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  :لخصامل

و الذي يسترد عند ارجاع العلب من أجل  استرداد يدمج بين رسم بين المستهلك و المنتج -إن نظام الدفع
كما استعمل من قبل في  األلمنيومالنظام في حالة العلب البالستيكيبة، الورقية و  رسكلتها. و يستعمل هذا

اوتوماتيكبة أو حالة البطاريات، عدة اجهزة الكترونية و غيرها. و يمكن أن يعتمد هذا النظام على آالت 
ارتفاع كمية و لهذا النظام عدة مزايا منها تقليص كمية النفايات الموجهة للردم و  مراكز لالسترجاع. 

   المواد المسترجعة و تقليص تكاليف الموجهة لتسيير النفايات المنزلية.
 

  .الرسم ،نظام الدفع استرداد ،الرسكلة ،النفايات: الكلمات الدالة

 

Abstract / 

The deposit-refund-system combines a tax between producer and consumer that is 
refunded if the packaging is used for recycling. This system can be used for plastic, 
cardboard and aluminum packaging, in addition to batteries, and electronic 
machinery. The deposit-refund system is based on automatic distributors or sorting 
centers to return the paid deposit. It has several advantages such as the reduction of 
the quantities of waste put in landfills or landfill, and on the other hand the increase 
of recycled materials as well as the reduction of the costs of management of 
household waste 
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تشهد المدن في العالم زيادة مرتفعة في كمية النفايات المنزلية نتيجة لتوسع المدن و 
نمط االستهالك لدى االسر. و لمواجهة هذه الوضعية انتهجت الدول طرق  التغير في

و من أجل  هذه النفايات منها الردم، الحرق، اعادة االستعمال و الرسكلة. إلزالةمختلفة 
تحقيق فعالية في الطريقة االخيرة و هي الرسكلة يستلزم وجود عدة أطراف تبدأ من بداية 

و الذي يكون على مستوى االسر الى الفرز االلي على مستوى المسار و هو الفرز االنتقائي 
وحدات مخصصة لذلك و اخيرا الى المصانع التي تستعمل المواد المسترجعة كمواد اولية. و 
لنجاح و تحقيق نسبة مرتفعة من المواد المسترجعة كان من الضروري التفكير في كيفية 

المستهلكة خاصة تلك التي تحتوي على علب  تحفيز المستهلكين على الفرز االنتقائي للمواد
 من البالستيك، الورق و االلمنيوم و غيرها.

و في ضوء هذا ظهرت عدة محاوالت و دراسات تهتم بالرسم على نفايات التعليب و 
التغليف أو ما يعرف بنظام الدفع و االسترداد، و هو نظام يعتمد على دفع قيمة مالية 

رجع في حالة ما إذا تم استرجاع العلبة فارغة من أجل اضافية على سعر السلعة تست
و  . و لقد طبق هذا النظام في عدة دول system-refund-depositرسكلتها و يعرف ب 

 بأشكال مختلفة و حقق اهدافًا مختلفة.
ستعرض في هذه الورقة البحثية بعض المفاهيم الخاصة بنظام الدفع و االسترداد وبعض 

 و استخالص النتائج منها.التجارب الميدانية 

 االسترداد-مفهوم نظام الدفع .1 

 االسترداد-تعريف نظام الدفع. 1.1
آداة فعالة للتحكم بكفاءة في التخلص من النفايات، اذ يشجع هذا  ترداداالس-يعتبر نظام الدفع

بعد تفريغها. وبالتالي هذا  العلبالنظام المستهلكون على اإلنتباه إلى مدى أهمية التعامل مع 
سلوكيات المفيدة والمحافظة على البيئة في المجتمع. ولنظام الالسلوك سيساهم في تعزيز 

 فاهيم نوجزها فيمايلي:عدة م االسترداد-الدفع
على أنه التكلفة اإلضافية  االسترداد-يعرف نظام الدفع  OECDالخاص ب حسب موقع

على أسعار المنتجات التي من المحتمل أن تكون ملوثة، عندما يتم تجنب التلوث عن طريق 
ن بأ ecobnb  كذلك يرى موقع إعادة المنتجات أو مخلفاتها، ويتم إسترداد المبلغ اإلضافي.
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يشير إلى التعبير أن الحاوية )عادة قارورات زجاجية وبالستيكية(  االسترداد-نظام الدفع
يجب إعادتها فارغة إلى المورد بحيث يمكن إعادة إستخدامها. عموما الذين يشترون المنتج 

 يدفعون مبلغ إضافي يعاد عند إسترجاع المنتوج. االسترداد-في نظام الدفع
يعمل عن طريق طلب دفعة عند  االسترداد-بأن نظام الدفع envirotech اعتبر موقع

 يعرفه أيضا لموقع  شراء شيء ما أو استخدامه، ثم يتم سدادها عند استرجاعه.
isb_global على إعادة التغليف المستخدم من خالل استخدام  بأنه عبارة عن نظام يحفز

)المبلغ اإلضافي المسترجع( عند وديعة قابلة لإلسترداد، حيث يقوم المستهلكون بدفع الوديعة 
المشروبات واستعادتها عند إعادة الحاوية إلى نقاط التجميع المحددة، وإذا اختار  شراء

المستهلك عدم إعادة الحاوية فارغة يخسرون الوديعة. يتم إعادة تدوير الحاويات التي تم 
 جمعها.

 االسترداد-نظرة عامة لنظام الدفع. 1.2

لتغليف المشروبات شائعا ومطبقا على نطاق واسع في دول  االسترداد-كان نظام الدفع
 .(Guangliz et all, 2019)، وهذا لتقليل كمية نفايات التغليف 1970مختلفة في العالم منذ 

والية في الواليات المتحدة  11 في االسترداد-نظام الدفع في أمريكا الشمالية، استخدمتف
مليون شخص في  130في أوروبا يعيش أكثر من أما  مقاطعة كندية. 12ألمريكية وا

أحدث  2016، في حين كانت ليتوانيا في عام االسترداد -البلدان التي لديها نظام الدفع
لتغليف المشروبات، وكذلك ويلز  االسترداد-البلدان/ المناطق التي نفدت برنامج الدفع

في أما  .2018، المملكة المتحدة و كوينزالند في عام  2017 الجنوبية الجديدة في عام
)لعلب المشروبات( تم  لتغليف المشروبات االسترداد-البلدان/المناطق التي تطبق نظام الدفع

يتجاوز  االستردادمن معدل استرداد علب المشروبات، كما أن معدل  %50تحقيق أكثر من 
 :يتأثر و لتغليف المشروبات من بلد إلى آخر  داالستردا-تختلف آلية نظام الدفع و . 90%

 بقيمة الودائع )المبلغ اإلضافي المسترجع(  -
  ةطبقالمتكنولوجيا المعلومات ب -
 مسؤولية أصحاب المصلحة.-
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المنظم قانونا  االسترداد-أن نظام الدفع Patorska et Paca, 2019)) ترى الباحثتان
اتيا، الدنمارك  استونيا، فنلندا، ألمانيا، هولندا، دول أوروبية: كرو  10اآلن في  حتى يعمل

النرويج، السويد، أيسلندا وليتوانيا. كانت السويد هي التي اتخذت الخطوت األولى إلدخال 
من  % 26مليون شخص، أي مايعادل  133.1، ويستخدم النظام 1982النظام في عام 

ي النظام في البلدان المذكورة يبلغ متوسط مستوى جمع النفايات المتضمن ف سكان أوروبا.
  .%91أعاله حوالي 

على الرغم من حقيقة أن الحلول تختلف من بلد آلخر، من حيث الطبيعة اإللزامية 
للنظام، وأنواع التعبئة و التغليف/الحاويات المضمنة أو تكاليف اإليداع، فإن أدائها متشابه 

 تدوير نفايات التغليف. نظرا للمتطلبات القانونية الصارمة المتعلقة بإعادة 
دولة حول العالم، وفي كل مكان ويعمل بنتائج  38أن هذا النظام يوجد في  في حين

حيث في ألمانيا على سبيل المثال منذ .  (ecobnb) ممتازة لتحقيقه معدالت جمع عالية
 ، وذلك بفضل التعويض النقدي ألولئكاالسترداد -تسعينيات القرن الماضي تبنت نظام الدفع

الذين يعيدون العلب والقارورات )بالستيك، زجاج، ألمنيوم ( الفارغة الى نقاط االرجاع 
في أمريكا حيث و  . %97نسبة إعادة تدوير هذه األشياء حوالي  المحددة، حيث تقدر

 . %85، وفي أستراليا إنخفضت أكثر من  %70إنخفضت النفايات من مواد التعبئة بنسبة 
إلزامي، ولكن جميع تجار التجزئة الذين يبيعون مشروبا  سترداداال-ليس فقط نظام الدفع

 معينا يظطرون لقبول حاوية الفارغة، حتى لو يتم شراء الزجاجة المحددة منهم.
يتوقع النظام أنه عند شراء مشروب )معبأ من المياه المعدنية أو المشروبات الغازية( 

لغ اإلضافي المسترجع( تتراوح قيمتها من باإلضافة إلى سعر الشراء الذي تدفعه وديعة )المب
سنتا إعتمادا على الحجم والمواد المصنوعة منها الحاوية. بمجرد أن يتم شرب  25إلى  8

المحتويات، يمكن للمستهلك إعادة حاوية المشروبات الفارغة إلى متجر البيع بالتجزئة، 
 والحصول على مقابل اإليداع.

 االسترداد-فعأهمية نظام الد. 1.3

 أهمية كبيرة في المجتمع نوضحها فيمايلي: االسترداد-لنظام الدفع    



 5 االسترداد في مجال نفايات التعليب-اإلطار النظري لنظام الدفع

 

5  
 

، وتجنب أن ينتهي بها العلبنظام استرداد الودائع هو آلية تسمح بإعادة استخدام  -
 لنفايات.ل المفارغ او مراكز الردمالمطاف في 

 دية وبيئية واجتماعية بال منازع.هو شكل من أشكال إعادة التدوير مع مزايا اقتصا -

اإلقتصاد الدائري من العوامل الرئيسية  يعد اإلستخدام الفعال والمستدام للموارد الطبيعية و -
 في نظر النمو األخضر والشامل.

، حيث يتم اإلقتصاد الدائري  واإليداع المطبق على إدارة التغليف هو من اختصاص  -
في دورات مغلقة على نطاق واسع، لغرض التخلص من  إعادة استخدام المواد والمنتجات

 النفايات.

أيضا توفير إمدادات  االسترداد-تضمن الكثير من العبوات التي تأتي من نظام الدفع -
 ثابتة وعالية الجودة إلى جهات إعادة التدوير.

وديعة الضمان للقارورات والعلب، سارية فقط في أقلية من الدول، أثبت أنه النظام  -
من الكمية المنبعثة    %90الوحيد القادر على ضمان نسب إعادة التدوير التي تتجاوز 

 لإلستهالك مع منع التخلي عن التغليف في البيئة.

األموال  االسترداد-يتميز نظام الدفع  Guangli et all (2019) حسب الباحثة  
الية، والتدفقات المادية المدفوعة في كل بلد بخصائصه الخاصة من خالل تحليل التدفقات الم

 االسترداد-يجبر نظام الدفعكمل   ومسؤوليات أصحاب المصلحة في مختلف البلدان.
المنتجين على اعتماد طرق انتاج نظيفة ويوجه المستهلكين لتسليم النفايات إلى مؤسسات 

-فعمحددة إلعادة التدوير، وهو ما يتطلبه اإلقتصاد الدائري والغرض من استخدام نظام الد
الوديعة )المبلغ اإلضافي المسترجع( كتكلفة اضافية للمنتج، يتدفق مع دورة حياة  االسترداد

المنتج بالكامل، لذا يتحمل كل من المنتجين والمستهلكين التكلفة الخارجية للمنتج الملوث 
 المحدد.

تحسين زيادة مستوى نفايات التغليف المعاد تدويرها و كما يمكن لهذا النظام أن يؤدي الى 
 المواد الخام أو تعزيز الوعي اإلجتماعي المفيد للبيئة وهذا لتلبية أهداف إعادة التدوير.

((Patorska et Paca, 2019 . 
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بأنها وسيلة فعالة في الحد من النفايات، وإزالة تكلفة  االسترداد-تتميز أنظمة الدفعو 
ركات المصنعة والموزعة التخلص من الضرائب العامة، ووضع التكاليف اإلضافية على الش

زيادة استخدام الحاويات القابلة إلعادة التعبئة لتقليل باالضافة الى  والمستهلكين للمشروبات.
تكاليف  من  تخفيضو لها أثار على البلديات من خالل ال النفايات وزيادة الطلب عليها.

ماعيا في جمع اشتراك المستبعدين اجتو في النهاية تساهم في  .الحضريةادارة نفايات 
القمامة إلسترداد الودائع، وتحمل التكاليف من النظام إلى حد كبير من قبل أولئك الذين 

 (Fitzsimons et all, 2010) .يتخلصون من النفايات

جانب ايجابي آخر هو أن مواد التعبئة المجمعة التي تم جمعها عبر نظام إسترداد الودائع 
 (Balcers et all, 2019) ظام التجميع التقليدي.يتمتع بجودة أعلى بكثير مقارنة بن

 االسترداد-عرض أهم التجارب الدولية المطبقة لنظام الدفع . 2
في بعض الدول  االستردادبنظام الدفع والتي اهتمت التجارب ض بعض سنعر

 : مايلي ونذكر منها
 "Eco-Emballages" يةفرنسالربة تج. ال2.1

" بمبادرة من الشركات المصنعة لإلستهالك الشامل Eco-Emballagesتم إنشاء شركة "
والسلع الرأسمالية، تقوم هذه الشركة الخاصة بتنظيم وتمويل على األراضي الفرنسية، جمع أو 

منزلية. فهو يجمع بين المصنعين طاقة نفايات التغليف ال استعادةفرز أو إعادة التدوير أو 
والممثلين المنتخبين المحليين والعلماء والمستشارين، ويشجع على خلق وظائف مدعومة. 

(Jean-Michel, 2008) . ،وهي تزود السلطات المحلية بالمساعدة التقنية والمالية
لمعنية العبوات المصنفة ومنافذ المواد. القطاعات ا استعادةومساعدة اإلتصاالت وضمان 

يحق للشركات   بالتغليف هي كالتالي: الورق المقوى، األلمنيوم، الفوالذ، البالستيك والزجاج.
 وضع "الشعار" على عبواتها. " Eco-Emballages"التي تشارك في  35000ال

عبارة عن شركة خاصة في إعادة تدوير العبوات المنزلية إذ هي  هبأن و يعرف هذا النظام
ين اإليكولوجيتين المعتمدة من طرف الدولة لتنظيم واإلشراف على دعم واحدة من المنظمت

المنزلية المعاد تدويرها  السلع علب ةفي فرنسا. حيث ارتفعت حص السلع علب وإعادة تدوير
للورق في عام  %55، ووصلت إلى 2016عام  %68 إلى 1992 في عام %18من 
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-Ecoمم بيئيا. إذ يتم تنفيذ أنشطة "، ووفقا للمنظمات البيئية، فإن نصف الورق مص2016

Emballages .على أساس غير ربحي وتشارك في مهمة ذات فائدة عامة " 
"Eco-Emballages "  هي شركة عامة محدودة ذات مجلس إدارة بموجب القانون

المؤرخ في  92-377تم إنشاؤها نتيجة المرسوم رقم  1992أوت  5الفرنسي، تأسسست في 
ذي يشترط من الشركات في السوق الفرنسية ضرورة التخلص من ، وال1992أفريل  1

( وهو REPالنفايات التغليف عند استهالك منتجاتها، وفقا لمفهوم "مسؤولية المنتج الممتدة" )
ما يسمح لهم بتفويض هذا اإللتزام إلى منظمة بيئية معتمدة من طرف الدولة. في أفريل 

البيئية واإليكولوجية )التي تم إنشائها في عام سمحت هيئة المنافسة بدمج التعبئة  2017
وفي  ( إلى المنظمة البيئية المسؤولة عن ادارة وفرز وإعادة تدوير األوراق الرسومية.2007

صوتت اإلجتماعات العامة للمنظمتين اإليكولوجيتين )البيئيتين( على  2007جوان 27
ع وإعادة التدوير الخاصة بالتعبئة دمجها من أجل " تعزيز القدرة التنافسية " لقطاعات الجم

 المنزلية والورق.
  "Eco-Emballages  هي المسؤولة عن اإلجتماع نيابة عن الشركات التي تتعاقد :"

معها، وذلك بإلتزامها بالمساهمة ماليا في جمع وفرز انتقائي وإعادة معالجة العبوات المنزلية 
" Eco-Emballagesحو تتلقى "على هذا الن التي تضعها هذه الشركات في السوق.

مساهمات مالية من الشركات، والتي تدعم بها ماليا الالعبين في نظام التجميع والفرز وإعادة 
التدوير. يتم تأطير نشاطاتها بالمواصفات التي تحددها وزارة البيئة والتنمية المستدامة 

 .2010والطاقة، وتم تحديثها في أكتوبر 
                                                                                                                                                                  " كمايلي: Eco-Emballagesويات ل"تحدد هذه المواصفات األول

  عند بلوغ من تكاليف خدمة التجميع والفرز  %80جمع مساهمات الشركات وتغطية
 حاليا. %67بدل من  % 75معدل إعادة تدوير النفايات المنزلية الوطنية 

  إستعادة أفضل للتغليف المنزلي المستهلك خارج المنزل، على سبيل المثال في
 مناطق خدمة الطريق السريع أو في المحطات.  

 التعبئة  تشجيع الحد من النفايات السفلية، السيما من خالل المساعدة على تصميم
 والتغليف مع شركات المقاوالت البيئية.
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  إعالم المستهلك والمواطن بالتحديات البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية لصناعة
 التعبئة المنزلية.  

   :" مهام عديدة و متنوعة نوجزها حسب الموقع كمايليEmballages-Eco ل"
- "Eco-Emballages 80ل عبوة تنتجها الشركات )سنتات لك 3إلى 1" تجمع مبلغا من 

، وهو ما يمثل نصف الحجم وثلث وزن النفايات 1992مليار عبوة منزلية معينة عام 
" الدعم المالي لعمليات التجميع والفرز Eco-Emballagesالمنزلية(، يمكن أن توفر"

اإلنتقائيين للتغليف المستخدم بواسطة السلطات المحلية )بما في ذلك االتصاالت(، من 
" بإستعادة المواد التي تم جمعها Eco-Emballagesالل ابرام عقود معها، تتعهد "خ

 بسعر ثابت، مما يجعل من الممكن تخفيف التقلبات في السوق )فرنسا(.
 كالتالي: 2001" في ديسمبر Eco-Emballagesنتائج برنامج "

 شركاء مشتركون مع: 26.013
 المعاد تدويرها أوتسميدها أو حرقها(.يتم إعادة تدوير العبوات المنزلية ) 83% -

يتم إعادة تدوير التعبئة والتغليف المنزلية حيث معدالت إعادة التدوير حسب  58% -
 المواد كالتالي: 

من الودائع للعبوات المنزلية للمساهمة في برنامج  %75يتم إعادة تدوير  الصلب: -
 طن. 255000"، أي Eco-Emballagesالتعبئة البيئية "

من كمية العبوات المنزلية التي تساهم في برنامج  %15يتم إعادة تدوير  األلمنيوم: -
 طن. 7000"، أي Eco-Emballagesالتعبئة البيئية "

من كمية العبوات المنزلية التي تساهم في  %40يتم إعادة تدوير  الورق/ الكرتون: -
 طن. 290000"، أي Eco-Emballagesبرنامج التعبئة البيئية "

من كمية العبوات المنزلية للمساهمة في برنامج  %13يتم إعادة تدوير  البالستيك: -
 طن. 112000"، أي Eco-Emballagesالتعبئة البيئية "

من كمية العبوات المنزلية للمساهمة في برنامج  %93يتم إعادة تدوير  الزجاج: -
 طن. 1300000"، أي Eco-Emballagesالتعبئة البيئية "
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مليون فرنسي امكانية فرز عبواتهم، حيث يتم إعادة  55مجموعة اإلنتقائية لتوفر ال -
 .10حزم من أصل  6تدوير 

مليون يورو  400" )التعبئة البيئية( مساهمة مالية قدرها Eco-Emballagesتوفر" -
تمثل"النقطة الخضراء" رمزا لهذا اإللتزام  1993للسلطات المحلية. ومنذ عام 

من  %95يئة والتنمية المستدامة، موجودة في أكثر من الجماعي لحماية الب
 المنتجات اإلستهالكية.

  ةلمانياأل تجربة . ال2.2

في ألمانيا فرض قانون التعبيئة والتغليف إلتزاما قانونيا على المنتجين إلعادة تدوير 
إلزامية فرضها القانون كان للتغليف طريقة واحدة عبارة عن وديعة  2003التغليف، في 

األلماني. تسمى التجربة األلمانية "باللوجستيات العكسية" أي أن المنتج يحتاج إلى إجراء 
 ,Guangli et all) استالم الودائع، وإعادة تدوير عبوات المشروبات التي يتم استخدامها.

2019) 

لة إلعادة التدوير لحاويات التغليف القاب االستردادحيث يضع التشريع أهدافا لمعدالت 
والقابلة إلعادة التعبئة، كما يضع المسؤولية على الشركات المصنعة للمشروبات لجمع 

 ومعالجة حاويات التغليف والتعبئة التي يبيعونها.
اعتمدت ألمانيا تعديال ثالثا لقانون التعبئة والتغليف وأنشات شركة  2005في عام 

(DPG( )Dutsche Pfandsystem Gmbhالمس ) الدفعؤولة عن تشغيل وإدارة نظام-
-الدفعنظام  مددت ألمانيا تطبيق 2009في عام  لتغليف المشروبات األلماني. االسترداد
، وتوضيح عالمة اإليداع على عبوة المشروبات. في هذا النظام يتكون تعريف االسترداد

طباعة ورقم المنتج.  ( (DPGتغليف المشروبات بشكل أساسي من مكونين هما: عالمة
 .(DPG)الملصقات هي مسؤولية المؤسسة المعتمدة من قبل 

( األساسية هي تهيئة الظروف والمعايير اإلطارية، حيث يجب أن يفي DPG)واجبات 
واجبات هي في موزع المنتجات باإللتزامات المنصوص عليها في قانون التعبئة، وهذه ال

 ، إلتزام الوسم وإلتزام مشاركة النظام.األساس على النحو التالي: اإللتزام بتحصيل الوديعة
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( لتشارك الحكومة الفيدرالية 01األلمانية في الشكل ) االسترداد-الدفعنظام يتم عرض آلية 
 األلمانية في تشغيل النظام.

 ت األلمانيلعبوات المشروبا االسترداد –: وضع التشغيل لنظام الدفع  1رسم توضيحي 
 
 
 

                  
 
 

  
       
        

 

 

 

ن وديعة يجار التجزئة والتجار اآلخرون يتقاضون مع المستهلكعاله فان تمن خالل الشكل أ 
ويستردونها عندما يعيد المستهلكون العبوة، بينما يحتفظ تجار التجزئة في نفس الوقت 

الذين اليمتلكون آالت بيع عكسية يتم تسليم العبوة  في حالة تجار التجزئة بإيرادات المواد.
 .إلى مراكز العد

منتجي آالت البيع العكسي ومقدمي  اعتماد مد التجربة االلمانية على ضرورةو تعت    
هذا لحاويات المشروبات،  االسترداد-الدفع(، في نظام DPGخدمات مراكز العد من قبل )

يتم و عليه  تحتفظ الصناعة بالودائع غير المستردة ويحتفظ تجار التجزئة بإيرادات المواد.
بشكل أساسي من خالل رسوم التسجيل والرسوم السنوية  تغطية تكاليف تشغيل النظام

 والودائع الغير مستردة المشاركة في النظام.

 قيمة الخردة المادية

 قيمة الخردة المادية

 منتج/ مستورد

 إستعادة

 مقدم الخدمة

 بائع التجزئة / مركز العد
 بائع التجزئة المستهلك

        DPG     موزع
          

 تدفق المواد

 تدفق الودائع 

 تدفق المعلومات

 تدفق مالي آخر 
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 2014لتغليف المشروبات األلماني فعاال للغاية، في عام  االسترداد-الدفعنظام يعتبر 
 % 96، علب التعبئة القياسية % 97اإلجمالي في ألمانيا للقارورات  االستردادكان معدل 

، مما يشير إلى أنه يتم الترويج إلعادة تدوير قارورة المشروبات % 98رات البالستيك وقارو 
الذي يتم تنفيده في  االسترداد-الدفعنظام وإعادة استخدامها بشكل فعال. والنقطة الرئيسية في 

 ( غير ربحية.DPG)ألمانيا هي شركة 
ايات في ألمانيا حقق معدالت إطار سياسة إدارة النف أن Fitzsimons et all (2010)يعتبر  

تجميع وإعادة تدوير عالية عند وضع أنظمة اإلرجاع اإليداع على الحاويات، حيث ازالة 
نفايات تعبئة المشروبات يزيل أيضا الخطر على السلطات الفيدرالية لتزايد الصراع مع 

لوجية الميكانيكية الحكومة اإلقليمية حول إدارة النفايات، وإن استخدام تقنيات المعالجة البيو 
MBT) التي تستخدم نفايات البالستيك و الورق و الكرتون إلعادة التدوير مما يؤدي إلى )

  ارتفاع معدالت إعادة التدوير.
كان صانعوا السياسة و لتحقيق أهداف االسترجاع المحددة من طرف الحكومة االلمانية 

اويات القابلة إلعادة التعبئة، تحقيقا األلمان أكثر تركيز على قضية الطلب المتزايد على الح
فقد زاد الطلب على المواد القابلة إلعادة التعبئة  االسترداد-لهذه الغاية نجح نظام الدفع

خاصة في قطاع الزجاج، حيث سيساهم اإلستخدام األكبر لمواد إعادة التعبئة لبعض 
مليون طن من النفايات  49المشروبات الغازية في تقليل كمية النفايات الصلبة المنزلية من 

 في ألمانيا. 2002الصلبة المحلية المتولدة في عام 
   تجربة السويد )وضع إعادة التدوير التجزئة(. 2.3 

تسمى بمرحلة وضع إعادة التدوير التجزئة حيث أن في عملية إعادة التدوير يتم دعم 
ت بشكل رئيسي من قبل تجار التجزئة والمستودعات، ودائع المستهلك وإعادة تدوير النفايا

 .(Guangli et all, 2019) حسب ما جاءت به الباحثة وهذا
إلى تنفيذ آلية موحدة  التعليب لنفاباتإعادة التدوير انتقلت السويد من  1981في عام ف

تم تنفيذ وإصدار قانون إعادة تدوير عبوات المشروبات من  1984ومنظمة، وفي عام 
، وافق التشريع االسترداد-نظام الدفعبعد نجاح علب  .االسترداد-نظام الدفعلمنيوم وعلب األ
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السويدي على إنشاء نظام قانوني لإليداع البيئي لتغليف القارورات أو علب المشروبات 
 .1994البالستيكية تم تنفيده رسميا  في عام 

القارورات  االسترداد-نظام الدفعالسويد اللوائح المتعلقة  اعتمدت 2005في عام 
، باإلضافة إلى توضيح 2006رسميا في عام  اعتمادهاالبالستيكية والعلب المعدنية التي تم 

في الوقت الحاضر يشمل . وتعليب المشروباتنطاق نظام اإليداع البيئي في مجال تغليف 
ة لتغليف وتعليب المشروبات السويدي جميع المشروبات الجاهز  االسترداد-نظام الدفع

للشرب، العبوات البالستيكية والمعدنية )ألمنيوم/ قصدير(، وتشمل فئات المشروبات الغازية، 
عصير التفاح والماء المعبأ، بإستثناء تلك التي تحتوي على الحليب، خضروات، الفواكه 

 والتوت.

لتر  1من  من حيث استرداد النقود، يتم إرجاع إيداع العبوات المعدنية والبالستيكية بسعة أقل
 1كرونة سويدية يتم استردادها مقابل عبوة بالستيكية بسعة تزيد عن  2كرونة سويدية، و 1

 ( كالتالي:  02السويدي موضحة في الشكل ) االسترداد-آلية نظام الدفع لتر.
 لعبوات المشروبات السويدي االسترداد –: وضع التشغيل لنظام الدفع  2رسم توضيحي 
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يتطلب التشريع السويدي من أصحاب العالمات التجارية لعبوات تعبئة المشروبات جمع 
(، Returpackالتي تباع في السويد من خالل إنشاء شركة ) العبواتوإعادة تدوير جميع 
من  %25 من أسهم الشركة، %50البيرة السويدية  )مشروب كحولي( تمتلك شركة مصنعي

مملوكة لتجار التجزئة الكبار للمواد الغذائية  %25أسهمها مملوكة إلتحاد الغداء والتسويق، و
 في السويد.

(Returpack هي شركة غير ربحية مسؤولة عن التحصيل، تجهيز وإيداع عبوات )
يشارك المجلس السويدي للزراعة أيضا في اإلشراف على نظام  المشروبات، الدفع والتنسيق.

بالكامل وإدارته، وهو مسؤول عن منح تصريح خاص لمنتجي المشروبات  االسترداد-لدفعا
هي المسؤولة عن اإلحصاءات فوكالة حماية البيئة السويدية أما  المعبأة والمستوردين.

إلى  barcode)الرسمية باإلضافة إلى تسجيل وتقديم معلومات الرمز الشريطي )
(Returpackكما أنهم مسؤولون ع ،).يتم  ن التعامل مع جمع القارورات البالستيكية الفارغة

تحصيل الودائع السويدية تلقائيا من خالل النظام الذي يتم دفعها بسرعة إلى بائع التجزئة 
 (.Returpackبواسطة )

كان معدل اإلستردلد اإلجمالي لتغليف المشروبات )لعبوات المشروبات(  2016في عام 
علبة/ قارورة للشخص 177مليار عبوة وقارورة ) 1.8تدوير  مع إعادة %84.9في السويد 

الواحد(، مما يشير إلى أنه يتم الترويج إلعادة تدوير عبوات المشروبات وإعادة استخدامها 
 بشكل فعال.

    تجربة جنوب أستراليا )وضع إعادة التدوير الريبو(. 2.4
جنوب أستراليا وأصبحت شروبات نفايات شائعة في أصبحت قارورات الم 1970في عام 

على أساس مبدأ  مكونا مهما من القمامة الحضرية مما تسبب في خطر كبير على البيئة.
لعبوات المشروبات في عام  االسترداد-الدفع"الملوث يدفع " أقر برلمان جنوب أستراليا قانون 

المشروبات يتحملون المزيد  ، وينص على أن منتجي1977وبدأت عملياته في عام  1975
تم إدراج تشريعات إيداع  1993في عام و  من المسؤولية على التغليف )العبوات( بعد البيع.

 132الحاويات في قانون حماية البيئة، وفقا للقانون يعيد المستهلكون عبوات المشروبات إلى 
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إنتاج المشروبات /  الموزع بائع التجزئة
 المستورد

 مصنع  القارورة

مصنع إعادة 
 التدوير

 المستهلك مستودع

super 

collect

 رسوم إدارية

 قيمة الخردة

 المعالجةرسوم 

 superمن قبل  خداماالستحيث يتم إعادة تدوير عبوات المشروبات منتهية مستودع تجميع، 

collectors .أكبر الجامعي( بعد الفرز( 
( كوكالء لصناعة المشروبات ويكونون مسؤولون عن تنسيق super collectors)يعمل 

التي تدخل في ترتيبات تعاقدية مع مستودعات التحصيل وموردي  االسترداد-نظام الدفع
دفع الودائع )المبلغ اإلضافي المشروبات، ينسقون جمع ونقل عبوات المشروبات، تحصيل و 

 المسترجع( في نفس الوقت يقومون بفرض رسوم إدارية على المنتجين لتشغيل النظام. 
( لتر، 3-0.1األغراض الرئيسية لإليداع هي عبوات المشروبات ذات اإلتجاه الواحد )

وتشمل الماء بشكل رئيسي، وعصير الفواكه / خضر نقية، المشروبات القائمة على 
 يد...إلخ.النب

تم تغيير  2008قامت جنوب أستراليا ببناء المزيد من مستودعات التجميع، وفي عام 
أثناء إعادة تدوير  دوالر أسترالي لكل قارورة بغض النظر عن الفئة. 0.10قيمة اإليداع إلى 

عبوات المشروبات بدأت مستودعات الجمع في إعادة تدوير النفايات الصلبة األخرى مثل 
 43000تم إسترداد أكثر من  2016اإللكترونية، نفايات الكرتون ...إلخ. في عام  النفايات

 طن من عبوات المشروبات منتهية اإلستخدام في جنوب أستراليا. 
 ( كالتالي: 03في جنوب أستراليا موضحة في الشكل ) االسترداد-آلية نظام الدفع

 لعبوات المشروبات في جنوب أستراليا االسترداد–: وضع التشغيل لنظام الدفع 3رسم توضيحي 
 
 
                                 

 

                                                                    

                                                            
 

        

 تدفق المواد
 تدفق الودائع  
 رتدفق مالي آخ
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، إعادة التدوير وتخفيض حاويات المشروبات على االستردادجنوب أستراليا يقود البالد إلى  
أساس معدل العائد الحالي واإلجمالي، إلى جانب التجربة الناجحة لجنوب أستراليا بدأت 

 لقارورات الشرب. االسترداد-تدريجيا في تنفيذ نظام الدفعمناطق أخرى من أستراليا 
لعبوات المشروبات في جنوب أستراليا شائع اإلستخدام في مناطق  االسترداد-كان نظام الدفع

 أخرى.
 .2012قدمت حكومة اإلقليم الشمالي مخططها الخاص في عام  -

 .2017قدمت حكومة ويلز الجنوبية مخططها الخاص في عام  -

 .2019اعتبارا من عام  االسترداد-ن غرب أستراليا عن تطبيق نظام الدفعأعل -

تجربة بإعادة التدوير الريبو حيث يحتاج المستهلك إلى تغليف المشروبات عند تسمى هذه ال
  .(Guangli et all, 2019) نهاية اإلستخدام إلى مراكز إعادة التدوير المعين وإسترداد اإليداع

     يةفنلندال جربةتال.2.5
عندما كان يعمل كنظام إرجاع غير  1950يعود تاريخ استرداد الودائع في فنلندا إلى عام    

إلزامي للتغليف القابل إلعادة اإلستخدام. تم إدخال المزيد من الحلول وتحسينات النظام في 
 ,Patorska et Paca)طوعية. التسعينات، ولكن النظام اليزال يعتمد على مبدأ المشاركة ال

2019.  

لتشجبع المنتجين على المشاركة في نظام استرداد الودائع، تم  1994حيث في عام 
لتر يتم دفعها مقابل أي مشروبات غازية ليورو/  0.67إدخال ضريبة تغليف تبلغ 

تم إعفاء المنتجين الذين  2005ومشروبات كحولية يتم توفيرها في السوق. بحلول عام 
قومون بتوريد المشروبات في عبوات قابلة إلعادة االستخدام من الضرائب، بينما في حالة ي

 87.5التعبئة ذات االستخدام الفردي، كان يحق للكيانات تخفيض معدل الضريبة حتى إلى 
 يورو/ لتر(. 0.085(: 2008-2005يورو/ لتر، في ) 0.17: 2005)بحلول عام  %

، تم 2008في هيكل سوق التغليف، وبالتالي منذ عام  أدى هذا التمييز إلى تغييرات
أيضا إعفاء العبوة القابلة العادة االستخدام من الضريبة، إذا كان موردوها/ منتجوها قد 
شاركوا في نظام استرداد الودائع. يشارك حاليا عدد كبير من المنتجين في نظام استرداد 

إلى النظام هو  االنضمامتي لم تقرر الودائع الطوعي. مقدار الضريبة على الشركات ال
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يورو/ لتر، وتشمل هذه الشركات بشكل أساسي المنتجين الذين يزودون السوق بحجم  0.51
منخفض من المنتجات، وهذا الحل الضريبي أكثر مالئمة من حيث التكلفة بالنسبة لهم، 

يج، بينما قررت ولكن لمستويات إعادة التدوير العبوات البالستيكية، تعمل أيضا في النرو 
المملكة المتحدة تعديل الضريبة اعتمادا على مستوى استخدام المواد القادمة من إعادة 

 التدوير المستخدمة إلنتاج عبوات جديدة.
يمكن أن تشكل اإلعفاءات الضريبية آداة فعالة لتشجيع أو إلى حد ما إلجبار كيانات 

بشكل خاص  لالهتماما الحل مثيرا السوق على اتخاذ بعض اإلجراءات. يمكن أن يكون هذ
للبلدان التي لديها أنظمة جيدة األداء غير الزامية إلعادة الودائع توفر عدم التمييز للمشاركين 
فيها. في الوقت نفسه، فإن النظام الضريبي والتطوعي من شأنه أن يحل مشكلة البضائع 

 ن بتسليمها.  المستوردة في التعبئة والتغليف التي لن يكون مورديها ملزمي

يتم تحديد مبلغ اإليداع في المراسيم  أنه حيث ترى  Sarah Ettlinger))حسب الباحثة      
 يورو لكل حاوية. 0.40يورو إلى  0.10الحكومية حيث تتراوح من 

، فقد Suomen Palautus Pakkaus Oy (PALPA)االسترداد-أكبر مشغل لنظام الدفع
، والتي 2015للتغليف أحادي اإلتجاه في عام  % 90 إلى % 89حقق معدالت إرجاع من 

أن األهداف الحكومية  لتشغيل نظام علب المشروبات المعدنية.  1996تم تشكيلها في عام 
لجميع علب المشروبات المعدنية القابلة  % 90إلعادة تدوير وإعادة اإلستخدام تبلغ اآلن 

بر المخطط ناجحا للغاية، ويظهر ذلك إلى لإلرجاع ومواد التعبئة والتغليف اآلخرى، لذلك يعت
حد كبير من خالل التعاون الوثيق والمفاوضات بين األطراف )صناعة المشروبات وتجار 

يدفع المستهلكون وديعة  (PALPA)في  التجزئة( قبل توسيع النظام إلى مواد تغليف جديدة.
يورو لقارورة  0.10يورو لكل علبة معدنية،  0.15)المبلغ اإلضافي المسترجع( بقيمة 

لتر(،  1 -لتر 0.35يورو لقارورة بالستيكية بحجم ) 0.20لتر،  0.35بالستيكية أقل من 
 يورو لجميع القارورات الزجاجية. 0.10لتر و 1يورو لقارورة بالستيكية أكثر من  0.40

(PALPA)  من  %50من قبل صناعة المشروبات  و % 50هي منظمة غير ربحية تملكها
التجزئة، وتمولها رسوم يدفعها المنتجون والمستوردون المشاركون الذين تغطي قبل صناعة 

منتجاتهم النظام، يدفع األعضاء رسوم سنوية يتم تحديدها وفقا لنوع وحجم المنتجات 
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يعيد المستهلكون العبوة إلى بائعي التجزئة بإستخدام ماكينات البيع  الموضوعة في النظام.
القارورات البالستيكية غير موجودة في نظام االيداع اليمكن  هم. العكسي ويتم رد ودائعهم ل

 Sarah Ettlinger))ارجاعها من خالل الماكينات. 
     اإليطاليةتجربة ال.2.6

منتشرا  االسترداد-في إيطاليا كما هو الحال في معظم الدول األوروبية، كان نظام الدفع
جميع المنتجات التي يتم تسويقها في . قبل اإلستخدام الهائل للبالستيكحتى أوائل الستينات 

قارورات زجاجية قد دفعت نوعا من اإليداع نظير تكلفة إضافية إلعادة الحاوية إلى جانب 
بعد اإلستخدام كان بإمكان المشتري إعادة الحاوية وإسترداد الوديعة و محتوى الطعام. 

شراء منتج جديد يدفع المحتوى فقط، وليس الحاوية الزجاجية )المبلغ اإلضافي المسترجع( أو 
 )صافي الودائع المدفوعة بالفعل(.

لمدة عام واحد بذلت إيطاليا محاولة على أساس طوعي إلعادة إدخال  2017منذ أكتوبر 
لتجار التجزئة الذين إختاروا اإلنضمام إلى المشروع التجريبي المحدود  االسترداد-نظام الدفع

 االسترداد-نظام الدفع يجب تناولالمحالت والمطاعم.   والبيرة للحانات،قارورات المياه فقط ل
 واستعادته وهو جزء أساسي من خطة أكثر عمومية للحد من النفايات.

  يةتجربة الدنماركال.2.7
ت، حيث تم لتعبئة المشروبا االسترداد-الدفع تتمتع الدنمارك بسجل طويل من أنظمة

لنظام اإليداع اإللزامي لحاويات البيرة والمشروبات  2002إدخال هذا نظام فيها في عام 
الغازية، اذ يكمل ضرائب التغليف المصممة لصالح زجاجات قابلة إلعادة التعبئة، 

(Fitzsimons et all, 2010). 

الغازية ، تم تخفيض معدل الضريبة على علب البيرة والمشروبات 2004في فبراير 
 لتخفيف العقوبة المالية التي تم استخدامها لدعم القيود المفروضة على استخدام العلب.
يمكن أن يكون تأثير هذا اإلصالح على سوق تعبئة المشروبات هو عكس ذلك الذي شهدناه 

. يمكن أن يزيد الطلب على العلب بشكل كبير على حساب 2003في ألمانيا خالل عام 
إلعادة التعبئة. على الرغم من أن البلدين سيشغالن أنظمة إلزامية إلرجاع  العبوات القابلة

الودائع لمنتجات مماثلة، فإن المستهلكين الدنماركيين سيختبرون خيارات أوسع بينما يعاني 
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المستهلكون األلمان من حوافز مالية جديدة إلختيار المنتجات في زجاجات قابلة إلعادة 
 التعبئة.

ب سوف تخضع لنظام إرجاع اإليداع من خالل نظرا ألن العل
(DanskRetursystem فال يجب أن تظهر في النفايات المنزلية إلى أي حد كبير ،)

وبالتالي يجب أن يزيد معدل إعادة التدوير. حيث تقدر معدالت إعادة تدوير الدنمارك 
المركبات من  %70تقريبا  مع توجيه مايصل إلى  % 20للتغليف المستخدم فيها بمعدل 

والورق واأللواح، والبالستيك المستخدمة بدالمن ذلك إلى حرق عبوة زجاجية،  ومع ذلك لديه 
  .% 64معدل إعادة التدوير يقدرب 

 يةهولندالتجربة ال. 2.8
تم تصميم سياسات إدارة النفايات في هولندا لجعل التخلص من النفايات القابلة إلعادة 

وير باهظة الثمن أو غير قانونية. تبلغ الضريبة المفروضة على النفايات التي يتم التد
يورو للطن، أي أكثر من ثالث مرات في المملكة المتحدة.  75التخلص منها في المكب 

وبالتالي فإن السلطات المحلية والمنظمات الصناعية لديها حافز مالي لفصل النفايات من 
 .(Fitzsimons et all, 2010)خلص إلى إعادة التدوير، أجل تحويل المواد من الت

إذ يتم الحفاظ على أنظمة اإلرجاع الحالية للزجاجات القابلة إلعادة التعبئة من خالل 
التهديد الضمني بالتدخل التشريعي، حيث يتم وضعها من خالل محالت السوبر ماركت التي 

الت المستهلكين لحاويات المشروبات تبيع الحاويات ذات اإلتجاه الواحد، وتزيد من تفضي
حيث تحقق أنظمة إدارة النفايات الحالية في هولندا معدالت . تحمل وديعة الصغيرة التي ال

 .%78، وللتغليف الزجاجي بنسبة % 50إعادة تدوير للتغليف المستخدم فيها تتجاوز
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 ةستونياالجربة . الت2.9
( وفقا للوائح 01/05/2005اإلستوانية أنشطتها في ) سترداداال-الدفع بدأت أنظمة

( 01/06/2004حيز التنفيذ في  المنصوص عليها في قانون التغليف الجديد )الذي دخل
والذي ينظم جميع جوانب نفايات التعبئة والتغليف المطروحة في السوق في إستوانيا. قدم 

روبات ألول مرة وجعل إنشاءه وإدارته قانون التغليف نفسه أيضا نظام إيداع عبوات المش
إلزاميا للمنتجين والمستوردين، وكذلك تجار التجزئة. قانون التغليف دخل حيز التنفيذ بالتزامن 
مع تعديالت على قانون التعبئة والتغليف لضمان الدافع المالي لتنفيذ نظام اإليداع، 

(Balcers et all, 2019). 

منطق مسؤولية المنتج الكامل مع  2004والتغليف لعام بشكل عام، أدخل قانون التعبئة 
أنواع مختلفة من األنظمة الداخلية، مما يعني نظام إرجاع الودائع فيما يتعلق بالمشروبات 
الكحولية والمشروبات الغازية ونظام التجميع الحاويات للتعبئة األخرى. يلتزم بائع البضائع 

من عبوات مبيعات المستهلك ونفايات  االستردادب)المنتج وتاجر التجزئة( بموجب القانون 
التعبئة والتغليف للبضائع في نقطة البيع أو المنطقة المجاورة لها مباشرة. ينطبق هذا على 

 اإلستواني إلزاميا. االسترداد-الدفعحزم إيداع المشروبات مما يجعل من نظام 
واحدة تضاف إلى سعر  وفقا لقانون التغليف، يتم تخصيص وديعة للتغليف بقيمة حزمة

وحدة مبيعات واحدة. يجب أن يضمن تعهد التغليف إضافة االيداع المحدد إلى سعر 
البضائع المعبأة خالل دورة مبيعات البضائع بالكامل وأن الحسابات تتم تسويتها عند كل 
معاملة إرجاع. لفترة قصيرة من الوقت، تضاف قيمة اإليداع إلى سعر العبوة وسيستردها 

ستهلك عند إعادة العبوة إلى نقطة التجميع. يجب أن تحتوي الحزم قيد اإليداع أيضا على الم
 ملصق خاص بها.  

على الرغم من أن قانون التغليف ينص على التزامات المنتج فيما يتعلق بنظام اإليداع، 
سة إال أنه يتم تمكينهم من خالل قانون رسوم التعبئة والتغليف، والذي يعطي أهدافا ملمو 
 للغاية إلستعادة وإعادة التدوير جنبا إلى جنب مع مستويات ضريبة االستهالك المحتملة.

، عندما تم وضع القانون، تم إنشاء المستوى المستهدف خطوة بخطوة، 2004في عام  
 حيث تعفى حزم الودائع المنشأة بموجب قانون التعبئة والتغليف تماما من الضريبة فقط إذا:
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 (PET)سترجاع من مادة الزجاج و البالستيك  نسبة اال السنة

01/01/2005 60 % 
01/01/2006 63 % 
01/01/2007 65 % 
01/01/2008 70 % 
01/01/2009 75 % 
01/01/2012 85 % 

 

فيما يتعلق بالعبوات المعدنية ذات الودائع )علب األلمنيوم والصلب(، كان البد من 
والتي جاءت في ذلك الوقت من  ،01/01/2010 اعتبارا من على األقل %50استرداد

حقيقة أن عددا كبيرا من السياح الفنلنديين اشتروا مشروبات في علب من استوانيا، اختفى 
الموضوع تقريبا بعد أن قررت استوانيا رفع الضرائب بيع الكحول بشكل كبير بدءا من عام 

2017  . 

"، وبالتالي يتعين على تجار التجزئة يعتبر قانون التغليف أيضا تجار التجزئة "ملوثين
الذين يبيعون عبوات المشروبات الخاضعة لإليداع تنظيم جمعهم أيضا. ومع ذلك يتم 

 تنظيمها في قانون التغليف.
هناك العديد من العوامل التي ساهمت في إنشاء تشريعات إلدخال نظام اإليداع في إستوانيا. 

 كما يلي: مكونات الخلفية الرئيسية وأسبابها هي 
(، كانت إستوانيا في مفاوضات لتصبح عضوا في 2003-1997خالل الفترة ) -

اإلتحاد األوروبي، مما يعني أيضا التحضير إلعتماد تشريعات اإلتحاد األوروبي بما في 
 ذلك بشكل طبيعي توجيه التعبئة.

لنشطة أصبحت إستوانيا عضوا في اإلتحاد األوروبي، وبدأت العملية ا 2004في عام  -
إلعتماد مبادىء التسلسل الهرمي للنفايات، وكانت هناك حاجة إلى تغييرات سريعة 
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للوصول إلى أهداف استرداد التغليف الخاصة باإلتحاد األوروبي هذا هو سبب انشاء 
 قانون التعبئة والتغليف الجديد في إستوانيا.

ون التعبئة والتغليف الذي يحركه السوق )قان االستردادكان من الصعب مراقبة نظام  -
، وغير عادل للمستهلكين ألنه يقدم خدمة جزئية %60( مع هدف استرداد بنسبة 1994

 في المدن، مما يترك المناطق الريفية دون أي مجموعة.

للحفاظ على نظام زجاجة المشروبات القابلة إلعادة التعبئة على قيد الحياة ومنحه  -
 فرصة للتطور بنجاح.

، لوحظ مستوى عالي من االستهالك الموجه ومستوى منخفض للسلوك بين المواطنين -
 الموجه نحو البيئة.

ومع ذلك، منذ زمن اإلتحاد السوفياتي، كانت التجربة العلمية التزال موجودة من نظام  -
إرجاع العبوات الزجاجية المختلفة في ذلك الوقت "مثل اإليداع"، والذي أظهر توقعا 

 ادة التدوير. واستعدادا للتجميع وإع

قبل ادخال نظام استرداد الودائع في استوانيا، تم تحليل تكوين القمامة على طول جوانب     
. كانت حاويات 2003الطرق. تم القيام بذلك في إطار حملة تنظيف تم تنظيمها في عام 

من القمامة التي تم جمعها. شكلت الزجاجات البالستيكية  %80المشروبات تصل إلى 
في  االسترداد-أللمنيوم جزءا كبيرا من حاويات المشروبات، بعد إدخال نظام الدفعوعلب ا

(، حيث لوحظ أن كمية القمامة انخفضت على جوانب الطرق بشكل 2005استوانيا )في 
  كبير.

     ةليتوانيالتجربة ال.2.10
فقط من  % 53.8جمع  ، تم2013في عام (Balcers et all, 2019) حسب الباحث 

النفايات التغليف في ليتوانيا. إلعادة التدوير، هذا يعني أنه لم يتم الوصول إلى أهداف إعادة 
( منخفضة PET. كانت إعادة تدوير قارورة )%60التدوير في اإلتحاد األوروبي بنسبة 

األعضاء  في الدول االسترداد-بعد تحليل التنفيذ الناجح لنظام الدفع %33أيضا، أقل من 
األخرى في االتحاد االوروبي ومالحظة فوائده، والحد بشكل ملحوظ من القمامة وتسهيل 
المواد عالية الجودة القابلة إلعادة التدوير، بدأت وزارة البيئة الليتوانية عملية اإليداع في أفريل 
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خالل ، حيث أصدرت تعديالت على القانون حول إدارة نفايات التغليف والتعبئة من 2013
 البرلمان بعد عام.

تم تقديم نظام استرداد ودائع حاويات المشروبات ذات االستخدام الواحد في ليتوانيا اعتبارا 
. وحتى ذلك الحين، تم تطبيق الوديعة فقط على الحاويات الزجاجية القابلة 2016من فيفري 

ياه المعدنية والعصير. إلعادة الملء المستخدمة للمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية والم
، يوجد كال من النظامين تعبئة المشروبات القابلة إعادة التعبئة وذات 2016اعتبارا من عام 

 اإلتجاه الواحد بالتوازي.
، نظر البرلمان الليتواني في اقتراح لتوسيع دائرة اإلستعالم واألمن لتشمل 2017في عام

ل هذا اإلقتراح بمعارضة قوية من مختلف جميع أنواع المشروبات الكحولية. ومع ذلك، قبو 
من  % 84أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن مثل هذا التوسع سيعني أنه سيتم نقل حوالي 
. االسترداد-الحاويات الزجاجية التي تغطيها المجموعة المنفصلة حاليا إلى نظام الدفع

ريبا بسبب عدم ونتيجة لذلك، ستصبح العبوات الزجاجية الجماعية زائدة عن الحاجة تق
 الكفاءة وارتفاع التكاليف.  

يدعم بشكل  االسترداد -نظام الدفع أن(Balcers et all, 2019) حيث يرى أيضا الباحث      
عام تطبيق مبدأ التسلسل الهرمي للنفايات، اذ أن هذا النظام اليدعم إعادة التدوير فحسب، 

روط اإلطار المحددة بشكل صحيح، بل يدعم أيضا منع التغليف وإعادة االستخدام، مع ش
استخدام الحزم القابلة إلعادة االستخدام /القابلة إلعادة التعبئة  االسترداد -الدفعتشجع أنظمة 

أو على األقل تقديم الضمانات الالزمة لإلحتفاظ بهذه الحزم في السوق. على سبيل المثال، 
ة كبيرة من إعادة االستخدام وأيضا اإلستوانية والليتوانية حص االسترداد-الدفعضمنت أنظمة 

إعادة تدوير حاويات المشروبات، وقد وفرت هذه األنظمة حافزا اقتصاديا لمصنعي 
 المشروبات في استوانيا وليتوانيا للحفاظ على بنية تحتية قابلة إلعادة التعبئة وتطويرها.   

اإللزامي قد  سترداداال-نظام الدفعأظهرت تجارب العديد من الدول اإلتحاد األوروبي أن 
أثبت نجاحه الكبير في الوصول إلى مستويات عالية جدا من التجميع وإعادة التدوير. 

 هي الدافع المالي.  االسترداد-نظام الدفعبالمقارنة مع األنظمة البديلة أو الموازية، فإن فائدة 
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ة، عادة ما لقد أظهر مبلغ اإليداع أنه حافز مهم ويؤدي إلى معدالت عائد/ تحصيل كبير 
تحقق البلدان التي لديها خطط السترداد الودائع للحاويات البالستيكية معدالت إعادة التدوير 

 االسترداد-نظام الدفعتقريبا. كما تظهر التجربة اإلستوانية، فإن  %95إلى  %80تتراوح من 
اويات هو بديل فعال من حيث التكلفة يسمح بتجميع عبوات المبيعات على مستوى الدولة )ح

المشروبات(، في البلدان مثل إستوانيا والتفيا وليتوانيا، التي من الصعب إنشاء شبكة فعالة 
 من حيث التكلفة لجمع الحاويات في المناطق الريفية.  

 

 استنتاجات

الخاص بالنفايات  االستردادلنظام الدفع و  المفاهيميإلطار ل عرضنامن خالل       
ليف للسلع االستهالكية  و عرض بعض التجارب يتضح لدينا الناتجة عن التعليب و التغ

 أهمية هذا النظام و التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
كمية النفايات الموجهة للمفارغ العمومية أو  يساهم هذا األخير بشكل فعال في تقليل:  أوالً 

 راكز.الردم التقني مما يؤدي الى زيادة في فترة و طاقة استيعاب هذه الم
كمية يساهم في تقليص كمية النفايات الموجهة للحرق و هو بذلك يؤدي إلى انخفاض  ثانيًا :

 الغازات الملوثة خاصة ثاني اوكسين الكربون الناتج عن حرق المواد المسترجعة.
تخفيض تكلفة تسيير النفايات المنزلية على البلديات و هذا من خالل ارتفاع  كمية  : ثالثاً 

 المسترجعة و انخفاض كمية النفايات الموجهة إلى مراكز الردم أو الحرق.النفايات 
 ًً تعتبر مورد مالي من خالل بيع المواد المسترجعة سواءا بالنسبة للعائالت أو  : رابعًا

 المؤسسات التي تنشط في هذا المجال.
و خامسًا : الرسم على التعليب يحفز المنتجين على استعمال طرق حديثة في التعليب 

 التقليص من حجم العلب خاصة إذا كان الرسم مرتبط بوزن العلب و المادة المستعملة.
فئات من المجتمع تسعى الى جمع المواد سادسًا : إن وجود هذا النظام يؤدي إلى ظهور 

التي يمكن ان تسترجع و التي لم يقم المستهلكون بارجاعها الى االماكن المخصصة للفرز، 
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ذلك الدور من أجل استرجاع االموال المدفوعة مسبقا من طرف فهته الفئات بقوم ب
 المستهلكين.
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