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 إلملخص

تهدف هذه إلدرإسة عىل إلتعرف عىل إلعوإمل إإلقتصادية وأثرها عىل ؤدإرة إلنفايات إلصلبة ودور 

ي حماية إلبيئة، وكذلك تحليل هذه إلعوإمل إؤلقتصادية وإستقصاء
ر
إآلثار إلصحية  إلتسويق إألخضر ػ

ي حماية 
ر
وإلبيئية وإإلقتصادية إلناتجة عن سوء ؤدإرتها. لتصل إلدرإسة ؤىل بيان أهمية إلتسويق إألخضر ػ

: أوإل؛ أن إلعوإمل إإلقتصادية إلمصحوبة بزيادة دخل إلفرد وما  إلبيئة. وقد توصل إلباحث إىل ما يىلي

، وكذلك ضع ي أنماط إلسلوك إإلستهالؾي
ر
ي مجال إلخدمات رإفقه من تغبر ػ

ر
ف إؤلنفاق إإلستثماري ػ

كة باؤلضافة ؤىل إإلنفتاح إلتجاري وتغبر إألساليب إلتسويقية وعدم 
إلبلدية ومجالس إلخدمات إلمشبر

 عىل ؤدإرة إلنفايات إلصلبة من خالل زيادة 
َ
إ وجود بيئة إستثمارية مالئمة لقطاع إلخدمات كان لها تأثبر

ي إلمتمثل بزيادة تو 
؛ أن إؤلدإرة غبر إلضغط إلبيئ 

َ
ي إلمناطق إلسكنية وإلتجارية. ثانيا

ر
لد وطرح إلنفايات ػ

إلسليمة للنفايات إلصلبة ينتج عنها آثار إقتصادية تتمثل بالتكاليف إلصحية لعالج إألمرإض إلناتجة 

ي معالجة إلنفايات بسبب سوء 
ر
، باؤلضافة ؤىل ما ينتج عنها من تكاليف إضافية ػ ي

عن إلتلوث إلبيئ 

وي    ج ؤدإر  ر إلتسويق إألخضر وحماية إلبيئة وذلك من خالل إلبر إ؛ أن هناك عالقة إيجابية بير تها. وأخبر

ر عند ؤعدإد  كبر
ورة إلبر ي خرج بها إلباحث بضر

للمنتجات إلصديقة للبيئة. وتمخضت إلتوصيات إلئر

زيادة عدد  إلموإزنات إلعامة عىل تخصيص جزء من إؤلنفاق إإلستثماري لقطاع ؤدإرة إلنفايات لكي يتم

ي 
ر
ي إستخدإم إلطرق إلحديثة ػ

ورة تبئر إلسكان إلمستفيدين من خدمة هذإ إلقطاع لهم، وكذلك ضر

كة لتقليل كمية إلنفايات  معالجة إلنفايات من قبل إلمؤسسات إلبلدية ومجالس إلخدمات إلمشبر

ورة ر  ي إلمطروحة ؤىل إدنر حد ممكن بدإل من إستخدإم إلطرق إلتقليدية، إضافة إىل ضر
فع إلوعي إلبيئ 

وي    ج للمنتجات إلصديقة  كات إلمصنعة من خالل إلتعريف بأهمية إلتسويق إألخضر وإلبر من قبل إلشر

 للبيئة. 

 

، حماية إلبيئة، إألردن.  إلكلمات إلمفتاحية  : إدإرة إلنفايات إلصلبة، إلتسويق إإلخضر

 

Abstract 

This study aims to identify economic factors and their impact on solid waste 

management and the role of green marketing in environmental protection, as 

well as analyse these economic factors and investigate the health, 

environmental and economic effects resulting from mismanagement. The 

study arrives at the statement of the importance of green marketing in 

protecting the environment. The researcher reached the following: First; The 

economic factors accompanied by an increase in per capita income and the 
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accompanying change in consumer behaviour patterns, as well as weak 

investment spending in the field of municipal services and joint service 

councils, in addition to commercial openness, changing marketing methods, 

and the lack of an appropriate investment environment for the services sector, 

had an impact on solid waste management through Increasing environmental 

pressure represented by the increased generation and dumping of waste in 

residential and commercial areas. Second, the improper management of solid 

waste results in economic effects represented in the health costs of treating 

diseases resulting from environmental pollution, in addition to the resulting 

additional costs in waste treatment due to its mismanagement. Finally, there is 

a positive relationship between green marketing and environmental protection 

through the promotion of environmentally friendly products. The 

recommendations of the research resulted in the need to focus when 

preparing public budgets on allocating part of the investment spending for the 

waste management sector in order to increase the number of people 

benefiting from the service of this sector for them, as well as the need to adopt 

the use of modern methods in waste treatment by municipal institutions and 

joint services councils to reduce The amount of waste produced is reduced to 

the lowest possible extent instead of using traditional methods, in addition to 

the need to raise environmental awareness by manufacturers by defining the 

importance of green marketing and promoting environmentally friendly 

products. 

 

Keywords: solid waste management, green marketing, environmental 

protection, Jordan. 

 

 مقدمة

 إلرتباط تلك 
ّ
ي وذلك نظرإ

ي توإجهها إلعديد من إلدول هي مشكلة إلتلوث إلبيئ 
إن إحد إهم إلقضايا إلئر

ي 
ة بحياة أفرإد إلمجتمع، حيث أن إلتلوث إلبيئ  يأخذ أشكاإل متعددة إلمشكلة وتدإعياتها بصورة مباشر

 . ي بة وتدهور إلتنوع إلبيولوجر  إألوساط إلبيئية مثل تلوث إلمياه وإلهوإء وإلبر
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ي إلوقت 
ر
ي إلذي بدأ يزدإد بصورة متسارعة ػ

ويعتبر إلتلوث بالنفايات إلصلبة أحد مظاهر إلتلوث إلبيئ 

ي إألنشطة إإلقتصادية 
ر
 مع إلزيادة إلسكانية وإلتوسع ػ

َ
إمنا ر إيد عىل إلحاضر مبر ر لتلبية إلطلب إلمبر

إستهالك إلسلع، وقد أصبحت درإسة هذه إلمشكلة وتبعاتها إلبيئية وإإلقتصادية تحظر باهتمام وإضح 

ي مفاهيم إلتسويق إألخضر 
ورة تبئر ر وضر وكببر من قبل إلعديد من إلمنظمات إلدولية ومن قبل إلباحثير

د نظام لالدإرة إلبيئية يضمن حمايتها للتحول وتقديم منتجات صديقة للبيئة باإلضافة إىل إهمية وجو 

إف تلك إلمصادر ويمنع ؤحدإث إلتلوث فيها.  ر  باستخدإم مصادر بديلة للطاقة وبما يضمن عدم إستبر

ي إلدول 
؛ فؼر ي ر دول إلعالم وبحسب درجة إلتقدم إلتكنولوجر يختلف إلتعامل مع هذه إلمشكلة بير

ي 
ر
توليد إلطاقة وبالتاىلي أصبحت إلنفايات تشكل مورد  إلمتقدمة تعتبر إلنفايات إلصلبة مصدر مهم ػ

ي هذه 
ر
ي نفس إلوقت إلتخلص من إلتلوث إلناتج عنها، فأصبح إلتعامل مع إلنفايات ػ

ر
إقتصادي مفيد وػ

ي إلدول 
ر
؛ إألوىل منفعة إقتصادية وإلثانية منفعة بيئية، وعىل إلعكس من ذلك ػ ر إلدول ذو منفعتير

 نتيجة إإلفتقار ؤىل إلنامية، فإن إلتعامل مع هذه إ
َ
إ  خطبر

َ
 وإقتصاديا

َ
 بيئيا

َ
لمشكلة إل زإل يشكل تحديا

 وجود نظام ؤدإرة متكاملة للنفايات. 

 

 مشكلة إلدرإسة : 

ي 
ر
يمكن تحديد مشكلة هذه إلدرإسة إنطالقا من إلتدإعيات إلناتجة عن مشكلة تولد إلنفايات إلصلبة ػ

قتصادية، باإلضافة إىل تفاقم هذه إلمشكلة بالرغم من إلمدن وإلمتمثلة باآلثار إلصحية وإلبيئية وإإل

ي إلعديد من دول إلعالم، 
ر
ي إستخدإم إلطرق وإألساليب إلعلمية لمعالجة إلنفايات ػ

ر
ي ػ إلتطور إلتكنولوجر

ي إلوقت إلحاضر إل تتجاوز 
ر
ي معالجة إلنفايات وإلتخلص منها ػ

ر
حيث إن هذه إإلساليب إلمستخدمة ػ

ي لطمرها، ومن هنا فإن مشكلة إلدرإسة تنبثق من عمليات إلنقل من مصدر ت
وليدها إىل إلموقع إلنهان 

ي نظام ؤدإرة متكاملة للنفايات إلصلبة بصورة عملية عىل أرض إلوإقع من قبل إلمؤسسات 
عدم تبئر

ي ؤدإرة تلك إلنفايات. 
ر
كة وإإلعتماد عىل إألساليب إلتقليدية ػ  إلبلدية ومجالس إلخدمات إلمشبر

 

 سة : أهدإف إلدرإ

 :  تهدف هذه إلدرإسة ؤىل ما يىلي

إت إلبيئية إلمتعلقة بهذإ  ؤدإرةإلتعرف عىل وإقع  -1 ي إلمدن وبيان أهم إلمؤشر
ر
إلنفايات إلصلبة ػ

 إلوإقع. 

 تحليل تأثبر إلعوإمل إإلقتصادية عىل تفاقم مشكلة إلنفايات إلصلبة.  -2

 إلنفايات إلصلبة.  دإرةؤإلصحية وإلبيئية وإإلقتصادية إلناتجة عن سوء  إآلثار إلتعرف عىل  -3

ي إلحفاظ عىل إلبيئة.  -4
ر
 بيان دور إلتسويق إألخضر وأهميته ػ
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 أهمية إلدرإسة : 

ة  ي تمس حياة أفرإد إلمجتمع بصورة مباشر
ي أحد إلقضايا إلبيئية إلئر

ر
ي كونه يبحث ػ

ر
ي أهمية إلبحث ػ

تأنر

ي وإلمتمثلة بمشكلة إلنفايات إلصلبة، وتعتبر هذه إلمشكلة أحد أهم إلتحديات 
ر
ي توإجه إلبيئة ػ

إلئر

ي تقف ورإء تفاقم هذه إلمشكلة، بغية تقديم 
، وذلك من خالل تشخيص إلعوإمل إلئر إلوقت إلحاضر

ي من شأنها تقليل إنعكاساتها إلصحية وإلبيئية وإإلقتصادية إلناتجة عن 
إلتوصيات وإلنتائج إلمالئمة إلئر

 سوء ؤدإرة إلنفايات إىل أدنر حد ممكن. 

 

ي هذه إ
ر
 لدرإسة : إلجديد ػ

ي هذه إلدرإسة أنها تناولت تحديد بعض إلعوإمل إإلقتصادية إلمؤثرة عىل ؤدإرة إلنفايات 
ر
ؤن إلجديد ػ

 تلك إلعوإمل وتولد إلنفايات مثل حجم إؤلنفاق إلحكومي عىل 
ر إلصلبة من خالل إلعالقة إلسببية بير

كة وإإلنفتاح إلتجاري وإلبي ئة إإلستثمارية لقطاع إلخدمات إلخدمات إلبلدية ومجالس إلخدمات إلمشبر

ي تقليل 
ر
ي تم إإلطالع عليها من قبل إلباحث، ودور إلتسويق إألخضر ػ

ي لم تتناولها إلدرإسات إلئر
وإلئر

 إنعكاسات إلنفايات إلصلبة عىل إلبيئة. 

 

ر إإلقتصاد وإلبيئة  إلعالقة بير

ي 
ر
ي تؤثر ػ

 إلفرد بشكل خا  يقصد بالبيئة أنها مجموعة من إلظروف إإلجتماعية وإلثقافية إلئر

ي  ي عالم طبيغي فضال عن إلعالم إلصناعي وإلتكنولوجر
ر
وإلمجتمع بشكل عام وأن إلبشر يعيشون ػ

ي تكون 
ي وإن مجموع ما تشكله هذه إألجزإء مجتمعة هي إلئر

ر
وإإلجتماعي وإلثقاػ

كة ضمن حدود منتظمة Cunningham,2007إلبيئة) ( وتشمل إلبيئة مجموعة من إألنظمة إلمشبر

اء و إتصاله بالهوإء وإألرض وما تحتويه من مكونات كلها تسىم نظام وإلغابات وإلصحرإء نظام بالم

،  فيها)إلدليىمي
َ
 رئيسيا

َ
ي بعض وتلعب إلطاقة وإلمادة دورإ

ر
إبطة يؤثر بعضها ػ (، 2001وهذه إألنظمة إلمبر

ر إلبيئة وإإلقتصاد وأن إحدى أهم هذه إلوظائف إ ي تؤديها إلبيئة وهناك عالقة وظيفية تبادلية بير
لئر

ي إلذي يقوم بتحويل تلك إلموإرد إىل تدفقات  لالقتصاد هي أنها تعتبر قاعدة موردية للقطاع إؤلنتاجر

سلعية وخدمية، ولذلك إل يمكن لالقتصاد أن ينمو بدون قاعدة موردية قادرة عىل تلبية متطلبات 

 عىل إلن
َ
مو عىل إلنمو إلمستدإم فإنه يجب أن إؤلنتاج وإإلستهالك، ومقابل ذلك ولكي إإلقتصاد قادرإ

ر نوعيتها وذلك من خالل تخصيص جزء من ترإكم رأس إلمال ؤىل  ي إلحفاظ عىل إلبيئة وتحسير
ر
يساهم ػ

ي معالجة إلملوثات مثل إستخدإم طرق 
ر
 ػ
َ
ي إستخدإم إلطرق إلسليمة بيئيا

ي وتبئر
معالجة إلتدهور إلبيئ 

ي تمثل إلطرق )
 (.Reduce – Reuse – Recycle – Recoveryإلقاعدة إلذهبية إألربعة وإلئر

 

ي بما يىلي :  
 ويمكن توضيح عالقة إلبيئة باإلقتصاد من خالل أرب  ع وظائف بيئية يؤديها إلنظام إلبيئ 
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ويد إلوحدإت إإلقتصادية  مورديةوظيفة إلبيئة كقاعدة  -1 ر ي  إؤلنتاجيةلبر
ي  تستخدمبالموإرد إلئر

ر
ػ

 .إؤلنتاجعملية 

ر  -2  ويد إلوحدإت إإلقتصادية إإلستهالكية بالمنافع إلعامة. وظيفة إلبيئة كمصدر لبر

ي إلملوثات إلناتجة عن  إمتصا وظيفة إلبيئة كمستودع لطمر إلنفايات  -3
 إؤلنتاج عمليئر

 وإإلستهالك. 

ي توفبر متطلبات إلحياة إإلساسية حيث إن هذه إلوظيفة تمثل محتوى للنظام  -4
ر
وظيفة إلبيئة ػ

ي بأكمله أي 
ي إلبيئ 

ي  أنها إلوظيؼر
ر
 إلوظائف إلثالثة إألوىل.  ؤطارها تحتوي ػ

ر إإلقتصاد وإلبيئة هو ؤمكانات إلتعويض عن إلوظائف إلبيئية وأن أول  ؤن إلجانب إآلخر للتفاعل بير

ؤمكانات إلتعويض هي عملية ؤعادة تدوير إلنفايات حيث أن جزءإ من إلنفايات يعاد تدويره قبل إن 

ي إؤلنتاج. يصل إىل إلبيئة إلطبيعية وإعادة 
ر
 إستخدإمها ػ

 

 مصادر إلنفايات إلصلبة : 

ي يقوم بها إؤلنسان خالل 
إلنفايات إلصلبة هي متبقيات إلموإد إلناتجة عن إألنشطة وإلفعاليات إلئر

ي إلوقت إلحاضر أصبحت موإرد يمكن إإلستفادة منه من 
ر
فعاليته إليومية إلنتهاء إلحاجة إليها، إإل إنها ػ

 د إلطاقة منها. خالل تدويرها أو تولي

 
َ
ي إن إإلنشطة إإلقتصادية تشكل مصدرإ لتولد إلنفايات وقد يكون إلنشاط إإلقتصادي ملوثا

وهذإ يعئر

ها، وهنا ينشأ إلتعارض  ي عمليات إؤلنتاج إلصناعي وإلزرإعي وغبر
ر
ر إلعبارإت إلبيئية ػ ؤذإ لم يرإعي تضمير

، أي أن إلنمو إإلق ي
ر إلجانب إإلقتصادي وإلجانب إلبيئ  ي هذه إلحالة يكون عىل حساب بير

ر
تصادي ػ

 إلتضحية بنوعية إلبيئة. 

 

 تحليل تأثبر إلعوإمل إإلقتصادية عىل تفاقم مشكلة إلنفايات إلصلبة : 

ي بتدإعياتها إلسلبية 
ي تلؼر

ي لها عالقة بمشكلة تولد إلنفايات وإلئر
هناك مجموعة مختلفة من إلعوإمل إلئر

ض هذه إلعوإمل بسلوك إألفرإد وأنماط إإلستهالك ومستوياتهم عىل إدإرة إلنفايات إلصلبة، ويتعلق بع

ر  كبر
ي مجتمعاتهم وعوإمل أخرى متعددة، وسيتم إلبر

ر
إلثقافية وإلعادإت وإلتقاليد إإلجتماعية إلسائدة ػ

ي تتمثل بما يىلي : 
ي هذه إلدرإسة عىل أهم إلعوإمل إإلقتصادية إلمؤثرة عىل ؤدإرة إلنفايات إلصلبة إلئر

ر
 ػ

ر  إلدخل : مستوى  -1 وفقا للمبادئ إإلقتصادية تشبر دإلة إإلستهالك إىل وجود عالقة طردية بير

مستوى إلدخل من  فإن(، ومن هنا Greenlaw and Shapiro,2018إلدخل وإإلستهالك )

هخالل  ي إلتأثبر عىل تولد إلنفايات  تأثبر
ر
عىل مستوى إإلستهالل يعتبر من إلعوإمل إلمهمة ػ

ي 
ي إستهالك إلسلع وإلخدمات وينتج عن  يرإفقها يادة دخل إلفرد ز  أنإلصلبة وهذإ يعئر

ر
زيادة ػ

ي إإلستهالك زيادة تولد إلنفايات إلصلبة. 
ر
 هذه إلزيادة ػ
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ي تولد إلنفايات إلصلبة من قبل 
ر
ستؤدي إىل زيادة إلعبء  إألفرإد لذلك فأن إلزيادة إلمستمرة ػ

كة وإلمتمثل ة برفع إلنفايات ونقلها إىل موإقع عىل إلخدمات إلبلدية وخدمات إلمجالس إلمشبر

ي تولد  آلياتعاملة ؤضافية وتوفبر  أيدييتطلب  وهذإ إلطمر 
ر
تتناسب مع حجم إلزيادة ػ

ي رفع إلنفايات هي طرق تقليدية،  أنإلنفايات، وخاصة 
ر
إل  وعندها إلطرق إلمستخدمة ػ

ي تولد إلنفايات 
ر
إكم فإنها تتناسب إلقدرإت إلبلدية مع حجم إلزيادة ػ ة طويلة  ستبر إفقلفبر  و سبر

ي إلمناطق إلسكنية. 
ر
إكم إلنفايات ػ  ذلك آثار سلبية عىل إلصحة إلعامة وخاصة عندما تبر

 

ة عىل   بدرجةتعتمد إلموإزنات إلعامة حجم إإلنفاق إلحكومي عىل إلخدمات إلبلدية :  -2 كببر

إلحكومية  لتمويل إلنفقات إألساسي هي إلمصدر  إؤليرإدإتهذه  أنإلحكومية حيث  إؤليرإدإت

ي نسب تخصيص هذه إلنفقات عند 
ر
بنوعيها ) إلجارية وإإلستثمارية (، إإل إن هناك تفاوت ػ

ي بنود إلنفقات هو هيمنة إلنفقات إلجارية عىل  مالحظتهإلموإزنة إلعامة وأهم ما يمكن  ؤعدإد 
ر
ػ

ي زيادة إلنفقات إلجارية حيث تشكل فيه 
ر
إلروإتب إلنفقات إإلستثمارية وب  هذه إلحالة تتسبب ػ

وذلك نظرإ لهيمنة إلنمط إإلستهالؾي لدى إلفرد  إألكبر وإإلعانات إإلجتماعية وإلمنافع إلثقل 

من هذه إلنفقات يتجه إىل إلسلع وإلخدمات  إألكبر وإستجابته لزيادة إلدخل، فإن إلجزء 

 عىل إدإرة وتجميع إلنفايات هذإ من جانب ومن جانب آخر؛ فإنه 
َ
وبالتاىلي فان ذلك يشكل عبئا

تب عليه قلة إإلموإل  إؤلنفاقينتج من ضعف نسبة  ي إلموإزنة إلعامة، حيث يبر
ر
إإلستثماري ػ

ي إلمشاري    ع إلخدمية بصورة خاصة إلمخصصة للبنية إلتحتية بصورة عامة، وغياب إإلستثم
ر
ار ػ

ومنها مشاري    ع ؤدإرة ومعالجة إلنفايات وبالتاىلي عدم إلقدرة عىل موإجهة إلضغط إلناتج عن 

 زيادة كمية إلنفايات إلمتولدة. 

 

نظرإ لعدم وجود قطاع صناعي فاعل ) عىل مستوى إلقطاع إلعام وإلخا  ( إإلنفتاح إلتجاري :  -3

إلطلب عىل هذه إلسلع  فإنمحىلي بالسلع وإلخدمات إلمختلفة، قادر عىل رفد إإلقتصاد إل

ي  تلبيتها وإلخدمات يتم 
ر
إد من دول إلعالم، ولذلك فإن إإلنفتاح إلتجاري ػ من خالل إإلستبر

إد، ووفقا لذلك فقد توسعت  إآلونة ة عىل جانب إإلستبر ة كان وإل زإل يركز بدرجة كببر إألخبر

إدإت عىل إلسلع  ةقيمتها خالل إلسنوإت  زدإدتإ إألجنبيةإإلستبر ، وتجدر إإلشارة هنا إىل إألخبر

ي 
إن إغلب إلسلع إلمستوردة إلمنخفضة إلثمن تكون ذإت نوعية رديئة وعمرها إلزمئر

ي إلعديد من  فإنها إإلستهالؾي قصبر جدإ وبالتاىلي 
ر
تعد مصدرإ لتولد إلنفايات كما هو إلحال ػ

ونية وإألجهزةإلسلع إلمتمثلة بألعاب إألطفال  .  وإألثاث إؤللكبر ىلي
ر ي وإلمبر  إلمكتئر

 

ي أساليب إلتسويق للمنتجات وخاصة بما يتعلق إإلساليب إلتسويقية :  -4
ر
حصل تغبر كببر ػ

بأساليب إلتعبئة وإلتغليف للمنتجات إلغذإئية فقد إنتشر عىل سبيل إلمثال إستخدإم إلعبوإت 

ي عبوإت  أوبالستيكية  أو ذإت إإلستخدإم إلوإحد سوإء كانت زجاجية 
ر
معدنية كما هو إلحال ػ

ها،  ب وغبر وبات إلغازية وإلعصائر ومياه إلشر تشكل هذه إلموإد بعد إستهالكها  وأصبحتإلمشر

ي ظل عدم إستخدإم إدإرة سليمة لهذه إلنفايات كتلك 
ر
إ لتولد إلنفايات، خاصة ػ مصدرإ كببر
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إعادة نفايات إلموإد إلمتعلقة بإعادة إلتدوير وإعادة إإلستخدإم وإلذي تعاظم من خالل 

من  إألخبر وإغلفتها إلحاصلة نتيجة فعاليات إإلستهالك إلشخصي إلذي يقوم به إلمستهلك 

، ي  ؤعادة بغرض إلمنشأة ؤىل( 2013جرإء إستخدإم إلبضائع وهي دورة إعادة إلنفايات)إلجنانر

 إستخدإمها. 

 

ي قطاع إلخدمات :  -5
ر
ي مجال إلبيئة إإلستثمارية ػ

ر
كات عالمية متخصصة ػ إلنفايات  ؤدإرةيوجد شر

ي هذإ إلمجال، إإل إن عدم وجود بيئة إستثمارية مالئمة  وإعادة
ر
ة عملية ػ تدويرها ولها خبر

ي ضعف إإلستثمار 
ر
ي ساهم وبشكل كببر ػ ي  إألجنئر

ر
كات ػ ة هذه إلشر وعدم إإلستفادة من خبر

ي هذإ إلمجال وإلذي إل إلتخلص من مشكلة إلنفايات وبالتاىلي إإلعتماد عىل
ر
 إلجهد إلمحىلي ػ

ي جمع إلنفايات حيث إل زإلت هذه إلطرق غبر قادرة عىل 
ر
يزإل يمارس إلطرق إلتقليدية ػ

ي كمية إلنفايات إلمتولدة.  إلضغط إلناتجموإجهة 
ر
إيد إلمستمر ػ ر  عن إلبر

 

 إآلثار إلصحية وإلبيئية لسوء ؤدإرة إلنفايات : 

تب عليها إن إإلدإرة غبر إلسليمة للنف ي معالجتها يبر
ر
ايات إلصلبة وإلمتمثلة باستخدإم إلطرق إلتقليدية ػ

 عىل إلصحة إلعامة وإلبيئة إلمحيطة باألفرإد باؤلضافة ؤىل إآلثار إإلقتصادية 
َ
آثار غبر مرغوبة تنعس سلبا

 نتيجة عدم إلكفاءة إلفنية لطرق معالجة إلنفايات ومن أهم تلك إآلثار ما يىلي : 

ي مجال جمع إلنفايات بالطرق إلتقليدية نتيجة إلمالمسة إلمخاطر إل -
ر
ر ػ صحية عىل إلعاملير

ة وكذلك  ي  وإألطفالإلذين يمتهنون جمع إلقمامة وخاصة إلنساء  إألفرإد إلمباشر
من إألش إلئر

 تعيش تحت خط إلفقر. 

سكان إلمناطق إلقريبة من موإقع تجميع إلنفايات عن طريق نوإقل  ؤىلإنتقال إألمرإض  -

ي تلك إلموإقع. 
ر
ي تنتشر ػ

إت وإلقوإرض إلئر  إألمرإض إلمتمثلة بالحشر

 إلتلوثإلتخلص منها وما يسببه هذإ  بغرضبحرق إلنفايات  إألفرإد تلوث إلهوإء بسبب قيام  -

إىل  باؤلضافةعن عمليات إلحرق تنفسية بسبب إستنشاق إلغازإت إلسامة إلناتجة  أمرإضمن 

 إلروإئح إلكري  هة إلناتجة من تحلل إلموإد إلعضوية للنفايات. 

ي إلمناطق إلسكنية وإلتجارية  -
ر
إلتلوث إلبضي للمدن وجماليتها نتيجة تجميع إلنفايات ػ

ها.  هات وإلحدإئق وغبر ر
 وكذلك إلقائها عىل جوإنب إلمتبر

ي عمليات معالجة إلنفايات مما إن سوء إدإرة إلنفايات إلصلبة يدل عىل  -
ر
عدم إلكفاءة إلفنية ػ

ي إألموإل إلمخصصة لقطاع ؤدإرة إلنفايات. 
ر
تب عليه هدر ػ  يبر

 

ي : 
ي تقليل مخاطر إلتلوث إلبيئ 

ر
 دور إلتسويق إألخضر ػ
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وردت تعاريف متعددة للتسويق إألخضر منها ذلك إلمدخل إؤلدإري إلمفيد وإلهادف إىل تحقيق 

ر  (، Darample & Leonard,2009حاجات إلزبائن ومتطلبات إلبيئة وهدف إلربحية)إلموإزنة ما بير

وعرف كذلك بأنه كل إألنشطة إلمصممة لتوليد وتسهيل عمليات إلتبادل باتجاه ؤشباع حاجات 

( وإلغرض Polonsky,2005ورغبات إلزبائن وإألفرإد وأن إل يكون لها تأثبر ضار عىل إلبيئة إلطبيعية)

لطبيعية متوإفقة مع نوعية إلحياة إؤلنسانية فإن إألمر يستلزم نظام لإلدإرة إلبيئية وحمايتها بقاء إلبيئة إ

إفها أو ؤحدإث إلتلوث فيها.  ر  وإلتحول إىل إستخدإم إلمصادر إلبديلة للطاقة لضمان عدم إستبر

ي وإلمتكون من إلك
ي وإلكيميان 

يان  ر ي وإلفبر ائنات إلحية تشبر إلبيئة إلطبيعية بكونها إلمحيط إلبيولوجر

ي 
ي تربطها عالقات متشابكة ومتكاملة لتكوين إلنظام إلبيئ 

ي تحيط باإلنسان وإلئر
وإلموإرد إلطبيعية إلئر

 (.2012إلطبيغي إلعام)إلبكري،

عندما أقامت  1975ظهر مصطلح إلتسويق إألخضر ألول مرة من قبل جمعية إلتسويق إألمريكية عام 

اب يهتم بالتسويق إإلخضر بعنوإن إلتسويق ورشة عمل كان من نتائجها صدور أول كت

)إلبكري، ي
ي إلثمانينيات من إلقرن إلمنضم عندما 2012إألحيان 

ر
(، وتطور مفهوم إلتسويق إألخضر ػ

ي حيث إهتمت بالجوإنب 
ي وإلتسويؼر بدأت منظمات إألعمال بتغيبر سلوكياتها عند تعاملها إؤلنتاجر

ة من إلتعامل مع نوعية إلمنتجات إلمقدمة للسوق ثم بعد إإلجتماعية للمستهلك وإآلثار إلبيئية إلناتج

ي أمريكا وإلذي  1988ذلك توإىل إإلهتمام إلتسويق إألخضر حئر صدر دليل إلمستهلك إألخضر عام 
ر
ػ

ي إحتوإها إلدليل إؤلرشادي. 
إم طوعي للمنظمات إلئر ر  يعتبر بمثابة قاعدة إلبر

 أبعاد إلتسويق إألخضر : 

)إلربيعاوي أشار إلعديد من إلكتاب  ر عىل أن إألبعاد إألساسية للتسويق إألخضر وإلباحثير

 ( وهي : 2015وعباس،

ي إلعمليات  ؤلغاء -1
ر
 إؤلنتاجيةمفهوم إلنفايات وتقليلها : حيث نشأ هذإ إلمفهوم من عدم إلكفاءة ػ

ر لتقليل إلنفايات وإلحفاظ عىل إلبيئة وحسب ما جاء  حيث وضعت إلعديد من إلدول إلقوإنير

ي  إلقا
ر
ي نون ػ  (:2016)حلو وخلف،1992عام  إألورونر

 إلحفاظ عىل إلبيئة وحمايتها وتحسينها.   ●

ية.   ●  إلمساهمة باتجاه حماية إلصحة إلبشر

ية.   ●  إلتأكد من إإلستخدإم إلمعقول للموإرد إلبشر

عىل موإد خام غبر ضارة  إؤلنتاجيةإعادة تشكيل مفهوم إلمنتج وذلك عندما تعتمد إلعملية  -2

ي 
ر
بالبيئة ؤضافة إىل تدوير إلمنتجات نفسها لغرض إستخدإمها مرة أخرى ػ

، ي  (.2013إلصناعة)إلجنانر

ي تحديد إلسعر هي  -3
ر
ر إلمنظمات ػ ر إلسعر وإلتكلفة إلن إلطريقة إلشائعة بير وضوح إلعالقة بير

توزي إلقيمة إلحقيقية  أند إلكلية للمنتج وإلبد أن يعكس إلسعر إلكلفة وبالتاىلي إلب إلتكلفة

 للمنتج إلمقدم للزبائن. 
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 حيث أن  -4
َ
ي مربحا

ي يركز عىل وصول إلمنظمات  إلتوجهجعل إلتوجه إلبيئ 
مستويات  ؤىلإلبيئ 

ي تكاليف إلموإد 
ر
ر إلربحية من خالل إلتوفبر ػ وإلطاقات  إألوليةمتطورة من إلكفاءة وتحسير

ي  سمية، وعليه إألقلوإلنفايات وإستخدإم إلموإد 
فإن نشاط إلتسويق إألخضر وإلتوجة إلبيئ 

ي زيادة أرباح إلمنظمات وإلعائد عىل إإلستثمار وإلحصة إلسوقية باؤلضافة 
ر
تحقيق  ؤىلسيسهم ػ

ر عمليات إإلستدإمة لنشاط إلمنظمات)حلو وخلف، ة إلتنافسية من خالل تحسير ر  (.2016إلمبر

 

 

 إلنتائج وإلتوصيات : 

ي أنماط  ؤن -1
ر
 إلسلوكإلعوإمل إإلقتصادية إلمصحوبة بزيادة دخل إلفرد وما يرإفقه من تغبر ػ

ي مجال إلخدمات إلبلدية ومجالس إلخدمات  إؤلنفاقإإلستهالؾي وكذلك ضعف 
ر
إإلستثماري ػ

كة  إد إلسلع إإلستهالكية  ؤىل باؤلضافةإلمشبر ي إستبر
ر
إإلنفتاح إلتجاري إلذي يركز عىل إلتوسع ػ

  إألساليب وتغيبر 
َ
إ إلتسويقية وعدم وجود بيئة إستثمارية مالئمة لقطاع إلخدمات كان لها تأثبر

ي إلمتمثل بزيادة تولد 
 عىل ؤدإرة إلنفايات إلصلبة من خالل زيادة إلضغط إلبيئ 

َ
 وطرحوإضحا

ي إلمناطق إلسكنية وإلتجارية. 
ر
 إلنفايات ػ

تب غبر إلسليمة للنفايات إلصلبة آثار سل إؤلدإرةينتج عن  -2 بية عىل إلصحة إلعامة وإلبيئة ويبر

ي 
ي تكاليف عالج إألمرإض إلناتجة عن إلتلوث إلبيئ 

ر
عىل هذين إألثرين آثار إقتصادية تتمثل ػ

تب  ؤىلباؤلضافة   من تكاليف ؤضافية بسبب سوء ؤدإرة إلنفايات إلصلبة.  عليها ما يبر

ر إلتسويق إألخضر وحماية إلبيئة  -3 وي    ج هناك عالقة تأثبر ؤيجابية بير وذلك من خالل إلبر

 للمنتجات إلصديقة للبيئة. 

ورة  -4 ر عند  أنضر  إؤلنفاقإلموإزنات إلعامة عىل تخصيص جزء من  ؤعدإد يكون هناك تركبر

 إلنفايات ؽي يتم زيادة عدد إلسكان إلمستفيدين من خدمة هذإ إلقطاع.  ؤدإرةإإلستثماري لقطاع 

بيئية عىل إستخدإم طريقة فرز إلنفايات من نشر إلتوعية إلبيئية من قبل إلدوإئر إلبلدية وإل -5

ي إلمناطق إلسكنية وإلتجارية. 
ر
 إلمصدر ػ

ر إلجهات إلرقابية ذإت إلعالقة بحماية إلمستهلك عىل مرإقبة نوعية وجودة إلسلع  -6 تركبر

 .
َ
ي يكون عمرها إإلستهالؾي قصبر جدإ

إد إلسلع إلرديئة إلئر  إلمستوردة ومنع إستبر

ي توفبر بيئة إستثمارية مالئ -7
ر
كات إإلجنبية ػ ة إلشر ي قطاع إدإرة إلنفايات لالستفادة من خبر

ر
مة ػ

 هذإ إلمجال. 

كات إلمصنعة من خالل إلتعريف بأهمية إلتسويق إألخضر  -8 ي من قبل إلشر
رفع إلوعي إلبيئ 

وي    ج  للمنتجات إلصديقة للبيئة.  وإلبر
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 إلمصادر وإلمرإجع : 

ي إحمد، ؤدإرة إلجودة إلشاملة للبيئة باستخدإم إلموإصفة  ●
، رغد منؼر ، iso 14000إلدليىمي

ي ؤدإرة إألعمال، كلية إؤلدإرة وإإلقتصاد، جامعة بغدإد، 
ر
 .2001إطروحة دكتورإه ػ

عباس، روإل عبد إلخضر وكاظم، عماد سلمان ومهدي، عبد إلحميد رحيم، درإسة حالة تطور  ●

ر  ، 2، إلعدد B، إلجزء 33لية، مجلة إلهندسة وإلتكنولوجيا، إلمجلد إلنفايات إلصلبة إلمبر

2015. 

، تطبيقات حاإلت درإسية، دإر ؤثرإء للنشر  ● إتيجيات إلتسويق إألخضر إلبكري، ثامر ياش، إسبر

 .2012وإلتوزي    ع، عمان،

ونية، مطبعة إوفسيت  ● ، فارس عبدهللا كاظم، أساسيات إلتسويق وإلتجارة إإللكبر ي إلجنانر
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