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مقدمة:
تعد النفايات اإللكترونية في وقتنا الحاضر ،مف أكثر المشاكؿ التي تؤرؽ العالـ ،بسبب مخاطرىا البيئية
تحديا أماـ
والصحية ،نتيجة لتراكميا ،وصعوبة التخمص منيا ،أو إعادة تدوير بعض مكوناتيا ،وىو ما يمثؿ
ً
الجيات المختصة بصحة اإلنساف ونظافة البيئة في الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء ،كما تمثؿ مف ناحية
أخرى تحديا قانونيا أماـ رجاؿ القانوف ،خاصة أف التموث اإللكتروني أصبح يشكؿ خط ار كبي ار عمى الدوؿ
النامية ،لكونيا تشكؿ ىدفا لتصدير األجيزة اإللكترونية المستعممة ونفاياتيا.
وتتعدد أنواع التموث المعموماتي ،فقد يكوف التموث في المعمومات ذاتيا الموجودة عمى شبكة االنترنت،
وما تتعرض لو مف أخطار وتحريؼ ،وقد يتمثؿ التموث المعموماتي فيما قد ينجـ عف صناعة الحاسوب
وتكنولوجيا المعمومات مف مخمفات ،والتي قد تؤدي إلى تخريب فعمي في البيئة المحيطة باإلنساف ،وىو محؿ
اىتمامنا في إطار ىذه الدراسة.
خطة الدراسة:
المبحث األول :ماىية التموث اإللكتروني.
المبحث الثاني :أسس قياـ المسئولية عف التموث اإللكتروني.

المبحث األول
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ماىية التموث اإللكتروني
البيئة ىي كما عرفتيا المادة األولى مف القانوف المصري رقـ  7لسنة  4<<7،بشأف البيئة أنيا (المحيط
الحيوي الذي يشمؿ الكائنات الحية ،وما يحتويو مف مواد ،وما يحيط بو مف ىواء ،وماء ،وتربة ،وما يقيمو
اإلنساف مف منشآت).
وعرؼ قانوف اتحادي إماراتي رقـ  57لسنة <<< 4بشأف حماية البيئة وتنميتيا في المادة ( )4مف
القانوف البيئة بأنيا (المحيط الذي تتجمى فيو مظاىر الحياة بأشكاليا المختمفة ويتكوف ىذا المحيط مف عنصريف:
أ-عنصر طبيعي يضـ الكائنات الحية مف إنساف وحيواف ونبات ،وغيرىا مف الكائنات الحية وموارد طبيعية مف
ىواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية ،وكذلؾ األنظمة الطبيعية .ب-وعنصر غير طبيعي يشمؿ كؿ ما
أدخمو اإلنساف إلى البيئة الطبيعية مف منشآت ثابتة وطرؽ وجسور ومطارات ووسائؿ نقؿ وما استحدثو مف
صناعات ومبتكرات وتقنيات).
ونظ ار لحداثة مشكمة التموث اإللكتروني ،فإنو ال يمكف الوصوؿ إلى تعريؼ ليا إال مف خالؿ التعرض
لتعريؼ التموث بشكؿ عاـ ،والتعرض لخصائص ىذا النوع مف أنواع التموث اإللكتروني ،وكذلؾ التعرض لتعريؼ
النفايات اإللكترونية وخصائصيا القانونية ،وكيفية إدارة ىذه النفايات بطريقة سميمة ،ويمكف ذلؾ مف خالؿ
التقسيـ اآلتي:
المطمب األول :تعريف التموث اإللكتروني.
المطمب الثاني :أسس إدارة النفايات اإللكترونية بطريقة سميمة.

المطمب األول
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تعريف التموث اإللكتروني
عرؼ المشرع المصري التموث ،في الفقرة ( ،):مف المادة األولى مف القانوف المصري رقـ  7لسنة
 4<<7،بشأف البيئة-بأنو (أي تغيير في خواص البيئة ،مما قد يؤدي بطريؽ مباشر أو غير مباشر ،إلى
اإلضرار بالكائنات الحية ،أو المنشآت ،أو يؤثر في ممارسة اإلنساف لحياتو الطبيعية).
بينما عرؼ المشرع اإلماراتي تموث البيئة في المادة ( )4مف القانوف بأنو (التموث الناجـ بشكؿ طبيعي
أو غير طبيعي ناتج عف قياـ اإلنساف بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،إرادي أو غير إرادي ،بإدخاؿ أي مف
الموارد والعوامؿ المموثة في عناصر البيئة الطبيعية ،والذي ينشأ مف جرائو أي خطر عمى صحة اإلنساف أو
الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى لمموارد والنظـ البيئة).
ونصت كذلؾ ذات المادة عمى المواد والعوامؿ المموثة بأنو (أية مواد صمبة أو سائمة أو غازية أو أدخنة
أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو ح اررة أو وىج اإلضاءة أو اىت اززات تنتج بشكؿ طبيعي أو بفعؿ
اإلنساف وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تموث البيئة وتدىورىا أو اإلضرار باإلنساف أو بالكائنات
الحية).
أما مصطمح "تموث البيئة المعموماتية ،أو التموث اإللكتروني" فيو مصطمح غير منضبط في الفقو
القانوني ،ولدى المختصيف في المجاؿ المعموماتي؛ فبجانب إشارتو إلى تموث البيئة الطبيعية بالمخمفات الصمبة
والسائمة لألجيزة اإللكترونية ،يستخدمو البعض لمداللة عمى الجرائـ اإللكترونية وتشوه المغات ،وتنامي ظاىرة
العدواف عمى البيئة المعموماتية واختراقيا .ونعرؼ التموث اإللكتروني بأنو" :الدمار ،أو التغيير الذي يمحؽ
بعناصر البيئة ،الذي يسببو إنتاج ،أو استخداـ المنتجات اإللكترونية (التي تحتوي عمى مواد سامة ،أو ضارة
بيذه العناصر) تؤدي بطريؽ مباشر ،أو غير مباشر ،إلى اإلضرار بالكائنات الحية المتصمة بيا (.)4

يتميز التموث اإللكتروني عن غيره من أنواع التموث بعدة خصائص من أىميا:
 -1طبرق عفيفي طبدق احًذ ،خظٕطيخ انزعٕيض انُبشئ عٍ انضرر انًررجظ ثبنزهٕس اإلنكزرَٔي ،يجهخ انفكر انشرطي -يركز
ثحٕس انشرطخ -انميبدح انعبيخ ،اإليبراد ،انًجهذ  ،22انعذد  ،2113 ،78ص .242
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-1تموث حديثة :ويرجع لذلؾ لـ يكف ظاى ار أو محؿ اىتماـ خالؿ العقود الماضية ،نظ ار لعدـ التوسع
في استخداـ األجيزة اإللكترونية بطريقة الحالية ،أو عمى األقؿ لـ يكف استخداـ ىذه األجيزة في حاجة إلى
استبداليا ،إال عند تمفيا.
-2تموث صناعي :فيو تموث ليس مف فعؿ الطبيعة ،وانما ىو تموث ينتج عف وجود مخمفات صناعية
تتخمؼ عف إنتاج األجيزة اإللكترونية أو الكيربائية أثناء مرحمة التصنيع أو بعد استخداـ ىذه األجيزة أو
نتيجة تمفيا.
-3تموث عبر الحدود :حيث إنو مف أنواع التموث القابمة لالنتقاؿ بشكؿ سريع ،فنقؿ النفايات بصورة غير
مشروعة مف إقميـ إلى آخر يعد مف أىـ صور التموث اإللكتروني ،وأخطرىا عمى اإلطالؽ ،وبالتالي فال تكاد
تخمو دولة عصرية مف مظير أو آخر مف مظاىر التموث اإللكتروني ،نظ ار لالنتشار السريع لنطاؽ استخداـ
األجيزة الكيربائية واإللكترونية حوؿ العالـ ،سواء في المنازؿ ،أو أماكف العمؿ واإلنتاج ،وكذلؾ استخداميا
في األغراض األمنية والعسكرية والعممية ،مما زاد مف حجـ النفايات اإللكترونية داخؿ النطاؽ الوطني لكؿ
دولة (.)4
ويستخدـ تعبير التموث العابر لمحدود لمداللة عمى الضرر الذي يصيب الميراث المشترؾ لإلنسانية،
حيث يتطرؽ التموث ألحد عناصره ،أو بعض آثاره ما يطمؽ عميو بالعنصر األجنبي ،والذي ال يخضع لسيادة
الدولة (.)5
ومما سبق يتضح لنا أن التموث اإللكترونية يمكن أن ينشأ نتيجة لعدة أسباب من أىميا:
-4مخمفات تصنيع المنتجات اإللكترونية ،مثؿ :ثنائي الفينيؿ متعدد الكمور( ،المستخدـ في لوحات الدوائر
المطبوعة  )PCBوأشباه الموصالت والمكثفات ،وأشعة القطب السالب (أنبوب أشعة الكاثود) والزجاج،
واألنابيب الكيربائية ،وغيرىا مف المنتجات التي يدخؿ في تصنعييا مواد كثيرة كالمواد البالستيكية
 - 1د .يظجبح عجذ هللا إحٕاس ،أصبس ٔطرق انزعٕيض عٍ األضرار انجيئيخ ،دراصخ يمبرَخ ،رصبنزّ نهذكزٕراِ ،كهيخ انحمٕق،
جبيعخ عيٍ شًش ،2111 ،ص .31 :24
 - 2د .يعًر رريت يحًذ عجذ انحبفع ،انمبٌَٕ انذٔني نهجيئخ ٔظبْرح انزهٕس ،خطٕح نأليبو نحًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس ،دار انُٓضخ
انعرثيخ  ، 2117 ،ص 173.
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والزجاجية والمعدنية ،والمطاط ،باإلضافة إلى الزيوت والشحوـ واألحبار ( ،)4ومف ثـ يؤدي التخمص مف
المخمفات الكيميائية المستخدمة في إنتاج ىذه المنتجات إلى آثار ضارة عمى صحة اإلنساف.
-2المخمفات الناشئة عف استخداـ المعدات واألجيزة اإللكترونية المستعممة أو التخمص مف المكونات
المستخدمة فييا.
-3مخمفات استخداـ األجيزة اإللكترونية ومعدات االتصاؿ؛ فعمى سبيؿ المثاؿ تحتوي كروت الشحف التي
يتـ التخمص منيا بعد االستعماؿ عمى مواد بالستيكية ضارة ،وتحتوي الشرائط الممغنطة عمى معادف ثقيمة.
-4نقؿ النفايات بصورة غير مشروعة مف إقميـ إلى آخر ،ويبرز ىذا السبب مف أسباب التموث اإللكترونية
بشكؿ كبير في الدوؿ النامية نتيجة نقؿ النفايات بصورة غير مشروعة مف الدوؿ الغربية إلييا.
أما فيما يتعمؽ بالنفايات اإللكترونية ،فقد عرفيا جانب مف الفقو

()5

بأنيا كؿ ما يتخمؼ عف إنتاج واستخداـ

األجيزة الكيربائية واإللكترونية وأجزائيا ،ومستمزماتيا ،وعرفيا جانب آخر في الفقو

()6

بأنيا المخمفات التي

تتكوف نتيجة استخداـ المستيمؾ لألجيػزة اإللكترونية ،كالتمفزيونات والحاسبات اإللكترونية.
ونذىب مع جانب مف الفقو ( )7بأف النفايات اإللكترونية تتمثؿ في األجيزة اإللكترونية التي تخمى عنيا
مستيمكوىا( ،سواء أكانوا أشخاصا طبيعييف أـ أشخاصا معنوييف) بإرادتيـ الحرة ،لعدـ حاجتيـ إلييا ،إما ألنيا
وصمت إلى نياية عمرىا االفتراضي ،واما لحاجتيـ إلى منتجات أحدث.
ويعد مف أبرز مصادر النفايات اإللكترونية األجيزة الطبية واليندسية والرياضية ذات الطابع اإللكتروني
(التي تعمؿ ببرامج الحاسب اآللي) ،وكذلؾ تمؾ المستخدمة في مجاؿ البحوث ومراقبة المنتجات وكذلؾ أجيزة
القياس اإللكترونية ،وبوجو عاـ أي جياز إلكتروني معد ليكوف جزءا مدمجا في أحد األجيزة التقميدية ،واألبواب
والحواجز اإللكترونية بأنواعيا ،والتي تعتمد في تشغيميا عمى مستمزمات أخرى مثؿ :البطاريات ،وكروت الشحف،
 -1طبرق عفيفي طبدق احًذ ،خظٕطيخ انزعٕيض انُبشئ عٍ انضرر انًررجظ ثبنزهٕس اإلنكزرَٔي ،يرجع صبثك  ،ص .244
ص ف ة وكهر ئي ود ر ة ي ة سوالد ل سني ة ،س ق ع ا وك ةن ة ودفني ة د ه
 -2د .نفيس ة س يد و س ودس سد ،ود لص ا ون
ود سئ وا ود م ود س عسدي ع ي عس ود ي ة دلق دي رة م ود نل دي و ح ي م سا دس واللص ةال سود س ة م ةي ة
و نسة س يفية ود د ونثة ود ي ية سودص ية السلصدو رة ،س ل  ،2004ا .4
 - 3لغ يد ص ف ع د ود ئوق ،ودنفةية والد ل سنية ،وض و سل سث ،قةا لةح ع ى:
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt6819-prev-thread.html
 -4طبرق عفيفي طبدق احًذ ،خظٕطيخ انزعٕيض انُبشئ عٍ انضرر انًررجظ ثبنزهٕس اإلنكزرَٔي ،يرجع صبثك ،ص .244
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والشرائط الممغنطة ،والزيوت واألحبار ،ومف ثـ فإف ىذه األجيزة ومستمزماتيا تصبح مخالفات تيدد البيئة عند
تقادميا نتيجة ظيور أنواع أكثر تطو ار ،أو عند تمؼ ،أو كسر ،أو حدوث أعطاؿ لبعض أجزائيا ،أو عند انتياء
عمرىا االفتراضي (اإلنتاجي)(.)4
وتتمثؿ خطورة النفايات اإللكترونية في احتوائيا عمى مواد كيمائية مختمطة داخؿ المخمفات بكميات
صغيرة ،بطريقة تجعؿ عممية فصميا بالطرؽ التقميدية غير ذات جدوى ،ومف ثـ يؤدي تسربيا إلى اإلضرار
بصحة اإلنساف ،والنباتات ،والمياه ،واليواء ،ويعد مف أىـ ىذه العناصر ،والمركبات الضارة والسامة الزنؾ،
والنحاس ،والرصاص والزئبؽ وألواح الصفيح والبالستيكي والنيكؿ ،وبعض الغازات المختمفة ،مما يجعؿ عممية
فصميا بالطرؽ التقميدية غير ذات جدوى (.)5
وتتميز النفايات اإللكترونية بعدة خصائص عن غيرىا من النفايات التقميدية في عدة نقاط ،يعد من أىميا:
-1النفايات اإللكترونية ذات طبيعة خاصة:
تتميز النفايات اإللكترونية بأنيا نفايات ذات طبيعة خاصة ويرجع ذلؾ لتعدد مكونات النفايات
اإللكترونية ،سواء مف حيث الطبيعة المادية ليذه المكونات (ما بيف صمبة وغازية وسائمة) ،ومف حيث خطورتيا،
حيث يدرج بعض ىذه النفايات تحت إطار األشياء الخطرة بطبيعتيا ،والبعض اآلخر يدرج تحت إطار األشياء
غير الخطرة بطبيعتيا.
-2النفايات اإللكترونية تقبل التقويم بالمال:
تقبؿ بعض أنواع النفايات اإللكترونية التدوير ،أو إعادة االستعماؿ ،مف ثـ فيي نفايات تقبؿ التقويـ
بالماؿ ،سواء قبؿ التدوير أو بعده كما أف أغمبية القوانيف الوطنية ال تحظر االتجار فييا؛ لذلؾ فقد بدأت أنشطة
التجارة والنقؿ غير المشروع لمنفايات اإللكترونية في الرواج عمى المستوى الدولي واإلقميمي ،وكذلؾ عمى
المستوى الوطني (.)6

ص فة وكهرئي ود ر ة ية سوالد ل سنية،

 - 1د .نفيسة سيد و س ودس سد ،ودلص ا ون
 - 2انًرجع انضبثك ،ص.1
 - 3د .طبرق عفيفي طبدق احًذ ،خظٕطيخ انزعٕيض انُبشئ عٍ انضرر انًررجظ ثبنزهٕس اإلنكزرَٔي ،يرجع صبثك ،ص .242
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هع سة ق ،ا .2

ومف ثـ نناشد المشرع المصري بسرعة التدخؿ والمعالجة الفاعمة ليذه اإلشكالية والنص عمى منع
االتجار في النفايات اإللكترونية وخاصة الساـ منيا ،ويرجع ذلؾ إلى أنيا تجارة غير عادلة ،تستيدفاىا الشرائح
الفقيرة في المجتمعات النامية ،كما أف ىذه تجارة تعيؽ الجيود المبذولة لمضغط عمى مصنعي األجيزة
اإللكترونية إلعادة تدوير النفايات المتولدة عنيا ،ألف تصدير مثؿ ىذه النفايػات يتـ بطريقة غير مكمفة أو آمنة
بالنسبة لمجيات المصدرة ليا ؛ لذا تقوـ قطاعات إعادة تدويرىا بنقؿ كمية نفايات تفوؽ تمؾ التي يعاد تصنيعيا
بقدر كبير.
-3النفاية اإللكترونية كنفاية خطرة:
عرفت المادة ( ،)4مف قانوف البيئة المصري رقـ  7لسنة  4<<7النفايات الخطرة بأنيا (مخمفات
األنشطة والعمميات المختمفة أو رمادىا ،المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس ليا استخدامات تالية أصمية
أو بديمة ،مثؿ النفايات اإلكمينيكية مف األنشطة العالجية ،والنفايات الناتجة عف تصنيع أي مف المستحضرات
الصيدلية واألدوية أو المذيبات العضوية ،أو األحبار واألصباغ والدىانات) .وعرؼ جانب مف الفقو ( )4المخمفات
الخطرة بأنيا ىي مخمفات ،أو خميط مف المخمفات تسبب عند إدارتيا ،أو نقميا أو تخزينيا ،أو معالجتيا أو
التخمص منيا بطريقة غير سميمة-زيادة الوفيات ،أو األمراض التي تسبب عج از ،وأض ار ار صحية مباشرة أو غير
مباشرة آنية أو متأخرة.
بينما عرؼ المشرع اإلماراتي النفايات في المادة ( )4مف القانوف بأنيا (جميع أنواع المخمفات أو
الفضالت الخطرة أو غير الخطرة بما فييا النفايات النووية والتي يجري التخمص منيا أو المطموب التخمص منيا
بناء عمى أحكاـ القانوف وتشمؿ :النفايات الصمبة :مثؿ النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخمفات
التشييد والبناء واليدـ .النفايات السائمة :وىي الصادرة عف المساكف والمنشآت التجارية والصناعية وغيرىا.
النفايات الغازية والدخاف واألبخرة والغبار :وىي الصادرة عف المنازؿ والمخابز والمحارؽ والمصانع والكسارات
ومقالع األحجار ومحطات الطاقة وأعماؿ النفط ووسائؿ النقؿ والمواصالت المختمفة .النفايات الخطرة :مختمؼ
-1
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األنشطة والعمميات المختمفة أو رمادىا المحتفظة بخواص المواد الخطرة .النفايات الطبية :أية نفايات تشكؿ كميا
أو جزئيا مف نسيج بشري أو حيواني أو دـ أو سوائؿ الجسـ األخرى أو اإلف ارزات أو العقاقير أو المنتجات
الصيدالنية األخرى أو الضمادات أو الحقف أو اإلبر أو األدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو
كيمائية أو مشعة ناتجة عف نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسناف أو صحة
بيطرية أو ممارسات صيدالنية أو تصنيعية أو غيرىا أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو
تخزينيا).
ومف ىذه التعريفات يتضح لنا أف النفايات اإللكترونية تتصؼ بالخطورة في حالتيف ،األولى إذا كانت
بطبيعتيا خطرة ،واما ألف استعماليا أو إعادة تدويرىا يجعؿ منيا مخمفات خطرة.

المطمب الثاني
أسس إدارة النفايات اإللكترونية بطريقة سميمة

2

تعد عممية التخمص مف المخمفات اإللكترونية ،أو إعادة تدويرىا ،مشكمة تحتوي عمى العديد مف
المكونات الخطرة؛ األمر الذي يعطي لعمميات اإلدارة البيئية السميمة واآلمنة ليذه النفايات ،أىمية خاصة ،خاصة
مع تقدـ التكنولوجيا ،والتزايد الحاد في طمبات المستيمكيف عمى ثمار التقنية الحديثة.
وعرؼ المشرع المصري في المادة ( )4مف قانوف البيئة ،إدارة النفايات بأنيا (جمع النفايات ،ونقميا
واعادة تدويرىا والتخمص منيا) ،وعرفيا المشرع اإلماراتي في المادة ( ،)4مف قانوف حماية البيئة اإلماراتي
وتنميتيا بأنيا (جمع النفايات وتخزينيا ،ونقميا واعادة تدويرىا ،والتخمص منيا بما في ذلؾ العناية الالحقة بمواقع
التخمص منيا).
ويعد من أبرز أىداف عممية اإلدارة السميمة لمنفايات ما يمي:
-4معالجة كافة أنواع النفايات الخطرة المولدة داخؿ الدولة ،وفقا ألحدث أساليب المعالجة المعترؼ بيا
عالميا ،والتي تحث عمييا االتفاقيات الدولية.
-5تدعيـ الصناعات والمنشآت الحيوية المولدة لمنفايات الخطرة بالتخمص اآلمف منيا ،وتحقيؽ مبدأ
اإلدارة البيئية المتكاممة ،وتشجيعيا لمعمؿ عمى الحد مف وجود النفايات الخطرة.
-6حماية اإلنساف مف تموث المياه ،واليواء ،والتربة.
-7التشجيع عمى استخداـ تقنيات تحافظ عمى البيئة لعدـ استنزاؼ مواردىا الطبيعة.
-8العمؿ عمى الحد مف نقؿ وتخزيف أو التصدير لمنفايات الخطرة.
وتستند اإلدارة السميمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ إلى تطبيؽ مبدأ "الخفض ،واعادة االستخداـ ،والتدوير،
واالسترجاع" مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات التقنية المتطورة التي مف ضمنيا االعتماد عمى التكنولوجيا
النظيفة أثناء مرحمة التصنيع (عف طريؽ تخفيض خطورة وكمية المخمفات) والبحث عف أفضؿ الخيارات إلعادة
استخداـ ىذه التجييزات ،أو إعادة تدويرىا ،واسترجاع المواد النافعة والطاقة ،ثـ التخمص النيائي واآلمف مف
نواتج المعالجة ،ويدعـ ىذه األنشطة إطار مف التشريعات المالئمة والمساندة ليا (.)4
 - 1د .طبرق عفيفي طبدق احًذ ،خظٕطيخ انزعٕيض انُبشئ عٍ انضرر انًررجظ ثبنزهٕس اإلنكزرَٔي ،يرجع صبثك ،ص .242
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ويترتب عمى اإلدارة البيئية السميمة لممخمفات اإللكترونية عدة نتائج ،يعد من أىميا- :
-1النتائج المترتبة عمى اإلدارة السميمة لممخمفات اإللكترونية في مرحمة إعادة االستخدام:
مرحمة إعادة االستخداـ ىي المرحمة التي يتـ فييا العمؿ عمى تقميؿ تولد المخمفات مف المنبع ،والعمؿ
عمى تحقيؽ كفاءة أكبر لمعممية اإلنتاجية؛ حيث يتـ فيو ترشيد استخداـ الموارد مف المواد الخاـ والطاقة عمى
مقدار الحاجة ،بحيث ال يتـ فقد الكثير مف المخمفات مف ىذه العممية اإلنتاجية ،والعمؿ عمى استرجاع بعض
بدال مف التخمص منيا.
المخمفات المفيدة في العممية اإلنتاجية ً
وتعتمد اإلدارة البيئية الناجحة لممخمفات اإللكترونية في ىذه المرحمة ،عمى مجموعة التقنيػات المتطورة
التي مف شأنيا تخفيض خطورة وكمية المخمفات الناتجة عف عممية التصنيع ،والتي يعد مف أىميا- :
أ – العمؿ عمى أف تكوف المواد المستخدمة في تصنيع األجيزة اإللكترونية أو مستمزماتيا مف المواد
القابمة إلعادة التدوير واالسترجاع.
ب – العمؿ عمى تصميـ المنتجات اإللكترونية بطريقة بحيث تسيؿ مف عممية إعادة تفكيكيا بسيولة
وفي وقت قصير.
ج – العمؿ عمى ترشيد استخداـ المواد التي تقبؿ إعادة التدوير بنسبة أكبر ،مع عدـ اإلخالؿ بجودة
المنتج.
ومف ثـ يتضح لنا أف اإلدارة السميمة لممخمفات اإللكترونية في مرحمة التصنيع ،قد تعفى المنشآت
الصناعية ،في كثير مف الحاالت ،مف المسئولية البيئية سواء كانت مدنية أو جنائية ،كما تحقؽ ليا العديد مف
الفوائد االقتصادية.

ثانيا -إعادة االستخدام:
تعد عممية إعادة االستخداـ مف أفضؿ الوسائؿ الممكنة لتخفيؼ حدة إشكالية التموث البيئي ،متى كاف
الجياز اإللكتروني قابال لالستخداـ كمو ،أو بعض أجزائو.
11

ويتـ تنفيذ أسموب إعادة االستخداـ باالعتماد عمى عدة وسائؿ والتي يعد مف أىميا- :
-4إعادة بيع الجياز المستخدـ بأسعار منخفضة الستخدامو في مجاالت أقؿ تطو ار ،ويفضؿ أف يتـ
ذلؾ مف خالؿ مؤسسات متخصصة في ذلؾ (.)4
-5العمؿ عمى التبرع باألجيزة اإللكترونية المستخدمة لجيات أخرى الستخداميا ،بشرط أف تكوف ىذه
األجيزة مازالت صالحة لالستخداـ.
-6العمؿ عمى استرجاع األجزاء النافعة عف طريؽ فصؿ األجزاء السميمة اإللكترونية المستخدمة،
واعادة استخداميا مرة أخرى كقطع غيار ،إما في أجيزة مشابية أو مماثمة .ومف ثـ تؤدي ىذه الوسيمة إلى
تخفيؼ اآلثار البيئية الناجمة عف تصنيع األجيزة الجديدة؛ ىذا إلى جانب إتاحة الفرصة لغير القادريف عمى
استخداـ ىذه التكنولوجيا بسعر منخفض.
ثالثا :تدوير النفايات ،والتخمص منيا ،واسترجاع المواد النافعة منيا:
عممية إعادة تدوير نفايات األجيزة اإللكترونية ىي العممية التي يتـ المجوء إلييا في الحالة التي ال
يصمح فييا إعادة استخداـ األجيزة اإللكترونية المستخدمة أو أحد مكوناتيا.
وتعد عممية إعادة تدوير نفايات األجيزة اإللكترونية وسيمة لالستفادة مف مكوناتيا ،خاصة أف األجيزة
اإللكتروني ة تحتوي عمى العديد مف المواد التي يمكف استرجاعيا واستخداميا في منتجات أخرى ،كالمواد
البالستيكية ،والنحاس ،والذىب ،والفضة.

وتتم عممية إعادة تدوير النفايات اإللكترونية خالل ثالث مراحل ىي:
يدويا (كالمحوالت)؛
المرحمة األولى :وىي المرحمة التي يتـ فييا تفكيؾ الجياز ،وفصؿ أجزائو الكبيرة ً
األمر الذي يثير أىمية تصميـ المنتج بطريقة يسيؿ معيا تفكيكو.

 - 1دَ .فيضخ صيذ أثٕ انضعٕد ،انزخهض اآليٍ يٍ يخهفبد األجٓزح انكٓرثبئيخ ٔاإلنكزرَٔيخ ،يرجع صبثك ،ص .12
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المرحمة الثانية :وىي المرحمة التي يتـ فييا فصؿ األجزاء ذات الخطورة ،وتخزينيا تخزينا آمنا وفؽ
ضوابط خاصة بذلؾ ،ثـ إجراء عمميات استرجاع المواد النافعة منيا بالطرؽ الفنية المناسبة.
المرحمة الثالثة :وىي المرحمة التي يتـ فييا إجراء عمميات المعالجة الميكانيكية ،أو الفيزيائية أو
الكيميائية ،المناسبة لبقية األجزاء لفصؿ مكوناتيا األخرى كالزجاج ،والبالستيؾ ،والمعادف ،مثؿ األلومنيوـ،
والحديد ،والنحاس وغيرىا .وبعد االنتياء مف ىذه المراحؿ قد يتبقى بعض األجزاء التالفة غير القابمة إلعادة
االسترجاع أو التدوير ،التي يجب أف يتـ التخمص منيا بطريقة آمنة وسميمة.
فإذا لـ يتوافر أحد ىذه الوسائؿ إلعادة تدوير النفايات اإللكترونية ،فإنو يتـ التخمص مف تمؾ األجيزة
اإللكترونية التالفة أو أجزائيا ،عف طريؽ الدفف األرضي اآلمف ،أو الحرؽ المحكوـ ،بعد إجراء الدراسات
الالزمة ،واختيار المواقع المناسبة.
ويعد أسموب الدفف اآلمف مف األساليب شائعة االستخداـ؛ حيث يتـ بمؿء حيز معيف مف األرض بيذه
المخمفات وتخزينيا في ىذا الحيز لفترة معينة حتى يتـ تحمميا إلى المواد األولية وتصبح غير خطرة ( ،)4ولكف
يشترط لذلؾ اختيار موقع الدفف طبقا لمعايير حماية البيئة ،وفي ضوء المخططات العمرانية ،مع تجييز الموقع،
وتبطينو ،ووضع خطة التشغيؿ وخطط الرصد والمراقبة والحماية ومواجية الكوارث ،مع ضرورة إجراء دراسة
تقييـ اآلثار البيئية ليذا النشاط قبؿ البدء فيو (.)5
وبناء عمى ما سبؽ فإننا نرى أف إدارة النفايات الخطرة إدارة بيئية سميمة ،يجب أف تتضمف وسائؿ
التخمص منيا ،وأف تكفؿ الدولة ضماف توافر ىذه الوسائؿ ،والتعاوف مع الدوؿ األخرى ،والمؤسسات ذات
الصمة(.)6

المطمب الثالث
دور التشريع في دعم اإلدارة البيئية السميمة لمنفايات

 - 1د .طبرق عفيفي طبدق احًذ ،خظٕطيخ انزعٕيض انُبشئ عٍ انضرر انًررجظ ثبنزهٕس اإلنكزرَٔي ،يرجع صبثك ،ص .242
 - 2دَ .فيضخ صيذ أثٕ انضعٕد ،انزخهض اآليٍ يٍ يخهفبد األجٓزح انكٓرثبئيخ ٔاإلنكزرَٔيخ ،يرجع صبثك ،ص .21
 - 3د .د ودصيةينة ،واللفةحية وددسدية ذو ود الحة ةد ي ةسية سآدية لنفيذهة ،س ية ود ا سا واللفةحية ود ي ية ود ل ددي
وكط وف ود ل قة ةدلهة ي ،صن ةا  11وي  ،2002ا.1
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يجب أف تدعـ السياسة التشريعية لمدولة استراتيجيات اإلدارة السميمة لمنفايات اإللكترونية ،وذلؾ عف
طريؽ رسـ المبادئ العامة التي تحكـ ىذه االستراتيجيات ،سواء في الجانب الوقائي في عممية التدوير واعادة
االستخداـ ،أو التخمص اآلمف مف النفايات؛ حيث لف يكتب ليذه االستراتيجيات النجاح ،إال إذا كانت في إطار
قانوني ،وتشريعي مالئـ ،ومنضبط (.)4
فالقاعدة القانونية تعد ىي األساس الذي يجب أف تبنى عميو تدابير واجراءات سياسات اإلدارة البيئية
السميمة لمنفايات اإللكترونية ،مف خالؿ القوانيف والموائح التنظيمية ،واألوامر اإلدارية ،التي يمكف مف خالليا خمؽ
الحافز لتشجيع ابتكار وتصميـ منتجات إلكترونية أكثر أمانا ،ويكوف ذلؾ عف طريؽ إعطاء األولوية القانونية
لموقاية مف إنتاج النفايات قبؿ أي حؿ آخر ،حيثما يكوف ذلؾ ممكنة مف الناحية الفنية واالقتصادية ،عف طريؽ
تقرير حوافز اقتصادية وقانونية لممنتج الذي يمتزـ بسياسات الحد مف تولد ىذه النفايات ،مع إقرار مسئولية المنتِج
المخالؼ ليا ،عف طريؽ فرض عقوبات مالية ،أو إدارية (كالغمؽ ،أو إلغاء الترخيص) عمى عاتقو ،كذلؾ يجب
االىتماـ باإلصالحات التشريعية التي مف شأنيا العمؿ عمى الحد مف الصادرات الضارة ،التي تحدث تحت اسـ
مشروع التجديد ،واعادة االستخداـ ،واعادة التدوير ،وفي كؿ األحواؿ يجب أف تراعى ىذه االصالحات التشريعية
مصالح جميع أطراؼ ىذه المشكمة.
ونرى أف اإلدارة السميمة لمنفايات اإللكترونية تستمزـ مف المشرع ،سواء كاف في مصر أو اإلمارات مع
مراعاة اإلجراءات اآلتية:
- 4إقامة الشركة بيف القطاعيف العاـ والخاص ،مع إشراؾ المنظمات غير الحكومية في وضع خطط
الجمع ،بما ليا مف خبرة في ذلؾ.
-5العمؿ عمى نشر الوعي بخطورة النفايات اإللكترونية ،وما تنطوي عميو مف خطورة ،بما يشجع أفراد
المجتمع والييئات عمى تبني أدوار إيجابية بخصوصيا.

 - 1طبرق عفيفي طبدق احًذ ،خظٕطيخ انزعٕيض انُبشئ عٍ انضرر انًررجظ ثبنزهٕس اإلنكزرَٔي ،يرجع صبثك ،ص .242
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-6العمؿ عمى وضع نصوص قانونية تساعد عمى ضبط عمميات انتقاؿ النفايات اإللكترونية ،أو مكوناتيا
عبر الحدود ،ومنع ومكافحة االتجار غير المشروع بيا.
وقد عني المشرع المصري بحماية البيئة مف خطر التموث أيا كاف مصدره؛ حيث نص في المادة (;)5
مف الالئحة التنفيذية لقانوف حماية البيئة رقـ  7لسنة  4<<7عمى قواعد واجراءات يجب مراعاتيا ،والخضوع ليا
عند إدارة النفايات الخطرة؛ خالؿ خمس مراحؿ ،ىي :مرحمة تولد النفاية الخطرة ،ومرحمة تجميع وتخػزيف ىذه
النفاية ،ومرحمة نقميا ،مرحمة التصريح بعبور السفف الناقمة لمنفايات الخطرة ،ومرحمة معالجة وتصريؼ النفايات
الخطرة.
وكذلؾ نصت المادة رقـ  65مف قانوف البيئة المصري سالؼ الذكر عمى حظر استيراد النفايات الخطرة
أو السماح بدخوليا ،أو مرورىا في اإلقميـ المصري ،بغير تصريح مف الجية اإلدارية المختصة ،وكذلؾ عدـ
السماح لمسفف الناقمة ليذه النفايات بالمرور في المياه اإلقميمية ،بغير تصريح مف الجية اإلدارية المختصة.
وقد نص المشرع المصري في المادة ( ،);8عمى عقوبات جنائية عند مخالفة األحكاـ السابقة ،في الباب
الرابع مف قانوف البيئة سالؼ الذكر؛ حيث نص عمى أنو (يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة ،وبغرامة ال تقؿ
عف عشرة آالؼ جنيو مصري ،وال تزيد عمى عشريف ألؼ جنيو ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كؿ مف خالؼ
المواد (.)66 ،64 ،63
ونص كذلؾ في المادة (;;) مف ذات القانوف عمى أنو (يعاقب بالسجف مدة ال تقؿ عف خمس سنوات
وغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو ،وال تزيد عمى أربعيف ألؼ جنيو كؿ مف خالؼ أحكاـ المواد (<)65 ،5
مف ىذا القانوف كما يمزـ كؿ مف خالؼ أحكاـ المادة ( ،)65بإعادة تصدير النفايات الخطرة محؿ الجريمة عمى
نفقتو الخاصة).

المبحث الثاني
المسئولية عن أضرار التموث اإللكتروني ،واآلثار المترتبة عميو
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تتمثؿ عناصر المسئولية عف األضرار الناشئة عف التموث اإللكتروني في ثالثة عناصر ،وىي الخطأ
ضرر الناتجة عف التموث اإللكتروني ،وعالقة السببية بينيما ،ويمكننا توضيح مدى توافر ىذه
البيئي ،واأل ا
العناصر في مجاؿ التموث البيئي اإللكتروني ،مف خالؿ ما يمي- :
أوال :ماىية الخطأ البيئي في مجال التموث اإللكتروني:
عرؼ جانب مف الفقو

()4

الخطأ البيئي بأنو كؿ إخالؿ بااللتزاـ القانوني العاـ ،المتمثؿ في إحداث

األضرار البيئية ،وعرفو جانب آخر في الفقو

()5

بأنو إخالؿ الشخص أو المنشأة المسئولة عف نقؿ أو تدوير

النفاية اإللكترونية ،أو التخمص منيا بمبدأ المشروعية ،أو السموؾ المألوؼ لممحترؼ الحريص ،مما يؤدي إلى
اإلضرار بالبيئة أو بالغير ،ويعتمد ىذا التعريؼ عمى الصفة االحترافية لمشخص ،أو المنشأة المسئولة عف نقؿ
أو تدوير النفاية اإللكترونية أو التخمص منيا وكذلؾ أنو ال يشترط لتحقؽ المسئولية عف الضرر البيئي بفعؿ
النفايات ،أو بفعؿ الشخص المسئوؿ عف حراستيا أف يكوف الفعؿ الضار ناتجا عف النشاط غير المشروع أو
مخالفاً لقواعد المشروعية؛ فمتى أدى إخالؿ ىذا الشخص ،أو المنشأة ،بالسموؾ المألوؼ لمميني الحريص إلى
وقوع ضرر بالغير ،أو بالعناصر البيئية الممموكة لو؛ تحققت مسؤوليتو المدنية والجنائية إذا كاف الفعؿ المادي
لمخطأ البيئي مجرما بواسطة القانوف ،حماية لحؽ اإلنساف في بيئة نظيفة ،أو لحقو في تكاممو الجسدي.
ويتمثؿ الركف المادي ،في الخطأ البيئي ،في االعتداء عمى حقوؽ الغير ،سواء أخذ ىذا االعتداء صورة
الفعؿ اإليجابي ،والذي يشترط فييا أف يقع الفعؿ الضار ،أو التعدي الصادر مف الشخص ،أو المنشأة المسئولة
عف تدوير النفاية اإللكترونية ،داخؿ وسط بيئي ،بطريقة مف شأنيا إحػداث تمويث لو ،بفعؿ النفايات المسئوؿ عف
نقميا أو إعادة تدويرىا ،أو التخمص منيا (.)6
وىو االعتداء السمبي (االمتناع) حيث يتصور أف تقوـ المنشأة المسئولة عف تدوير النفايات اإللكترونية
بالتخمص منيا بحرقيا دوف اتخاذىا جميع االحتياطات الالزمة لتقميؿ كمية المموثات في نواتج االحتراؽ.

 - 1د .يظجبح عجذ هللا إحٕاس ،أصبس ٔطرق انزعٕيض عٍ األضرار انجيئيخ ،يرجع صبثك ،ص.61
 - 2طبرق عفيفي طبدق احًذ ،خظٕطيخ انزعٕيض انُبشئ عٍ انضرر انًررجظ ثبنزهٕس اإلنكزرَٔي ،يرجع صبثك ،ص .242
 - 3د.عبدل يبْر األنفي ،انحًبيخ انجُبئيخ نهجيئخ  ،دار انجبيعخ انجذيذح  ،اإلصكُذريخ  ، 2112 ،ص .262
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أما الركف المعنوي فيتمثؿ في اإلدراؾ؛ بمعنى أف يكوف الشخص الذي بدر منو أعماؿ التعدي مدرًكا
ليا ،وعالما بيا ،حيث ال مسئولية بغير تمييز (.)4
إال أف أىـ ما يميز الخطأ البيئي عف غيره مف صور األخطاء األخرى ،بالوسيمة المستخدمة في فعؿ
التمويث ،وىو قياـ الفاعؿ بإضافة ،أو إدخاؿ ،أو تسريب مواد مموثة ،كالنفايات اإللكترونية إلى داخؿ المجاؿ
البيئي لـ تكف موجودة فيو قبؿ ارتكاب ىذا الفعؿ ،وكذلؾ امتناعو عف إضافة أو إدخاؿ عناصر حيوية إلى
داخؿ ىذا المجاؿ بما يؤدي إلى اإلخالؿ بالتوازف الطبيعي لمكوناتو ،ومف ثـ تحقؽ واقعة التموث (.)5
ومف ثـ فال تنشأ المسئولية البيئية عف الخطأ البيئي ،ما لـ يقـ المسئوؿ عف الضرر بإضافة أو إلقاء
أو إدخاؿ كمية مف النفايات اإللكترونية إلى مجاؿ بيئي معيف ،أو امتنع عف إدخاؿ عنصر حيوي إلى ذلؾ
الوسط ،مف شأنو منع وقوع التموث.
وعرؼ المشرع المصري فعؿ التمويث في عدة فقرات مف نص المادة األولى ،مف قانوف البيئة رقـ 7
لسنة 4<<7؛ حيث عرؼ تموث البيئة في الفقرة ( ،):بأنو (أي تغيير في خواص البيئة ،قد يؤدي بطريؽ
مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بالكائنات الحية ،أو المنشآت أو يؤثر في ممارسة اإلنساف لحياتو الطبيعية)،
وعرؼ تموث اليواء في الفقرة ( ،)43بأنو (كؿ تغيير في خصائص ومواصفات اليواء الطبيعي يترتب عميو
خطر عمى صحة اإلنساف والبيئة ،سواء كاف ىذا التموث ناتجا عف عوامؿ طبيعية أو نشاط إنساني) ،وعرؼ
تموث الماء في الفقرة ( )45بأنو ( كؿ إدخاؿ مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة
أو غير مباشرة ينتج عنو ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ،أو ييدد صحة اإلنساف ،أو يعوؽ األنشطة
المائية ،واألنشطة السياحية أو يفسد صالحية مياه البحر لالستعماؿ أو ينقص مف التمتع بيا أو يغير مف
خواصيا).

 - 1د .يظجبح عجذ هللا إحٕاس ،أصبس ٔطرق انزعٕيض عٍ األضرار انجيئيخ ،يرجع صبثك ،ص .135 :134
 - 2د.عةدا ةه وكدفم ،ود ةية ودهنة ية د ي ة  ،هع سة ق  ،ا .254
18

وعرؼ جانب مف الفقو

()4

فعؿ التمويث بأنو النشاط اإل اردي الصادر مف الجاني ،والمتمثؿ في إضافة أو

إدخاؿ أو تسريب مواد مموثة أو االمتناع عف إضافة ،أو إدخاؿ عناصر حيوية في وسط بيئي محمي قانونا ،بما
مف شأنو اإلضرار بيذا الوسط أو تيديده بالضرر.
ويتصور أف يقع فعؿ التمويث بطريؽ مباشر أو بطريؽ غير مباشر؛ حيث يقع التموث بطريؽ مباشر
متى أصاب التموث الوسط البيئي دوف تدخؿ عنصر وسيط بيف الفعؿ الضار ووصوؿ عناصر النفاية
اإللكترونية الضارة ،إلى ىذا الوسط ( ،)5ويقع فعؿ التمويث بطريؽ غير مباشر إذا تدخؿ عنصر وسيط بيف
الفعؿ الضار وبيف وصوؿ المادة المموثة إلى الوسط البيئي كأف يقوـ المسئوؿ عف تدوير النفايات اإللكترونية
بتمويث ماء النير مف خالؿ تصريؼ بعض مكوناتيا في جدوؿ أو قناة تتصؿ بيذا النير ،ولـ يتـ تنقية مياىيا
قبؿ وصوليا إلى النير (.)6
ثانيا :أضرار ناشئة عن التموث اإللكتروني:
يمتد خطر النفايات اإللكترونية إلى اإلنساف مف جانب وجميع عناصر البيئة مف جانب آخر ،وتنقسـ
األضرار التي يسببيا التموث اإللكتروني إلى عدة أنواع ،يعد مف أىميا األضرار الجسدية ،والتي تتمثؿ في
المساس بالتكامؿ الجسدي لممضرور بإتالؼ عضو مف أعضاء جسده أو االنتقاص مف منعتو ،أو إصابتو بجرح
يترتب عميو اإلخالؿ بقدرة ىذا الجسد عمى العمؿ وأداء وظائفو الطبيعية مما يترتب عميو التأثير السمبي عمى
قدرة ىذا الشخص عمى الكسب وتحممو نفقات العالج وأعباء الرعاية الصحية الالحقة (.)7
وذلؾ عف طريؽ تسرب مكونات األجيزة اإللكترونية الخطرة والسامة إلى التربة ،والمياه السطحية
أو الجوفية ،واليواء ،أو السمسمة الغذائية ،لتصؿ إلى جسـ اإلنساف لتضر بو مباشرة ،أو لتشكؿ تأثي ار بعيد المدى
عمى أعضائو الداخمية؛ فعمى سبيؿ المثاؿ ربطت بعض األبحاث بيف السموـ الناتجة عف النفايات اإللكترونية
والتسبب في أمراض السرطاف ،وعرقمة التطور المعرفي ،واإلضرار بالجياز التناسمي ،وأمراض ىشاشة العظاـ

 - 1د.عبدل يبْر األنفي ،انحًبيخ انجُبئيخ نهجيئخ  ،يرجع صبثك  ،ص .255
 - 2انًرجع انضبثك  ،ص .257
 – 3د .انضيذ عيذ َبيم ،انًضؤٔنيخ انمبََٕيخ عٍ األضرار انجيئيخ ،انًرجع انضبثك  ،ص. 31
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واألمراض العصبية ،وضعؼ الذاكرة والشيخوخة المبكرة ( ،)4وكذلؾ أوضحت بعض الدراسات أف مادة "الكولتاف"
المرنة المقاومة لمح اررة والتآكؿ ،والتي تدخؿ في صناعة اليواتؼ الخموية "تسببت بوفاة  6مالييف شخص في
العالـ عاـ ;<<.)5(4
ومف ثـ يتضح لنا مدى خطورة مكونات النفايات اإللكترونية عمى صحة اإلنساف وسالمة جسده؛ سواء
أكاف أحد العامميف في مجاؿ جمع النفايات ،أو تدويرىا سواء كاف شريكا في ىذه األنشطة أـ تابعا ألحدىـ أو
كاف مف الغير ،كأحد األفراد الذيف يقطنوف في المناطؽ التي تتـ فييا معالجة النفايات أو التخمص منيا أو كاف
متعاقدا مع المسئوؿ عف حراستيا كمستيمؾ األجيزة القديمة ،أو قطع الغيار المتولدة عنيا.
ثالثا :عـالقـــــة الســـببـيـة:
الكتماؿ عناصر المسئولية المدنية عف الضرر الناتج عف التموث اإللكتروني ،والزاـ المسئوؿ عنو
بالتعويض المالئـ لجبره فإنو يمزـ توافر عالقة السببية بيف ىذا الضرر والخطأ ،وبمعنى أدؽ النشاط الذي تسبب
في ىذا الضرر؛ حيث ال يشترط أف يكوف ىذا النشاط ،أو الفعؿ المتسبب في وقوع ىذا الضرر خطأً بالمعنى
القانوني (.)6
وال تختمؼ القواعد التي تحكـ عالقة السببية في مجاؿ التموث اإللكتروني ،عف تمؾ القواعد التي تحكـ
عالقة السببية في القواعد العامة ،إال أف ىذا النوع مف أنواع التموث تثور بشأنو إشكالية إثبات عالقة السببية بيف
المموث والضرر؛ حيث يرتبط بيذا اإلثبات عدد مف الصعوبات ،يعد مف أبرزىا عدـ إمكانية إثبات ىذه العالقة
بشكؿ نافي لمجيالة بدوف الرجوع ألىؿ الخبرة ،واالعتماد عمى الوسائؿ التكنولوجيا الحديثة في ذلؾ.

 - 1طبرق عفيفي طبدق احًذ ،خظٕطيخ انزعٕيض انُبشئ عٍ انضرر انًررجظ ثبنزهٕس اإلنكزرَٔي ،يرجع صبثك ،ص .242
 - 2األجٓزززح انخهٕيززخ رحزززٕم عهززى يززبدح لزهززذ  3ياليززيٍ شززخض فززي انعززبنى ،يجهززخ انعززراة َيززٕ اإلنكزرَٔيززخ ،يُشززٕر ثزززبري
 2112/11/15يزبح عهى:
http://www.alarrabnews.com/categories.php?id=65.
 - 3راجع في رنك:
 د .عجذ انرشيذ يأيٌٕ ،انضججيخ في انًضؤٔنيخ انًذَيخ ،يجهخ انمبٌَٕ ٔااللزظبد ،كهيخ انحمٕق جبيعخ انمبْرح ،انعذد انثبنزش ،ديضزًجر ،1282ص .62
 دٔ .حيززذ عجززذ انًحضززٍ انمزززا  :انًضززؤٔنيخ انًذَيززخ عززٍ رهززٕس انجيئززخ انزراعيززخ ،رصززبنزّ دكزززٕراِ ،كهيززخ انحمززٕق جبيعززخ طُطززب، ،2115ص .271
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والجدير بالمالحظة أف نسبة المسئولية عف الضرر في مجاؿ البحث إلى شخص محدد دوف شيوع
نظر لعدـ وجود منشآت متخصصة في إدارة المخمفات اإللكترونية
المسئولية بيف أكثر مف مموث ىو أمر واردً ،ا
عمى المستوى الوطني؛ إال أف الفرض المخالؼ ليس مستبعدا نظ ار لكوف التموث الكيميائي ،وىو األكثر برو از
نظر لكونو قد ينتج عف فعؿ أنشطة أخرى مستقمة ومنفصمة عف مجاؿ التصنيع المعموماتي ،أو معالجة النفايات
ًا
اإللكترونية (.)4
لذا فإننا نرى مع جانب مف الفقو

()5

ضرورة تقسيـ المسئولية عف أضرار التموث اإللكتروني إلى خطأ

مشترؾ بيف األطراؼ المشتركيف في إحداث الضرر ،أو األخذ بنظرية االكتفاء في إثبات عالقة السببية بالدليؿ
الظني أو االحتمالي ،إللزاـ المموث بالتعويض أو بافتراض قياـ ىذه العالقة.

 - 1طبرق عفيفي طبدق احًذ ،خظٕطيخ انزعٕيض انُبشئ عٍ انضرر انًررجظ ثبنزهٕس اإلنكزرَٔي ،يرجع صبثك ،ص .242
 - 2د .س ع د ود يد ود يه ،ود سعسدية ود دنية ع وكض و ود ي ية ،دو ودنرضة ود ية ،ودقةه ي  ،2002ا .43
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الخاتمة
تناولنا مف خالؿ ىذا البحث ،مشكمة التموث اإللكتروني واألخطار المرتبطة بيا ،وما قد يترتب عمييا مف
إشكاليات قانونية ،وأوضحنا مف خالؿ ىذا البحث تعريؼ التموث اإللكتروني وطرؽ اإلدارة السميمة لمنفايات
اإللكترونية ،ودور القانوف في ذلؾ ،وكذلؾ تعرضنا لعناصر المسئولية الناشئة عف التموث اإللكتروني.
وقد توصمنا في نياية ىذه الدراسة إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات ،وىي عمى النحو اآلتي- :
أوال -النتائج:
 -4أف التموث اإللكتروني ىو كؿ تغيير يمحؽ بعناصر البيئة ،والذي ينشأ بسبب إنتاج أو استخداـ
المنتجات اإللكترونية ،التي تحتوي عمى مواد سامة أو ضارة بيذه العناصر ،والتي تؤدي بطريؽ مباشر أو غير
مباشر إلى اإلضرار بالكائنات الحية المتصمة بيا.
 -5أف التموث اإللكتروني يختمؼ عف غيره مف أنواع التموث األخرى بكونو تموثا صناعيا ،مستحدثا،
ييدد صحة اإلنساف وتكاممو الجسدي كما ييدد كؿ عناصر البيئة الرئيسة ككؿ؛ كما أنو يتميز بتعدد مصادره.
 -6أف اإلدارة السميمة لمنفايات اإللكترونية ىي كؿ إجراء يساعد عمى إدارة المنتجات المستعممة واليالكة
والنفايات بصورة تحمي صحة اإلنساف والبيئة.
 -7عدـ وجود قوانيف خاصة تعالج مشكمة التموث اإللكتروني وكيفية التخمص مف النفايات اإللكترونية
يساعد عمى زيادة خطورة ىذه المشكمة ،وعدـ عالجيا بالشكؿ األمثؿ.
نظر لممخاطر البيئية
 -8العمؿ عمى إعادة تدوير النفايات اإللكترونية تحت إشراؼ بيئي حكومي؛ ًا
المرتبطة بنظـ معالجتيا.
ثانيا  -التوصيات:
 -4العمؿ عمى ابتكار تقنيات حديثة في مجاؿ التخمص مف النفايات اإللكترونية ،تساعد عمى الحفاظ
عمى البيئة ومواردىا ،واإلنساف وصحتو.
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 -5إلزاـ منتجي األجيزة اإللكترونية التي تحتوي عمى مواد كيميائية بتوفير البيانات العممية الكافية عف
ىذه المواد ،وكيفية التعامؿ معيا في حالة تمؼ الجياز.
 -6الترويج لإلدارة السميمة لمنفايات اإللكترونية ،عمى المستوييف الوطني والدولي ،لمحد مف األضرار
التي قد تسببيا مكونات النفايات الخطرة.
 -7ضرورة تشديد العقوبات الموقعة عمى المجرميف المحترفيف ألنشطة النقؿ واالتجار غير المشروع
لمنفايات اإللكترونية ،سواء في النطاؽ الوطني ،أو عبر الحدود ،مع اعتبار أفعاليـ في كؿ الحاالت جناية
وليست جنحة.
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