
 

: االقتصاد الدائري كمدخل إبداعي للحد من البصمة البیئیة وتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة
  دراسة نظریة وتحلیلیة

Circular Economy as an Innovative Approach to Reduce Environmental Footprint 
and Achieve Sustainable Tourism Development: Theoretical and Analysis Study  

  1بسام سمیر الرمیدي. د

  
                            5/1/2019: القبول                                                                                  29/11/2018: االستالم

   :ملخص
لتأثیرات السلبیة للسیاحة علي البیئة، هدفت الدراسة إلي تحلیل دور االقتصاد الدائري في الحد من البصمة البیئیة، وا

  . وقد اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي والتحلیلي لتحقیق هدف الدراسة. وتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة
وقد توصلت الدراسة إلي أن االقتصاد الدائري یمثل المدخل اإلبداعي واإلستراتیجي للحد من تدهور البیئة الناتج عن 

  .لسلبیة لألنشطة السیاحیة، والحد من البصمة البیئة، وضمان استدامة التنمیة السیاحیةالممارسات ا
  .االقتصاد الدائري، البصمة البیئیة، التنمیة المستدامة، التنمیة السیاحیة المستدامة: الكلمات المفتاحیة

  .jel: XN2 ،XN1 رموز
Abstract:  
The study aimed to analyze the role of the circular economy in reducing the ecological footprint, 
the negative effects of tourism on the environment and achieving sustainable tourism 
development. The researcher relied on the descriptive and analysis approach to achieve the 
objective of the study. The study concluded that the circular economy represents the creative and 
strategic approach to reduce environmental degradation resulting from the negative practices of 
tourism activities, reduce the ecologicalfootprint and ensure the sustainability of tourism 
development. 
Keywords: circular economy, ecological footprint, sustainable development, sustainable tourism 
development. 
 
(JEL) Classification : XN2 ،XN1. 

  

  
  
  
  : مقدمة. 1

ات السعة والخدمات یقوم االقتصاد الخطي علي توافر الطاقة والموارد الطبیعیة بكثافة، ویعتمد علي اقتصادی
كما أن سلع االقتصادیات الخطیة غالبًا من تتحول إلي نفایات في . ستیة العالمیة المعقدة وسلسة التوریدیاللوج
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، ومن ثم فإن االقتصادیات الخطیة تساهم بشكل كبیر بالضغط علي الموارد الطبیعیة باستمرار،  فترة قصیرة جدًا
ر األنظمة البیئیة والطبیعیة كالمیاه والهواء واألراضي من خالل االنبعاثات مما یؤدي إلي استنزافها، وسرعة تدهو 

 ).goo.gl/WH2qBM(الملوثة 

كما أن االستمرار في السلوكیات واالتجاهات اإلنتاجیة واالستهالكیة التي تعدت الحدود الطبیعیة، وما یترتب 
 سعيوبناًء على ذلك . قبل البشریة بأكملهاعلي األنشطة الصناعیة من تأثیرات سلبیة، سیؤدي إلي تهدید مست

بدائل تراعي الحفاظ علي الطبیعة، وال تؤثر سلبًا علي البیئة، وفي  إیجادالكثیرون من العلماء والمتخصصون إلی
ومن بین تلك  .)2018 ؛ مهدي،2016جریدة العرب، ( نفس الوقت تحافظ علي الموارد المتاحة وعدم استنزافها

ویعد المهندس المعماري والبیئي السویسري والتر . خالل الفترة الماضیة هو االقتصاد الدائري البدائل التي ظهرت
من "ستاهیل هو أول من وضع أساس االقتصاد الدائري المرتبط بإعادة استخدام المنتجات، فهو مبتكر قاعدة 

: األولي: إلي مجموعتین هما وتقوم هذه القاعدة علي تقسیم األنشطة االقتصادیة. 1976عام " المهد إلي المهد
تشمل األعمال والعملیات الوقائیة التي تدعم إمكانیة إعادة استخدام كافة األدوات والمباني والجسور التي 

عادة هتجاوزت عمرها االفتراضي، واالستفادة منها أطول فترة ممكن ، بدًال من تركها، وذلك عن طریق اإلصالح وإ
ا الثانیة فتشمل األعمال والعملیات التي تحول المنتجات القدیمة إلي موارد جدیدة أم. التصمیم والتطویر والتحسین

  .)2018؛ مهدي، 2017السعدون، ( عن طریق إعادة استخدام تلك المنتجات في أنشطة جدیدة
 إلي أن االقتصاد الدائري 2015وقد أشار التقریر الصادر عن منتدي االقتصاد العالمي ومؤسسة آلینمكارثر عام 

ووفقًا لتقریر  .ألف فرصة عمل جدیدة 100أكثر من  ق، وسیخل2025سیوفر للعالم تریلیون دوالر بحلول عام 
تریلیون یورو بحلول عام  14المفوضیة األوربیة؛ ستصل عوائد االقتصاد الدائري في االتحاد األوروبي إلي 

؛ قناة 2017السعدون، (لیون طن سنویًا م 450، وسیحد من انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون بما یقارب 2030

  ).2018العربیة، 
وقد اكتسب االقتصاد الدائري أهمیة سیاسیة وتجاریة بفضل مجهودات المنظمات غیر الربحیة، والمنظمات 

ویساهم االقتصاد  ).Unruh, 2018(الحكومیة الدولیة، وعلماء البیئة، والحكومات الوطنیة في مختلف الدول 
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بیر في الحد من تدهور البیئة، واستنزاف مواردها الطبیعیة، والحفاظ علي التنوع البیولوجي، الدائري بشكل ك
  .واالستفادة من النفایات بتحویلها لمشروعات إنتاجیة عمالقة، والحد من مخاطر التغیرات المناخیة

ابیة للسیاحة علي البیئة والجدیر بالذكر أن هناك عالقة وثیقة بین صناعة السیاحة والبیئة، وهناك تأثیرات إیج
من خالل حفاظ األنشطة والممارسات السیاحیة علي البیئة من حیث االهتمام بنظافتها، وعدم تدمیر وتدهور 

كما أن هناك . وتلوث مقوماتها، وعدم اإلخالل بالتوازن البیئي، ومن ثم تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة
الل األنشطة والممارسات السیاحیة الخاطئة التي تؤدي إلي استنزاف تأثیرات سلبیة للسیاحة علي البیئة من خ

  ).2016زعرور، (مقومات البیئة وتدهورها وتدمیرها 
وبناًء علي ذلك؛ یتضح إمكانیة مساهمة االقتصاد الدائري في الحفاظ علي البیئة السیاحیة، وتطویر قطاع 

  .د من تأثیراته السلبیة، والحفاظ علي مواردها الطبیعیةالسیاحة، وتعظیم تأثیراته اإلیجابیة علي البیئة، والح
  :البحثیة إشكالیة. 1.1

ناعة السیاحة ارتباطًا وثیقًا بالبیئة، فهما وجهان لعملة واحدة، إال أن هناك عددًا من التأثیرات السلبیة  ترتبط ص
بیعیة، مما أفقد بعض المقاصد للسیاحة علي البیئة، والتي ینتج عنها الضغط علي البیئة واستنزاف مواردها الط

السیاحیة جزء من ممیزاتها، وخاصة في اعتمادها علي البیئة كعنصر جذب سیاحي ممیز، بجانب مساهمة 
السیاحة في التغیرات المناخیة وما نتج عنها من مخاطر، باإلضافة إلي البصمة البیئیة للسیاحة وتأثیراتها 

  .الخ... المختلفة 
تصاد الخطي الذي یرتكز علي االستخدام الكثیف للموارد الطبیعیة والطاقة، نتج عنه كما أن العمل ضمن االق

الضغط الكبیر علي البیئة وعلي مصادر الطاقة غیر المتجددة، مما تسبب في العدید من المشاكل التي دفعت 
ستراتیجیات لمواجهة تلك المشاكل االقتصاد ومن بین تلك اآللیات . المتخصصون إلي البحث عن آلیات وإ

. الدائري الذي یساهم بشكل كبیر في الحفاظ علي البیئة، والحد من استنزاف ثرواتها، وتحقیق التنمیة المستدامة
  :وبناًء علي ذلك تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة علي التساؤل التالي

                             مستدامة؟هل یساهم االقتصاد الدائري في الحد من البصمة البیئیة وتحقیق التنمیة السیاحیة ال -
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  :أهمیة البحث. 2.1
  :تنبع أهمیة الدراسة مما یلي

التي تلقي الضوء علي االقتصاد الدائري، وأهمیته  -علي حد علم الباحث –تعد هذه الدراسة األولي عربیًا  -
 .في الحد من البصمة البیئیة، وتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة

اسة بالعرض والتحلیل أهمیة تطبیق االقتصاد الدائري في الحفاظ علي البیئة، والحد من تتناول هذا الدر  -
 .استنزاف ثرواتها، مما قد یحفز المسئولین والمؤسسات علي سرعة التحول نحو االقتصاد الدائري

 تفید نتائج هذه الدراسة المسئولین ومتخذي القرار في عرض أهم متطلبات تطبیق االقتصاد الدائري، -
 .والمعوقات التي تواجه التطبیق

قد تساهم هذه الدراسة في تحفیز المسئولین في الوطن العربي بشكل عام، ومصر بشكل خاص علي التحول  -
نحو تطبیق االقتصاد الدائري، خاصة في ظل تدني األوضاع االقتصادیة في بعض البلدان، ودأب مجتمعاتها 

عادة استخدامه في أغر   .اض أخري، مما یسهل من عملیة التحولعلي استغالل أي شئ وإ

توفر هذه الدراسة نقطة انطالق لدراسات مستقبلیة تتناول عمل دراسات مقارنة بین الدول والمؤسسات التي  -
تبنت االقتصاد الدائري وما حققته في العالم بشكل عام، والوطن العربي بشكل خاص وغیرها من الدول 

 .اد الخطيوالمؤسسات التي الزالت تنتهج االقتص

  :أهداف الدراسة. 3.1
 .عرض مفهوم وسمات ومداخل االقتصاد الدائري -

 .إبراز مبادئ ومتطلبات وأهداف االقتصاد الدائري -

 .التعرف علي المعوقات التي تواجه تطبیق االقتصاد الدائري -

 .مةتحلیل دور االقتصاد الدائري في الحد من البصمة البیئیة وتحقیق التنمیة السیاحیة المستدا -

  
  
  اإلطار النظري .2
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 مفهوم االقتصاد الدائري 1.2

االقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال ینتج عنه نفایات نهائیة إال بكمیات قلیلة جدًا وفي أضیق الحدود، وال 
عادة االستخدام والتدویر بجودة  یترتب علیه أي آثار سلبیة علي البیئة، ویقوم علي تدویر المكونات والمنتجات، وإ

كما أن السلع والمنتجات تكون قابلة لإلصالح والتجدید من بدایة تصمیمها بما یضمن االستفادة منها . لیةعا
مرات عدیدة، وبالتالي ضمان االستخدام األمثل والفعال للموارد المتاحة، وبما یحقق التنمیة المستدامة 

هو نموذج لالستخدام الفعال لألصول  أن االقتصاد الدائري) 2018( .Esposito et al یري ). 2017السعدون،(
  .المنتجة بالفعل

واالقتصاد الدائري هو اقتصاد مستدام یقوم علي استخدام موارد أقل في عملیات التصنیع، ویعتمد علي تغییر 
األنشطة والممارسات المرتبطة بكیفیة التخلص من النفایات، وذلك عن طریق إعادة االستخدام واإلصالح 

إمكانیة إعادة تحویل المنتجات والمكونات إلي مواد خام مرة أخري یمكن االستفادة بها في  والتدویر، بمعني
عادة التصنیع    ).2017المجلة، (عملیات أخري من خالل اإلصالح وإ

كما أن االقتصاد الدائري هو نظام صناعي أو نظام متجدد قائم علي إعادة التصمیم والتحول نحو استخدام 
تجنب استخدام المواد الضارة، ویهدف إلي القضاء علي النفایات من خالل التصمیم المتمیز الطاقة المتجددة، و 

  ).Hobson, 2016(للمواد والمنتجات ونماذج األعمال 
  

  :سمات ومداخل االقتصاد الدائري. 2.2
  :إلي أن هناك خمس سمات لالقتصاد الدائري هم) Esposito et al. )2018أشار 

 .تصمیم النفایات -

 .ز القدرة علي التكیف من خالل التنوع في العملیات واألنشطةتعزی -

 .االتجاه نحو مصادر الطاقة المتجددة -

 .التفكیر في النظم البیئیة -

 .التفكیر في أجهزة الطرد -

  ):Simon, 2019(وترتكز االستدامة في االقتصاد الدائري علي ثالث معاییر هم 
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 .ارد المتجددة وغیر المتجددة بما في ذلك التطویر التكنولوجيتشیر إلي كیفیة استغالل المو : قاعدة المدخالت -أ 

 .ترتكز علي أن تحسین الكفاءة له األولویة علي القدرة: قاعدة العملیات أو التشغیل - ب 

  .تشیر إلي أهمیة التوازن بین حجم النفایات وحدود االستیعاب في البیئة: قاعدة المخرجات -ج 
ویشمل النشاط . شطة التي تستخدم مبادئ االقتصاد الدائريكما أن هناك عدد كبیر من المداخل واألن

عادة التدویر،والتصمیم اإلیكولوجي، واإلمداد المستدام،  االقتصادي الدائري إعادة االستخدام، واإلصالح، وإ
ویعتمد االقتصاد الدائري علي استخدام التكنولوجیا في كافة ). Esposito et al., 2018(واالستهالك المسئول 

عادة االستخدام مرا عادة التصنیع والتدویر وإ   ).Sá de Abreu and Ceglia, 2018(حل التصنیع وإ
  

  :مبادئ االقتصاد الدائري. 3.2
أن االقتصاد ) 2018( Sá de Abreu, M. and Ceglia و) Jørgensen, M. and Remmen )2018 ذكر كل من

اد بأعلي فائدة وقیمة في جمیع األوقات، وذلك بناًء الدائري یهدف إلي الحفاظ علي المنتجات والمكونات والمو 
  :علي ثالث مبادئ أساسیة هم

المحافظة علي رأس المال الطبیعي وتعزیزه عن طریق التحكم في المخزونات المحدودة، وموازنة تدفقات الموارد  -
 .المتجددة

 .تحسین عائد الموارد عن طریق تدویر المنتجات والمكونات والمواد بأعلي فائدة -

 .فعالیة النظم من خالل الكشف عن العوامل الخارجیة السلبیة -
 

  :متطلبات التحول لالقتصاد الدائري. 4.2
یساعد التحول الرقمي علي سرعة التحول نحو االقتصاد الدائري المستدام، حیث یساعد التحول الرقمي في توفیر 

وجعل العملیات أكثر كفاءة داخل المؤسسات،  معلومات دقیقة عن مدي توفر المواد والمنتجات وموقعها وحالتها،
 Antikainen et(وتقلیل الفاقد، وتعزیز العمر األطول للمنتجات، وتقلیل التكالیف، وزیادة كفاءة استخدام الموارد 

al., 2018.(  
ویتطلب االقتصاد الدائري تحوالت جوهریة في التصمیم، واإلنتاج، واالستهالك، واالستخدام، والنفایات، 

  ).Hobson, 2016(مارسات إعادة استخدام المنتجات والموارد وم
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إلي التحول إلي االقتصاد الدائري یتطلب ثقافة إیكولوجیة، ووعي بیئي، وتعدیل ) Smol et al. )2018وقد أشار 
مل كما ذكر أیضًا أن دول مثل ألمانیا وهولندا وفنلندا قاموا بع. االتجاهات والسلوكیات، وتغییر أنماط السلوك

وكذلك بدأت الحكومة البولندیة في العمل علي تطبیق مبادئ االقتصاد . خطط مستقبلیة لالقتصاد الدائري
  .2016الدائري داخل االقتصادي القومي عام 

 Jørgensen(وتتمثل إستراتیجیات األعمال لالقتصاد الدائري في الموارد المحدودة وغیر القابلة للتجدید فیما یلي 

and Remmen, 2018:(  
 .صیانة المنتجات -

عادة توزیع المنتجات -  .إعادة استخدام وإ

عادة تصنیع المنتجات -  .تجدید وإ

 .إعادة تدویر المكونات والمواد من المنتجات -

فاتجاه المؤسسات لتطبیق أنظمة العمل الدائریة یمكنها لیس فقط من تحقیق االستدامة، ولكن أیضًا خلق المیزة 
  ).Antikainen et al., 2018(التنافسیة 

  

  :القتصاد الدائريمعوقات تطبیق ا. 5.2
. هناك عدد من المعوقات التي تواجه التحول نحو االقتصاد الدائري، ثقافیة وتشریعیة وتسویقیة وتشریعیة

  ).Kirchherr et al., 2018(معوقات تطبیق االقتصاد الدائري كما ذكرها ) 1(ویوضح جدول رقم 
  
  
  
  
  

  تطبیق االقتصاد الدائري معوقات): 1(الجدول رقم 
  المؤشرات  المعوقات
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  .القصور في وعي واهتمام العمالء -  المعوقات الثقافیة
  ).الثقافة المترددة(تردد المؤسسات في تطبیق االقتصاد الدائري  -
  .العمل بأسلوب النظام الخطي -
  .استعداد محدود للمشاركة في سلسلة القیمة أو االقتصاد الدائري -

  .عرقلة القوانین واللوائح -  التشریعیة المعوقات
  .القصور في وجود إجماع عالمي حول حتمیة تطبیق االقتصاد الدائري -
  .التدابیر واإلجراءات الدائریة المحدودة -

  .انخفاض أسعار المواد الخام -  المعوقات التسویقیة
  .تكالیف استثماریة عالیة مقدماً  -
  .ائریةتمویل محدود لنماذج األعمال الد -
  .عدم وجود معاییر محددة للتطبیق -
  .انخفاض الجدوي االقتصادیة لنماذج األعمال الدائریة -

  .نقص وقصور في البیانات -  المعوقات التكنولوجیة
  .التصمیم الدائري المحدود -
  .ضعف القدرة علي تقدیم منتجات عالیة الجودة معاد تصنیعها -

  من إعداد الباحث :المصدر

  :القتصاد الدائرياف تطبیق اأهد. 6.2
حاز االقتصاد الدائري علي محور اهتمام كثیر من دول العالم خاصة في أوروبا، حیث یدعم عملیات النمو 
االقتصادي من خالل خلق أعمال جدیدة، وتوفیر فرص وظیفیة، وتخفیض تكالیف المواد، وتقلیل حدة التقلبات 

تقلیل اآلثار السلبیة للضغط علي البیئة، والحفاظ علي النظام البیئي، في األسعار، وتعزیز األمان في التورید، و 
  ).Kalmykova et al., 2018(وتقلیل انبعاثات غازات الدفیئة بدرجة كبیرة 

وتساعد األنظمة الدائریة علي إعادة االستخدام والتدویر من أجل الحفاظ علي الموارد، والحفاظ علي المواد 
  ).Kalverkamp and Raabe, 2018(وبالتالي تحقیق االستدامة الخام، وحمایة الطبیعة، 
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أو منتج مشترك، ویعد بذلك ) ثانویة(ویهدف االقتصاد الدائري إلي استخدام مواد أو منتجات قدیمة كمواد خام 
أداة فعالة لدعم أهداف االستدامة من خالل تعزیز توافر المواد الخام، وخفض التأثیرات السلبیة علي البیئة، 

كما یهدف إلي تطبیق اإلیكولوجیا الصناعیة، وتحقیق ). Simon, 2019(وكذلك زیادة التقدم االقتصادي 
  ).Urbinati et al., 2017(االستدامة الصناعیة 

أن االقتصاد الدائري یمثل إطارًا یحدد العالقة بطرق مختلفة لخلق القیمة والحفاظ ) Velte et al. )2018وقد ذكر 
ویعتمد مدخل االقتصاد . إعادة االستخدام أو التجدید أو إعادة التصنیع أو إعادة التدویرعلیها، من خالل 

الدائري علي الحد من اعتماد المجتمع علي الموارد الطبیعیة النادرة من خالل االستفادة القصوي من الموارد 
عادة استخدامها، وتقلیل الفاقد منها    ).Kunz et al., 2018(المتاحة، وإ

علي ذلك؛ یعتمد االقتصاد الدائري علي الفكر الشمولي المنظم لتدفق الموارد الطبیعیة والطاقة، من خالل عالوة 
تقلیل استنزاف تلك الموارد، والحد من اآلثار السلبیة علي البیئة، وفي نفس الوقت تعظیم االستفادة منها 

)goo.gl/WH2qBM.(  
  

  بیئیة وتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامةاالقتصاد الدائري كآلیة للحد من البصمة ال .3
یواجه العالم العدید من األزمات والمخاطر البیئیة، خاصًة مع الزیادة السكانیة الهائلة، واالستخدام غیر 

وقد نتج عن ذلك العدید من التأثیرات السلبیة علي البیئة، . المحسوب للموارد الطبیعیة، وأنماط االستهالك السیئة
، وزیادة حجم النفایات واالنبعاثات والملوثات )2011 وزارة البیئة والمیاه،(مخاطر التغیرات المناخیة  بجانب زیادة

وتُعرف البصمة البیئیة بأنها أداة محاسبیة تمّكن من تقدیر احتیاجات استهالك ). 2017 األمم المتحدة،(الخطرة 
كما أن ). Johnson, 2003(فراد أو االقتصاد الموارد، ومتطلبات استیعاب النفایات الناتجة من ممارسات األ

البصمة البیئیة تشیر إلي التأثیر الفردي والمجتمعي علي النظام البیئي، ویمكن التعبیر عنها بقیاس مساحة 
األرض الالزمة لتلبیة احتیاجات السكان من الموارد وفقًا ألنماطهم االستهالكیة، بجانب قیاس المساحة المطلوبة 

معادن شركة (یاتهم، وكلما زاد استنزاف األفراد للموارد الطبیعیة، كلما زادت بصمتهم علي األرض المتصاص نفا

  ).2018التعدین العربیة السعودیة، 
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وتوضح لنا البصمة البیئیة حجم الضغوط علي الموارد الطبیعیة والبیئة، والتي تجاوزت الحد المسموح به، مما 
جود كمیات كبیرة من النفایات نتیجة أنماط اإلنتاج واالستهالك غیر ترتب علیه استنزاف تلك الموارد، وو 

وهذا یؤثر بالسلب علي التنمیة المستدامة، من خالل ). 2018معادن شركة التعدین العربیة السعودیة، (المستدامة 
تلك الموارد  عدم القدرة علي تلبیة احتیاجات األجیال الحالیة، والحفاظ علي حقوق األجیال القادمة في استغالل

كما أن البصمة البیئة تعد أحد مقاییس االستدامة البیئیة العالمیة ). 2014شركة صناعة الكیماویات البترولیة،(
براز ). 2018 السعدون ورحیم،( دارة الموارد البیئیة، وإ ویعد معیار البصمة البیئیة هامًا في تقییم الموارد البیئیة، وإ

لموارد البیئیة، ووضع السیاسات التي تحافظ تلك الموارد، ومتابعة مدي الحفاظ المخاطر المرتبطة بالنقص في ا
  ).2014زرقون ورحمان،(علیها 

یقة بین السیاحة والبیئة، واعتبار البیئة عنصر جذب سیاحي هام، بجانب التأثیر المتبادل ونظرًا لوجود عالقة وث
بین السیاحة والبیئة، فإن هناك عدد كبیر من اآلثار السلبیة للسیاحة علي البیئة، مثل تدهور المناطق الغنیة 

السائحین أو عملیات البناء  بالشعاب المرجانیة نتیجة الضغط علیها سواء من خالل الممارسات السلبیة لبعض
لقاء المراكب  والهدم، وتلوث میاه الشواطئ نتیجة إلقاء مخلفات الفنادق بها، وكذلك إلقاء السیاح مخلفاتهم، وإ
السیاحیة مخلفاتها بالبحار مما یؤدي إلي تلوث میاهها، وكذلك استنزاف بعض الموارد الطبیعیة في بعض 

، مما یؤدي كما أن انتقال السائحین من دولهم إلي . إلي تدهور البیئة في تلك المناطق المناطق الحساسة بیئیًا
المقاصد السیاحیة المختلفة یساهم بشكل كبیر في ارتفاع نسبة ثاني أكسید الكربون نتیجة سفرهم بالطائرات، 

داخل المنشآت وكذلك الممارسات السلبیة التي تتم . وتأثیر ذلك علي التغیرات المناخیة وما أفرزته من مخاطر
الفندقیة سواء من استنزاف الموارد المائیة، واستهالك مصادر الطاقة غیر المتجددة، ووجود مخلفات ونفایات 

بجانب التأثیرات السلبیة لوسائل النقل الداخلیة، وما تسببه من تلوث للهواء . هائلة نتیجة أنشطة هذه المنشآت
ات واآلثار السلبیة خطرًا علي استدامة النشاط السیاحي في أي وبناًء علي ذلك تمثل هذه الممارس. والضوضاء

  .مقصد، ویعوق تحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة
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وتعد السیاحة المستدامة أحد وسائل تحقیق األهداف البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة للتنمیة المستدامة، التي 
هور البیئة، والقضاء علي التلوث بكافة أشكاله تعتمد في األساسي علي الحد من استنزاف الموارد، وتد

)Johnson, 2003.(  
ویعد تحلیل البصمة البیئیة أداة فعالة لتقییم استدامة أي نظام، بجانب أنه یوفر مقیاسًا مناسبًا لرأس المال 

تحقیق وقد ازدادت أهمیة البصمة البیئیة السیاحیة كأداة لتقییم جمیع جوانب األنشطة المطلوبة ل. الطبیعي
علي أن تحلیل البصمة البیئیة ) 2009( O’Connorوقد أكد ). Chen et al., 2017(السیاحة المستدامة 

ُستخدم كأداة فعالة لتقییم مدي استدامة النشاط السیاحي في أي مقصد  Johnsonفي حین أشار . السیاحیة ی
ماط السیاحة، بهدف تحدید ما هو مستدام إلي استخدام البصمة البیئیة كأداة لمقارنة استدامة مختلف أن) 2003(

  .وما هو غیر مستدام
ونتیجة لوجود الكثیر من الممارسات السلبیة في كافة القطاعات بما فیها قطاع السیاحة علي البیئة ومواردها، فقد 
ستراتیجیات لمواجهة تلك الممارسات السلبیة، والحد من  بدأ المسئولون والمتخصصون في البحث عن آلیات وإ

 .Korhonen et alوقد أشار . ومن بین هذه اآللیات االقتصاد الدائري. التدهور البیئي، واستنزاف الموارد
إلي أن هناك اهتمام كبیر من حكومات عدد كبیر من الدول لتعزیز ودعم االقتصاد الدائري مثل ) 2018(

ویرجع ذلك إلي الفوائد التي . وغیرهم... ا الصین، والیابان، وانجلترا، وفرنسا، وكندا، وهولندا، والسوید، وفنلند
یحققها تطبیق االقتصاد الدائري خاصة فیما یتعلق بالحفاظ علي الموارد الطبیعیة، وترشید استهالك مصادر 
الطاقة غیر المتجددة، والحفاظ علي البیئة، وتقلیل التأثیرات السلبیة لألنشطة الصناعیة علي البیئة، والحد من 

وهناك عالقة بین تطبیق االقتصاد الدائري . المناخیة، ومن ثم الحد من تأثیرات البصمة البیئیة مخاطر التغیرات
  ).Simon, 2019(وتحقیق االستدامة في المجتمع واالقتصاد 

وتتمثل أهمیة االقتصاد الدائري في الحفاظ علي التنوع البیولوجي، والحفاظ علي الموارد، والمساهمة في تعزیز 
  ). Hobson, 2016(م مصادر الطاقة كفاءة استخدا

  



 السیاحیة التنمیة وتحقیق البیئیة البصمة من للحد إبداعي كمدخل الدائري االقتصاد
 وتحلیلیة نظریة دراسة: المستدامة

 الرميدي مسري بسام. د

 

350  

JFBE 8 

كما أن هناك طلب متزاید علي اتجاهات األعمال الجدیدة التي یمكن أن تساعد المؤسسات والمجتمع علي 
التحرك نحو التنمیة المستدامة، وهذا یتطلب التحول من االقتصاد الخطي إلي االقتصاد الدائري الذي یحقق 

عادة استخدام الموارد، وتقلیل  عددًا كبیرًا من الفوائد، مثل تقلیل حجم المخلفات، ودعم الكفاءة اإلنتاجیة، وإ
  ).Sá de Abreu and Ceglia, 2018(التكالیف 
أن االقتصاد الدائري یساهم بشكل كبیر في تحسین الكفاءة اإلیكولوجیة، وتقلیل ) Liu et al. )2019فیما یري 

أن االقتصاد الدائري ) Llanwarne )2016كما ذكر . ة البیئیةتأثیر انبعاثات غازات الدفیئة، وتحقیق االستدام
یساهم في انخفاض معدالت استخراج الموارد الطبیعیة والتأثیرات البیئیة المرتبطة بها، وتخفیض معدالت 

باإلضافة إلي تحقیق أقصي إنتاجیة مستدامة، . استخدام الطاقة، وخفض حجم انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون
. س الوقت الحفاظ علي إنتاجیة وصحة التربة، وانخفاض حجم القمامة، بما في ذلك القمامة البحریةوفي نف

وأضاف أیضًا أن االقتصاد الدائري یساهم في تقلیل مستویات التلوث الناتجة عن األنشطة الصناعیة، وتقلیل 
التخلص من المنتجات التي انتهت  حجم النفایات التي تتطلب التخلص منها سواء الناتجة من عملیات اإلنتاج أو

  .صالحیتها، أو النفایات الناتجة من أنظمة التوزیع غیر الفعالة، والسلع قصیرة العمر
عالوة علي ذلك؛ فإن التحول إلي االقتصاد الدائري سیساهم في استغالل الكمیات الكبیرة من النفایات التي توجد 

كما یساهم في الحفاظ . قیمة مضافة، وتحقیق أرباح عالیةفي جمیع المجتمعات، وتحویلها إلي صناعة ذات 
علي استدامة الموارد غیر المتجددة، فهو یمثل حل ابتكاري في مجال إعادة استخدام الموارد والمنتجات، وتقلیل 

باإلضافة إلي ذلك؛ فإن االقتصاد الدائري سیساهم ). 2017 السعدون،(الفاقد منها في جمیع مراحل التصنیع 
كبیر في الحد من تأثیرات مخاطر التغیرات المناخیة، بجانب إطالة عمر المنتجات والسلع في مرحلة بشكل 

االستخدام، والحفاظ علي قیمتها، والتخلص من المنتجات الضارة من خالل إعادة استخدامها عن طریق االبتكار 
  ).2016 جریدة العرب،(البیئي 

في تغییر أسالیب اإلنتاج وأنماط االستهالك غیر المستدامة، وحفظ باإلضافة إلي أن االقتصاد الدائري یساعد 
قیمة المنتجات والموارد في االقتصاد ألطول فترة ممكنة، وفي نفس الوقت تقلیل حجم النفایات الناتجة عن 
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عملیات تصنیع تلك المنتجات، وتعزیز استخدامات الطاقة، وخفض استخدامات الطاقة الكهربائیة، وخلق فرص 
  ).2017، المجلة(مستدامة  عمل

ویعد التحول إلي االقتصاد الدائري ضرورة ملحة علي جمیع المؤسسات والدول، نظرًا لما سببته األنشطة البشریة 
فاالقتصاد الدائري یساهم في إدارة الطاقة وتقدیمها . الصناعیة من تأثیرات سلبیة علي البیئة والبشریة بأكلمها

منظمة األمم المتحدة (ریادة األعمال واالبتكار البیئي، والترویج للطاقة المتجددة كخدمة ولیس منتج، من خالل 

، والحفاظ علي األراضي من التدهور، وتحقیق العیش المستدام، ودعم النظام اإلیكولوجي )2018، للتنمیة الصناعیة
المؤتمر الوزاري (عمال المستدامة ، وكذلك تبني األعمال الخضراء، واأل)2017؛ األمم المتحدة، 2016األمم المتحدة، (

  ).2017اإلفریقي المعني بالبیئة، 
عادة  صالح وتحسین وإ ویؤدي االقتصاد الدائري إلي خلق فرص عمل جدیدة في مجاالت إعادة التدویر وإ

صالح المباني والجسور وكافة منشآت البنیة التحتیة، وبالتالي الحفاظ ع لي استخدام المنتجات القدیمة، وصیانة وإ
رأس المال الطبیعي والبشري والمالي، مما یترتب علیه انخفاض تكالیف إنشاء مباني جدیدة، وتقلیل تكالیف 

  ).2017، السعدون(أعمال التطویر واالستثمار 
  :أن االقتصاد الدائري یحقق المزایا التالي) Korhonen et al. )2018وأضاف 

 .تعزیز الكفاءة البیئیة -

 .النبعاثاتتقلیل حجم النفایات وا -

 .إعادة استخدام الموارد في اإلنتاج أكثر من مرة -

 .الحد من استخدام مصادر الطاقة غیر المتجددة -

 .تقلیل تكالیف المواد الخام واستخدامات الطاقة -

 .تقلیل تكالیف الحفاظ علي البیئة -

 .زیادة الشعور بالمسئولیة -

 .تحسین صورة األسواق والمؤسسات -

 .خالل تعظیم استخدامات المواردخلق فرص وظیفیة جدیدة من  -
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 .تعزیز التعاون والمشاركة في كافة مجاالت االقتصاد -

 .تقلیل الخسائر وتعظیم القیمة -

 .تقلیل تكالیف إدارة المخلفات -

 .تقلیل تكالیف التحكم في االنبعاثات الضارة -

 .خلق أسواق وصناعات جدیدة -

 .االعتماد علي أنظمة إنتاجیة صدیقة للبیئة -

ما سبق؛یساهم االقتصاد الدائري في الحد من تأثیر البصمة البیئیة من خالل الحد من تدهور البیئة، وبناًء علي 
والحفاظ علي الموارد الطبیعیة، ومصادر الطاقة غیر المتجددة، والتقلیل من حجم النفایات الناتجة عن األنشطة 

ل لمواجهة مخاطر تغیرات المناخ، وتقلیل السیاحیة والبشریة بشكل كبیر، وتقلیل نسبة تلوث الهواء، ووضع حلو 
حجم الطاقة المستخدمة في كافة األنشطة السیاحیة، والحفاظ علي التنوع البیولوجي، وتقلیل انبعاثات غازات 

وبذلك یعد االقتصاد الدائري أحد اآللیات واإلستراتیجیات التي یجب علي القطاع السیاحي االهتمام بها . الدفیئة
نمیة السیاحیة المستدامة، والحفاظ علي البیئة ومواردها الطبیعیة النادرة التي تمثل عنصر لضمان تحقیق الت

  .جذب سیاحي قد ال یتوافر لدي الكثیر من الدول السیاحیة
 :الخاتمة. 4

  :النتائج. 1.4
ادر یعد االقتصاد الدائري البدیل األفضل لالقتصاد الخطي الذي نتج عنه استنزاف للموارد الطبیعیة، ومص

ویمثل االقتصاد الدائري مدخًال هامًا لتحقیق التنمیة المستدامة، وتلبیة احتیاجات األجیال . الطاقة، وتدهور البیئة
كما أن االقتصاد الدائري یساهم بشكل . الحاضرة من الموارد الطبیعیة، والحفاظ علي حقوق األجیال المستقبلیة

در الطاقة غیر المتجددة، والقضاء علي التلوث، وخفض حجم كبیر في حمایة البیئة، والحد من استنزاف مصا
عالوة علي ذلك؛ یساعد االقتصاد الدائري في الحد من البصمة البیئیة، والحد من التأثیرات . النفایات

  . والممارسات السلبیة للسیاحة علي البیئة، وتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة
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  :التوصیات. 2.4
رة تبني جمیع الدول العربیة بشكل عام، ومصر بشكل خاص نهج االقتصاد الدائري، توصي الدراسة بضرو 

كما یجب علي صناعة السیاحة تطبیق مبادئ وآلیات االقتصاد الدائري للحفاظ . وتوفیر كافة متطلبات تطبیقه
ثل میزة تنافسیة علي البیئة والتنوع البیولوجي كعناصر جذب طبیعیة قد ال تتوافر في مقاصد سیاحیة كثیرة، وتم

وكذلك یجب علي الدول العربیة والمؤسسات إعادة استخدام النفایات وتحویلها لمواد خام لصناعات أخري، . لها
  .مما یساهم في بناء قطاعات إنتاجیة جدیدة لها القدرة علي دعم االقتصادیات الوطنیة

 

   المراجع. 5
  المراجع العربیة. 1.5

، جمعیة األمم المتحدة للبیئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة ك واإلنتاج المستداماناالستهال ) 2016(األمم المتحدة  -1
  .للبیئة، الدورة الثانیة، نیروبي

، الجمعیة العامة، الدورة الثانیة السیاحة المستدامة والتنمیة المستدامة في أمریكا الوسطي) 2017(األمم المتحدة  -2
  .والسبعون

نهج نظمي لضمان كفاءة : تقییم استخدام الموارد العالمیة –لواضعي السیاسات موجز ) 2017(األمم المتحدة  -3
  .، نیروبي، كینیااستخدام الموارد والحد من التلوث

، أخبار الخلیج، الجریدة مفهومه وأهمیته وموقعه في الثقافة الخلیجیة... االقتصاد الدائري ) 2017(السعدون، أسعد  -4
  .الیومیة األولي في البحرین

، مجلة دراسة لمدینة الكوت –البصمة البیئیة لوسائل النقل الحضري ) 2018(عدون، عبد الجلیل ورحیم، لمي الس -5
  .11-1، )28(2الكوت للعلوم االقتصادیة واإلداریة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، 

عشرة لمؤتمر وزراء االتحاد  تقریر الدورة العادیة السادسة) 2017(المؤتمر الوزاري اإلفریقي المعني بالبیئة  -6
  .یونیو 16- 12، الجابون، األفریقي المعني بالبیئة لیبرفیل

كلیة  – دراسة نظریة للمفهوم، مجلة أبعاد اقتصادیة: البصمة البیئیة للطاقة) 2014(زرقون، محمد ورحمان، آمال  -7
  .224-198، 4لجزائر، العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، ا

، مجلة رماح للبحوث والدراسات، البعد البیئي كعامل لتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامة) 2016(زعرور، نعیمة  -8
  .215-196، 20مركز البحث وتطویر الموارد البشریة، رماح، األردن، 
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  .، الكویت2013
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