئيّ ليات التصنيع ةاملواد املستخدمة م  منظعم

مددددد  البالسدددددتيك املعددددداد وددددددةير  باسدددددتمرار، ةبالتدددددايي،  دددددإن  %100مصدددددنوعة  "Method"منتجددددات 

الت ي  م  األبحاث لتطوير منتجات ذات معيار "م  املهدد ضيدح املهدد" تسدعح 

ة وددةير للع ور علح مواد  صدقة لبطاقدات املنتجدات   وضدّر بإمكا يدة ضعداد

 .3ها  املنتجات

للتنظيدف مصدنوعة مد  مدواد وتحلدل بيولوجًيدا  "Method"منتجات 

ةغيدد  سدددامة، كددل مكو دددات منتجاتهددا مفّصدددلة فددي موقعهدددا علددح ا  ت  دددت، ةفدددي 

بعددددض الحددددا ت، ُ ر دددد  شددددرح عدددد  ال ددددرض مدددد  ةراء اسددددتخدام هددددا  املددددواد 

 .1ةأسباب ذلك

ها ات التربون ةهي تعمل علح تشدجيع مسدت مريت يي  مشرةع مواز ة ا بعاث "Method"قّررت  

علح استخدام الطاقة املتجددة. ةفي الوقدت  فسد ، وواصدل الشدركة ومويدل مشداريع ملواز دة ا بعاثدات 

التربددون الناوجدددة عدد  عمليدددات ا  تددا ،  قدددل العمددال، ةوجميدددع  قليددات الشدددركة. ةمدد   دددالل وحسدددين 

دركة علدح املعيدارمشداريع الطاقدة املتجدددة فدي مرا قهدا ةاملبدادرة 
ّ
 siteb(C2C We(    لهدا، حصدلت الش

 القميص األول املصّمم لإلنسان والذي يتحلل إلى سماد  Trigemaشركة      .4.3

التددددنس قمصددددان رياضددددية ةملالبددددس هددددي الشددددركة املصددددنعة ل وريجيمددددا

ا في مجال البيئدة ةالجتمدع. مد  األم لدة  ،التا ا في أملا يا
ً
ةالتي أثبتت نشاط

علددح ذلددك التدد ام الشددركة بمواصددلة ض تددا  املنسددوجات فددي أملا يددا ةعدددم  قددل 

ا  تا  ضيح مصانع في أ حاء العالم، كما وفعل معظدم الشدركات فدي العدالم، 

                                           

 

 

http://www.treehugger.com/sustainable-fashion/trigema-develops-biodegradable-t-shirt.html
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 . ليين ألبناء موظفيها الحاكما تعهدت أن وو ر عمال

لتطددوير أةل قمدديص فدددي العددالم  تحلددل لسدددماد  EPEA، تعددداةن كددل مدد  وريجيمدددا ة2005فددي عددام 

امللو ددة )األصددباو(، ةاملددواد املناسددبة   تددا  القمدديص،  ةاملددواد الخيددو  EPEA  بطريقددة آمنددة، ا تددارت

 .radleSM"."Cradle to Cالتي  مت  أن وتحلل ضيح سماد بحسب معا ي  التصميم

القميص وطدوير  يدو  مميد ة مد   دالل تعداةن مسدت مر  وريجيمدا، اسدتناًدا ضيدح  شمل وطوير

، ةبعددد أن وددّم ا تبددار املددواّد كيميائًيددا لددتالئم لإلنسددان ةالبيئددة. هددا  العمليددة كا دددت EPEA ادد ة علمدداء 

 .ابة املنتجبفحص ةوتبع كّل مراحل ا  تا ، الت ةيد ةرق EPEAممتنة بسبب سماح وريجيما لد

هدددي أةل قمددديص فدددي العدددالم  أ دددا بعدددين ا عتبدددار سدددالمة ة دددحة املسدددتهلتين، بسدددبب  ةالنتيجدددة

 استخدام مكّو ات بيولوجية  قط، سيتحلل القميص لي دة غااء للبيئة.

علددددح الددددّرغم مدددد  أن سددددعر القمدددديص  ددددوق املعددددّدل، ض  أ دددد  لددددو أ ددددا ا بعددددين ا عتبددددار األضددددرار 

 السعر منخفًضا جًدا. نتجات األ را، سيصبرالناجمة ع  دةرة حياة امل

دددل 
ّ
   دددزال املشدددرةع قيدددد البحدددث مددد  أجدددل وصدددنيع قطدددع، م دددل الجدددّرارات ةاألزرار القابلدددة للتحل

 .بيولوجًيا، ةوطوير مكو ات بالستيتية مصنوعة م  النباوات

 تجربة جزائرية ناشئة في االقتصاد الّدائري   Tonicشركة     .5.3

للمجمددع الجزائددر   ركة عموميددة جزائريددة وابعددةشددركة وو يددك هددي شدد

بددددرأس مددددال  قددددّدر  2011للتخصصددددات التيمياةيددددة بتيبددددازة وأسسددددت سددددنة 

ل حدددوايي  30بددددد
ّ
عامدددل، وقدددوم بعمليدددات ض تدددا  الدددورق  2400مليدددار د  ةتشددد 

 ةالتعبئة ةالت ليف.

ملسددتخدم، ك يدد ا باسددت جاع ةوحويددل النفا ددات املكّو ددة أساسددا مدد  الددورق ا هددا  الشددركةةتهددتّم 

  خرا  في أنشطة ذات عالقة بحما ة البيئية ةا قتصاد الّدائر .هاا با ضا ة ضيح ا  

ألدددددف طددددد  مددددد  النفا دددددات الورقيدددددة بمختلدددددف أ واعهدددددا مددددد   100وقدددددوم وو يدددددك باسدددددت جاع زهددددداء 

ألدددف طددد   100ألدددف ة 80مختلدددف ة  دددات الدددوط ، ةوتتفدددل هدددا  املؤسسدددة باسدددت جاع سدددنويا مدددا بدددين 

باملائدة مد   10ق القد م ةالتروون ةغي ها ةهو ما يعدادل ا ات الورقية بما في ذلك الور سنويا م  النف

ةونقسددم ، طدد  سددنويا ألددف 800التميددة ا جماليددة لهاودد  النفا ددات علددح املسددتوا الددوطني املقدددر بنحددو 

عمددددل، ةاحدددددة مخصصددددة طدددد  م  ددددوم ضيددددح ةرشددددتي  100ةحدددددة ا سددددتعادة التددددي وبلددددغ طاقتهددددا ا  تاجيددددة 



 االقتصاد والبيئةمجلـة  40 -25(، ص 2018) 01: ددالعـــ /  01لد املج

 

39 

 

مد  املدوظفين املدؤهلين  بالوحددة عدددلورق املقوا، مجهزة بأحدث املعدات، ةيشت ل للورق ةاآل ر ل

 لفرز ةوكوير الورق.

جهداز الوكالدة الوطنيدة  ضطدارمؤسسدة مصد رة ودم انشدا ها فدي  300وتعاقد املؤّسسة مدع حدوايي 

يدددح جا دددب بعدددض املؤسسدددات العموميدددة لددددعم تشددد يل الشدددباب مكلفدددة باسدددت جاع النفا دددات الورقيدددة ا

 ةالخاصة.

دددددة 
ّ
ةلتددددو ي  امليددددا  الصددددالحة للشدددددرب وقددددوم وو يددددك بمعالجددددة امليدددددا املسددددتعملة مدددد   ددددالل محط

متدد  متّعددبم اليددوم. ةومتدد  هددا  الوحدددة شددركة وو يددك مدد  ضعددادة ودددةير امليددا   5000معالجددة بسددعة 

ا ة ضيددح . ةبا ضدد3م  12-10ضيددح  3م  36  العادمددة ةاسددتعادة األليدداف، ممددا  قلددل مدد  اسددتهالك امليددا  مدد

 .ذلك، تسهم شركة وو يك في وو ي  ميا  الشرب في مد نة بوسماعيل
 

 :خاتمة.  4

مد   ددالل دراسددتنا هدا  ووّصددلنا ضيددح أّن  لسددفة ا  تدا  مدد  "املهددد ضيددح املهدد" هددي  لسددفة علميددة 

دل فدي ضعدادة وصدميم كدّل 
ّ
ا منتجاوندا، ةهداا باعتبدار أّن كدل مد مبنية علح  ظدرة حد  دة، هدا  ا  يد ة وتم 

 دددد ل ضدددم  تعريددددف النفا دددات هددددو  ددداوج عددد   شددددل فدددي التصددددميم، مدددا يعندددي أّن ضعددددادة التصدددميم هددددي 

  لطاملدا بح ندا عندد ، ةكمدا رأ نددا،  دإّن األمدر معّقددد بعدض الشد يء باعتبددار لدزةم ض جدداد 
ّ
مفتداح الحدّل الددا

دددد    تددددا ، ةهنددددا  ظهددددر مشددددكل التكلفددددة، بدددددائل غيدددد  ملّوثددددة للمددددواد التددددي نسددددتخدمها حاليددددا فددددي ا
ّ
غيدددد  أ 

يددددددة 
ّ
عتادددددد  التكدددددداليف البيئيددددددة كددددددالك مدددددد  أهددددددّم مكّو ددددددات التكدددددداليف الكل

ُ
ةبددددددالّنظر مدددددد  زاةيددددددة أشددددددمل ت

للمنتجدددات، ةعليددد   زيددداد بسددديطة فدددي التكددداليف مدددع ضمكا يدددة التددددةير ةا سدددتخدام لعدددّدة مدددّرات  جعدددل 

 ها  املنتجات  ّعالة جّدا.

لت وقنيدات "مد  املهدد ضيدح املهدد" فدي عرضنا لجملة م  التجارب التي أد  كما  لصنا م   الل

منتجاتهددددا أّن هندددداك ضمكا يددددة ة رصددددا كبيدددد ة لنجدددداح هددددا  الفلسددددفة فددددي الواقددددع ةالتحددددّول ضيددددح ا قتصدددداد 

الدددّدائر  مددد   دددالل البددددء بتطبيددد  هدددا  التقنيدددات علدددح املسدددتوا الجزئدددي،  اصدددة فدددي ظدددّل الّدراسدددات 

دود  وجدارب الترسد ي "مد  املهدد ضيدح  ة في علوم كالتيميداء ةالبيولوجيداةا كتشا ات التبي
ّ
... ةهداا مدا أك

  ُيعتادد  وجربددة  ريدددة مدد  حيددث ضمكا يددة وفتيتدد  ةإعددادة اسددتخدام  ةحتددى ودددةير  بشددكل 
ّ
املهددد" ةالددا

  نهائي.
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فددات مدد  أهددّم التجددارب فددي هدداا الجددال، ةذلددك لالوصددال املباشدد
ّ
ر ةتعددّد وجربددة األقمشددة ةاملنظ

ن ةكونهددا مدد  بددين أكثدد  مكّو ددات النفا ددات عددادة، كمددا أّن األ كددار التددي ةالددّدائم لهددا  املنتجددات با نسددا

  تّم م   اللها اعتمادها ةوحويلها م   فا ات ضيح سماد وزيد م  قيمة ها  التقنيات.

  أّن هنداك في الجزائر ةبعد بح نا لم  جد مؤّسسات وتبّنى أ كار ا  تا  م  املهد ضيح املهد، غي

 يددك ةالتددي تسدداهم فددي ودددةير النفا ددات الورقيددة ةوطبيدد  مبددادئ ا قتصدداد جهددودا حسددنة فددي شددركة وو 

الّدائر ، هاا ضضا ة ضيح الشبتة املؤّسسية التي تعمل حولها، ةاملكّو ة أساسا م  مؤّسسدات صد ي ة 

يددددة، زيددددادة علددددح ةمتوّسددددطة منشددددأة فددددي ضطددددار ةكددددا ت دعددددم ةتشدددد يل الشددددباب، ةهددددو مددددا يسددددهم فددددي التنم

 امليا  املستعملة ةوخفيض الهدر في امليا .مساهمتها في ودةير 

 :هوامشالقائمة . 5

، مجلة بيئية جديدة-من املهد.. إلى املهد: نحو فلسفة صناعيةأشرف ضحسان  قي ،  •

 .2009أكتوبر-، سبتما 58، الجلد 5القا لة، العدد 

 لإلعالم، الشركة اللبنا ية ت والحلول اإلنتاج األنظف: التحديام سليمان الخور ، أكر  •

 .2015ةالدراسات، جويلية 

راش ي طارق، ا ستخدام املتكامل للمواصفات العاملية )األ زة( في املؤسسة ا قتصاد ة  •

، SOMIPHOS  لتحقي  التنمية املستدامة: دراسة حالة شركة مناجم الفوسفا  بتبسة

لعلوم ا قتصاد ة ةعلوم التسيي ، جامعة ماكرة ماجستي  في ضطار مدرسة الدكتورا  في ا

 .2011يف، سط

مؤسسة ماك آرثر هي مؤسسة  ي  ة  اصة وقدم املنر مقرها في شيكاغو، وّم ضنشا ها في  •

 ريتيةم. ةهي ةاحدة م  أكا  عشر مؤسسات  ي  ة  اصة في الو  ات املتحدة األ 1978عام 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy, consulté le 
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