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 ملخص
مهما  مدخال الذي يعدالدائري  تتناول هذه الدراسة موضوع االقتصاد

 الطبيعية، املوارد األجيال من احتياجات وتلبية املستدامة، التنمية لتحقيق
إعادة التدوير، وإنشاء صناعة قوية من خالل  البيئة، محاية يف واإلسهام

 إلدارة املخلفات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
رؤى املستقبلية لإلمارات العربية املتحدة على أهداف تشتمل الحيث 

طموحة حول معاجلة النفايات، للولوج يف سياسات االنتقال حنو 
االقتصاد الدائري الذي يكتسب أرضا جديدة يوما بعد آخر؛ آلثاره 

 .ماته اجلادة يف احلفاظ على مواردهااإلجيابية على البيئة، وإسها
 البحث؛ حيث إنه يعد حماولة وتستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية

االقتصاد الدائري، كآلية إلدارة النفايات، وحتقيق  أمهية إلظهارجديدة؛ 
 حتقق هذا اليت األساسية احملاور خالل من أهداف التنمية املستدامة،

 الراهنة. التحديات ظل يف املعاصر، ناواقع مع واليت تتناسب اهلدف،
مفهوم االقتصاد الدائري، وهتدف هذه الدراسة ـ بعد التعرف على 

خلق  يف دوره إبراز إىلونشأته، ومزاياه، وأمهيته، وأهدافه، ومقاصده ـ 
توضيح فقه إعادة التدوير، و  البيئة، ومحاية التنمية، حتقيق بني توازن

كآلية إلدارة النفايات، وحتقيق أهداف التنمية وسياسته، وإسرتاتيجياته،  
 بيئة لتوفري املقرتحة واآلليات السياسات استخالص أهماملستدامة، و 

الدائري باإلمارات العربية املتحدة،  وتشريعية لتفعيل االقتصاد اقتصادية
ومتطلباته يف  الدائري، االقتصاد إىل التحول يف الفاعلة اجلهات بيان دورو 

 ايات؛ مع شرح واف لتحدياته، ومعوقاته. إدارة النف
وقد توصلت الدراسة إىل أن الباعث الرئيس على تطبيق االقتصاد الدائري 

، يف الوقت الذي املستدامة التنمية مهما لتحقيق مدخاليتمثل يف أنه يعد 
املواد اخلام،  من االحتياطات فيه االقتصاد اخلطي)التقليدي(يستنزف 

 كم ضخم إنتاج إىل ويؤدى احملدودة، الطبيعية املوارد على ضغطا   ويولد
 املخلفات والنفايات. من

إعادة  -إدارة النفايات  -: االقتصاد الدائري الكلمات المفتاحية
االقتصاد  –اإلمارات العربية املتحدة  -التنمية املستدامة  -التدوير 
 اخلطي.
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Abstract 
This study deals with the circular economy 

subject, which is an important approach for 

achieving sustainable development, responding to 

the needs of generations for natural resources,  

contributing to the environmental protection 

through recycling, and establishing a strong waste 

management industry in the United Arab 

Emirates. 

The importance of this study reveals from the 

importance of the research topic; As it is a new 

attempt to reveal the importance of the circular 

economy as a mechanism for waste management, 

and achieving sustainable development goals 

through the main factors to achieve this goal. 

This study aims to highlight the role of the 

circular economy in creating a balance between 

achieving development and protecting the 

environment, clarifying the jurisprudence of 

recycling, its policy and its strategies as a 

mechanism for waste management and achieving 

sustainable development goals, extracting the 

most important policies and proposed 

mechanisms to establish an economic and 

legislative environment to activate the circular 

economy in the Arab Emirates , and identifying 

the role of active actors in the transition process 

to the circular economy, and its requirements in 

waste management; With a full explanation of its 

challenges and obstacles. 

The result of the study reveals that the main 

reason for applying the circular economy is that it 

is an important approach to achieve the 

sustainable development, at a time when the 

linear (traditional) economy drains the reserves of 

raw materials, creates pressure on limited natural 

resources, and leads to production of a huge 

amount of wastes and Junks. 
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