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 الملخص 

قت هذه ا، فقد الدة؛ لذتعتبر عملیة التدویر واحدة من أکثر العملّیات التی بمقدورها أن تحّل العدید من المشاکل دفعة واح

سّبب اإلزعاج، رى التی تل األخالعملّیة إقباالً کبیراً جداً من کاّفة الدول التی تهتّم بحّل مشکلة النفایات والعدید من المشاک

ه م تکن بهذکنها لفرعیة عدیدة. التدویر لیست من العملّیات الحدیثة، بل هی عملّیة قدیمة، ول والتی ینجم عنها مشاکل

ّیة ائنات الحعض الکالضخامة التی هی علیها اآلن، فقد کانت فی األزمان القدیمة أبسط من ذلک بکثیر، وتتمثل فی تغّذی ب

لى صهر ادراً عقکما کان اإلنسان فی العصر البرونزّی على فضالت الکائنات األخرى بشکل طبیعّی دون تدّخل اإلنسان، 

واد تعمال المادة اسالمواّد المصنوعة من المعادن لتکوین مواّد أخرى جدیدة منها، ومن هنا فإن عملّیة التدویر تعنی إع

مواد ال من المستعملة إلنتاج مواد أخرى جدیدة، قد تکون فی بعض األحیان ذات جودة أقّل من المنتجات التی تصنع

میاه الصرف تیکّیة، والبالسواألصلیة، وهناک العدید من المواّد القابلة للتدویر، کالمواّد المعدنیة، والورقّیة، والزجاجّیة، 

لى علتی تدّل النقاط االصّحّی، وإطارات السیارات، والمواّد المنسوجة، والعدید من المواّد األخرى، وفیما یلی بعض أبرز 

لیة تدویر تساعد عم ر، حیثذه العملّیة فی المجتمعات المختلفة. أهمّیة تدویر النفایات یوفرالطاقة بشکل کبیأهمّیة القیام به

اعد فی ، مّما یسبیعّیةالنفایات على إنتاج منتجات جدیدة باستهالک أقّل للطاقة من عملیة إنتاج المنتجات من المنتجات الط

ی عملّیة د الخام فالموا الم منها کمشکلة االحتباس الحرارّی. یقلّل من استنزافالحّد من المشاکل الرئیسّیة التی یعانی الع

لمواد اخراج هذه ّم استإنتاج المنتجات الجدیدة، حیث إّن استنزاف هذه المواّد یساعد على تدمیر البیئات المختلفة التی یت

 ل، حیث إنّ رص العمالحاالت. یوفر العدید من فمنها، کما أّن هذا األمر یساعد بشکل رئیسّی على زیادة التلّوث فی بعض 

ّل حساعد على یمّما  عملّیة إعادة التدویر توّفر العدید من األعمال، فهی سلسلة من العملّیات ولیست عمالً واحداً فقط؛

مستخرجة لخام الا لموادّ امشکلة البطالة. یوّفر األموال ویزید من هامش الربح، فتکلفة المواّد المعاد تدویرها لیست کتکلفة 

انخفاض  ما أنّ من الطبیعة، وهذا ما یدفع أصحاب العمل إلى االعتماد فی بعض األحیان على عملّیة إعادة التدویر، ک

ات وما کم النفایکل تراالتکالیف على المصّنعین یزید من صادرات الدول إلى الخارج، مّما یزید من إیراداتها. یقلّل من مشا

نفایات من ال الناس، وذلک من خالل تراکم مسّببات المرض فوق النفایات، کما یخلّص البیئة یجلبه من أمراض لمختلف
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