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Abstract: 

This study aim that circular economy of Carbon plays an important role in achieving 

effective sustainable development. Study question; What are the most important economic 

and environmental contributions that a circular economy can make? Hypothesis of study: 

circular carbon economy transforms waste from a burden into an economic resource. The 

importance of study, suggestions and recommendations that benefit interested and future 

researchers in field of circular economy of carbon. The methodology is descriptive 

and analytical, and case study is used. 
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 تجربة إلمملكة إلعربية إلسعودية-لية تحقيق إلتنمية إلمستدإمة آإالقتصاد إلدإئري للكربون 

 

 إلنور ميمة علي شيخ إلدين أ

 إلسعودية ،إلجامعة إلعربية إلمفتوحة ،د 

ي  ي بنت رإئد إلعتيب 
 موض 

 إلسعودية، إلجامعة إلعربية إلمفتوحة ، د 

 

 :إلملخص

تنمية مستدإمة  ؤىل تسليط إلضوء عىل إلدور إلذي يمكن أن يلعبه إإلقتصاد إلدإئري للكربون للوصول ؤىل  تهدف إلدرإسة

ي يمكن 
؛ ماهي أهم إلمساهمات إإلقتصادية وإلبيئية إلت  ي

لالقتصاد إلدإئري أن  فعلية. يتمثل سؤإل إلدرإسة إلرئيس ػ 

ض إلدرإسة إن إإلقتصاد إلدإئري للكربون يع عبء ؤىل مورد إقتصادي  مل عىل تحويل إلنفايات من يقدمها. تفت 

ي تشكلها 
إلنفايات عىل صحة وإستدإمة إلمجتمعات.  باستطاعته خلق قيمة مضافة لالقتصاديات وإلحد من إألخطار إلت 

إحات وتوصيات تفيد  . تعتمد إلدرإسة عىل إ تنبع أهمية هذه إلدرإسة من تقدميها إقت 
ً
لمنهج إلمهتمي   وإلباحثي   مستقبال

، وتستخدم درإسة إلحالة. خلصت  ي إلتحليىلي
إلدرإسة ؤىل أن إإلقتصاد إلدإئري يمتلك من إؤلمكانات ما تمكنه أن  إلوصؼ 

ي عىل عيوب إإلقتصاد إلخظي 
ي تعت  بدرإسة إإلقتصاد إلدإئري للكربون إلقائم عىل إستغالل  يقض 

إلدرإسات وإلبحوث إلت 

 لتصنيع إلمنتجات إ إلموإرد إلمتاحة 
 
ي إلطبيعة مما يشكل خطرإ

ي يتم إلتخلص منها برميها ػ 
عىل إلبيئة وإؤلنسان،  لت 

إف إلموإرد وتخفيف  وذلك  أخطار  من خالل ؤعادة تدوير وإستخدإم إلنفايات وخلق فرص إقتصادية وإلتقليل من إستت  

 .إلبيئة إلناتجة عن زيادة إلنفايات

، إإلقتصاد إلدإئريإإلقتصاد إلدإئري، : إلكلمات إلمفتاحية  أرإمكوللكربون، إلتنمية إلمستدإمة،  إإلقتصاد إلخظي
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 :إلمقدمة

 
 
إيـد مسـتويات إسـتخرإج إلمـوإد وإستهالكها أضعافـا منـذ بدإيـة إلقـرن إلعشـرين عىل إلمسـتوى إلعالمـي. ففـي عـام  تت  

مليار  011مليـار ً طـن. ومـن إلمتوقـع أن يزيـد هـذإ إلرقـم ليصـل ؤلـى  38، قـدرت إلمـوإد إلخـام إلمسـتخرجة بحوإلـي 8102

  8101طـن بحلول عام 
 
إلخطـي لإلنتاج وإإلستهالك إلمعتمـد ً فــي علـى أنمـاط إإلستهالك إلحاليـة ونتيجـة للنمـوذج  قياسـا

  1.30إإلقتصاد إلعالمــي. حيــث أنــه يقــدر أن %
 
ي ظل  مــن جميــع إلمــوإد إلمســتخرجة حاليــا

تسـتخدم مـرة وإحـدة فقـط. فؼ 

إيد من جهة أ عة إإلستهالكية وإلطلب إلمت   خرى، كان إإلنتقال محدودية إلموإرد إلطبيعية وندرتها من جهة، وتفاقم إلت  

ورة حتمية.   (8180)خمليشـي، إلميـر ، إلجندي، و خمليشـي،  نحو نموذج صناعي دإئري ض 

 أ
ا
ي أثارت فضول إلباحثتان وهو:  مشكلة إلدرإسة:  :ول

 يصور إلمشكلة إلت 
 
 محوريا

ً
أهم ماهي تطرح هذه إلدرإسة سؤإال

ي يمكن لالقتصاد إلدإئريإلمساهمات إإلقتصادية 
ي أن يقدمها؟ ثم تليه إلعديد من إلتساؤإلت:  وإلبيئية إلت 

-0إلكربون 

ماهو إإلقتصاد إلقائم عىل تدوير إلكربون؟ كيف يمكن لمؤشر -8ماهو إإلقتصاد إلدإئري؟ وماهي مزإيا إإلقتصاد إلدإئري؟ 

ي صنع إلسياسات؟ ماذإ تف
ن يساعد ػ 

ٔ
إلسعودية لتعزيز إإلقتصاد إلقائم عىل تدوير  أرإمكو عل إإلقتصاد إلدإئري للكربون إ

 .إلكربون؟

  
 
ض إلدرإسة إن إإلقتصاد إلدإئري للكربون يعمل عىل تحويل إلنفايات من عبء ؤىل مورد  فروض إلدرإسة:  :ثانيا تفت 

ي تشكلها إلنفايات عىل صح
ة وإستدإمة إقتصادي باستطاعته خلق قيمة مضافة لالقتصاديات وإلحد من إألخطار إلت 

 إلمجتمعات. 

  
 
بيان دور -3إلتعريف بمفهوم إلتنمية إلمستدإمة. -8إلتعريف بمفهوم إإلقتصاد إلدإئري للكربون.  أهدإف إلدرإسة:  :ثالثا

ي إلتنمية إلمستدإمة. 
ي -1إإلقتصاد إلدإئري للكربون ػ 

توضيح أهمية مٔوشر إإلقتصاد إلدإئري للكربون وكيف يساعد ػ 

ي يمكن لالقتصاد إلدإئريصنع إلسياسات. وت
ي أن يقدمها.  وضيح أهم إلمساهمات إإلقتصادية وإلبيئية إلت 

-0إلكربون 

ي 
كت   إلسعودية وسابك.  أرإمكو إلوقوف عىل وإقع أدإء شر

 
 
ي تحقيق  أهمية إلدرإسة:  :رإبعا

ي تسليطها إلضوء عىل إلدور إلذى يلعبه إإلقتصاد إلدإئري للكربون ػ 
ز أهمية إلدرإسة ػ  تتر

ي إلحاجة ؤىل إلبحوث وإلدرإسات إلنظرية وإلتطبيقية فـي مجال 
إلدرإسات إلتنمية إلمستدإمة، كما تكمن أهمية إلدرإسة ػ 

ي تعت  بدرإسة 
  .إإلقتصاد إلدإئري للكربونوإلبحوث إلت 

 خا
 
، وإلمنهج إإلستنباطي منهجية إلدرإسة :مسا ي إلتحليىلي

لإللمام بمختلف  ،: إستخدمت إلدرإسة إلمنهج إلوصؼ 

ي لتحليل إلعالقة ما بي   إإلقتصاد إلدإئري للكربون 
 عن إلمنهج إإلستقرإن 

ً
ي تضمنها إلبحث، فضال

إلمفاهيم إلنظرية إلت 

 وأهدإف إلتنمية إلمستدإمة. 

 
 
ة من كتب ومرإجع ودرإسات سابقة : إعتمدت إلدرإسة عىلي إلمصادر إلثانوية إلمتاحدرإسةمصادر وإدوإت إل :سادسا

ي جمع وتحليل إلبياناتأو 
كت   عىل إلمصادر إألساسية، حيث تم إستخدإم درإسة إلحالة ػ 

، لدعم بحاث وخالفه وإلت 

حات وإلتوصيات  .إلنتائج ووضع إلمقت 

 
 
ي تم تطبيق ؤجرإءإت إلدرإسة عىل -0رإسة بالمجاإلت إآلتية تحددت نتائج هذه إلد حدود إلدرإسة:  :سابعا

إلمجال إلمكان 

ي بدأ فيها تطبيق إإلقتصاد إلدإئري للكربون. - 3إلمملكة إلعربية إلسعودية. 
ة إلت  ، إلفت  ي

: -3إلمجال إلزمت  إلمجال إلمفهومي

  . إلدور إلذي يمكن أن يلعبه إإلقتصاد إلدإئري للوصول ؤىل تنمية مستدإمة فعلية
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ي و  هيكل إلدرإسة:  :ثامنا سئلة إلدرإسة أإلذي يحتوي عىل إلمقدمة ومشكلة و تكونت إلدرإسة من إؤلطار إلمنهجر

ي محورها هدإف وإألوإلفرضيات وإأل
همية وإلمنهجية وإلهيكل إلتنظيمي للدرإسة ومصطلحات إلدرإسة. كما تناولت ػ 

ي إؤلطار إلنظري وإلذي يشتمل عىل إلمفاهيم إلعا
 أإلمحور إلثالث درإسة إلحالة، و  مة. يحتويإلثان 

 
إ ي  خت 

إلخاتمة إلت 

 تضمنت إلنتائج وإلتوصيات

 
 
 مصطلحات إلدرإسة :تاسعا

: إلمقصود باإلقتصاد إلخظي أنه إلذي يعمل عن طريق إستخالص إلموإد ثم تصنيع إلمنتجات من إالقتصاد إلخطي  -1

ة  ي تباع للناس ثم إلتخلص منها بعد فت 
ة من إستخدإمها، ومثالها رمي إلمالبس، وإلموإد إلغذإئية غت  إلموإد إلت  قصت 

 .إلمستهلكة

 إلموإد  نأخذ  وإلخدمات، إلمنتجات ؤلنتاج إلتقليدي إلنموذج هذإ  كما يمكن تعريف إإلقتصاد إلخظي عىل أنه

ي  إلخام
  إستعادتها  يتم لم إلت 

 
ادة تدوير أو حت  إستعادة هذه أي أنه إل توجد ؤعادة إستخدإم أو تقليل للموإد أو ؤع. إلحقا

ا(
 
 .إلموإد إلخام )ؤذإ كان ذلك ممكن

ي وإقع إإلمر ف
إكم عىل كوكب إإلرض، وهذه بدورها لها إػ  ي تت 

ن نتيجة إإلقتصاد إلخظي هي إلقمامة أو إلنفايات إلت 

 .عوإقب سلبية عىل إلبيئة

، يهدف ؤىل  Ellen MacArthur Foundation (EMF): أ( تعرفه مؤسسة إالقتصاد إلدإئري -2 بأنه: "إقتصاد ؤصالحي

. كما يمكن تعريف (1، صفحة 8102، .(WHO)) إلحفاظ عىل فائدة إلمنتجات وإلمكونات وإلموإد وإإلحتفاظ بقيمتها. 

ي وندرة 
إحها لمعالجة إلمشكالت إلملحة للتدهور إلبيت  ي يتم إقت 

إتيجية إلتنمية إلمستدإمة إلت  إإلقتصاد إلدإئري بأنه إست 

 (إلموإرد، وتتمثل إلمبادئ إلثالثة لالقتصاد إلدإئري إلمتمثلة بــ 
 
 تقليل إلموإد وإعادة إستخدإمها وإعادة تدويرها( نظاما

  ،
 
 (Heshmat, 2015) تدوير جميع إلموإد. حيث يتم ؤعادة دإئرإ

إف  ي تهدف ؤما ؤىل إلحد من إستت  
، عىل أنه جملة إلجهود وإلممارسات إلت 

 
ب( كما ُيعرف إإلقتصاد إلدإئري، عموما

دة، عندما يكون معدل إستهالكها أكتر من 
ِّ
ل تجددها، وكذلك ؤىل تقليل إآلثار إلموإرد إلطبيعية إلناضبة أو إلمتجد

ّ
معد

ي.   إلجانبية إلسلبية لالستهالك إلبشر

  إالقتصاد إلدإئري للكربون:  -3
 
ي إلغالف إلجوي وتعويضها  يعد إقتصادإ

ي أكسيد إلكربون ػ 
يتم فيه تقليل إنبعاثات ثان 

إلمفهوم إلحاجة ؤىل معالجة عن طريق تقليل إستخدإم إلكربون وإعادة تدويره وإعادة إستخدإمه وإزإلته. ويوكد 

ف بالقيمة إإلقتصادية للكربون  إإلنبعاثات بشكل كىلي وذلك باستخدإم جميع خيارإت إلتخفيف إلمتاحة، كما يعت 

 .وإلظروف إلخاصة بكل بلد

 ؤ
 
لغرض هذه إلدرإسة يمكن إلقول إن إإلقتصاد إلدإئري للكربون نهج كىلي وشامل ومتكامل ووإقغي ؤلدإرة  جرإئيا

 إإلنبعاثات. 

 ورد مفهومها ألول مرة عام تعددت تعريفات إلتنمية إلمستدإمة وتباينت إلتنمية إلمستدإمة:  -1
 
ي 0321، عموما

م ػ 

ي إحتياجات إلحاض  دون إلمساومة تقرير إللجنة إلعالمية للبيئة وإلتنمية إلذي تم تعريفها عىل إنها "  ي تلتر
تلك إلتنمية إلت 

ي تلبية حاجياتهم". 
 (p. 25 ,8111، أبو زشط & ,غنيم،، غنيم)عىل قدرة إألجيال إلمقبلة ػ 
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كة إلسعودية للصناعات إألساسية وهي  سابك -0 وإلمأخوذ من "SABIC " سابك وتعرف أكتر باسمها إلمخترص  إلشر

ية إختصار إسمها كة مساهمة ، وهي   (Saudi Aribia Basic Industries Corporationباؤلنجلت   عامة سعودية  شر

ي إلرياضمتعددة إلصناعات، مركزها إلرئيسي إلعاصمة إلسعودية 
، تنشط ػ 

وكيماويات مجال  .وإلمعادن وإألسمدة وإلمبلمرإت إلصناعية وإلكيماويات إلبت 

كة عامة تعتتر أكتر  ي  شر
ق إألوسط ػ  ي  إلعربية إلسعوديةوإلمملكة  إلشر

٪ 11تعود ملكية  .تدإول كما هو مدرج ػ 

كة إلمملكة إلعربية  وهم من خاصإلقطاع إل باؤلضافة ؤىل إلمساهمي   من  .إلسعودية أرإمكو  من أسهم سابك لشر

ي دول مجلس إلتعاون إ ودول أخرى من إلسعودية إلتابع لحكومة  صندوق إإلستثمارإت إلعامة إلست. حيث كان لخليجر

ت سابك، % من أسهم11إلمملكة إلعربية إلسعودية إمتلك  ي مارس أرإمكو ؤىل أن إشت 
، إلحصة من سابك وذلك 2019 ػ 

ي  . دوإلر  03011001110111مقابل 
كة من حيث إلقيمة إلسوقية ػ  كة  بعد سوق إألسهم إلسعودية وهي أضخم شر شر

 .أرإمكو

كة إلزيت إلعربية إلسعودية    إلسعودية:  أرإمكو  -6  شر
 
كة سعودية وطنية تعمل ، هي  أرإمكووإختصارإ:   وإسمها رسميا  شر

وكيماويات وإألعمال إلمتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيــــع وشحن  ي مجاإلت إلنفط وإلغاز إلطبيغي وإلبت 
ػ 

كة عالمية متكاملة تم تأميمها عام  ي إلظهرإن0322وتسويق، وهي شر
 .م، يقع مقرها إلرئيسي ػ 

ي ديسمتر  أرإمكو إحتلت 
ي إلعالم. ػ 

كات إلعامة ػ  ، مع إرتفاع أسهم 8103إلسعودية إلمرتبة إلخامسة بي   أكتر إلشر

كة  01.38لاير سعودي ) 32.11% ليصل ؤىل 01بنسبة  أرإمكو  ي  ؤىل أرإمكو دوإلر(، وصلت قيمة شر
،  تريليون  دوإلر أمريكي

ي إلتاريــــخ تكش هذإ إلحاجز. إنضمت 
كة ػ  حرق  لتخفيض إلبنك إلدوىلي  إلسعودية ؤىل مبادرة أرإمكو ما جعلها أّول شر

 (Africazine ،8103)م. 8131ؤىل إلصفر بحلول عام  إلغاز

 

 
 
إ  إلسابقة: إلدرإسات  :عاشر

ي يمكن أن يلعبها إإلقتصاد إلدإئري 8188،  نبيل درإسة، ) -0
م(. هدفت إلدرإسة ؤىل تسليط إلضوء عىل إألدوإر إلت 

ي يمكن لالقتصاد للوصول ؤىل تنمية مستدإمة فعلية من خالل إلتطرق ؤىل أهم إلمساهمات إإلقتصاد
ية وإلبيئية إلت 

ؤىل مورد إقتصادي باستطاعته خلق قيمة مضافة لالقتصاديات وإلحد من  ءأن يقدمها بتحويل إلنفايات من عبإلدإئري 

ي تشكلها إلنفايات عىل صحة وإستدإمة إلمجتمعات. خلصت إلدرإسة ؤىل أن إإلقتصاد إلدإئري يمتلك من 
إألخطار إلت 

ي يتم  إؤلمكانات ما تمكنه
ي عىل عيوب إإلقتصاد إلخظي إلقائم عىل إستخرإج إلموإرد لتصنيع إلمنتجات إلت 

أن يقض 

 
 
ي تشكل خطرإ

ي إلطبيعة وإلت 
 عىل إلبيئة وإؤلنسان.  إلتخلص منها برميها ػ 

، قحام،  -8 هدفت إلدرإسة لتسليط إلضوء عىل مفهوم إإلقتصاد إلدإئري إلذي يضمن توقعات (. 8188درإسة، )جبايىلي

عالية تتعلق بالمزإيا إإليكولوجية وإإلقتصادية باعتباره من إلرؤى إؤلبدإعية إلهادفة للموإئمة بي   إألهدإف إإلقتصادية 

ي إلفعىلي لمبادئ هذإ إلنهج إلمستندة ؤىل إلدورإت 
وحماية إلبيئية بطريقة مستدإمة. وخلصت إلدرإسة ؤىل أن إلتبت 

إلعوإمل إلدإعمة لالستدإمة، وأن هذإ إألخت  لن يظهر من تلقاء نفسه فهو إلمغلقة وكفاءة إستخدإم إلموإرد من أقوى 

 يحتاج لسياسات وبرإمج مسطرة تتشارك فيها كل أطرإف إلمصلحة. 
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ي  (.  ؤن إنتشار إلنفايات إلبالستيكية يرص  8188) حمزةدرإسة، ) -3
بالبيئة وإلصحة إلعامة، من هنا، وجب إلتفكت  ػ 

ي تعمل 
ي ؤطار إلتنمية إلمستدإمة، لهذإ جاءت صناعة ؤعادة تدوير إلبالستيك إلت 

إر إلناجمة عنها ػ  كيفية إلحد من إألض 

ي هذه إلورقة إلبحثية لتوضح إ
لرؤية حول عىل تحويل إلموإد إلبالستيكية عديمة إلقيمة ؤىل موإد ذإت قيمة. من هنا، تأن 

ي خدمة إلتنمية إلمستدإمة
 .مساهمة صناعة ؤعادة تدوير إلبالستيك ػ 

م(. منذ بدإية إلثورة إلصناعية، سيطر عىل إإلقتصاد إلعالمي ما يسم بالنموذج إإلقتصادي 8180درإسة، )دمحم،  -1

ي ظل محدودية إلم
 عىل موإرد إلعالم. وػ 

 
إ  كبت 

 
، وإلذي أثبت محدوديته، شكل ضغطا  ،وإرد وتنامي إلقضايا إلبيئيةإلخظي

أصبح من إلمهم إلبحث عن نماذج إقتصادية جديدة وأكتر إستدإمة، فبدأ إلتوجه نحو إإلقتصاد إلدإئري من خالل وضع 

خطوإت متقدمة للتخلص من إلنفايات وإإلستفادة منها بأقل تكاليف إقتصادية وبيئية. وتتحدد مساهمة إإلقتصاد 

ي إلتنمية إلمس
تدإمة من خالل قدرة إإلقتصاد إلدإئري عىل تحقيق رؤيته إإلقتصاد مرن ومبتكر وشفاف، وعىل إلدإئري ػ 

 . ي
كات وإلحكومات وإلمجتمع إلمدن  إكات عالمية مع إلشر ي بناء شر

 نجاحه إلمستمر ػ 

ة إهتمامات بالغة ألنموذج إإلقتصاد إلدإئري، وهو 8180درإسة )غالب، -0 ي إآلونة إألخت 
إلنمط (. شهد إلعالم ػ 

إإلقتصادي إلبديل إلذي يهتم بتغيت  كل أساليب إؤلنتاج، وأنماط إإلستهالك غت  إلمستدإمة من خالل إإلستخدإم إلرشيد 

ي وإإليكولوجيا إلصناعية، حيث أصبح يشكل وسيلة 
للموإرد، ؤعادة إلتدوير وإلتصنيع للموإد وإلمنتجات، إلتصميم إلبيت 

إلدول ؤىل تحقيق إإلستغالل إألمثل للموإرد إلمحدودة وإلحفاظ عىل إلبيئة. هذه للتنمية إلمستدإمة من شأنها توجيه 

إليا،  ي إلدول إلمختارة )لندن، إست 
ي تدعم إإلنتقال ؤىل إإلقتصاد إلدإئري ػ 

ي إلنماذج إلمبكرة للسياسات إلت 
إلدرإسة تنظر ػ 

لية، إلبلدية ونفايات  إؤلنتاج، وزيادة ؤعادة إلتدوير وخلق ؤيرإدإت من بيع إلو.م.أ( من إستعادة إلموإد من إلنفايات: إلمت  

 .إلنفايات مع ؤمكانية رفع إلناتج إلمحىلي من إلتوجه نحو إإلقتصاد إلدإئري

ي (. 8181درإسة، )طه، مدوش، ) -0
إإلقتصاد إلدإئري هو نموذج مطور لالقتصادي إلخظي يركز عىل ؤعادة إلتفكري ػ 

ي أساليب إؤلنتاج وإإلستهالك بهدف إلحد 
ي إلموإرد إلطبيعية إلت 

ي وجه إلدول أل من إؤلشإف ػ 
نها تعرف  تشكل عائق كبت  ػ 

ورة نشاط إلدول  بي   ها إإلقتصادي، ومن بندرتها. فأصبح تبي   إإلقتصاد إلدإئري أولوية حتمية لمعظم إلدول لضمان ست 

ي هذإ 
 ؤإلرإئدة ػ 

ً
ي رحلتها للبحث عن مصادر جديدة للطاقة إبتكرت إلعديد من إلممارسات تعمل  جماال

جند فرنسا، فؼ 

ي ومستدإم، ولتشجيع هذه إلممارسات إلناشئة قامت فرنسا بتكثيف جهودها إلسياسية وإلتوعية لتوفت  
بشكل حلؼ 

إر بالبيئة وإلهدر إلك ي إلطاقة. إلمناخ إلالزم لهذه إلتطبيقات فينية منها إلحد من إؤلض 
 بت  ػ 

ي  (.8103درإسة، )بن شامية،  -1
إت إلضارة للنظم إإلقتصادية إلصناعية إلعالمية إلت  تهدف إلورقة إلبحثية ؤىل ؤبرإز إلتأثت 

 عىل إلسغي لتطوير بدإئل وإلبحث عن حلول توإزن بي   
باتت من إألمور إلمعلومة للكافة، إألمر إلذي حفز إلباحثي  

ورة إلصناعية وإلحاجة للحفاظ عىل ما تبؼ  من بيئة سليمة، وذلك من خالل تطوير نظام إقتصاد إلتدوير أو  إلرص 

إإلقتصاد إلدإئري إلذي يدعو ؤىل ؤعادة إستغالل إلموإرد بشكل مستمر من خالل ؤعادة إستخدإم وتجديد إلمنتجات 

ي إلوقت نه من بي   إلحلول إأ ؤىلوإلمكونات وإلموإد وجعلها أكتر إستدإمة. وتوصلت إلدرإسة 
لمطروحة أمام إلدول ػ 

 
 
من أكتر إلقضايا  إلرإهن، إلتحول بشكل كىلي إلستخدإم إألنظمة إلصديقة للبيئة، أهمها إإلقتصاد إلدإئري إلذي يعد وإحدإ

ي إلسنوإت إلمقبلة ويــهت   لالعتماد عىل إإلبتكار ونشر إلن
إتيجية ػ  جل تقليص أماذج إإلقتصادية إلمرنة، من إؤلست 

، بما يضمن إلمزيد من سنوإت إلحياة إلسليمة عىل سطح إألرض. إإلنبعاثات  ي
 إلغازية وإلتلوث إلبيت 
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ي عالم محدود إلموإرد أصبحت إلحاجة ماسة لتطوير نماذج إقتصادية جديدة،  (.8103درإسة، )دقيش. دإودي ، -2
ػ 

ي إستهالك إلمنتج ثم إلتخلص م
نه، ؤىل نموذج جديد يعتمد عىل لالنتقال من إلنموذج إلصناعي إلتقليدي غت  إلمستدإم ػ 

ي عمليات 
مفاهيم إإلستدإمة بمعناها إلشامل ، وهو ما يطلق عليه إإلقتصاد إلدإئري أو إلتدويري، باستخدإم موإرد أقل ػ 

ي إلتخلص من إلمنتج ؤىل إلنفايات، بإعادة إستخدإمه وتدويره وتصنيعه للبدء 
إلتصنيع وتغيت  إلممارسات إلسائدة ػ 

ي إلمستدإم، وكيفية  بعملية تصنيع
أخرى، وستحاول هذه إلورقة إلبحثية توضيح إؤلطار إلمفاهيمي لهذإ إإلقتصاد إلبيت 

 .إإلنتقال من إقتصاد خظي ؤىل إقتصاد دإئري باإلستفادة من إلنفايات بكل أنوإعها

 

ةدرإسة، ) -3 ي نصت  نه 8103، هتر ي ظل إزدياد عدد إلسكان بنسب تفوق ما تخت  
(. فيما يوإجه كوكبنا محدودية إلموإرد ػ 

ة مليارإت نسمة عام  ي إلسنوإت 8101إلطبيعة من ثروإت، حيث ُيتوقع بأن يصل عدد سكان إألرض ؤىل عشر
، برزت ػ 

ورة إعتب ة ُوجهات نظر إقتصادية بيئية جديدة تركز عىل ض  ار إلنفايات كموإد أولية لصناعات أخرى. ففكرة إألخت 

ي إألخت  قد إنتهت، بحيث جاء مفهوم جديد وهو 
إلتنقيب عن إلموإرد وتصنيعها ثم إستهالكها، وإلتخلص منها ػ 

 كل ما يصنعه إؤلنسان حت  وإن كان معدنيا أو 
ّ
إإلقتصاد إلدإئري، ومن مبادئه ؤعادة إلتدوير وتجنب إلتبذير، وإعتبار أن

ورة ؤعادة تدوير ق ي توصي برص 
ل، يمكن ؤعادة إستعماله. ويستند إإلقتصاد إلدإئري عىل إلمبادئ إلبيئية إلت 

ّ
ابال للتحل

ر 
ّ
ي إلطبيعة. بحيث لم يعد ُينظر ؤىل إلنفايات كعبء وإنما كُمَوّرد يحفز إلعديد من إألنشطة إإلقتصادية ويَوف

إلموإد ػ 

ة وغت  إلمب ة، ويعتتر من أهم إلعوإمل إلمساعدة عىل تحقيق إلتنمية إلمستدإمة. إلعديد من إلوظائف إلمباشر  اشر

ي  قندوز؛ درإسة، ) -01 إلحاىلي أو ما يسم باإلقتصاد إلخظي إلذي يقوم عىل  أصبح إإلقتصاد (. 2018،  إلزعتر

ي إستنفاذ قاعدة إلموإرد إلطبيعية بشعة، وتدهور 
" يساهم بشكل كبت  ػ  "إإلستخالص، إؤلنتاج، إإلستهالك وإلرمي

ة، وأقل إألنظمة إلبيئية إلطبيعية مثل إلمياه وإلهوإء وإألرض، إألمر إلذي أدى ؤىل إلبحث عن نظم إقتصادية صديقة للبيئ

 
 
إرإ   ؤض 

 
إفا لموإردها، من بي   تلك إألفكار فكرة إإلقتصاد إلدإئري كبديل لالقتصاد إلخظي إلذي إل ينتج نفايات  لها، وإستت  

وإل تلوث. ولذلك حاولنا من خالل هذه إلورقة إلبحثية ؤظهار نقائص إإلقتصاد إلخظي وإلطريقة إلمثىل للتحول ؤىل 

 توى إؤلنتاج، إإلستهالك وتسيت  إلنفاياتإإلقتصاد إلدإئري وذلك عىل مس

 إلعالقة بي   هذه إلدرإسة وإلدرإسات إلسابقة:  :حادي عشر 

، قحامهدفت إلدرإسات إلسابقة عىل سبيل إلمثال إل إلحرص؛ درإسة نبيل و  درإسة، بن شامية ( و درإسة، )جبايىلي

ي  قندوز؛ ) باؤلضافة إىل درإسة ةدرإسة، )درإسة، )دقيش. دإودي( وكذلك ( و  إلزعتر  درإسة، )طه، مدوش(،، و  نصت 

ي يمكن أن يلعبها إإلقتصاد إلدإئري للوصول ؤىل تنمية مستدإمة خلصت 
ودرإسة غالب ؤىل تسليط إلضوء عىل إألدوإر إلت 

ي عىل عيوب إإلقتصاد إلخظي وإلذي 
تلك إلدرإسات ؤىل أن إإلقتصاد إلدإئري يمتلك من إؤلمكانات ما تمكنه أن يقض 

ي خدمة إلتنمية حمزة فقد دإرت ما درإسة، أوديته. دأثبت مح
حول مساهمة صناعة ؤعادة تدوير إلبالستيك ػ 

، وهو أ .إلمستدإمة
 
عىل خالف ما هذه إلدرإسة فقد ركزت عىل إإلقتصاد إلدإئري للكربون، وإلذي يعتتر حديثا نسبيا

نموذج إقتصاد إلكربون إلخظي إلذي يعتمد عىل إستخدإم إلموإد ثم إلتخلص منها، فاقتصاد تدوير إلكربون يشجع عىل 

ي أكسيد إلكربون، وإعادة إستخدإمها و 
ي نموذج تدويري يركز عىل إلحد من إنبعاثات غاز ثان 

تدويرها وإزإلتها من إلبيئة. تبت 

ي إلعالمن إإلقتصاد إلقائم عىل أؤذ 
ي ؤعادة إلتوإزن لدورة إلكربون ػ 

ة أساسية تساعد ػ   .تدوير إلكربون يعد ركت  
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ي 
 إلفصل إلثان 

 إلمفاهيم إلعامة

 :مقدمة

( عىل أنه أدإة من أدوإت إلسياسة إلعامة تمكن من ؤجرإء CCE) يمكن أن يفهم مفهوم إإلقتصاد إلدإئري للكربون

إنية إلمحددة للكربون، كما يمكن تقييمات شاملة لكافة تقنيات  ؤدإرة إلطاقة وإإلنبعاثات إلمتاحة ضمن حدود إلمت  

ي إلمساعي إلرإمية 
لالقتصادي إلدإئري للكربون أن يعمل عىل دعم تقييم إلخيارإت إلمختلفة لهذه إلسياسة، وإلمساعدة ػ 

إلقومية لكل دولة، وثروإتها من تتكيف مع إلظروف “خالية من إلكربون” لتصميم مسارإت إنبعاثات صافية صفرية

 
 
ي  إلموإرد إلطبيعية ومزإياها إلتنافسية. كما يمكن أيضا

إستخدإم إإلقتصاد إلدإئري للكربون بوصفه أدإة لقياس إلكيفية إلت 

 
 
ي يتم فيها تجنب ؤطالق  تحرز بها إلدول تقدما

نحو إلوصول ؤىل إإلقتصادإت إلدإئرية إلخالية من إإلنبعاثات إلت 

ي إلغالف إلجوي أوإإلنبعا
ي أكسيد إلكربون ‘‘إلكربون إلمتشب” ثات ّ إلكربونية ػ 

من خالل إلتخفيف من إنبعاثات ثان 

 .، ؤضافة إلنبعاثات إألخرى للغازإت إلدفيئة“إلتخلص منه” وإعادة تدويره وإستخدإمه وإزإلته

 أ
ا
 طويل إألمنشأة وتطور إالقتصاد إلدإئري :ول

 
يا  ومع ، د : لقد كان إإلستخدإم بشر

 
إلفعال للموإرد إلطبيعية إلحالية بحثا

ي تم 
، وإؤليكولوجيا إلصناعية إلت  ي

ذلك فإن مفهوم إإلقتصاد إلدإئري إلحاىلي ينبع من علم إلبيئة إلبيئية، وإإلقتصاد إلبيت 

ي قانون ؤدإرة نفايات 
ي للبلدإن إلصناعية، وكانت ألمانيا من بي   إلروإد ػ 

دورة إلموإد إلمغلقة تطويرها لموإزنة إلعبء إلبيت 

ي إلعام 
ي إلعام 0331ػ 

بدأت إليابان خطة ؤلنشاء مجتمع ؤعادة إلتدوير يهدف ؤىل تعزيز تدإبت  إلنفايات   2000، وػ 

ي إلعام 
، عالوة عىل ذلك بدأ تعامل إلصي   مع إإلقتصاد إلدإئري ػ  ي ،وقبلت  0332وإعادة إلتدوير بشكل شامل ومنهجر

ي إلعام إلمركزية 
 إلحكومة ػ 

 
  8118 هذإ إلنهج رسميا

 
ي كان أكتر توجها

نحو إلنفايات من   ، وعىل إلرغم من أن إلنهج إلصيت 

، فإن إلصي   كانت أول دولة تستخدم مصطلح إإلقتصاد إلدإئري.  ي إلحاىلي  .Annukka & Berg, 2018, p)إلنهج إألورنر

8)  . 

 
 
يعرف عىل أنه: "نظام صناعي أو نظام متجدد قائم عىل ؤعادة إلتصميم وإلتحول تجاه ئري: تعريف إالقتصاد إلدإ :ثانيا

إستخدإم إلطاقة إلمتجددة، وتجنب ؤستخدإم إلموإد إلضارة. ويــهدف ؤىل إلقضاء عىل إلنفايات من خالل إلتصميم 

يعد مصطلح إإلقتصاد إلدإئري  (Hobson.K. & K, 2016, pp. 88-104)  .إلمتمت   للموإد وإلمنتجات ونماذج إألعمال

ي حوض 
ي تتبع إلتعريف لها جذور قديمة، فقد أظهرت إإلكتشافات إألثرية ػ 

، فإن بعض إلممارسات إلت 
 
 جديدإ

 
مصطلحا

ي أن إلناس إستخدموإ إلمنتجات إلزرإعية إلثانوية من زرإعة نخيل إلتمر لبناء إ سنة قبل  0111لمنازل منذ إلخليج إلعرنر

، Annukka ،8102و  Annukka Berg)عام.  2111إلميالد، وقد إستمرت ؤعادة تدوير إلنفايات إلبيولوجية منذ 

 (3صفحة 

 
 
ي إإلقتصاد إلدإئري يقوم إلنشاط إإلقتصادي ببناء و ؤعادة بناء  :مبادئ إالقتصاد إلدإئري :ثالثا

ف هذإ ػ  إلنظام ككل. ويعت 

ة،  ة إلصغت  إلمفهوم بأهمية إإلقتصاد إلذي يحتاج ؤىل إلعمل بفعالية عىل جميع إلمستويات، إألعمال إلتجارية إلكبت 

. إل يرػ  إلتحول ؤىل إإلقتصاد إلدإئري ؤىل تعديالت تهدف   إلمحىلي وإلعالمي
بالنسبة للمنظمات وإألفرإد، وعىل إلمستويي  

 ؤىل إلحد من إآل 
ً
، بل ؤنه يمثل تحوال   ثار إلسلبية لالقتصاد إلخظي

 
  نظاميا

 
 يبي   مرونة عىل إلمدى إلطويل، ويولد فرصا

 . تجارية و إقتصادية مع توفت  مزإيا بيئية
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ي يرتكز عليها إالقتصاد إلدإئري  :رإبعا

: إلمبادئ إألساسية إلب   ومن أهم إلمبادئ إألساسية ما يىلي

  ي إلمخزونات إلمحدودة، وموإزنة تدفقات إلموإرد إلمحافظة عىل رأسمال إلطبيغي
 وتعزيزه من خالل إلتحكم ػ 

 .إلمتجددة

 تحسير  عائد إلموإرد عن طريق تدوير إلمنتجات وإلمكونات وإلموإد بأعىل فائدة. 

  .(133، صفحة 8103إلرميدي ، )وإإلعمال. و فعالية إلنظم من خالل إلكشف عن إلعوإمل إلخارجية إلسلبية 

 نشوء إالقتصاد إلدإئري للكربون:  :خامسا
 
  يعد إإلقتصاد إلدإئري للكربون مفهوما

 
ي إألصل مؤسسه  حديثا

قام بتصوره ػ 

إلبيئة إلصناعية لالقتصاد . كامتدإد لمفهوم (300-313، إلصفحات William ،8100و  William) ويليم ماكدونو. 

 
 
إ   إلدإئري، ؤإل أن إإلقتصاد إلدإئري يركز عىل إلتدفقات إلمادية، بينما نجد أن إإلقتصاد إلدإئري للكربون يركز تركت  

 
 حرصيا

ي إلدول إلمختلفة 
ي أكسيد إلكربون أو إلغازإت إلدفيئة. كذلك أبدى إلعلماء ومقررو إلسياسات ػ 

عىل إلطاقة وإنبعاثات ثان 

ي 
 ػ 

 
ة، إهتماما بمفهوم إإلقتصاد إلدإئري للكربون، بل وطبقوه عىل مجموعة من إلسياقات، بما فيها   إلسنوإت إألخت 

ي ألمانيا، 
لية وإلفحم كموإد وسيطة للصناعات إلكيميائية ػ  إحات إلرإمية إإلستبدإل إلوإردإت إلنفطية بالنفايات إلمت   إإلقت 

ي تساعد ع
ي إلغالف أو تحفت   تطوير إلتقنيات إلت 

ي أكسيد إلكربون ػ 
ىل توليد قيمة من عمليات خفض أو إستخدإم ثان 

ي إلوإليات إلمتحدة إألمريكية. 
 إلجوي ػ 

، وبالتاىلي ديمومته، ثالث  ي ؤطار إلطرق إلمختلفة للمحافظة عىل إلقيم إإلقتصادية وإإلجتماعية ألي مورد طبيغي
ز ػ  تتر

 :سبل أساسية مختلفة

 .إستخدإمه إإلستخدإم إلرإشد وتدوير  .0

ة إستخدإمه وإعادة تصنيعه عن طريق إإلبتكار  .8 د وإلممتد، إلذي يتضّمن تجويد صناعته ؤلطالة فت 
ّ
إإلستخدإم إلمتعد

ي 
 .إلتقت 

ي إإلستخدإم .3
 .تغيت  أنماط إإلستهالك وتطوير نماذج للمشاركة ػ 

ي دورة إلكربون إلطبيعية
 :وهنالك طريقتان لمعالجة إإلختالل ػ 

ي إإلنبعاثات إلحد من إلنشاطات .0
 .إلمتسببة ػ 

ي أكسيد إلكربون إلذي سبب إإلختالل .8
 .تدوير ثان 

 عىل إإلقتصاد، وهذإ ليس إلحل إألفضل. كما أنه إل يمكن تدوير كل 
 
ؤن إلحد إلتام من هذه إلنشاطات سيؤثر سلبا

ي قادر عىل إمت
ي دورة إلكربون إلشيعة، لصعوبة ؤنشاء غطاء نبان 

ي أكسيد إلكربون ػ 
صاص وإستيعاب كمية غاز ثان 

 :إإلنبعاثات إلحالية للوصول للتوإزن. ولذإ إل بد من

ي تؤدي ؤىل إإلنبعاثات .0
 .إلحد إلمتدرج من إلنشاطات إلت 

 “إبتكار وسائل إقتصادية لتدويره  .8
 
 .أو ما يطلق عليه باإلقتصاد إلدإئري للكربون” صناعيا

ي كيفية تعريف إالقتصاد إلدإئري للكربون. 
 
ة ف : هناك أوجه إختال ف كبي   فصنفه ماكدونو ؤىل ثالث فئات هي

 إلكربون إلمعمر.  -1

 إلكربون إلدإئم.  -2

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

730  

 

www.rimakjournal.com 

 

 إلكربون إلمستمر.  -3

 

: إكما أنه طرح ثالث  إتيجيات إلدإرة إلكربون، هي  سي 

إتيجية إؤليجابية.  -0  إإلست 

إتيجية إلمحايدة.  -8  إإلست 

إتيجية  -3  (McDonough, 2016 p, 349) إلسلبية. إإلست 

 

 
 
 :إلتنمية إلمستدإمة :خامسا

ي حدود إلموإرد إلطبيعية أتعد إلتنمية إلمستدإمة وإحد مت 
ية ػ  ي تحسي   إلرفاهية إلبشر

برز متطلبات إإلستمرإر ػ 

 . إلمتاحة

 
 
،  : ترتكز إلتنمية إلمستدإمةأبعاد إلتنمية إلمستدإمة :سادسا ي ؤطار تفاعىلي

إبطة ومتدإخلة ومتكاملة ػ  عىل ثالثة أبعاد مت 

شيد للموإرد إلطبيعية، ويمكن إلتعامل مع تلك إألبعاد عىل أنها منظومات  وتتسم تلك إألبعاد بالضبط وإلتنظيم وإلت 

مات إلفرعية عدد من إلمنظو فرعية لمنظومة إلتنمية إلمستدإمة، ؤذ تتكون كل منظومة فرعية من تلك إلمنظومات من 

:  .إألخرى ي
، عامر خضت  وآخرون؛، وإألبعاد إلثالثة للتنمية إلمستدإمة هي كاآلن   i(8103)إلكبيسي

إلبعد إإلقتصادي: ينطوي إلبعد إإلقتصادي للتنمية إلمستدإمة عىل تعظيم إلمكاسب إلصافية من إلتنمية  -0

ورة  إلمحافظة عىل إلخدمات ونوعية إلموإرد إلطبيعية عتر إلزمن، ومن أجل تحقيق ذلك إلبد من إإلقتصادية، مع ض 

ي صيانة إلموإرد إلطبيعية 
ها ػ  ي إلتحول ؤىل تقنيات أنظف، وتسخت 

إألخذ بعي   إإلعتبار أهمية إلعلوم وإلتقنيات إلجديدة ػ 

 وإلمحافظة عىل إلبيئة. 

ي من أهم أ -8
: يعد إلبعد إلبيت  ي

ي محاولة ؤيجاد إلموإزنة ما بي   إلنظام إلبعد إلبيت 
بعاد إلتنمية إلمستدإمة، وإلذي يتمثل ػ 

ي عىل حماية إلنظم إلبيئية، وإلحفاظ عىل إلموإرد إلطبيعية، وإإلستخدإم 
، ويركز إلبعد إلبيت  ي

إإلقتصادي وإلنظام إلبيت 

 .إلتنميةإألمثل لها عىل أساس مستديم، وإلتنبؤ لما قد يحدث للنظم إلبيئية من جرإء 

، ووقف -3 ي
ي للتنمية إلمستدإمة ؤىل إستقرإر إلنمو إلديموغرإػ  ي: يسغ إلبعد إإلجتماعي وإلبشر إلبعد إإلجتماعي وإلبشر

ي تخطيط إلتنمية،
وح ؤىل إلمدن، وتحقيق أكتر قدر من إلمشاركة إلشعبية ػ   

وتحسي   قدرة إلحكومات عىل توفت   إلت 

 وإن إلخدمات إلمختلفة للسكان، ويرتبط 
 
 وثيقا

 
، إرتباطا ي

ي بالنمو وإلتطور إإلقتصادي وإلبيت  إلبعد إإلجتماعي وإلبشر

 تحقيق إلتنمية إلمستدإمة يمر عتر معالجة إلمسائل إإلجتماعية. 

، إلعالقة بي   أهدإف إلتنمية إلمستدإمة وإالقتصاد إلدإئري
 
: وصفت أهدإف إلتنمية إلمستدإمة بأنها "مخطط سابعا

،ويتم إعتماد إألهدإف إلسبعة عشر وإلغايات إلـ  8131فضل وأكتر إستدإمة للجميع" بحلول إلعام لتحقيق مستقبل أ

ي جميع أنحاء إلعالم كإطار 003)
: إلعام وإلخاص ػ  ي إلقطاعي  

إيد من قبل إلجهات إلفاعلة ػ  ( إلمرتبطة بها بشكل مت  

ي موإزإة ذلك، إكتسب مفهوم 
 لتنظيم ومتابعة مبادرإت إإلستدإمة، وػ 

 
إ  كبت 

 
إإلقتصاد إلدإئري كإطار إقتصادي بديل زخما

ي إإلقتصاد إلدإئري للكربون هو ؤعادة دورة إلكربون إلطبيعية ؤىل  خالل إلسنوإت إلقليلة إلماضية. ؤن
إلهدف من تبت 

 مستوى توإزن إلكربون بي   سطح إألرض وغالفها إلجوي، بحيث يحافظ عىل إستدإمة إلتوإزن إلحيوي إلقائم. 
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إإلقتصاد إلدإئري عىل تدفقات إلموإرد وإلموإد وإلمنتجات. ألنه نموذج يحقق إإلستهالك وإؤلنتاج يركز 

ي نهاية دورة حياة 
ي نهاية إلمطاف وػ 

ة ممكنة، وػ  إلمستدإمي   من خالل إلتدوير، أو ضمان إإلحتفاظ بالقيمة ألطول فت 

 إلموإرد وإلموإد وإلمنتجات، يتم ؤرجاعها ؤىل دورة إلمنتج. 

 

ي 
 إإلطار إلتطبيق 

 إلعربية إلسعودية تجربة إلمملكة

 :مقدمة

 
 
ي لتحقيق معيار إإلستمرإرية، بصفتها مصدرإ ي إستخدمها إلعقل إلبشر

تعد إلطاقة أحد أهم إلركائز إألساسية إلت 

 لتطور إلمدنية إلحديثة، وهو ما تنطلق منه إلمملكة، وتسغ 
 
وريا  ض 

ً
، ومدخال

 
لتحقيقه من خالل إتباع نهج رئيسيا

ي إلنمو إإلقتصادي من خالل معالجة إإلنبعاثات إلكربونية
ي إستخدإم إلموإرد إلطبيعية ػ 

 .شموىلي وإقغي يدفع لالستدإمة ػ 

، أ
ا
 إلعربية إلسعودية تجربة إلمملكةول

ي من إلعاصمة إلرياض للعالم،
وروجت له إلسعودية خالل رئاستها  خرجت فكرة إإلقتصاد إلدإئري إلكربون 

ي عام 
ين ػ  ي ظل   .8181لمجموعة إلعشر

حيث تهدف لمناضة جميع أنوإع إلطاقة إلموجودة عىل سطح إألرض، ػ 

ي 
ي إلوقت ذإته تقلل من إلتغت  إلمناح 

وخلصت إلجهود  .ضوإبط مبنية عىل إؤلمكانات إلمتاحة لجعلها تستمر، وػ 

ضمن إلعناض إلثالثة: إلخفض وإلتدوير وإلتخلص، ليكتمل بذلك إلنظام  -ة إإلستخدإمؤعاد -إلسعودية ؤىل ؤضافة عنرص

ي إلطبيعة
ي تحدث ػ 

ضاف أ .إلدإئري إلمحكم، وبالتاىلي يساعد عىل إستعادة إلتوزإن لدورة إلكربون بالطريقة نفسها إلت 

ي إلمملكة إلعربية إلسعودية إلذين إستخدموإ ومنذ عام 
ة إلرإبعة وهي لها إل 8103إلمؤلفون ػ   إإلزإلة. -ركت  

ين  من إإلقتصاد إلدإئري للكربون تمت إلموإفقة عىل مفهوم   كإطار متكامل وشامل قادة دول مجموعة إلعشر

ي جميع إلقطاعات، 
ي من خالل ؤدإرة إإلنبعاث ػ 

إف إلبيت  وموحد وعمىلي وتكميىلي لتشجيع إلنمو إإلقتصادي وتعزيز إؤلشر

تبة عىل إنبعاثات إلغازإت إلدفيئة وإدإرتها بشت  إلتقنيات إلمتاحة، ويمثل هذإ إلنهج طريقة  ولمعالجة إلتحديات إلمت 

إتيجيات وهي   ؤلدإرة إإلنبعاثات باستخدإم أربعة إست 
 
 :مستدإمة إقتصاديا

 .إلتخفيض• 

 .ؤعادة إإلستخدإم •

 .إلتدوير• 

 .إؤلزإلة• 

إتيجيات إألربــع مع رؤية إلمملكة  تر برإمجها إلهادفة ؤىل تحقيق تحول إجتماعي ونمو ع 8131تتفق هذه إإلست 

، بالموإءمة وإلعمل مع كافة إلقطاعات إلتنموية بالمملكة مثل إلطاقة، وإلصناعة، وإلمياه، 
 
أكتر إستدإمة إقتصاديا

ها من إلقطاعات  .وإلزرإعة، وإلسياحة، وغت 

ي و تعمل 
إتيجيات ذإت صلة لتوضيحإإلمملكة عىل تطوير برنامج وطت  إإلستخدإمات إلعملية لنهج إإلقتصاد  ست 

إلدإئري للكربون، كما يعمل إلباحثون فيها عىل دعم إلتخطيط وتصميم إلسياسات من خالل توليد بيانات ومعلومات 
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ي تطوير إلعديد من إلتقنيات إلمتعلقة باإلقتصاد إلدإئري 
كات إلتجارية ػ  جديدة. عالوة عىل ذلك، يتشارك إلباحثون وإلشر

إلمفهوم وفائدته خارج  عليهم إلقيام به لزيادة إستيعاب وتجريبها. ومع ذلك، إل يزإل هناك عمل كثت  يتعي   للكربون 

 .حدود إلمملكة

 
 
ولية  :(CCE) مؤشر إالقتصاد إلدإئري للكربون :ثانيا أدإة طورها مركز إلملك عبد هللا للدرإسات وإلبحوث إلبت 

وأصحاب إلمصلحة لتحديد ومقارنة أدإء إلدول وإمكانياتها فيما يتعلق )كابسارك( لصناع سياسات إلطاقة وإلمناخ 

ا. ويــهدف ؤىل لفت إإلنتباه ؤىل إلحاجة  باإلقتصاد إلدإئري للكربون. حيث أن إإلقتصاد إلدإئري للكربون مفهوم جديد نسبي 

ي أكسيد إلكربون وإلغازإت إلدفيئة إألخرى بشكل شامل وكامل ب
استخدإم جميع خيارإت ؤىل معالجة إنبعاثات ثان 

ي أكسيد إلكربون وإعادة تدويرها 
إلتخفيف إلمتاحة إلفعالة من حيث إلتكلفة، من خالل تقليل إنبعاثات إلكربون أو ثان 

ي تقيس   .وإعادة إستخدإمها وإزإلتها
ي إلمملكة إلعربية إلسعودية حول إلطرق إلت 

وع ؤىل دعم إلمناقشات ػ  كما يسغ إلمشر

، فاتح يلماز، ثامر إلشهري، نيكوإلس هوإرث،،  د إلدإئري للكربون. وتتقدم نحو إإلقتصا  .(8180)ماري لومي

  لها  أصبح إلمملكة أن للكربون إلدإئري إإلقتصاد  مبادرة تؤكد 
 
  دورإ

ً
  فاعال

 
ي  رئيسيا
، مجاإلت ػ   مجال أبرزها  من شت 

 .إلطاقة

ي  تعمل
كت  ي  وإلخالقة، إلجديدة وإألفكار  إلرؤى طرح عىل ،أرإمكو و  سابك شر

 قصب حيازة للمملكة تضمن وإلت 

ي  إلسبق
 .إلصلة ذإت إلمجاإلت ػ 

 

 
 
كة  :ثالثا  إلسعودية لتعزيز إالقتصاد إلقائم عل تدوير إلكربون.  أرإمكو دور شر

إ من إلمبادرإت إلرإمية ؤىل وضع ؤطار لالقتصاد إلقائم عىل تدوير إلكربون
 
كة عدد كة عىل  .أطلقت إلشر تعمل إلشر

ي إلتكوينات إلجيولوجية
ي أكسيد إلكربون وتخزنه ػ 

ي تحتجز ثان 
تستخدم  .تطوير عدد من تقنيات إستخالص إلكربون إلت 

ا تقنيات إلثورة إلصناعية إلرإبعة، مثل إلذكاء إإلصطناعي وإلبيانات إلضخمة، للحد من إإلنبعاثات من خالل 
 
كة أيض إلشر

ي 
مية مرإقبة إستهالك إلطاقة ػ  كة، وإلوصول ؤىل إلمستوى إألمثل إلستهالكها، وتحسي   معالجة إلبيانات إلست    إلشر

ف كثافة إإلنبعاثات إلكربونية  .وتحليلها، وتطوير طرق إستخالص إلنفط إلخام، وتعزيز إلطاقة إؤلنتاجية آلبار إلنفط
َّ
تصن

كة ي إلشر
ي قطاع إلطاقة إلناتجة عن أعمال إلتنقيب وإؤلنتاج ػ 

كة  .ضمن إإلنبعاثات إلكربونية إألقل كثافة ػ  توإصل إلشر

ي 
: ا ؤىل أقل مستوى ممكن كاآلألعمالهجهودها إلبتكار وإكتشاف حلول فعالة ؤلدإرة إلكربون تتيح لها إلحد من إألثر إلبيت  ي

 ن 

 إلحد من إالنبعاثات: إلحد من حرق غاز إلشعالت -1

إق إلكميات إلزإئدة من إلغاز إلمصاحب ؤلنتاج إلنفط إلخام، وهو ؤجرإء  حرق غاز إلشعالت هو عبارة عن إحت 

ي أكسيد إلكربون
، كما أنه مصدٌر إلنبعاثات غاز ثان  إلسعودية رإئدة  أرإمكو ولطالما كانت  .يؤدي ؤىل هدر هذإ إلمورد إلثمي  

ي إلشعالت
ي إلحد من حرق إلغاز ػ 

، بدأت  .ػ  ي
تشغيل شبكة إلغاز إلرئيسة، وتوإصل  أرإمكو منذ سبعينيات إلقرن إلماص 

كة تطوير برنامج ي إلشعالت إلشر
ة إلحد من حرق إلغاز ػ  كما تمثل هذه   .للحد من إإلنبعاثات إلكربونية ؤىل درجة كبت 

ا ي إلشعالت نهائي 
كة إلمستمر بمنع حرق إلغاز ػ  إم إلشر إ من إلت    .إلممارسات جزء 
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ي أكسيد إلكربون ؤىل موإد جديدة -2
 ؤعادة إالستخدإم: تحويل ثان 

ي أكسيد إلك
من خالل خط ؤنتاج بوليوإلت كربونات إلبوىلي بربيلي    .ربون ؤىل منتجات جديدةيمكن تحويل ثان 

ج باستخدإم تقنية ي أكسيد إلكربون وتحويله ؤىل موإد نظيفة ومرتفعة إ®كونفت 
ا من ؤعادة تدوير ثان 

َّ
لقيمة وعالية ، تمكن

 .إلتحمل تتمت   بتكلفتها إإلقتصادية وإنخفاض إنبعاثاتها إلكربونية

 ؤعادة إلتدوير: إلمحافظة عل إلمياه -3

إلمملكة إلعربية إلسعودية هي أرض إل تتدفق فيها إألنهار، وتتساقط إألمطار فيها بشكل متقطع، ودرجات إلحرإرة 

ي إلصيف تكون مرتفعة
م   .أرإمكواء هو محط إهتمام ؤن إلحفاظ عىل إلم .ػ  إلسعودية بالمحافظة عىل  أرإمكو تلت  

 إلطبيعية.  بهدف تخفيف إلضغط عىل موإرد إلمياه إلمياه،

 إستخالص إلكربون: تطبيق تقنيات إالستخالص إلمعزز للنفط -4

ي مكمن إلنفط إلخام لزيادة طاقته إؤل 
نتاجية. تقنيات إإلستخالص إلمعزز للنفط هي عبارة عن حقن مادة ػ 

ي 
ي إلخزإن ػ 

ي أكسيد إلكربون ػ 
ي أكسيد إلكربون ويساعد حقن ثان 

ي إلوقت  تحسي   وتعزيز إستخالص إلنفط، وعزل ثان 
ػ 

ي إلعالم تم إكتشافه، وتدير فيه  .وهو مكسب للجميع -نفسه 
 أرإمكو حقل إلغوإر هو أكتر حقل نفط بري تقليدي ػ 

هن عىل  ي أكسيد إلكربون وإعادة حقنه، مما يتر
ق إألوسط إلحتجاز ثان  ي إلشر

ا يعمل بأحدث إلتقنيات ػ 
 
وع إلسعودية مشر

ي موإجهة إلتحديات إلمناخية إلعالمية.  أرإمكو دور 
 إلسعودية إلرإئد ػ 

كة إلسعودية للصناعات إألساسية : إلشر
 
 )سابك( رإبعا

إتيجية أوجه أحد  للكربون إلدإئري إإلقتصاد  ُيعتتر  ي  إإلستدإمة إست 
 إألساسية إلقيم ؤىل إلمستندة ،”سابك“ ػ 

كة  إلبيئية إلمتطلبات مرإعاة مع إلمنشودة إإلقتصادي إلنمو  أهدإف لتحقيق إلطريق ويمهد  وطموحاتها، للشر

 .يةوإإلجتماع

كة تبذل  إلمملكة لجهود  نوعية قيمة ؤضافة عىل تعمل جمة جهود  )سابك(، إألساسية للصناعات إلسعودية إلشر

ي 
 .للكربون إلدإئري إإلقتصاد  لمبادرة إلسعودية إلرؤية وتعزيز  إلكربون، إنبعاثات من للحد  إلعالم دول قيادة ػ 

عد 
ُ
كات أوإئل من )سابك( وت ي  إلعالمية إلكيماويات شر

 خالل من للكربون؛ إلدإئري إإلقتصاد  مفهوم تطبق إلت 

ي  إستثمارها 
ي  إلكربون إستخدإم ؤلعادة بالعالم مصنع أكتر  ؤنشاء ػ 

ي  إلمشّيد  عالية، قيمة ذإت منتجات تصنيع ػ 
كة ػ   شر

 .إلصناعية إلجبيل بمدينة لها  إلتابعة )إلمتحدة(

ي 
 طن ألف 011 ؤىل يصل ما  وتنقية إلستخالص خاصة تقنية يستخدم إلذي إلمصنع إفتتاح تم م8100 عام ػ 

ي ي  من مت 
ا، إلكربون أكسيد  ثان  ، جاليكول تصنيع عن إلناتج سنوي  ي  ضخ ويتم إؤليثيلي  

  إلكربون أكسيد  ثان 
 عتر  إلمنؼ ّ

ي  إلستخدإمه أنابيب شبكة
 وإلكيماويات إلزرإعة قطاعات إحتياجات تلبية ؤىل ؤضافة إلفائدة، عظيمة منتجات ؤنتاج ػ 

وبات غذيةوإأل  ها إلطبية وإلصناعات وإلمشر  .وغت 

وع أكتر  إلمصنع وُيعتتر  ذ  لالستدإمة مشر
َّ
ك إلتعاون خالل من ُينف  إلتصنيعية وإلموإقع إألبحاث قطاع بي    إلمشت 

ي 
ي  لنقل شبكة بناء عتر  وإإلستفادة؛ إلمشاركة من إلقريبة إلصناعية إلمجمعات لتمكي    ؛”سابك“ ػ 

 إلكربون أكسيد  ثان 
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ي 
كات موإقع ؤىل إلنؼ  ي  إلستخدإمه إلتابعة؛ إلشر

 وإلهكسانول إلكيماوي، إلميثانول إليوريا، مثل:  متنوعة منتجات تصنيع ػ 

ها إؤليثيىلي   .وغت 

وع ويساهم ي  إلمشر
ي  كبت    تحسن تحقيق ػ 

ي  إلموإرد، إستخدإم كفاءة  ػ 
 إإلنبعاثات كثافة  من يحد  ذإته إلوقت وػ 

ي  إلمساعدة يمكنها  مماثلة حلول توفت   ويحفز  إإلقتصادي، إألدإء تحسي    عىل عالوة إلتصنيع، لعمليات إلمصاحبة
 بناء ػ 

ي  إلقيمة وإثرإء إإلقتصادية، إلعوإئد  تعزيز  ؤىل ؤضافة إألرض، لكوكب مستدإم مستقبل
 رفع خالل من ؛”سابك“ تقدمها إلت 

 .إلخام إلموإد  من نفسها  إلكمية باستخدإم إؤلنتاجية، إلطاقة

م  إلدإئري، وإإلقتصاد  إلموإرد، إستخدإم كفاية  تعزيز  خالل من إإلستدإمة؛ تجاه شامل نهج تباعبا ”سابك“ وتلت  

، وإألمن ي
ي  إلمتحدة، لألمم إلمستدإمة إلتنمية أهدإف مع ينسجم بما  إلبيئة، وحماية وإإلبتكار، إلغذإن 

  إلت 
ّ
إ  تعد   جزء 

ً
 أصيل

إتيجيتها  من  .م8180 لعام إست 

ي  ”سابك“ تشارك
ي  إلعالمية وإلمنظمات إلتحالفات من إلعديد  ػ 

ي  شامل تغيت   صناعة عىل تعمل إلت 
 جميع ػ 

ا  إلقيمة؛ سلسلة مرإحل
 
كة من ؤيمان  وإلعمل إلتعاون نهج إتباع خالل من حلها  ُيمكن إلعالمية إلتحديات بأن إلشر

ك؛ إ  ”سابك“ تعد حيث إلمشت  ا  عضو  ي  لالبتكار  مؤسس 
 وإلمنشأ، إلكربونية اثاتإإلنبع منخفضة إلتقنيات لمنصة إلتعاون 

، إإلقتصادي إلمنتدى مظلة تحت كة وتستمر  إلعالمي ي  إلشر
وكيماويات؛ بمجال إألخرى إألطرإف مع إلعمل ػ   لتوفت   إلبت 

ي  تسهم مبتكرة حلول
 .لمنتجاتها إلكربونية إلبصمة تقليل ػ 

 مستقبل نحو  إتجاهها  تعزز  ناجحة بحلول إلدإئري لالقتصاد  إلتحديات ؤدإرة موإصلة ؤىل جاهدة ”سابك“ تسغ

كة، وتستمر  مستدإم، ي  كذلك،  إلشر
 إإلقتصاد  وفوإئد  قوة وإظهار  باإلستدإمة، إلخاصة عملها  خطط وتنفيذ  إإلبتكار  ػ 

ي  أساسي  عضو  ”سابك“ أن سيما  إل  خاص، بشكل للكربون إلدإئري وإإلقتصاد  عام، بشكل إلدإئري
نامج ػ  ي  إلتر

 إلوطت 

ين؛ لمجموعة رئاستها  خالل إلسعودية إلعربية إلمملكة حكومة أطلقته إلذي للكربون، إلدإئري لالقتصاد   بهدف إلعشر

 .شامل بأسلوب إإلستدإمة لتحقيق إلحالية إلجهود  وتشيــــع ترسيخ

ة بوصفها  إلمتجددة إلطاقة ؤىل ”سابك“ تنظر ي  وتركز  للكربون، إلدإئري وإإلقتصاد  إإلستدإمة ركائز  من ركت  
 هذإ  ػ 

 لتشغيل إلمستدإمة إلكهروضوئية إلطاقة من لالستفادة إلتحول وتطوير  ودعم إلطاقة، مزيــــج تنوع أهمية عىل إلمجال

وكيميائية، إلمصانع ي  وإؤلسهام إلبت 
ي  إنبعاثات خفض ػ 

كة وتتطلع إلكربون، أكسيد  ثان   عملياتها  تشغيل إعتماد  ؤىل إلشر

 أو  إلرياح طاقة طريق عن سوإء إلكهرباء، وليد لت مرإفق تركيب ؤىل تطمح حيث إلمتجددة؛ للطاقة بمصادر  إلعالمية

 .م8180 عام بحلول إلعالم حول لموإقعها  إلشمسية إلطاقة

ي  بأهمية إلتوعية صعيد  عىل سابك، أطلقت
ي  للكربون، إلدإئري إإلقتصاد  مبدأ  تبت 

 منتدى م8181 عام أوإخر  ػ 

ا  ا  عالمي   تقنيات خالل من تطبيقه؛ وتشيــــع للكربون، إلدإئري إإلقتصاد  تمكي    سبل لمناقشة إلمستوى؛ رفيع متخصص 

ي  للكربون إلدإئري إإلقتصاد  ممارسات ودور  نوعية،
كات مساعدة ػ   للمستثمرين إلمتنامية بالمتطلبات للوفاء إلشر

 .وإإلجتماعية إلبيئية إلحوكمة معايت   إعتماد  بشأن وإلمجتمعات
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 إلنتائج: 

 ل ووإقغي ؤلدإرة إإلنبعاثات. إإلقتصاد إلدإئري للكربون نهج كىلي وشامل ومتكام 

  .يركز إإلقتصاد إلدإئري عىل تدفقات إلموإرد وإلموإد وإلمنتجات. كما يركز بدوره عىل إلطاقة وإإلنبعاثات 

  ي إلبحث إلعلمي إلممنهج وإلفّعال نحو حزمة إلتقنيات إلالزمة ؤلقفال دإئرة إلكربون وتدوير
ورة لالستثمار ػ  هناك ض 

ي أكسيد 
ي إقتصاديات إلهيدروجي   غاز ثان 

 لتشمل تخضت  إلنفط وإلحفاظ عىل قيمته وإستخدإمه ػ 
 
إلكربون صناعيا

دة
ِّ
 .وتقنيات خزن إلطاقة إلمتعد

  ه ضمن إإلقتصاد إلدإئري للكربون بابتكار طرق جديدة إلستهالك إلوقود ي إلموجَّ
ورة إستخدإم إإلبتكار إلتقت  ض 

 .للغالف إلجوي إألحفوري من دون ؤطالق إلغازإت إلدفيئة

 - ،تستند إلعالقة بي   إإلستدإمة وإإلقتصاد إلدإئري عىل زيادة إلوعي باإلعتماد إلمتبادل بي   إإلقتصاد وإلمجتمع وإلبيئة

ة عىل إلمجتم  ويعظي إإلقتصاد إلدإئري إألولوية للمنظور إإلقتصادي إلذي له فائدة مباشر
 
ع وإلبيئة، ويمكن إعتباره نهجا

 عىلأ 
 
إ  تركت  

 إألعمال.  كتر

  ي إلتنمية إلمستدإمة من خالل قدرته عىل تحقيق رؤيته إلقتصاد مرن
تتحدد مساهمة إإلقتصاد إلدإئري للكربون ػ 

 . ي
كات وإلحكومات وإلمجتمع إلمدن  إكات عالمية مع إلشر ي بناء شر

 ومبتكر وشفاف، وعىل نجاحه إلمستمر ػ 

 ي تح
قيق إلعديد من أهدإف إلتنمية إلمستدإمة، يمكن ألهدإف بقدر ما يمكن لالقتصاد إلدإئري للكربون أن يساعد ػ 

ي إلكثت  من أهدإف 
ي تعزيز ممارسات إإلقتصاد إلدإئري للكربون، ؤذ ؤن إلتقدم ػ 

إلتنمية إلمستدإمة أيضا أن تساعد ػ 

ي إستيعاب ممارسات إإلقتص
ة باإلقتصاد إلدإئري، سيفيد ػ  ي إل ترتبط مباشر

 اد إلدإئري. إلتنمية إلمستدإمة إإلخرى، وإلت 

  للدول حت  تتمكن من إلتخطيط لمساهماتها إلرإمية 
 
 وعمليا

 
 ومرنا

ً
 شامال

 
يوفر مفهوم إإلقتصاد إلدإئري للكربون ؤطارإ

 .ؤىل تحقيق إألهدإف إلمناخية إلمتفق عليها بشكل عام

 ي إألساس إلمفاهيمي لالقتصاد إل
وع مؤشر إإلقتصاد إلدإئري للكربون ؤىل إلتوسع ػ   دإئري للكربون. يسغ مشر

 

 :إلتوصيات

  نشر إلتوعية وإلتعليم من خالل وسائل إؤلعالم، وبما يضمن رفع درجة إلوعي لدى إلجماهت  بأهمية إلتوجه نحو

 إإلقتصاد إلدإئري للكربون وإلسياسات إلهادفة لحماية إإلستدإمة إلبيئية. 

  ي أكسيد إلكربون وإلغازإت إلدفيئة إألخرى هناك حاجة ملحة ؤىل إلتوفيق وإلموإءمة ما بي   إإلنبعاثات
إلعالمية لثان 

 وإلمسارإت إآلمنة للمناخ. 

    من إإلنبعاثات إلكربونية إلناتجة عن إلطاقة إلتقليدية، وزيادة كفاءة إستخدإم إلطاقة، مع تمكي 
ّ
إلعمل عىل إلحد

 إلتقنية فيهما. 

 رد إ
ّ
 .لمصادر إلتقليدية إلمعروفةؤنتاج طاقة متجددة وطاقة منخفضة إلكربون تكمل بشكل مط
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  إلحاجة ؤىل مجموعة وإسعة من إلتقنيات وإألساليب لتحقيق إإلنتقال إىل إإلقتصاد إلدإئري للكربون بطريقة منصفة

 وأكتر فعالية من حيث إلتكلفة. 

 ي إلموإ
يــــع إلقوإني   إلخاصة بفصل إلنفايات من مصادرها، ومنع إلطمر من دون فرز، لمنع إلهدر ػ  ورة تشر رد ض 

 .إلطبيعية

  ي تشجع عىل فتح
إلتشجيع عىل إستهالك إلمنتجات وإلخدمات إلقابلة للتدوير، ووضع إلسياسيات إلهادفة إلت 

 إألسوإق لتلك إلمنتجات من خالل إلتسهيالت وإلحوإفز. 

 ة وإلمعقولة إلتكل هم من أصحاب إلمصلحة بأن ؤمدإدإت إلطاقة إلتقليدية إلوفت  فة إل ؤدرإك صانغي إلسياسات وغت 

 تزإل مطلوبة عىل إلمدى إلطويل. 

 إت إلمناخية وإلبيئية  .تغت  أنماط إؤلنتاج وإإلستهالك، وإلتحول نحو إستخدإم إلطاقة إلمتجددة، بشكل يوإءم إلتغت 

  ورة  وأطره إألربعة.  (CCE) نشاء منصة إإلقتصاد إلدإئري للكربونؤض 
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