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 المســؤولية الموســعة للمنتجيــن
مــن أجــل تســيير نفايــات التعليب

إشراك جميع الفاعلين في قطاعات 
التعبئة والتغليف قصد الحدِّ من 

التلوث البالستيكي والوصول 
إلىاإلستعمال األمثل للموارد

المتعلقــة ن  للمنتجــ�ي الموســعة  المســؤولية  أنظمــة   تعــد 

ي
 بالتعبئــة والتغليــف أداة لسياســة بيئيــة راســخة تســاهم �ن

ثــار الضــارة للنفايــات البالســتيكية عــى البيئة.ظهــرت  تفــادي الآ
تحــاد ي ُمعظــم دول الإ

ي أواخــر الثمانينــات وتــمَّ تنفيذهــا �ف
 آلياتهــا �ف

ي وبلــدان أخــرى. وتمثــل الأنظمــة أيضــا نهجــا يمكــن الأخــذ  الأورو�ب
ي تواجــه أحجامــا

ــ�ت ــة والناشــئة ال ــات النامي قتصادي ــه بالنســبة للإ  ب

ايــدة مــن نفايــات التعبئــة والتغليــف. وبالتــالي تحضــري تدابــري ف  مرت
ــن ــرى م ــكال أخ ــة وأش ــات البحري ــن النفاي ــة م ــدف إل الوقاي  ته
ف ي الناجــم عــن البلســتيك. فــكل ســنة يتــم إلقــاء بــ�ي

 التلــوث البيــ�أ
ي المحيطــات )1(.

ــات البلســتيكية �ف ــون طــن مــن النفاي  5 و13 ملي
ــن ــح م ــالي أصب ة متســارعة، وبالت ــري ــاج البلســتيك بوت  ويســتمر إنت
 المســتعجل اللجــوء إل مقاربــات تهــدف إل الحــدِّ وجمــع وتدويــر

ــف البلســتيكية. ــة والتغلي ــات التعبئ ــرب لنفاي أك

ي
ن �ن ــ�ي اك المنتج ن إ�ش ــ�ي ــعة للمنتج ــؤولية الموس ــتدعي المس  تس

 تســي�ي وتمويــل نفايــات التعبئــة والتغليــف )2(. وهــي ترتكــز عــى

ي
ي تضــع �ف

ــ�ت كات ال ــدأ الملــوث الدافــع الــذي يجعــل مــن الــرش  مب
 الســوق مــوادا معلبــة، مســؤولة عــن التعليــب طــوال ديمومتــه بمــا
ــل ي تموي

ــاهم �ف ــا أن تس ــا أيض ــات. ويمكنه ــيري النفاي ــك تس ي ذل
 �ف

ي
ــة خاصــة �ف ــع والمعالجــة الملئم ــم فعــال لمنشــآت الجم  وتنظي

ي تغطيــة
 ســياقات غالبــا مــا تجــد الحكومــات والبلديــات صعوبــات �ف

تكاليــف تشــغيل خدمــات تســيري النفايــات.

ــعة ــؤولية الموس ــة المس ــة أن أنظم ــة الأوروبي ــرت التجرب  أظه
ي خلــق مناصــب

ن يمكنهــا أن تســاهم بشــكل ملحــوظ �ن  للمنتجــ�ي
 شــغل. ففــي ألمانيــا، عــى ســبيل المثــال، هنــاك حــوالي 290 ألــف
ي قطــاع تســيري النفايــات والمــواد الخــام

 شــخص يعملــون حاليــا �ف

ــوالي ــم ح ــاع يض ــب(، قط ــال التعلي ي مج
ــط �ف ــس فق ــة )لي  الثانوي

ر بـــ 76 كــة حققــت رقــم أعمــال ُقــدِّ  800 15منشــأة و800 10�ش
ي كثــري مــن البلــدان الناميــة أو الناشــئة

ي الســنة )3(. و�ف
 مليــار أورو �ف

ــا ف دورا مركزي ــري الرســمي�ي ــون غ ــات والمقاول  يلعــب جامعــو النفاي
دمــاج ي جمــع بعــض أنــواع نفايــات التغليــف. وتوجــد إمكانيــات لإ

 �ف
ــرز ــع وف ــة جم ف عملي ــ�ي ــد تحس ــمي قص ــري الرس ــاع غ ــال القط  عم
ــل ــن مداخي ــتفادة م س ــم الإ ــر له ــا يوف ــو م ــب وه ــات التعلي  نفاي
ــدى ــى الم ــام ع ــتدامة النظ ــان إس ــة وضم ــل ملءم ــروف عم  وظ
ف ــدأ المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي ــق مب ــم تطبي ــل. وإذا ت  الطوي

 بصفــة شــاملة ضمــن إقتصــاد دائــري فإنــه يفيــد الأفــراد والمعمــورة
وهــذا هــو التطــور.

سلسلة الوثائق اإلعالمية حول االقتصاد الدائري
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ن هــي تقريبــا  المبــادئ الأساســية للمســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
ي كل البلــدان:

نفســها �ن

ف أن كــة تخضــع للمســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي  ـ عــى كل �ش
ــا ــا تضــع منتوجــا مغلف ــة عندم ــة المســاهمة البيئي يب  تدفــع �ف

ــوق. ي الس
 �ف

 ـ توجــه المســاهمة البيئيــة إل تمويــل الجمــع ثــم معالجــة
نفايــات التعليــب.

ـ يتـــم الحــرص عــى أن يبقــى الجمـــع والفـــرز والرســـكلة
ف الطاقــوي لنفايــات التعبئــة والتغليــف تحت مســؤولية  أو التثمــ�ي

. ف كات الخاضعــة للمســؤولية الموســعة للمنتج�ي الــرش

اد ســتري ائــب البيئويــة أو حقــوق الإ  توجــد مقاربــات أخــرى مثــل ال�ف
ي هــذه الحــالت تدمــج الأمــوال

 عــى المــواد الأوليــة والبضائــع. �ف
انيــة العامــة. وبالتــالي فهــي ليســت مســؤولية المنتــج ف ي المري

 غالبــا �ف
. ف بمفهــوم نظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي

1 ـ خلق إطار سياسي وقانوني مالئم 
للمسؤولية الموسعة للمنتجين

ي
ي وضــع إطــار قانــو�ن

 تلعــب السياســات العموميــة دورا حاســما �ن

ي
. يتــم �ف ن قامــة أنظمــة المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي  مالئــم لإ
ف ي للمســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي

طــار القانــو�ف  الغالــب تحديــد الإ
ي ولكنــه يمكــن أن يتــم أيضــا عــى المســتوى

 عــى المســتوى الوطــ�ف

ي لتســيري
طــار القانــو�ف . ويدخــل ذلــك ضمــن الإ  الجهــوي أو المحــىي

ي الغالــب دورا قياديــا. تحدد
 النفايــات وبالتــالي تلعــب وزارة البيئــة �ف

ــم ــا أن تنظ ي عليه
ــ�ت ــة ال ك ــؤولية كل �ش ــة مس ــات العمومي  السياس

ــة( أو ــة )مســؤولية فردي ــات التعبئ جاع وتســيري نفاي  بنفســها إســرت
كات الأخــرى ودفــع مســاهمات ماليــة ك مــع عــدد مــن الــرش  أن تشــرت

لنظــام أوســع لتســيري نفايــات التعليــب )مســؤولية جماعيــة(.

ــم ــذي ت ــب ال ــم التعلي ــون حج ي ك
ــل �ف ــبق يتمث ط مس ــاك �ش  هن

كــة يمكــن قياســه بدقــة. بشــكل ي الســوق مــن طــرف كل �ش
 وضعــه �ف

ف آخريــن كات فرديــة أو فاعلــ�ي  عــام مــن الممكــن أيضــا أن تتكفــل �ش
  بعمليــة جمــع نفايــات التعليــب دون إعتمــاد قانــون. و يدخــل
جاع الطوعــي عوضــا لآليــات المســؤولية ســرت  هــذا ضمــن أنظمــة الإ

. ف  الموســعة للمنتجــ�ي

المســؤولية أنظمــة  كل  عــى  يتوجــب  ي 
القانــو�ن طــار  الإ ي 

 �ن
التاليــة: المســائل  يتنــاول  أن  ن  للمنتجــ�ي  الموســعة 

ي يتوجــب عليهــا قانونــا أن تضطلــع بهــذه
كات الــ�ت  ـ ماهــي الــرش

المســؤولية؟

 ـ من هو المسؤول عن تمويل وتنظيم النظام؟

وإعــادة الجمــع  مجــال  ي 
�ف والحصــص  المتطلبــات  ماهــي   ـ 

التدويــر؟

تنظيم ومراقبة

الهيئة البيئية
تنظيم جميع املهام

الخاصة بالنظام

تدفق التعليب

تدفق التعليب

اتصــــال

مستوردون، معبئون
ومنتجون

مشرتيات املستهلك�
عرب موزع

والتخلص الالحق من النفايات

 متعاملو تسي� النفايات
الجمع، التدوير

تدفق مايل

تدفق مايل

غرافيك1 : التشغيل العام لنظام املسؤولية املوسعة للمنتج�
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ـ ما هو دور البلديات؟

ـ كيف يمكن دمج القطاع غري الرسمي؟

ورية وكيف يمكن تنظيمها؟ ـ أي نوع من الرقابة العمومية �ف

المســؤولية لنظــام  القانونيــة  الأســس  توضــع  أن   يمكــن 
ن مــن خــالل قانــون خــاص بحمايــــة البيئــة  الموســعة للمنتجــ�ي
 أوضمــن قانــون متعلــق بالتعليــب أو بمرســوم خــاص بالتعليــب
ف أن ي مــا. ولضمــان نجــاح التنفيــذ يتعــ�ي

 وفقــا لســياق قانــو�ن

ي
ف �ف ف الرئيســي�ي يعيــة كل الفاعلــ�ي ك عمليــة الصياغــة الترش  تــرش

ــي أن . ينبغ ي
ــد�ف ــع الم ــذا المجتم ــاص وك ــام والخ ف الع ــ�ي  القطاع

 تضمــن عمليــة الصياغــة إمكانيــة تنفيــذ نظام المســؤولية الموســعة
ف بصفــة فعليــة مــع الحــرص عــى اســتدامته مــن وجهــة  للمنتجــ�ي
طــار ف أن يحــدد الإ  النظــر البيئيــة والقتصاديــة والجتماعيــة. ويتعــ�ي
ي بصفــة واضحــة الأهــداف والمســؤوليات وآليــات التطبيــق

 القانــو�ف
طــار المنظــم  ورزنامــة التنفيــذ. ويجــب أن يحتــوي أيضــا عــى الإ
ــل: ــة )مث ــة البيئي ف / المنظم ــؤول�ي ف المس ــ�ي ــم للمنتج ــاء تنظي نش  لإ
 نظــام ذو أهــداف غــري ربحيــة أو ربحيــة، التغطيــة الشــاملة

ــة(. ــات عمومي ــف أو إعان  للتكالي

ــات ــر نفاي ــادة تدوي ي إع
ــة �ن ــا ملزم ــدة أهداف ــدان عدي ــت بل  تبن

لزاميــة ذات أهميــة لكي تؤدي  التعبئةوالتغليــف. هــذه الأهــداف الإ
ف إل تدويــر المزيد من نفايات  أنظمــة المســؤولية الموســعة للمنتج�ي
ســمنت ي مصانــــع الإ

 التعبئــة والتغليــف بــدل أن تقــوم بمعالجتها �ف
ي المزابل.

داد الطـــاقة أولتخزينها �ف سرت أو حرقــــها، وذلك أساســا لإ
ــي ــومه التوجيه ي مرس ــاد الأورو�ب تح ــري الإ ــو 2018 غ ي ماي

ــل �ف  فمث
مــن طالبــا  التعليــب  ونفايــات  والتغليــف  بالتعبئــة   المتعلــق 
ــة ــبة 65% لغاي ــواد إل نس ــر الم ــوا تدوي ــاء أن يرفع ــدول الأعض  ال
2025، و70% لغايــة 2030 بالنســبة لــكل أنــواع التعليــب )4(.

ي مجــال التدويــر
ي بتحديــد الأهــداف  �ف تحــاد الأورو�ب  ويقــوم الإ

ــم ــل ت ــا مث ــي ألماني ــب. فف ــادة تعلي ــص كل م ــا يخ ــوزن فيم  بال
ــاص ــون خ ــرب قان ي ع

ــ�ف ــع الوط ي ي الترش
ي �ف ــه الأورو�ب ــاج التوجي  إدم

.2019 جانفــي  ي 
�ف التطبيــق  ف  حــري دخــل  والتغليــف  بالتعبئــة 

ــادئ ــث مب ــب بتحدي ــول التعلي ــد ح ــون الجدي ــذا القان ــوم ه  ويق
ي تــم إدخالهــا

ف الــ�ت ي للمســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
 النظــام الألمــا�ف

 أصــل ســنة 1991 بموجــب مرســوم حــول التعبئــة والتغليــف
ــة مــن طــرف القطــاع الخــاص ســنة  وإنشــاء طوعــي لمنظمــة بيئي

.1990

وري أن ــرن ــن ال ــر م ــادة التدوي ي إع
ــداف �ن ــذه الأه ــق ه  لتحقي

 تكــون هنــاك منشــآت لجمــع وفــرز وإعــادة تدويــر مــواد التعبئــة
ــع ــرب وض ــآت ع ــذه المنش ــر ه ــهيل تطوي ــم تس ــف. ويت  والتغلي
ــة ــة المالي ف تضمــن التغطي  أنظمــة للمســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
ســتغلل والوصــول المنتظــم إل أحجــام مــن المــواد ــف الإ  لتكالي

كات. ــرش ســتثمارات بالنســبة لل ــة للإ ــة مواتي ــق بيئ  المفــروزة وخل

2 ـ إنشاء هيئة بيئية

كات   عــادة مــا تكــون ربحيــة أكــ�ب بالنســبة لمختلــف الــرش
التعبئــة والتغليــف نفايــات   عــ�ب تظافــر جهودهــا وتســي�ي 
كات ي إطــار مســؤولية جماعيــة. ولهــذه الغايــة يمكــن للــرش

 �ن
مــواد داد  إســرت مســؤولية  تتحمــل  بيئيــة  هيئــة  أ  تنــ�ش  أن 
ي الســوق. وبتكاتــف قواهــا

ي تضعهــا �ف
 التعبئــة والتغليــف الــ�ت

تســيري ويصبــح  المعامــلت  تكاليــف  مــن  التقليــل   يمكنهــا 
. ف للمســتهلك�ي بالنســبة  أســهل  والتغليــف  التعبئــة  نفايــات 
ــن ــا وع ــع مهامه ــاز جمي ــن إنج ــغ ع ــة أن تبل ــة البيئي ــى الهيئ  وع
ــة كات الخاضع ــرش ــا ال ي تقدمه

ــ�ت ــوال ال ــم للأم ــتعمال الملئ  الس
ــة ــوم هيئ ــدد تق ــذا الص ي ه

. و�ف ف ــ�ي ــعة للمنتج ــؤولية الموس  للمس
ــة. ــة البيئي ــذه الهيئ ــى ه اف ع �ش ــالإ ــة ب عمومي

55 %50 %البلستيك

30 %25 %الخشب

80 %70 %المعادن الحديدية

60 %50 %الألمنيوم

75 %70 %الزجاج

85 %75 %الورق والورق المقوى

ي مجــال إعــادة
ي �ف  جــدول 1 : أهــداف التحــاد الأورو�ب

ــف ــة والتغلي ــواد التعبئ ــر م تدوي

2030 2025
ي وسائــل

 المواد الموجودة �ف
التعبـئة والتغلـيف
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ن الفعالــة تقــوم ي أنظمــة المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
 �ن

الهيئــة البيئيــة بالمهــام التاليــة :

كات الخاضعــة لنظــام المســؤولية الموســعة  ـ تســجيل كل الــرش
ي يقدمهــا هــذا

ي عليهــا دفــع مقابــل الخدمــات الــ�ت
ف الــ�ت  للمنتجــ�ي

النظــام.

كات الخاضعــة  ـ جمــع وإدارة الأمــوال المســتحقة عــى الــرش
. ف للمســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي

ــات  ـ إعــلن عــن مناقصــات واللجــوء إل متعامــىي تســيري النفاي
ي ذلــك

 مــن أجــل جمــع وتدويــر نفايــات التعبئــة والتغليــف بمــا �ف
ي القطــاع غــري الرســمي.

ف �ف  اللجــوء إل الفاعلــ�ي

التعبئــة نفايــات  تدويــر  وإعــادة  والفــرز  للجمــع  التوثيــق   ـ 
والتغليــف.

بالفــرز للنفايــات  آخريــن  ف  ومنتجــ�ي ف  المواطنــ�ي تحســيس   ـ 
والتغليــف. التعبئــة  لمــواد  ي 

نتقــا�أ الإ

ف اف عــى الخدمــات المقدمــة مــن قبــل المســتخدم�ي �ش  ـ الإ

ــذ مــن طــرف متعامــىي تســيري ــر المنف  وخاصــة الجمــع والتدوي
النفايــات.

ــة ــة المكلف ــلطات العمومي ــدى الس ــاطهم ل ــر نش ي ــق وترب  ـ توثي
ــة.  بالرقاب

لآخــر. بلــد  مــن  المقامــة  البيئيــة  الهيئــة  نمــاذج              تختلــف 
بالتنظيــم تتكفــل  أن  عموميــة  لمؤسســة  يمكــن  عامــة   بصفــة 
 والتســيري المــالي للنظــام. ومــع ذلــك ففــي العــادة تتــم إدارة

ــري ــة غ ــرف منظم ــن ط ف م ــ�ي ــعة للمنتج ــؤولية الموس ــام المس  نظ
ــس ــا ولي اف عليه �ش ــم الإ ــي يت ــدف ربح ــة ذات ه ك ــة أو �ش  ربحي
ي كل الأحــوال المهــم

ــة. و�ف ــن طــرف مؤسســات عمومي ها م  تســيري
ف وأن يكــون  هــو إنجــاح أي نظــام للمســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
ف ها ومراقبتهــا فعالــة وناجعــة. ومــن بــ�ي  تنظيمهــا وتمويلهــا وتســيري

ــة: ــة التالي ــر الأمثل ف ذك ــ�ي ــودة يتع ــة الموج ــات البيئي ــاذج الهيئ نم

ـ الهيئــــــة البيئيـــــة كمنظمـــــة ذات هــــدف غــ�ي ربحـــــي:
ف ف والصناعيــ�ي ف أيــادي المنتجــ�ي  توجــد هــذه الهيئــات البيئيــة بــ�ي

. فهــم ف ف لنظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي  الخاضعــ�ي
ي بلجيــكا وفرنســا وإيطاليــا وهولنــدا وإســبانيا،

 موجــودون مثــل �ف
 ففــي هــذه البلــدان البلديــات هــي المســؤولة عــن جمــع النفايات
المجموعــة الأمــوال  بتحويــل  البيئيــة  الهيئــة  تقــوم   بينمــا 
ي كل مــن بلجيــكا وهولنــدا الهيئــات

ة إل البلديــات. و�ف   مبــا�ش
البيئيــة هــي المســؤولة عــن كل نفايــات التعبئــة والتغليــف.
 

ي بلــدان أخــرى الهيئــات البيئيــة ل تتكفــل ســوى بنفايــات
 و�ف

التعبئــة والتغليــف القادمــة مــن المنــازل.

كـــــــة ذات هــــدف ربحــــــي: ـ الهيئــــــة البيئيـــــة كرش
ة ــا�ش ــاك منافســة مب ــون هن ي أن تك

ــو�ف طــار القان ط الإ ــد يشــرت  ق
ــكار. ــة احت ــة وضعي ــدة قصــد تفــادي أي ــة عدي ــات بيئي ف هيئ ــ�ي  ب
ــا ــا والنمس ي ألماني

ــال �ف ــبيل المث ــى س ــوذج ع ــذا النم ــد ه  ويوج
ف مــن  حيــث انتقلــت أنظمــة المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
بيئيــة. ف عــدة هيئــات  بــ�ي تنافــس  بيئيــة وحيــدة إل   هيئــة 
ــات ــدي الصناع ف أي ــ�ي ــت ب ــي ليس ــة فه كات خاص ــا �ش ــا أنه  وبم
ــة ك ــل عــى كل �ش ف ب  الخاضعــة للمســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
ــد ــرام عق ف إب ــ�ي ــعة للمنتج ــؤولية الموس ــام المس ــة لنظ  خاضع
ــف. ــة والتغلي ــا للتعبئ ــة تختارهــا لتســيري نفاياته ــة بيئي مــع هيئ
والنمســا ألمانيــا  ي 

�ف ف  للمنتجــ�ي الموســعة  المســؤولية   نظــام 
ــي إل ــات ل تنتم ــات، والبلدي ــدي للنفاي ــيري بل ــع تس ــاش م  بتم

. ف نظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي

3 ـ تحديـــد أدوار ومسؤوليــات الفاعلين 
في مجمل قطــاع التعبـئة والتغلـيف: 

من هو »المنتج«؟

ن داخــل وري تحديــد أدوار ومســؤوليات الفاعلــ�ي  مــن الــرن
كات المصنعــة للمعــدات  قطــاع صناعــة التعبئــة والتغليــف. الــرش
أ أو تغلــف ي تعــ�ب

ســتهلكية )الــ�ت كات الســلع الإ  ومــواد التعليــب و�ش
البضاعــة وموزعــوا  التجزئــة  تجــار  المســتوردون،   منتوجاتهــا(، 
 المعلبــة والمســتهلكون، كلهــم مســؤولون إل حــد مــا عــن نفايــات

ــف. ــة والتغلي  التعبئ

التعبئــة مــواد  وصانعــوا  للمعــدات  المصنعــة  كات   الــرش
ي مقدمــة القطــاع. فهــي تســتعمل المــواد

 والتغليــف موجــودون �ن
 الأوليــة المســتخرجة مــن المــوارد الطبيعيــة أو مــواد خــام ثانويــة
نتــاج مــواد التعبئــة والتعليــب وكــذا التعليب  ناجمــة عــن التدويــر لإ
ــواد ــدة لم ــات معق ــن تركيب ــب م ــون التعلي ــا يتك ــا م . غالب ي

ــا�أ  النه
ــا ــوم به ي يق

ــ�ت ــاج، ال نت ــم والإ ــات التصمي ــدد عملي ــة. تح  مختلف
ــات التعبئــة والتغليــف  صانعــو التعبئــة والتغليــف، إن كانــت نفاي
ســتعمال والتدويــر أو تحويلهــا إل ســماد إن كانــت عــادة الإ  قابلــة لإ
ــا ــد ذاته ي ح

ــب �ف ــائل التعلي ــا أن وس ــرة. بم ــواد خط ــن م ــة م  خالي
ــا ــل( ولكنه ــتيكية مث ــاس البلس ــتثناء الأكي ى )باس ــرت ــا ل تُش  عموم
ــدر ــن أن تص ــرى يمك ــلع أخ ــات وس وب ــة ومرش ــى أغذي ــوي ع  تحت
 نحــو بلــدان أخــرى، فمــن الصعــب إلــزام صانعــي مــواد التغليــف
المســؤولية نظــام  إطــار  ي 

�ف بيئيــة  دفــع مســاهمات   والتعبئــة 
. ف ــ�ي ــعة للمنتج الموس
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ســتهالكية دورا مركزيــا »كمنتجــة«. كات المــواد الإ تلعــب �ش
ــة ــة معينــ ي منطق

ــد أو �ف ــوق بل ي س
ــة �ف ــع مغلف ــع بضائ ــي تض  فه

ــتوردة ــت مس ــواءا كانـ ــأة ســ ــواد معب ــة م ــار التجزئ ــون لتج  يبيع
ل البيــع تحديــد وبوضــوح ي هــذا المســتوى يُســهِّ

 أومنتجــة محليــا. �ف
ــة ــة إل الهيئ ــاهمات بيئي ــع مس ــا دف ف عليه ــ�ي ي يتع

ــ�ت كات ال ــرش  ال
ــع ف ناج ــ�ي ــعة للمنتج ــؤولية الموس ــة المس ــل أنظم ــة. فتموي  البيئي
ــة مســتوى يســمح بالتعــرف بوضــوح د بدق ي تحــدِّ

ــ�ت ــدان ال ي البل
 �ف

. وبهــذا ف كات الخاضعــة للمســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي  عــى الــرش
ــواد ــع م ي تض

ــ�ت كات ال ــرش ــي« )أي ال ــكل المتخف ــن تفادي»مش  يمك
ي نظــام المســؤولية

ي الســوق لكنهــا ل تســاهم �ف
 تعبئــة وتغليــف �ف

كات أخــرى. تعــرف ( وكــذا الدفــع المتكــرر لــرش ف  الموســعة للمنتجــ�ي
ف كات الخاضعــة لنظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي  هــذه الــرش

ــات ــة نفاي ي النهاي
ي ســتصبح �ف

ــ�ت ــب ال ــة والتعلي ــواد التعبئ ــة م  كمي
ــذي ــغ ال ــد المبل ــن تحدي ــالي يمك ــة. وبالت ــة معين ــد أو منطق ي بل

 �ف
أ أو المســتورد دفعــه إل الهيئــة البيئيــة لجمــع ف عــى المعــ�ب  يتعــ�ي

ــة ــة ونوعي ــات بمــا يتناســب مــع كمي  ومعالجــة النفاي
ي السوق.

ي يضعها �ف
 مواد التعبئة والتغليف ال�ت

ــهر ــل أن تس ــة التموي لزامي ــة لإ كات الخاضع ــرش ــة ال ــن مصلح  م
ن مصمــم  عــى أن يكــون نظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي

ي
 عــى النحــو الأمثــل. ممــا يحثهــم عــى أن يكونــوا أعضــاء �ف

كات غــري الخاضعــة ي إنشــائه. الــرش
 الهيئــة البيئيــة أو المســاهمة �ف

ــف ــل مصممــي التغلي ف مث  لنظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
ي الهيئــة البيئيــة.

 أومصنعــي المــواد الأوليــة يمكــن إدماجهــم أيضــا �ف
ي توضيــح

تيبــات قانونيــة أن تســاهم �ف ضافــة إل ذلــك يمكــن لرت  وبالإ
 العلقــة مــع البلديــات وأن تضمــن للهيئــات البيئيــة الحصــول

 عــى مدفوعــات كافيــة تســمح بضمــان الخدمــات الملئمــة لتســيري
ــات.  النفاي

ــيون. ــون أساس ــا فاعل ــم أيض ــتهلكون ه ــة والمس ــار التجزئ  تج
ف بــ�ي واســطة  ف  والدكاكــ�ي ى  الكــرب التجاريــة  المســاحات   تعتــرب 

ف للمنتوجــات المعلبــة. ف النهائيــ�ي  القطــاع الخــاص والمســتهلك�ي
ــرض ف يف ــ�ي ــعة للمنتج ــؤولية الموس ــة المس ــن أنظم ــري م ــي كث  فف
ــف عــى ــة والتغلي ــواد التعبئ ــة أن يســتعيدوا م  عــى تجــار التجزئ
ــاج ــة للزج ــات منفصل ــم لحاوي ــق وضعه ــن طري ــال ع ــبيل المث  س
 والــورق والبلســتيك ومــواد أخــرى. كمــا عليهــم أيضــا المســاهمة
ــة ــات التعبئ ــا لنفاي ــم بالتســيري المســؤول بيئي ي تحســيس زبنائه

 �ف
ي أن يعيــد بــدوره مــواد التعبئــة

 والتغليــف. وعــى المســتهلك النهــا�أ
ــع. ــائل التجمي ي وس

ــا �ف ــرب إيداعه ــف ع  والتغلي

منتجو املواد األولية ومواد التعبئة والتغليف

غرافيك2 : متعاملو شبكة التموين (5)

معبئون يف
البلد ”أ“

است�اد بضائع
معلبة يف البلد ”أ“

بائع التجزئة
يف البلد ”أ“

املستهلك يف
البلد ”أ“

عىل هذا املستوى من
املمكن تحديد أي
بضائع معلبة تم

إدخالها إىل سوق البلد أ.
فاملعبئ يف البلد أ

واملستورد للبضائع
املعلبة يعرف وزن

ومواد وسائل
التعليب هذه.  

بيع بضائع
معلبة

يف البلد أ
لالستهالك
يف البلد أ 

املعبئون يف
بلدان أخرى

ي منطقة ساحلية عنابة، الجزائر(
نفايات �ف
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ي
ي تدخل �ف

 مصنعو المواد ال�ت

 صناعة وسائل التعبئة والتغليف

ومصنعو التعليب

، ولكــن ف ي إطــار المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
ف بدفــع المســاهمات البيئيــة �ف  غــري ملزمــ�ي

 عليهــم اســتعمال مــواد خــام ثانويــة والســماح بإعــادة الســتعمال والســتغلل والســهر
عــى أن تكــون كل المــواد قابلــة للتدويــر وتجنــب المــواد الخطــرة

كات المواد الستهلكية  �ش

)معبئون ومستوردون(

ف عــى ي إطــار نظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
 عليهــا دفــع المســاهمات البيئيــة �ف

ي بلــد مــا. ويجــب عليهــا إنشــاء هيئــة بيئيــة
ي الســوق �ف

ي تضعهــا �ف
 البضائــع المعلبــة الــ�ت

والعمــل عــى الحــث عــى تقليــص وإعــادة الســتعمال والســتغلل والتدويــر.

موزعون/ تجار التجزئة للبضائع المعبأة
، ف ي إطــار نظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي

ف بدفــع المســاهمات البيئيــة �ف  غــري ملزمــ�ي
ــوا تدويرهــا/ ــة وأن يضمن ف بإعــادة اســتلم وســائل التعبئ ــون ملزمــ�ي  ولكنهــم قــد يكون

ي المكبــات.
جاعها الطاقــوي/ ووضعهــا �ف اســرت

المستهلكون

، ف ي إطــار نظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
ف بدفــع المســاهمات البيئيــة �ف  غــري ملزمــ�ي

ف ضافيــة يتــم نقلهــا إل المســتهلك�ي ي الغالــب يدفعــون التكاليــف لأن الأعبــاء الإ
 لكنهــم �ف

اتيجيات الحــد مــن  مــن خــلل ارتفــاع أســعار المنتجــات. يجــب أن يتــم إبلغهــم باســرت
م البيئــة.  النفايــات وإعــادة / إزالــة مــواد التعبئــة والتغليــف بطريقــة تحــرت

متعاملو تسيري النفايات
، مــن أجــل خدماتهــم قصــد ف  يتلقــون أمــوال مــن نظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي

ي المكــب لنفايــات التعليــب.
/ الوضــع �ف ي

جاع البيــ�أ ضمــان جمــع وتدويــر / الســرت

فالمؤسسات العمومية اف عى نظام المسؤولية الموسعة للمنتج�ي �ش ي والإ
التنظيم القانو�ف

ي صناعة مواد التعبئة والتغليف
ف �ف جدول 2 : أدوارالفــــاعل�ي

الفــــاعل الـــــدور

4 ـ تنظيم جمع نفايات التعبئة 
والتغليف عبر أنظمة المسؤولية 

الموسعة للمنتجين

ــة ــات التعبئ ــع نفاي ي جم
ن �ن ــ�ي ــة للمتعامل ــاذج مختلف ــاك نم  هن

. ن للمنتجــ�ي الموســعة  المســؤولية  أنظمــة  عــ�ب   والتغليــف 
ي يتــم جمعهــا

ون عــن بعضهــم بأنــواع التعليــب الــ�ت ف  وهــم يتمــري
 )بلســتيك، زجــاج، ألمنيــوم، ورق مقــوى...( وباختيــار أنظمــة
ي الأماكــن

 الجمــع )الجمــع مــن المنــازل، صناديــق تجميــع خاصــة �ف
 العموميــة، إمكانيــة مســاهمة تجــار التجزئــة(. يمكــن للمــواد الفردية
ي أو مختلــط. يظهــر الغرافيــك رقــم

 أن تكــون محــل جمــع انتقــا�أ
ي 5 بلــدان

ي يتــم جمعهــا �ف
 3 أي أنــواع مــواد التعبئــة والتغليــف الــ�ت

لي ونفايــات
ف  أوروبيــة مختلفــة انطلقــا مــن نفايــات ذات مصــدر مــرف

ي مثــل مــن المطاعــم والمقاهــي
ليــة )تــأ�ت ف  يتــم اعتبارهــا كنفايــات مرف

ــب(.  والمكات

ي
�ن ة  مبــا�ش بصفــة  البلــدان  معظــم  ي 

�ن البلديــات   تســاهم 
. ن ــ�ي ــعة للمنتج ــؤولية الموس ــام المس ــة لنظ ــاطات العملي  النش
ف أن ي حــ�ي

ي توفرهــا البلديــات �ف
 ويشــمل ذلــك خدمــات الجمــع الــ�ت

تبــة عــن ذلــك. كمــا يمكــن أن  الهيئــة البيئيــة تتكفــل بالتكاليــف المرت

 تشــمل تغطيــة التكاليــف مــن طــرف الهيئــة البيئيــة نقــل النفايــات
ي بعــض

ي تــم جمعهــا نحــو مراكــز الفــرز أو التدويــر غــري أنــه �ف
 الــ�ت

ــذه ــن ه ــزءا م ــا ج ــى عاتقه ــذ ع ــات أن تأخ ــى البلدي ــالت ع  الح
 التكلفــة. ففــي فرنســا مثــل تدفــع البلديــات 20% مــن تكاليــف

ــع. الجم

ي هولنــدا حيــث أن جمــع
 هنــاك نمــوذج آخــر يتــم العمــل بــه �ن

 وفــرز وتدويــر نفايــات التعبئــة والتغليــف يعــود كليــا عــى عاتــق
ــة والتغليــف ــات التعبئ ــع نفاي ــم جم ــد يت ي هــذا البل

ــات. �ف  البلدي
ــم ــات. يت ــع النفاي ــد جم ــا بع ــم فرزه ــل أو يت ــكل منفص ــا بش  إم
 تمويــل هــذا النظــام مــن طــرف الهيئــة البيئيــة بنــاء عــى حجــم
ي يتــم تدويرهــا والمقــدر مــن طــرف

 نفايــات التعبئــة والتغليــف الــ�ت
البلديــة.

ي جمــع نفايــات التعبئــة والتغليــف
 تتمثــل طريقــة أخــرى �ن

ــا ي النمس
ــل �ف ــات. مث ــي�ي النفاي كات تس ــع �ش ــود م ــع عق ي توقي

 �ن
 وبلجيــكا وألمانيــا تقــوم الهيئــات البيئيــة بإعــلن مناقصــة لخدمــات
كات ــرش ف ال ــ�ي ــار الأنســب ب ــة والتغليــف وتخت ــات التعبئ  جمــع نفاي
 المتنافســة. ومــع ذلــك يجــب أن يكــون نظــام الجمــع هــذا منســقا
 مــع البلديــات المعنيــة. وهكــذا يمكــن لبلديــات هــذه البلــدان أن

ــع مختلفــة. ــار أنظمــة تجمي  تخت
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ألمانيـــا

وبــات(. المرش وعلــب  الخاصــة  ومركباتهــا  والمرنــة  الثابتــة  المعــادن  )البلســتيك،  الخفيفــة  التعليــب  مــواد  كل   جمــع 

متطابقــة. مــواد  مــن  المكونــة  والبضائــع  التعليــب  مــواد  فيهــا  تجمــع  التدويــر  إعــادة  حاويــات  مــع  نموذجيــة  مشــاريع 

ف )6( حــوالي ي إطــار نظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
 الجمــع المنفصــل للــورق/ الــورق المقــوى والزجــاج. يتــم جمــع كل ســنة �ف

ي طــن مــن الزجــاج.
ي طــن مــن الــورق/ الــورق المقــوى. وأكــرش مــن مليــو�ف

2,4 مليــون طــن مــن المعلبــات الخفيفــة وحــوالي مليــو�ف

فرنســـا

ي بعــض الحــالت تجمــع
 جمــع القــارورات البلســتيكية والمــواد المعدنيــة مــن المنــازل أو مــن نقــاط التجميــع القريبــة مــن المنــازل؛ و�ف

ف أو بلســتيك. جمــع منفصــل للــورق / الــورق المقــوى والزجــاج. ومــن المنتظــر وبــات ومــواد مركبــة وبلســتيك لــ�ي  أيضــا علــب المرش
ــون أورو مــن أجــل ــل 9,5 ملي ــة تحصي ــة البيئي ــد ســنة 2022. وحــ�ت اليــوم اســتطاعت الهيئ  جمــع كل مــواد التغليــف الخفيفــة عن

الجمــع والفــرز وتدويــر نفايــات التعبئــة والتغليــف وقامــت بتدويــر 56 مليــون طــن مــن نفايــات التعبئــة والتغليــف)8(.

بلجيكـــا

وبــات مــن المنــازل أو عــى مســتوى نقــاط التجميــع الموجــودة بالقــرب  جمــع القــارورات البلســتيكية والعبــوات المعدنيــة وعلــب المرش
 مــن المنــازل. جمــع منفصــل للــورق/ الــورق المقــوى والزجــاج. مــن المنتظــر أن يتــم ابتــداء مــن 2022 جمــع كل المعلبــات الخفيفــة.
ي الســوق البلجيكيــة ممــا خلــق حــ�ت اليــوم 2500

ي تــم وضعهــا �ف
 تقــوم الهيئــة البيئيــة بتدويــر حــوالي 90% ســنويا مــن المعلبــات الــ�ت

منصــب شــغل )7(.

هولنـــدا

عــادة الســتعمال مــع جمــع ــة لإ ــا جمــع مــواد قابل ــذ 2015(، وإم ــات )من وب ــات المرش  جمــع منفصــل للبلســتيك والمعــادن ومعلب
ــورق المقــوى والزجــاج. ــورق/ ال ــة وفــرز لحــق. جمــع منفصــل لل ــات المتبقي  النفاي

إسبانيـــا

 جمــع مــواد التعليــب البلســتيكية والمعدنيــة ومــواد مركبــة مــن نقــاط تجميــع وضعــت بالقــرب مــن المســاكن. جمــع منفصــل للــورق/
 الــورق المقــوى والزجــاج. تمكنـــت الهيئــة البيئيــة منــذ 1989 مــن تدويــــر 19,3 مليــون طــن مــن مــواد التعبــــئة والتغليـــف وخلقــت

ة )9(. ي إســبانيا منهــا أكــرش مــن 9400 وظيفــة مبــا�ش
600 42 منصــب شــغل �ف

. ف ي تم جمعها وتثمينها من طرف أنظمة المسؤولية الموسعة للمنتج�ي
غرافيك 3 : نظرة عامة عن أنواع التعليب ال�ت

 نفايات تعبئة وتغليف مضغوطة

5 ـ دراسة التكاليف والمساهمات 
البيئية للشركات المساهمة في نظام 

المسؤولية الموسعة للمنتجين

ــدة ن بع ــ�ي ــعة للمنتج ــؤولية الموس ــام المس ــف نظ ــط تكالي  ترتب
ــة جمــع ــن أنظم ــوع م ــل ن ف هــذه العوام ــ�ي ــن ب ــل. يوجــد م  عوام
تيبــات والرت التنظيميــة  والهيــاكل  النفايــات  وتركيبــة   النفايــات 
إعــادة وحصــص  للبلديــات  الماليــة  والمســاهمات   التعاقديــة 
ف والتخلــص مــن النفايــات ووجــود أنظمــة  التدويــر ومنشــآت التثمــ�ي
يــداع وتقاســم التكاليــف وفقــا لمختلــف أنــواع المعــادن. وتؤثــر  الإ
ــا ف تغطيته ي يتعــ�ي

ــ�ت ــة ال  كل هــذه العوامــل عــى التكلفــة الإجمالي
. يقــدم الجــدول ف  مــن طــرف نظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
كــة مــا أن تدفعهــا ف عــى �ش ي يتعــ�ي

ــ�ت ــواع التكاليــف ال  3 بعــض أن

 عــن كل طــن مــن نفايــات التعبئــة والتغليــف حســب مختلــف أنــواع

ي
ي البلــد الــذي تضــع فيــه مــواد التعبئــة والتغليــف �ف

 المــواد �ف
ف هــذه التكاليــف محدودة. الســوق. ولكــن تبقــى قابليــة المقارنــة بــ�ي
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ــب ــات التعلي ــة لنفاي ــة مختلف ــات بيئي ــا تســع هيئ ي ألماني
ــد �ف  توج

ي يتــم
 وهــي بالتــالي ل تقــوم بنــرش المســاهمات البيئيــة الــ�ت

. ف للمنتجــ�ي الموســعة  المســؤولية  نظــام  بموجــب   جمعهــا 

ــاهمة. كات المس ــرش ــع ال ــا م ــا فردي ــاوض عليه ــوم بالتف ــا تق وإنم
ــوالي 520 ــا بح ي ألماني

ــتيكيات �ف ــة للبلس ــاهمات البيئي ــدر المس  تق
ــات. وب ــب المرش ــبة لعل ــن بالنس ــن و 450 أورو للط أورو للط

ن عمومــا عــى نــوع  تنــص أنظمــة المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
 مــن التكييــف عنــد فرضهــا للمســاهمات البيئيــة وفقــا لطبيعــة
ــا ــا هم ــا لنســبة تدويرهــا. فرنســا وإيطالي ــف وأحيان  مــواد التغلي
ــة ــاهماتهما البيئي ــى مس ــا ع ــل تكييف ــذان أدخ ــدان الأولن الل  البل
عــادة تدويــر مــواد التعبئــة والتغليــف. وبالتــالي فــإن  وفقــا لإ
ي فرنســا إن لــم

 المســاهمة البيئيــة للتغليــف البلســتيكي مضاعفــة �ف
ف يخضــع التغليــف غــري قابــل للتدويــر ي حــ�ي

 يكــن قابــل للتدويــر. �ف
ي إيطاليــا إل رســوم إضافيــة مختلفــة قــد تصــل إل ربع المســاهمة

 �ف
ــة. ــة الأولي البيئي

ف بهــا دوليــا  ولكــن يشــكل غيــاب معايــ�ي إجباريــة ومعــ�ت
ــا ــه تحدي ــن عدم ــر م ــال للتدوي ــف قاب ــا إذا كان التغلي ــر م  لتقدي
ــا ــر وفق ــادة التدوي ــبة إع ــد نس ــم تحدي ــا يت ــي فرنس ــيا. فف  رئيس
ي ألمانيــا فــرض قانــون جديــد

 لحجــم وتركيبــة نفايــات التعبئــة. و�ف
 بخصــوص التعبئــة والتغليــف عــى الهيئــات البيئيــة أن تضــع

المــواد  حوافــز تشــجيعية خــلل عمليــة التصنيــع واســتعمال 

ي
ي تتــم إعــادة تدويرهــا إل المســتوى الأقــى �ف

 وتركيبــة المــواد الــ�ت

ــيكية)14(. ــر الكلس ــادة التدوي ــرز وإع ــات الف ــار عملي  إط

6 ـ الزيادة في إعادة تدوير نفايات 
التعبئة والتغليف بفضل أنظمة 
المسؤولية الموسعة للمنتجين

بنوعيــة والتغليــف  التعبئــة  نفايــات  تدويــر  قابليــة   ترتبــط 
ف أن يتــم  تصميمهــا وتكنولوجيــات التدويــر المتوفــرة. أول يتعــ�ي
ــف ف تكيي ــ�ي ــره. يتع ــادة تدوي ــن إع ــث يمك ــب بحي ــم التعلي  تصمي
 المــواد المســتعملة وأحيانــا تركيبــات مــواد معقــدة مــع دورات
ي نفــس الوقــت مســتدامة

ي حلقــة مغلقــة وأن تكــون �ف
 المــواد �ف

 بيئيــا وإجتماعيــا وإقتصاديــا. ثانيــا ل يمكــن إعــادة تدويــر حقيقــي
 للمعلبــات إل إذا توفــر جمــع منفصــل لنفايــات التعبئــة والتغليــف
 وأيضــا وجــود منشــأة ملئمة للفــرز والتدويــر )15(. الجمــع المختلط
ــبب ــا بس ــر صعب ــادة التدوي ــل إع ــة يجع ــة للبلدي ــات الصلب  للنفاي
كات  تلــوث هــذه النفايــات بمــواد عضويــة ومــواد أخــرى. تؤثــر �ش
ــر عــن ــل للتدوي ســتهلكية عــى تصميــم التعليــب القاب  المــواد الإ
ي تعزيــز منشــأة جمــع وفــرز وتدويــر

ياتها وتســاهم �ف  طريــق مشــرت
. ف ي أنظمــة المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي

النفايــات عــرب مشــاركتها �ف

ي ســنة 2018 حســب كل طــن مــن نفايــات التعبئــة
ف �ف ي نظــام المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي

 جــدول 3 : تكلفــة المســاهمة �ف
 والتغليــف*. يخضــع البلســتيك غــري القابــل للتدويــر إل غرامــة بـــ 50% مقارنــة بالبلســتيك القابــل للتدويــر.** ويتــم فــرض تكلفــة

ــكل وحــدة. ــة ل إضافي

68 أورو22 أورو163,00 أورو25,30 أورومعلبات ورقية

21,20 أورو * *56 أورو14,20 أورو27,30 أوروالزجاج

وبات 323 أورو180 أورو247,40 أورو316,40 أوروعلب المرش

__312,30 أورو327,50 أوروقارورات بلستيكية

472 أورو640 أورو312,30 أورو316,10 أوروكل أنواع البلستيك )الأخرى(

__624,60 أورو_بلستيك غري قابل للتدوير

إسبانيا 13 هولندا 12 فرنسا*11 أنـــواع التعلـــيب بلجيكا 10
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ــاد تح ي الإ
ن �ن ــ�ي ــعة للمنتج ــؤولية الموس ــمحت أنظمــة المس  س

نفايــات تدويــر  وإعــادة  ي 
نتقــا�أ الإ الجمــع  بتكثيــف  ي   الورو�ب

ــة ــر برع ــادة التدوي ــب إع ــا زادت نس ي ألماني
ــل �ف ــب. فمث  التعلي

ي تلــت إدخــال قانــون خــاص
 خــلل العــرش ســنوات الأول الــ�ت

ي 1990/ 1991.
ــة �ف ــة بيئي ــاء هيئ ــف وإنش ــة والتغلي ــواد التعبئ بم

 

ــف ــا أدى إل تكثي ــم 4. كم ــدول رق ي الج
ف �ف ــ�ي ــو مب ــا ه ــب م  حس

ــدان ي بل
ف �ف ــ�ي ت ف الأخري ــ�ي يت ــر خــلل العرش ي والتدوي

نتقــا�أ  الجمــع الإ
ــادة ــب إع ــة ونس ــم 5 الكمي ــدول رق ز الج ــرب ــرى. وي ــة أخ  أوروبي
الأنــواع )كل  عمومــا  والتغليــف  البلســتيكي  التعليــب   تدويــر 

ي ســنة 2016.
ي بعــض البلــدان الأوروبيــة �ف

 مجموعــة( �ف

)16( )GVM ي ألمانيا. )المصدر
ي النتاج الإجمالي لنفايات التعبئة والتغليف �ف

جدول 4 :  نسبة إعادة التدوير لمختلف الأنواع �ف

ي ألمانيا
 كيس جمع نفايات التعليب �ف

52,7 %37,1 %11,7 %بلستيك

89,6 %81,5 %56,0 %ورق

83,7 %77,0 %56,1 %زجاج

75,7 %56,6 %17,7 % ألمنيوم

75,1 %66,5 %37,1 %حديد أبيض

2000 1995 1991 ألمانيـــا
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ن أفضــل لأنظمــة وري تحســ�ي  ومــع ذلــك يبقــى مــن الــرن
. يتواصــل إنتــاج نفايــات التعبئــة ن  المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
ي البلــدان الأوروبيــة وهــو مــا يتطلــب جهــودا إضافيــة

 والتغليــف �ف
ــب ذو ــتبدال التعلي ــرب اس ــل ع ــات. مث ــد النفاي ــن تولي ــل م  للتقلي
عــادة الســتعمال. كمــا  الســتعمال الوحيــد بمعلبــات قابلــة لإ
ف مــن الوصــول  لــم تتمكــن أنظمــة المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
ــر. ــة للتدوي ــف قابل ــة وتغلي ــواد تعبئ ــم م ــة لتصمي ــة كامل  إل ترقي
ــات ــة نفاي ــر لأن طاق ــائعا للتدوي ــل ش ــات بدي ــرق النفاي ــد ح  ويع
ــال ي مج

ــه �ف ــري أن ــة. غ ــذه الطريق جاعها به ــرت ــن اس ــب يمك  التعلي
ام تسلســل معالجــة النفايــات والســتعمال الأفضــل للمــوارد  احــرت
التعبئــة المناخــي يعــد تدويــر مــواد  التغــري   والتخفيــف مــن 

ــل. ــار الأفض ــف الخي والتغلي

إعــادة حــول  فأكــ�ش  أكــ�ش  المنتوجــات  تصميــم   يتمحــور 
اتيجية الأوروبيــة بخصــوص المــواد ســرت  التدويــر.   تعــرض »الإ
ي قدمتهــا المفوضيــة الأوروبيــة

ي إقتصــاد دائــري« الــ�ت
 البلســتيكية �ف

ي جانفــي2018 العديــد مــن المقاربــات لجعــل جميــع المعلبــات
 �ف

ــول ــادي بحل ــر القتص ــة للتدوي ــتخدام أو قابل ــادة الس ع ــة لإ  قابل
ســنة 2030 )18(.

ــب ــادة الطل ــزة لزي ــري محف ــاذ تداب ــات اتخ ــذه المقارب ــمل ه  وتش
توجيهيــة مبــادئ  ووضــع  التدويــر  المعــاد  البلســتيك   عــى 
ــا ــم دفعه ي يت

ــ�ت ــة ال ــاهمات البيئي ي المس
ــة« �ف ــرة البيئي  ل«المعاي

. كمــا تــم بــدء العمــل بــه ف  لأنظمــة المســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي
ــة ــت المفوضي ح ــرى اقرت ــة أخ ــن جه ــا. م ــا وألماني ي فرنس

ــرا �ف  مؤخ
ــن ــد م ــة بالح ــدة »متعلق ــة جدي ــاي 2018 تعليم ي م

ــة �ف  الأوروبي
ــتيكية )19(. ــات البلس ــض المنتج ــة لبع ــى البيئ ــري ع التأث

احــا يهــدف إل منــع وضــع بعــض المــواد  وهــي تتضمــن إقرت
ي ذلــك

ســتعمال الوحيــد بمــا �ف ي الســوق ذات الإ
 البلســتيكية �ف

ــات ــات وعصي ــون والممص ــق والصح ف والملع ــكاك�ي ــَوك والس  الش
ــرات. ــك الك ــىي مس ــات وع وب ــك المرش ــات تحري ــن وعصي  القط
ح هــذه التعليمــة أيضــا وضــع آليــات للمســؤولية الموســعة  وتقــرت
الوجبــات طعــام  نقــل  )علــب  الغذائيــة  الحاويــات   لمنتجــي 
التبــغ منتجــات  وبــات،  المرش أكــواب  الأكيــاس،   الريعــة(، 
ــن ــل م ــب النق ــرات وحقائ ــة، الك ــل المبلل ، المنادي ي

ــا�ف ــع المص  م
الخفيــف.   البلســتيك 

ي تحــاد الأورو�ب ي بلــدان الإ
 جــدول 5 :   كميــة ونســبة تدويــر التعليــب البلســتيكي والتعبئــة والتغليــف ككل )جميــع الفئــات مجتمعــة( �ف

جاع ف تدويــر المــواد واســرت ي **. يشــمل التثمــ�ي ي التحــاد الأورو�ب
ويــج ليســت عضــوا �ف ي عــام 2016 )المصــدر: أورو ســتات( 17 *. الرف

 �ف
ي المكــب.

 الطاقــة ولكــن ل يشــمل وضــع النفايــات �ف

إنتاج نفايات التعليب
)مليون طن(

86,70,2 12,7 18,1 12,7 11,5  0,8 

 إنتاج نفايات التعليب
152 كلغ  175 كلغ  210 كلغ  221 كلغ  190 كلغ  55 كلغ  170 كلغ)كلغ للساكن 1(

نسبة تدوير
مواد التعليب )%(

% 67% 54,7% 66% 70,7% 66,9% 64,9% 57,2

ف مواد التعبئة    نسبة تثم�ي
والتغليف  )%( **

% 80,2% 54,7% 75,6% 97,2% 78% 71,4% 96,4

 إنتاج نفايات التعليب
0,2 2,22,3 3,1 16,30,052,2البلستيكي )م.طن(

 إنتاج نفايات التعليب
البلستيكي

)كلغ للساكن 1(
39,4 كلغ34,5 كلغ36,5 كلغ37,6 كلغ32,6 كلغ13,1 كلغ  31,9 كلغ

 نسبة تدوير المعلبات
 البلستيكية )%()كلغ

للساكن 1(
% 42,4% 41,1% 25,8% 48,4% 42,4% 44,9% 44,6

ف المعلبات  نسبة تثم�ي
البلستيكية )%( **

% 74,2% 41,1% 64,5% 99,8% 83,9% 58,5% 99,3

ويج الرف
 المملكة
المتحدة

إيطاليا ألمانيـــا فرنسا كرواتيا ي  إ.أورو�ب

28
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آفاق

يعــي ومؤسســات ي المرحلــة المواليــة يســتلزم وضــع إطــار ترش
 �ن

كا لــكل فاعــىي قطــاع ي كل بلــد. ويتطلــب ذلــك جهــدا مشــرت
 بيئيــة �ن

يــع والترش العموميــة  للسياســات  ويمكــن  والتغليــف.   التعبئــة 
ف  أن تشــجع عــى خلــق أنظمــة للمســؤولية الموســعة للمنتجــ�ي

ي
 بخصــوص التعبئــة والتغليــف وذلــك عــرب وضــع إطــار قانــو�ف

ي عليهــا
كات الــ�ت  يحــدد بوضــوح الأدوار والمســؤوليات وأيضــا الــرش

ــة. ــة البيئي ــة إل الهيئ ــاهمات بيئي ــع مس  أن تدف

ــاع ي القط
ف �ف ــ�ي ف الفاعل ــري ــية تحف ــود السياس ــذه الجه ــأن ه ــن ش  م

ــس ــروف تناف ــق ظ ــلل خل ــن خ ــم م ــيق عمله ــى تنس ــاص ع  الخ
ــا ــؤولياتها. كم ــن مس كات م ــرش ــض ال ــص بع ــب تمل أ وتجن ــكا�ف  مت
نفايــات تســيري  ي 

�ف مجهوداتــه  الخــاص ضمــن  للقطــاع   يمكــن 
ــا ــق. كم ــل المنس ــل العم ــة بفض ــرش نجاع ــون أك ــب أن يك  التعلي
ســتهلكية كات متعــددة الجنســيات للســلع الإ  قدمــت عــدة �ش

ي
ــطة �ف ــة نش ــارك بصف ــي تش ــر وه ــادة التدوي ع ــة لإ ــا طوعي  أهداف

. وبفضــل ي والــدولي
ف الوطــ�ف  مبــادرات طوعيــة عــى المســتوي�ي

 عملهــا بأوروبــا أصبحــت عــى درايــة بأنظمــة المســؤولية الموســعة
ي وضــع أنظمــة

ي يمكــن إســتعمالها �ف
يــداع الــ�ت ف وأنظمــة الإ  للمنتجــ�ي
ي مناطــق مختلفــة.

ــة �ف ناجع

ي بيت للبيئة بعنابة / الجزائر
 حملة من أجل فرز النفايات �ف



12

المراجع 
(1) Jambeck, J.R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T.R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Law, K.L. et al. (2015) ‘Plastic waste inputs from
land into the ocean’. Science, vol. 347, issue 6223, p. 771-768.
(2)Voir aussi la defi nition de l’OCDE du REP « comme un instrument de politique environnementale qui étend les obligations du producteur à l’égard 
d’un produit jusqu’aux stades de son cycle de vie situés en aval de la consommation ». OCDE (2017) La responsabilité élargie du producteur – Une 
mise à jour des lignes directrices pour une gestion effi cace des déchets. P. 23.
http://www.oecd.org/fr/environnement/la-responsabilite-elargie-du-producteur-9789264273542-fr.htm
(3) BDE, BDSV, BVSE, ITAD, PlasticsEurope, VDM, VDMA, VHI, VKU (2018) Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft 2018. P. 59.
https://www.vku.de/fi leadmin/user_upload/Verbandsseite/Th emen/Europa/Statusbericht_2018_Ansicht_und_Druck.pdf
(4) Directive (UE) 852/2018 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifi ant la directive 62/94/CE relative aux emballages et aux 
déchets d’emballages. L 147/150 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L0852
(5) Visualisation simplifi ée
(6) cyclos GmbH - private communication privée
(7) Ecoembes (sans date).’Benefi ts of recycling packaging waste’. Site web.https://www.ecoembes.com/en/citizens/ecoembes-and-the-environment/
benefi ts-of-recycling
(8) Citeo (2018a) ‘Tout ce que vous rêvez de savoir sur le recyclage’. Site web. https://www.citeo.com/actualites/tout-ce-que-vous-revez-de-savoir-sur-le-recyclage
(9)Fost Plus (sans date) ‘Organisation’. Site web. https://www.fostplus.be/en/about-fost-plus/organisation
(10)Fost Plus (2018) ‘Rates’. Site web. https://www.fostplus.be/en/enterprises/your-declaration/rates
(11) Citeo (2018b) Rates 2018 for packaging recycling. P. 7.
https://www.citeo.com/sites/default/fi les/inside_wysiwyg_files/Rate20%table20%202018%packaging20%english20%february202018%.PDF
(12) Afvalfonds verpakkingen (2018) ‘Packaging waste management contribution‘. Site web. https://afvalfondsverpakkingen.nl/en/packaging-waste-management-contribution
(13) Ecoembes (2018) ‚Green Dot Fees‘. Site web. https://www.ecoembes.com/en/companies/member-companies/green-dot-fees
(14) Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (2018) ‚Konsultationsverfahren zum Entwurf „Orientierungshilfe für die Bemessung des 
recyclinggerechten Designs von Verpackungen“‘.
Site web. https://www.verpackungsregister.org/stiftung-standards/konsultationsverfahren/konsultationsverfahren-orientierungshilfe/
(15) Institut cyclos-HTP GmbH (2018) Verifi cation and examination of recyclability; Version 3.0 dated, 10.07.2018.
(16)Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) (2017) Recycling-Bilanz für Verpackungen – Berichtsjahr 2016. Zusammenfassung der
Ergebnisse. P. 16. https://www.bvse.de/images/pdf/Nachrichten_2017/Zusammenfassung_Bilanz_Recycling_2016.pdf
(17)Eurostat (2018) Packaging waste by waste management operations and waste fl ow. Base de données, dernière modifi cation du 14 septembre 2018, 
accédé le 23 septembre 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/key-waste-streams/packaging
(18) Commission européenne (2018) Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire. Communication de la
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions. 16.1.2018, COM(28 (2018 fi nal.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0028&from=EN
(19) Commission européenne (2018) Proposition de Directive du Parlement et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de
certains produits en plastique. 28.5.2018, COM(340 (2018 fi nal, 0172/2018 (COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX3%A52018PC0340

:  نرش
GmbH )GIZ( المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي  

 المقرات:
بون وإشبورن

نامج:   الرب
مفاهيم من أجل تسيري مستدام للنفايات واقتصاد دائري

المسؤول / التصال:
ف غون سيليوس أيل�ي

 المؤلفون:
،  سيكلوس ج : آنياس بونمان، جانا بريكمان، ستيفان لوهىي

                    GIZ : باسكال رونو

فريق التحرير:
ف غون سيليوس، يوهانس بول، دانيال هينشليف  GIZ : إيل�ي

تصميم وتصفيف:
ت، بيكسال أندبونكت كومنيكاسيون، فرانكفورت أم ماين  جانيت جيرب

  صور/ مصدر الصور:
ف / باسكال رونو /فلوريان كوب؛ ص4، جري ف ص1، جري

نت: روابط انرت

يــة ي هــذه النرش
نــت الخارجيــة المشــار إليهــا �ف  تعــود دومــا مســؤولية محتــوى مواقــع الأنرت

ف بنفســها بشــكل واضــح عــن هــذا المحتــوى. لأصحابهــا. تنــأى جــري

بتفويض من:
)BMZ( الوزارة الفدرالية للتعاون القتصادي والتنمية

ية، حركية قسم 412 ماء، تنمية ح�ف
ية. GIZ مسؤولة عن محتوى هذه النرش

 بون ، ديسمرب 2018

بتكليف من:
الوزارة الفدرالية للتعاون

القتصادي والتنمية

36 + 40 Friedrich-Ebert-Allee 
53113 Bonn, Allemagne
T 49 228 4460-0
F +49 228 4460 – 1766
E solid-waste-management@giz.de
I www.giz.de

E Ellen.Gunsilius@giz.de

ستشــارة للمؤسســة الألمانيــة للتعــاون الــدولي          »مفاهيــم مــن أجــل تســيري مســتدام للنفايــات وإقتصــاد وع الإ   يقــدم مــرش
م للبيئــة ات ودورات تكوينيــة وإستشــارات سياســية مــن أجــل تســيري ناجــع للنفايــات ومحــرت  دائــري« وثائــق توجيهيــة ومحــا�ف
قتصــادي والتنميــة يقــدم ي البلــدان ذات الدخــل الضعيــف والمتوســط. بتفويــض مــن الــوزارة الفدراليــة الألمانيــة للتعــاون الإ

 �ف
ونيــة لكرت ات الكهربائيــة والإ ف وع دعمــا إستشــاريا حــول الوقايــة مــن النفايــات البحريــة والتســيري المســتدام لنفايــات التجهــري  المــرش

قتصــاد الدائــري. ي قطــاع النفايــات عــرب مقاربــات تتمحــور حــول الإ
والحــد مــن التغــري المناخــي �ف

GIZ


