الملخص

الكلمات المفتاحٌة :

مقدمة
مركزا متقدما فً هذا اإلستخدام ،وال سٌما تلك المرتبطة بخدمات اإلنترنت ووساابط اإلتصااالت والتواصال
اإلجتماعً ،التً استفادت كثٌرا من الطفرة المعلوماتٌة فً المحتوى الرقمً .والٌوم ال ٌكاد ٌخلو بٌت فً
أرجاء غالبٌة الدول من أجهزة الكومبٌوتر الشخصٌة بمختلف أنواعها وأحجامها ،أو مان الهواتاف النقالاة
والذكٌااة ) ، (smartphonesفلاام تعااد هااذ األجهاازة تعتباار ماان الكمالٌااات ،باال أصاابحت ضاارورة ماان
ضرورات الحٌاة.وأصبحت صناعة اإللكترونٌات من أكثر الصناعات نموا وازدهارا فى العالم ،وأسهمت فى
تحقٌ ا قفاازات نوعٌااة فااى مجااال تحسااٌن مسااتوى األداء وتطااوٌر اإلنتاجٌااة ؛ فااى المقاباال تزاٌاادت كمٌااات
النفاٌااات اإللكترونٌااة المسااتهلكة ،والتااى أصاابحت تصاانف ضاامن النفاٌااات اإللكترونٌااة" Electronic
" wasteوتكتب أحٌانا"" waste -E
•

مشكلة البحث
غٌر أن اإلستخدام المتصاعد لهذ األجهزة ٌصاحبه تصاعد ،وبمعدالت كبٌرة ،فً المخاطر المتعلقاة

بهذا اإلستخدام على صحة اإلنسان وبٌبته ،خاصة اإلستخدام الخاطا وغٌر المقانن مان قبال المساتخدمٌن،
وما ٌسببه من أعراض صحٌة متعددة باتت محل اهتمام الدارسٌن وخبراء الصحة والباحثٌن .وهو ما ٌنتج
هنه طرح عدة أسبلة منها

:

أٌاان تااذهب أجهاازة الحاسااب اآللااى القدٌمااة وهاال هناااك إحصااابٌات بهااذا الخصااوص ومااا الجهااة أو
الجهات التى تقوم بتفكٌك هذ األجهزة إن وجدت وهل هناك رقابة مان أى ناو؟ وكام منهاا ٌاتم الاتخلص
منه بالطر االعتٌادٌة وهل ٌتم كسر الشاشات القدٌمة فاى صانادٌ القماماة فاى األحٌااء الساكنٌة أو فاى
المإسسات كالمدارس والمعاهد ألخذ المواد الصالحة منها .
و االن ما السبٌل الى اإلحتماء هل ٌكون تشرٌعٌا

ام تكنولوجٌا

أم سلوكٌا

أم التخلى عن اإلنتفا؟

بمنتجات الحضارة الحدٌثة أم جمٌع ما سب

•

منهــج البحــــث:
سااوف نساااتخدم المااانهج الوصااافى بطرٌقتاااه العلمٌاااة اإلساااتقرابٌة والتحلٌلٌاااة لمعالجاااة النقااااط الهاماااة

التى ُيِ ُِثٌرها موضو؟ البحث.

" لنفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

ٌزداد استخدامنا للتقنٌات الحدٌثة ٌوما بعد ٌوم ،وتحتل تقنٌة اإلتصاالت وأنظمة المعلومات المختلفة

 خــطة البحــــــث :

1

النفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

المبحث االول :النفاٌات اإللكترونٌة " تعرٌفها ،انوعها ،تداعٌاتاها البٌبٌة
المبحث الثانى  :الجهود الدولٌة و إجراءات المواجهة التشرٌعٌة للتخلص اآلمن
المبحث الثالث  :آلٌات الوقاٌة والحماٌة والنضج التقنى

المبحث االول
النفاٌات اإللكترونٌة " تعرٌفها ،انوعها ،تداعٌاتاها البٌبٌة
هذا وسوف نعرض فى هذا المبحث لتعرٌف التلوث االلكترونى وما ٌنتج عنه من
نفاٌات إلكترونٌة (المطلب االول ) ،ثم نعرض ألنوا؟ النفاٌات اإللكترونٌة (المطلب الثانى )،
ثم نعرض للتداعٌات البٌبة لهذ النفاٌات (المطلب الثالث ) .
المطلب االول :التلوث اإللكترونً و النفاٌات اإللكترونٌة
وٌقصد بالتلوث اإللكتروناى البٌباى 1التلاوث النااجم عان وجاود النفاٌاات اإللكترونٌاة التاى الٌاتم الاتخلص
اآلماان منهااا او إعااادة تاادوٌرها فااى ظاال غٌاااب االحتٌاطااات االماان التااى ٌجااب توافرهااا للحفاااظ علااى صااحة
االنسان و البٌبة  ،و قد تبدو هذ العبارات غرٌبة بعض الشىء لكن ٌمكننا تبسٌط االمر على النحاو التاالى
فنقول ان التقدم التكنولوجى المتسار؟ انتج لنا العدٌد من االجهزة و المعدات التاى تسااهم فاى تاوفٌر حٌااة
ناعمااة لالنسااان و ماان هااذ المعاادات و االجهاازة الثالجااات و الغساااالت والتلفزٌونااات و أفااران المٌكروٌااف
ومكٌفااات الهااواء و اجهاازة اإلتصاااالت وتكنولوجٌااا المعلومااات و الحواسااٌب االلٌااة العادٌااة و المحمولااة و
كامٌرات التصوٌر و المراقبة و اجهزة الرصد…و غٌرها كثٌر من االجهزة الحدٌثة.
أثر استخدام أجهزة نظم المعلومات على صحة المستخدم .

.1

تإكد الدراسات المتعاقبة خالل ما ٌقارب العقدٌن مان الازمن ،علاى األثار الساا والباال الخطاورة علاى
صاااحة اإلنساااان  ،وبخاصاااة مناااذ أن انتشرإساااتخدام الحواساااٌب الشخصاااٌة انتشاااارا كبٌااارا فاااً منتصاااف
التساااعٌنٌات مااان القااارن المنصااارم  ،وماااا ٌرافقهاااا مااان أجهااازة اإلدخاااال أو اإلخااارا المختلفاااة للبٌاناااات
والمعلومات

2.

كمااا أكاادت الدراسااات الحدٌثااة أن كثاارة جلااوس المسااتخدمٌن ،وخاصااة األطفااال ،أمااام شاشااة الكمبٌااوتر
ٌعرضهم لألشعة الكهرومغناطٌسٌة المنبثقة من هذ الشاشات ،وهاو ماا ٌسابب إجهاادا للعاٌن ماع أعاراض
.1
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ساجغ فٗ رنك  :اثٕ كُيض ,أحًذ صكٗ:انزهٕس االنكزشَٔٗ  ,يمبل يُشٕسػهٗ يٕلغ " آفبق ثيئيخ ٔ,ساجغ ايؼب :
ثحش ثؼُٕاٌ " انزهٕس االنكزشَٔٗ آنيبد انٕلبيخ ٔانحًبيخ ٔانزحٕل انٗ انزكُٕنٕجيبانُظيفخ " ,اػذاد انجبحضخ /ايم
فٕصٖ احًذ ,يُشٕس ثًجهخ انذساعبد ٔانجحٕس انمبََٕيخ  ,ػذد يبسط  , 8112ثحش ثؼُٕاٌ " آنيبد فؼبنخ
نًٕاجٓخ يخبؽش االيٍ انفكشٖ "" ,اػذاد انجبحضخ /ايم فٕصٖ احًذ  ,اثشيم  8112انًإرًش انمٕيٗ االٔل
نجبيؼخ انضلبصيك
"اإليزيكيذ االنكزشَٔيَ :ظبئح ػُذ اعزخذاو األجٓضح اإلنكزشَٔيخ" ,يذَٔخ انًؼهٕيبد نهجًيغ 82 ,أغغطظ 8111و.

كاإلحمرار والحكاة والزغللاة ،وهاً األعاراض التاً تاإدي فاً النهاٌاة إلاى صاعوبة فاً اإلبصاار وازدوا

هذا وقد كشفت دراسات جدٌدة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  4أن المواد البالساتٌكٌة المساتخدمة فاً
الحواسٌب اآللٌة والشاشات تسبب مشاكل صحٌة خاصة لمن ٌستخدمون الكمبٌوتر فاً أمااكن مغلقاة .كماا
ٌشٌر الباحثون اٌضا الى أن الشاشات الجدٌدة تصدر أبخرة أكثر من تلك المتصاعدة من الشاشات القدٌمة،
وأن هذ األبخرة تسبب اإلصابة بالحساسٌة واحتقان األنف وآالم الرأس . 5
وتشااٌر آخاار اإلحصااابٌات إلااى أن شخصااا واحاادا ماان بااٌن خمسااة أشااخاص فااً العااالم ٌسااتخدمون هااذ
الهواتف بشكل ٌومً ،ووفقا لشركة  Emarketerفاؤن عادد الهواتاف الذكٌاة المساتخدمة عالمٌاا سٌصال
فً نهاٌة عام  2116قرابة  2.16ملٌار هاتف ذكً ،6وقد الحظ أطباء العٌن واألذن فً مدٌنة بوسطن فً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  7تدفقا غٌر مسبو لعدد كبٌر من المرضى فً السنوات األخٌرة الذٌن ٌشكون
من مشاكل فً العٌن تنسب مباشرة الستخدام الهواتف الذكٌة ،وأوضح األطباء إن المرضاى الاذٌن ٌعاانون
من وجع العٌن ،والدوخة ،وضبابٌة الرإٌة ،والصدا؟ ،وإجهاد العضالت عادة ما ٌكونون مصابٌن بما بات
ٌسامى "متالزماة الرإٌاة الكومبٌوترٌاة) ،" (Computer Vision Syndromeوهاً حالاة اإلجهااد
التااً تصااٌب العٌنااٌن بساابب االسااتخدام المطااول للكمبٌااوتر ،وٌصاااب بهااا  3ماان  4أشااخاص ٌعملااون أمااام
الحاسب ألوقات طوٌلة  . 8ومن أعراض هذ المتالزمة الزغللة ،بطء تركز الرإٌة ،رإٌة ما ٌشبه الغمامة
على األشٌاء ،اإلحمرار واألكالن والجفاف .وتكمن الخطورة الحقٌقٌة فً مضااعفات هاذ األعاراض ،التاً
ٌمكن أن ٌنتج عنها ما ٌعرف بـ"متالزمة العٌن الجافة" ،والتً تتسبب بالعدٌد من أمراض العاٌن الخطارة،
ومنها العمى .9
وتشٌرإحدى التقارٌر الحدٌثة أن فً الحاالت الطبٌعٌاة تارم

عاٌن اإلنساان حاوالً  15مارة فاً الدقٌقاة

الواحدة ،لكن عند استخدام الهواتف الذكٌة ٌنخفض هذا المعدل إلى النصاف ،مماا ٌسابب جفافاا فاً العاٌن،
3
انكٕيجيٕرش ٔانزهٕس انجيئي" ,ثٕاثخ يٕو جذيذ () 16 ,www.yomgedid.kenanaonline.comئثشيم 8112و.
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يزالصيخ انشؤيخ انكًجيٕرشيخ" ,يٕلغ يغزشفٗ ٔيشاكض َٕس انزخظظيخ نهؼيٌٕ.)www.noorvision.com( ,
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انجبحضخ /ايم فٕصٖ احًذ ,يُشٕس ثًجهخ انذساعبد ٔانجحٕس انمبََٕيخ  ,ػذد يبسط  , 8112ثحش ثؼُٕاٌ " آنيبد فؼبنخ
نًٕاجٓخ يخبؽش االيٍ انفكشٖ "" ,اػذاد انجبحضخ /ايم فٕصٖ احًذ  ,اثشيم  8112انًإرًش انمٕيٗ االٔل نجبيؼخ انضلبصيك
2
أعبيخ ئثشاْيى" ,يخبؽش األجٓضح انزكُٕنٕجيخ ػهٗ طحخ األؽفبل" ,يٕلغ انطجي ( ,)altibbi.comفجشايش 8113و.

" لنفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

الرإٌة ،والشعور المستمر بالصدا؟ واإلجهاد إضافة إلى اإلصابة بالقل واإلكتباب.
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وتوترا فً عضالت الكتاف والرقباة ،كماا ٌسابب التحادٌ فاً الشاشاات الصاغٌرة لفتارة طوٌلاة مان الازمن
التواء لعضالت الوجه والصدا؟ وآالم المفاصل .11
كماتشٌر بعض األبحاث إلى عدد آخر من المخاطر المتعلقة باالستخدام المفرط للهواتف الذكٌاة منهاا أن
هااذ الهواتااف أصاابحت وسااابط خطٌاارة النتشااار الجااراثٌم ،كمااا صااارت سااببا ربٌسااٌا لإلجهاااد ،فقااد أثبتاات
األبحاث أن الغالبٌة العظمى من المستخدمٌن ٌشعرون بمسحة طفٌفة من القل فً كل مرة ٌرن هاتفهم أو
ٌنبههم إلى وصاول رساالة جدٌادة ،باإلضاافة إلاى رصاد الكثٌار مان حااالت الصاعوبة فاً الناوم التاً أرجاع
سببها لالستخدام المتواصل للهواتف الذكٌة .هاذا إذا ماا أضافنا إلاى ماا ٌساببه االساتخدام المفارط للهواتاف
الذكٌااة ماان إهاادار للوقاات وانخفاااض معاادل القاادرة علااى اإلباادا؟ والتفكٌاار الحاار ،وحالااة اإلدمااان واالنعاازال
االجتماااعً ،وانخفاااض القاادرة علااى التركٌااز إلااى النصااف خاصااة عنااد قٌااادة السااٌارات  .11وٌعتباار هااذا
االسااتخدام ،وخاصااة قااراءة أو كتابااة الرسااابل النصااٌة ،ماان أهاام أسااباب حااوادث السااٌارات ،ولهااذا ٌعتباار
استخدامها فً بعض الدول جرٌمة ٌحاساب علٌهاا القاانون ،فماثال ارتفعات غراماة اساتخدام الهااتف الاذكً
خالل قٌادة السٌارة فً برٌطانٌا إلى ثالث نقاط فً سجل المخالفات ودفع  111جنٌة استرلٌنً.
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المطلب الثانى :النفاٌات اإللكترونٌة وأنواعها
تشمل هذ النفاٌات كل المعدات اإللكترونٌة والكهربابٌاة التاً لام نعاد نساتخدمها ،والتاً تعاانً خلاال أو
كسرا أو لم تعد متوافقة مع التقنٌات الحدٌثة أو تلك التً تم إتالفها ،وهً تحتوي علاى كمٌاات مان الماواد
السااامة «الرصاااص ،البااارٌوم ،الكااادٌوم ،الزبب ا  ،الكااروم  ...ال ا » ،وهااً تضاام مجموعااة واسااعة ماان
المنتجات مثل : 13
(التلفزٌون  ،وشاشات الكومبٌوتر ،الحاسوب وتوابعه من المعدات مثل :الكامٌرا ،لوحة المفاتٌح ،الماساح
الضوبى ،آلة الطباعة ،معدات الصوت والنظام الصوتً المجسم :مشاغل الاـ ، MP3جهااز الفٌادٌو ،مشاغل
األقراص المدمجة ،مفتاح  USB ,الكامٌرات بكافة أشكالها ،أجهزة اإلتصال السلكٌة والالسلكٌة  ،الفااكس
وآالت النس  ،ألعاب الفٌدٌو وأدوات التسلٌة اإللكترونٌة  ،البطارٌات ،المحاوالت ،آالت شاحن البطارٌاات
والـ  UPS,األجهزة المنزلٌة كالمٌكرووٌف ،الثالجة ،المكواة وغٌرها  ،معادات اإلناارة  ،معادات الحراساة
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يٕلغ "ثي ثي عي" انؼشثي 12 ,عجزًجش 8114و
 11ساجغ فٗ رنك  :لؼبيب ثيئيخ  ,انؼذد  - 313 - 318آة , 8111انُفبيبد اإلنكزشَٔيخ كيف َزخهض يُٓب؟
www.iebarmy.gov.ib
18شميش  ,ػجذ انحًيذ حغٍ ( ,يٕلغ يجهخ انكٕيذ).
13ساجغ ايؼب  :ثحش ثؼُٕاٌ " انزهٕس االنكزشَٔٗ آنيبد انٕلبيخ ٔانحًبيخ ٔانزحٕل انٗ انزكُٕنٕجيبانُظيفخ " ,اػذاد انجبحضخ/
ايم فٕصٖ احًذ ,يُشٕس ثًجهخ انذساعبد ٔانجحٕس انمبََٕيخ  ,ػذد يبسط  , 8112ثحش ثؼُٕاٌ " آنيبد فؼبنخ نًٕاجٓخ
يخبؽش االيٍ انفكشٖ "" ,اػذاد انجبحضخ /ايم فٕصٖ احًذ  ,اثشيم  8112انًإرًش انمٕيٗ االٔل نجبيؼخ انضلبصيك .

والضبط  ،المعدات الطبٌة اإللكترونٌة) ،ولكن أٌن تذهب هذ النفاٌات الخطرة
أراضً الدول المعدمة أو ٌتم تفكٌكها بمعرفة السكان ،لذلك فمن المتوقع أن تتضاعف نسابة هاذ النفاٌاات
فً تلك الدول إلى ثالثة أضعاف خالل السنوات الخمس القادمة.
وأشااار تقرٌاار صااادر عاان منظمااة برنااامج البٌبااة التااابع لألماام المتحاادة إلااى أن معظاام الشااركات المنتجااة
لألجهاازة اإللكترونٌااة تقااوم بااالتخلص ماان نفاٌاتهااا مثاال أجهاازة الكمبٌااوتر ومسااتلزماته وأجهاازة التلفاااز
والرقاب المدمجة فً دول إفرٌقٌة موضحا أن  51ملٌون طن من القماماة الناتجاة عان بضاابع إلكترونٌاة
مهملة ٌتم التخلص منها سنوٌا فً تلك البقعة من األرض.
وأضاف التقرٌر أن اختٌار القارة السمراء لردم تلاك النفاٌاات جااء بعاد أن قامات دول آساٌوٌة مثال الصاٌن
والهند بفرض قٌود مشددة على دخول تلك األجهزة المتقادمة إلٌها بعد أن عانات مان وٌاالت تلاك النفاٌاات
واألضرار الناتجة عنها.
ولهذا عقد ماإتمر دولاً تحات مظلاة ورعاٌاة منظماة برناامج البٌباة التاابع لألمام المتحادة فاً العاصامة
الكٌنٌاة نٌروباً لبحاث ساابل معالجاة المشاكلة التاً تتفاااقم ماع مارور الوقات .وكااان نحاو  51شخصاا لقااوا
حتفهم وأصٌب أكثر من  71ألف بؤمراض مزمنة بسبب تصااعد أبخارة ساامة مان أكاوام لتجمٌاع األجهازة
اإللكترونٌاة المتهالكااة فااً مدٌنااة أبٌاادجان عاصاامة ساااحل العااا  .وفااً دراسااة أجرتهااا حاادٌثا هٌبااة تساامى
«شبكة بازل للعمل» تعنى بشإون النفاٌات اإللكترونٌة أظهرت أن ما ال ٌقل عن  111ألف جهاز حاسوب
ٌتم إدخالها شهرٌا عبر مٌناء «الغوس» النٌجٌري منهاا  %75تقرٌباا أجهازة تلفااز وحواساٌب وهواتاف
محمولة قدٌمة ال تعمل ،بمعنى آخر نفاٌات إلكترونٌة .
وقد عقدت عدة مإتمرات دولٌة لمناقشة سبل مكافحة النفاٌات اإللكترونٌة منها مإتمر بالً بإندونٌسٌا
والااذي ناااق

وبحااث فااً طاار الااتخلص ماان النفاٌااات وكااذلك المخاااطر المترتبااة عاان بعااض أنااوا؟ هااذ

المخلفات وعلى رأسها المخلفات اإللكترونٌة.
وناااق

وزراء حكومااات حااوالً  171بلاادا مسااؤلة إنشاااء هٌبااة متخصصااة فااً النفاٌااات اإللكترونٌااة

لمعالجة المخاطر الناجمة عن النفاٌات وآثارها على اإلنساان والبٌباة علاى حاد ساواء  .كماا تمات مناقشاة
مسؤلة التخلص من النفاٌات اإللكترونٌاة الهابلاة تحات إشاراف معاهادة باازل الدولٌاة التاً تعناى بموضاو؟
التحكم فً نقل النفاٌات الخطرة والمشعة عبر الحدود والتخلص منها بطار ال تشاكل خطارا علاى اإلنساان
أو البٌبة.

" لنفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

إن الجاازء األكباار منهااا ٌنتهااً إلااى البلاادان النامٌااة والفقٌاارة ،حٌااث ٌااتم دفاان هااذ النفاٌااات الممٌتااة فااً

المطلب الثالث :التداعٌات البٌبٌة للنفاٌات اإللكترونٌة
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تشكل النفاٌات اإللكترونٌة خطرا على صحة اإلنسان وسالمته ألنها تحتوي على مواد سامة تضر
باإلنسان والبٌبة .فاإللكترونٌات تحتوي على أكثر من ألف نو؟ من العناصار الكٌمٌابٌاة بماا فٌهاا الماذٌبات
المكلورة ،البولٌفٌنٌل كلوراٌد ،المعادن الثقٌلة ،المواد البالستٌكٌة والغازات

14

.

كما تستخدم فً صناعة المنتجات اإللكترونٌة قطع وموصالت ولوحات دابرٌة تصبح مصدر خطر عندما
تتلف هذ األجهزة وعنادما ٌحااول المعنٌاون الاتخلص منهاا بشاكل عشاوابً ،فتتسارب الماواد الساامة إلاى
الموارد الطبٌعٌة من ماء وهواء وتربة ،والتً تصل عبر السلسلة الغذابٌاة أو عان طرٌا اإلستنشاا إلاى
اإلنسان.
إضافة إلى األضرار العامة المتمثلة فً تلوث المٌا والهواء والتربة هناك أضرار خطٌارة تتخلال عملٌاة
إعادة التصنٌع وتنتج عن النفاٌات اإللكترونٌة وخاصة إذا كانت تسعى وراء الربح المادي فقاط .ومان باٌن
هذ األضرار والمخاطر تلك التً تتواجد بشكل كبٌر فً مكونات األجهزة اإللكترونٌة ونذكر منها : 15

الرصاصٌ :إثر بشكل مباشر وخطٌر على الجهاز العصبً والدورة الدموٌة والكلى وجهاز المناعة لادىالجساام البشااري ،فضااال عاان أثاار الساالبً علااى النمااو العقلااً لألطفااال .وٌتركااز الرصاااص فااً األجهاازة
اإللكترونٌة على كل من لوحات التحكم والشاشات ،وبطارٌات الحاسوب ولوحات الطابعات .
الكادمٌوم :من العناصر الفلزٌة ذات التؤثٌر الخطٌر على جسم اإلنساان عناد ترسابه علاى الكلاى والجهاازالبااولً .وٌتركااز هااذا العنصاار علااى مقاومااات الشاارابح وعلااى المكثفااات وعلااى رقاااب التوصااٌل الصااغٌرة.
وٌتواجد الكادمٌوم بشكل كبٌر على أنابٌب أشعة الكاثودٌة .
الزبب ٌ :عمل على تحطٌم األعضاء الداخلٌة وخاصة الادما والكلاى ،وٌاإثر سالبٌا علاى تكاوٌن الجناٌن.وٌنااتج عاان اخااتالط الزبب ا بالماااء " مٌثااالٌن الزبب ا " الااذي ٌنتقاال عباار حلقااات السلساالة الغذابٌااة ،ماان
األسماك إلى البشر ،أو من النباتاات إلاى الثادٌٌات بشاكل عاام .وتشاٌر الدراساات أن  %22مان اإلساتهالك
السنوي للزبب ٌتم عبر المعدات الكهربابٌاة واإللكترونٌاة واألجهازة الطبٌاة والهواتاف المحمولاة وأجهازة
اإلستشعار .
وازداد استعمال الزبب بشاكل كبٌار ماإخرا بعاد تطاوٌر شاشاات العارض الحدٌثاة والمساطحة التاً ظهارت
لتحل محل أنابٌب األشعة الكاثودٌة التقلٌدٌة .
14يمبل يُشٕس ػهٗ يٕلغ " آفبق ثيئيخ " ثؼٌُٕ ,انزهٕس االنكزشَٔٗ ,انذكزٕس/أحًذ صكٗ اثٕ كُيض  ,اعزبر ثًشكض انجحٕس
انضساػيخ ثًظش  ,خجيش انجيئخ ٔ انًٕاسد انطجيؼيخ .
15ساجغ ايؼب  :ثحش ثؼُٕاٌ " انزهٕس االنكزشَٔٗ آنيبد انٕلبيخ ٔانحًبيخ ٔانزحٕل انٗ انزكُٕنٕجيبانُظيفخ " ,اػذاد انجبحضخ/
ايم فٕصٖ احًذ ,يُشٕس ثًجهخ انذساعبد ٔانجحٕس انمبََٕيخ  ,ػذد يبسط  , 8112ثحش ثؼُٕاٌ " آنيبد فؼبنخ نًٕاجٓخ
يخبؽش االيٍ انفكشٖ "" ,اػذاد انجبحضخ /ايم فٕصٖ احًذ  ,اثشيم  8112انًإرًش انمٕيٗ االٔل نجبيؼخ انضلبصيك .
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-الكروم :الذي ٌختر الخالٌا بسهولة وٌعمل على تحطٌم الحمض النووي .وٌعد من أكثر العناصر تهدٌادا

عنصر البارٌوم :وٌستخدم لحماٌة مستخدمً الحاسبات اآللٌة من اإلشاعاعات .وأشاارت الدراساات إلاى أن
التعرض للبارٌوم لفترة قصٌرة ٌإدي إلاى أورام الما وضاعف عضاالت الجسام وٌعمال علاى إصاابة القلاب
والكبد والطحال بؤمراض مزمنة.
البٌرلٌوم :وهو عنصر فلزي نادر وموصل جٌد للحرارة والكهرباء ،لذا ٌدخل فً مكونات الحاسب اآللاًوخاصاة اللوحاة األم " "Motherboardوتام تصانٌف البٌرلٌاوم ماإخرا ضامن مساببات سارطان الرباة،
وذلك من خالل استنشا ذراته أو بلوغها الجسم بؤي صورة ما .كما ٌإدي تعرض العمال للبٌرلٌوم بشاكل
مستمر ومباشر إلى اإلصابة باؤمراض جلدٌاة مزمناة فضاال عان األماراض التاً تعارف باؤمراض البٌرلٌاوم
المزمنة وهً التً تصٌب الربة .

المبحث الثانى
الجهود الدولٌة و إجراءات المواجهة التشرٌعٌة للتخلص من النفاٌات اإللكترونٌة
تتكاون النفاٌاات اإللكترونٌاة  e-wasteمان أجهازة إلكترونٌاة معطلاة وغٌار مطلوباة مان قبال
المساااتخدمٌن ،ومااان أمثلاااة هاااذ األجهااازة أجهااازة الحاساااوب والتلفزٌاااون والهواتاااف الخلوٌاااة والطابعاااات
والبطارٌات وغٌرها ،وغالبا ما تستقر هذ األجهزة إما فً مقالب النفاٌات أو ٌتم حرقهاا والاتخلص منهاا،
وتشكل كلتا الحالتٌن خطرا واضحا على المستوٌٌن الصحً والبٌبً.
إن إعادة تدوٌر أو تصنٌع النفاٌات اإللكترونٌة من أجل استخالص المعادن العالقة داخلها ،وإعادة استخدام
ما تبقى منها ٌعد الخٌار األمثل الاذي ٌمكان مان مواجهاة تهدٌاد النفاٌاات اإللكترونٌاة .كماا أن فواباد إعاادة
تدوٌر النفاٌات اإللكترونٌة ٌمكن أن ٌحق ما ٌلً:
•الحد من المخاطر الصحٌة والبٌبٌة للنفاٌات اإللكترونٌة :حسب ما تذكر الوكالة الفدرالٌة 16لحماٌة البٌباة
فً الوالٌات المتحدة فإن مقالب النفاٌات تضم سنوٌا أكثر من  4مالٌٌن طن من النفاٌات اإللكترونٌة ،وهذا
الرقم ٌتضاعف سانوٌا .وتحتاوي هاذ النفاٌاات علاى نساب عالٌاة مان الماواد الساامة وغٌار المتحللاة مثال

" لنفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

للبٌبة .وٌتواجد فً األدوات والقطع البالستٌكٌة الموجودة فً األجهزة الكهربابٌة واإللكترونٌة.

 16ػالء ػهي ػجذ, ala.abd@alghad.jo ,ػٍ يٕلغ  ,Bright Hub http://www.alghad.com/articles/644910 ,رى
َششِ في األسثؼبء  83شجبؽ  /فجشايش  11:11 .8111طجبحب ػًبٌ .
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الزبب والرصاص والزرنٌ  .وعندما تجد النفاٌاات اإللكترونٌاة طرٌقهاا للمقالاب ،فاإن تلاك الماواد الساامة
تباادأ بالتساارب للخااار األماار الااذي ٌتساابب بتلوٌااث التربااة والماااء والهااواء ،ممااا ٌااإ بااالكثٌر ماان المشاااكل
الصحٌة.
إن من أهم فوابد القٌام بإعادة تدوٌر النفاٌات اإللكترونٌاة هاو التقلٌال مان نسابة التلاوث الجاوي ،فالتنقٌاب
عن المعادن وتصنٌعها ٌعمل سنوٌا على بث  1.5طن من االنبعاثات السامة فً الهواء والمااء ،علماا باؤن
القٌااام بإعااادة تاادوٌر النفاٌااات اإللكترونٌااة ٌسااهم بااالتخلص ماان عشاار فبااات ربٌسااٌة ماان ملوثااات الهااواء،
وثمانً فبات من ملوثات الماء.
•اإلسهام بالحفاظ على الموارد :ومن ضمن الفوابد المهمة أٌضا لعملٌة إعادة تدوٌر النفاٌات اإللكترونٌاة،
الحفاظ على الموارد الثمٌنة والشحٌحة فً نفس الوقت كالماء والمعادن والثروة الحرجٌة .فحسب ما تذكر
إدارة والٌة بنسٌلفانٌا األمٌركٌة لحماٌة البٌباة فاإن عملٌاة إعاادة تادوٌر ملٌاون طان مان الحدٌاد ٌغناً عان
التنقٌااب عاان  1.3ملٌااون طاان ماان الحدٌااد الخااام ،و 718111طاان ماان الفحاام ،و 62111ماان األحجااار
الكلسٌة .أضف إلى هذا ،فإن معظم النفاٌاات اإللكترونٌاة تحتاوي علاى العدٌاد مان المعاادن الثمٌناة كالاذهب
والفضة والنحاس وغٌرها الكثٌر.
وبسبب تلاك الفواباد المهماة لعملٌاة إعاادة تادوٌر النفاٌاات اإللكترونٌاة ،فاإن الكثٌار مان الشاركات العالمٌاة
المصانعة ألجهازة الحاسااوب والهواتاف الخلوٌاة تقااوم بمانح زبابنهااا عرضاا إلعاادة شااراء األجهازة ماانهم،
عندما ٌودون التخلص منها وذلك لتقوم تلاك الشاركات بإعاادة تادوٌر األجهازة التاً اشاترتها مان زبابنهاا،
وبالتالً ٌكون لدٌهم مخزون ثابت من المواد الخام.
•اإلسهام بالحفاظ على الطاقة :تسهم عملٌاة إعاادة تادوٌر النفاٌاات اإللكترونٌاة وبشاكل واضاح فاً تاوفٌر
الطاقة؛ حٌث إن تكالٌف الطاقة المستخدمة فً عملٌة إعادة تدوٌر النفاٌاات اإللكترونٌاة بحثاا عان المعاادن
تكون أقل بكثٌر من تكلفة الطاقة عند عملٌة التنقٌب عن المعادن الخام ،فعلى سبٌل المثال نجد باؤن عملٌاة
إعادة تادوٌر األلمنٌاوم تحتاا لطاقاة أقال باـ  % 95مان الطاقاة المساتخدمة لتصانٌع األلمنٌاوم مان الماواد
الخام .األمر الذي ٌإدي إلى توفٌر حوالً  19ملٌون برمٌال نفاط سانوٌا ،أي ماا ٌكفاً لتاوفٌر المصاارٌف
السنوٌة الستهالك الكهرباء من قبل  18ملٌون أسرة.
واألمر ذاته ٌنطب على إعادة تدوٌر الحدٌد الذي ٌوفر حوالً  % 61من الطاقة المستخدمة للتنقٌاب عان
الحدٌد الخام ،وإعادة تدوٌر البالستٌك ٌوفر حوالً  % 71من الطاقة ،والزجا ٌوفر  % 41مان الطاقاة.
وتشٌر آخر الدراسات أن عملٌة إعادة تدوٌر النفاٌات اإللكترونٌة توفر سنوٌا من الطاقاة ماا مقادار 661
بلٌون وحدة حرارٌة برٌطانٌة  ،BTUأي ما ٌكفً لتغطٌة االستهالك السنوي من الطاقة لـ 6مالٌٌن منزل.
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وسوف نعرض فى هذا المبحث إلجراءات التخلص غٌر اآلمن النفاٌات اإللكترونٌة (المطلاب االول)
المواجهة التشرٌعٌة (المطلب الثالث ) .

المطلب االول  :التخلص غٌر اآلمن من النفاٌات اإللكترونٌة:
عملٌااة الااتخلص ماان النفاٌااات اإللكترونٌااة  17و الكهربابٌااة و معالجتهااا فااً بلاادان كالهنااـد و الصااٌن و
الباكستان تقع فً مجال مفتوح و تتسبب فً كوارث بٌبٌة خصوصا عناد حار النفاٌاات البالساتٌكٌة و ماا
تفرز من مواد سامة و حوامض ٌقع إلقابها فً البحٌرات بصفة عشوابٌة.
ولقد دقت منظمة  BANنواقٌس الخطر و لفتت اإلنتبا إلى نو؟ خاص من النفاٌات الخطٌارة أال وهاو
الحواسٌب ففً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌقاع إلقااء  51ملٌاون حاساوبا متقادماا سانوٌا  .إذا اعتبرناا أن
متوسط وزن حاسوب خاص ( أو شخصً )  32 :كا فإناه ٌحتاوي علاى  12725( :كا مان الرصااص ،
 51مع من المواد التالٌة  :الزرنٌ  ،الكروم  ،الكوبالت ،الزبب  6235 ،ك من الماواد البلساتٌكٌة الغٌار
قابلة للتحلٌل البٌولوجً ).
هااذا وتاازداد النفاٌااات اإللكترونٌااة ” ” e-déchetساانوٌا بنساابة  % 18و المنظمااات العالمٌااة تااتهم
الصااناعات األمرٌكٌااة باألساااس و ذلااك لاادعمها لقااانون حااول تصاادٌر هااذ المااواد علااى أنهااا نفاٌااات قابلااة
للمعالجاة .مان المعلاوم أن الوالٌاات المتحادة األمرٌكٌاة رفضات التوقٌاع علاى معاهادة  Bâleحاول تحدٌاد
النفاٌات و ترفض تحمٌل المسإولٌة على المنتجٌن و الصناعٌٌن  .فماـن ناحٌاة تمناع العدٌاد مان الوالٌاات
ككالٌفورنٌـاـا و  Massachusettsردم األنابٌاب الكاتودٌاة  Tubes cathodiquesو تسان وكالاة
حماٌة المحٌط  EPAقوانٌن جدٌدة تتعلا باالتخلص مان النفاٌاات و لكان بالمقابال ٌتواصال تصادٌر الماواد
السامة لبلادان الجناوب  .كماا ٌارفض بعاض الادول تحمال مساإولٌة الاتخلص مان الماواد الساامة أو وضاع
ورشات خاصة لتفكٌك القطع لذلك تبقى اآلالت اإللكترونٌة المتقادمة عند المساتهلك أو ٌقاع الاتخلص منهاا
بطار ملتوٌااة  .فتحاات غطااء إعانااة البلاادان الفقٌاارة ٌقاع تساالٌم مالٌااٌن الحواساٌب المتقادمااة إلااى البلاادان
الفقٌرة ” كهبة” لتجنب مصارٌف معالجتهاا ( مان  11إلاى  31دوالرا بالنسابة للحاساوب الواحاد ) .فباٌن
 % 51إلااى  % 81ماان النفاٌااات اإللكترونٌااة التااً ٌقااع تجمٌعهااا للمعالجااة فااً غاارب الوالٌااات المتحاادة
األمرٌكٌة تصدر إلى الصٌن.

 البٌبة مسإولٌة جماعٌة

" لنفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

،ثم نعرض للجهود الدولٌة فاى الاتخلص مان النفاٌاات اإللكترونٌاة (المطلاب الثاانى) ،ثام نتنااول إلجاراءات

12أيجذ لبعى " ,يخبؽش انُفبيبد االنكزشَٔيخ ٔانكيًيبئيخ ػهٗ اإلَغبٌ ٔانجيئخ " ,يٕلغ www.hanan4.wikispaces.com
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ثمة خطوات تتطلب جهدا بسٌطا منا كمواطنٌن ،لكنها تسهم الاى حاد بعٌاد فاً التخفٌاف مان مخااطر تلاوث
البٌبة عبر النفاٌات اإللكترونٌة.
من منا ال ٌملك نفاٌات إلكترونٌة وكهربابٌة ٌرٌد التخلص منها خصوصا أنها تحتاوي علاى ماواد كٌمٌابٌاة
سامة ومعادن خطٌرة ،وبالتالً ال ٌمكن رمٌها مع النفاٌات المنزلٌة.
أولى هذ الخطوات أن ٌتجاه كال ماواطن الاى تجمٌاع النفاٌاات الموجاودة فاً منزلاه ومدرساته ...ومان ثام
البحث عن أقرب موقع تدوٌر النفاٌات اإللكترونٌة الموجودة فً متاجر بٌع الكومبٌوتر بالتجزباة ،وتحدٌادا
فً المتاجر التً اتخذت إجراءات اإلنضمام الى حملة تدوٌر النفاٌات اإللكترونٌة ،حٌث ٌتم إٌاداعها تمهٌادا
لتدوٌرها ما ٌحد من تلوث البٌبة ومن األضرار التً تهدد صحتنا وسالمتنا.
وماان أجاال المحافظااة علااى بٌبااة ساالٌمة ٌتحااتم علااى كاال مااواطن مسااإول أن ٌخطااو خطااوة إضااافٌة قوامهااا
تشجٌع حملة تدوٌر النفاٌات اإللكترونٌة عبر نشر الوعً ضمن عابلته واألصدقاء ودعوتهم الى اإلنضامام
الى هذ الحملة ،ونشر الثقافة البٌبٌة فً المجتمع اللبنانً لتحقٌ التنمٌاة المساتدامة ،وإحاداث تغٌٌار فاً
سلوك المجتمعات المحلٌة للحفاظ على الساالمة البٌبٌاة وتعزٌاز الشاراكة ماع القطاا؟ الخااص لنجااح تنفٌاذ
التنمٌة البٌبٌة ،واعتماد تكنولوجٌا بٌبٌة سلٌمة إلدارة النفاٌات بمختلف أنواعها.

 مسإولٌة الشركات العمالقة
من الواضح أن حل مشكلة التخلص من النفاٌات اإللكترونٌة هو فً قٌاام الشاركات العمالقاة بإلغااء الماواد
الكٌمٌابٌة السامة من منتجاتها وتحسٌن برامج إعادة التدوٌر ،فالشاركات التاً تطارح فاً األساوا أحادث
الهواتف النقالة والحواسٌب الشخصٌة الزاهٌة الشكل ،تجناً أرباحاا هابلاة وبالتاالً فهاً مطالباة باعتمااد
المعاٌٌر البٌبٌة الوقابٌة والسالٌمة ال بتجاهلهاا ،وبوجاوب االعتمااد علاى تشارٌعات صاارمة لضامان إعاادة
تدوٌر كل تلك المنتجات بؤمان.
لقد دخلت المنتجات اإللكترونٌة فً لعبة ،تقوم خاللها الدول والشركات اإللكترونٌة العمالقة بتصدٌر القدٌم
لدٌها من األجهزة الى البلدان النامٌة ،ماا زاد كمٌاة هاذ األجهازة بمعادالت هابلاة وفااقم المشاكلة فاً هاذ
البلدان على نحو مخٌف خصوصا فً أفرٌقٌا وآسٌا.

 تدوٌر اإللكترونٌات
التدوٌر بشكل عام ،هو عمل من أعمال معالجة النفاٌات من أجل إنتا سلع جدٌادة ،باإلضاافة الاى أن هاذ
الطرٌقة السلٌمة فً معالجة النفاٌات اإللكترونٌة تساعد على التقلٌل من كمٌات النفاٌاات التاً تجماع عاادة
فً مكبات النفاٌات .وبالتالً فإنها طرٌقة تساعد علاى تقلٌال انبعااث الماواد الساامة فاً حاال تام دفان هاذ
األجهزة فً باطن األرض.
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التلوث فً أثناء هذ العملٌاة ،ومان العناصار الساامة ناذكر الرصااص ،الزجاا المساتخر مان الشاشاات،
غازات الكلورفلوركربون من الثالجات والبطارٌات.
فً ما ٌتعل بؤجهزة الكومبٌوتر ،إن الكاتود الموجود داخل أشعة أنابٌاب الشاشاات ٌحتاوي علاى عادد مان
المعادن الهامة كالرصاص والبارٌوم .األمر الاذي ٌحتاا الاى معرفاة مسابقة قبال التعامال ماع هاذ الماواد.
ٌضاف الى ذلك أن البالستٌك المعالج بمضاد اللهب ٌعتبر مشكلة إذا تسرب خالل عملٌة تدوٌر النفاٌات.
أما فاً ماا خاص المصاباح الكهرباابً ،فاإن أضاواء األنباوب تحتاوي علاى الزببا  ،كماا تساتخدم المكثفاات
المحتوٌة على ثنابً الفٌنٌل المتعدد الكلور واإلثنان ٌحتوٌان على درجة عالٌة من المواد السامة وبالتاالً
ٌنبغً إزالتهما بعناٌة.
وبالنسبة الى البطارٌات ،تحتوي هً اٌضا على مواد الزبب والكادٌوم والرصاص .وتتم إزالة هاذ الماواد
خااالل عملٌااة التكرٌاار كمااا ٌفضاال أن تااتم معالجااة البطارٌااات بطاار آمنااة لتجنااب تساارب المااواد فااً أثناااء
التدوٌر.
التفكٌكٌ :تم خالل هذ المرحلة تقسٌم كل المواد الى عدة أجزاء منها اإلطارات المعدنٌة وإمدادات الطاقاة،
لوحااات الاادوابر والبالسااتٌك ...وتشااكل إمكااان حفااظ القطااع القابلااة لإلصااالح خااالل هااذ العملٌااة مٌاازة هااذ
المرحلة.
•التقطٌع :تعالج قطع األجهزة مٌكانٌكٌا ،وتهادف هاذ العملٌاة الصاناعٌة الاى الحصاول علاى مركازات مان
المواد القابلة للتدوٌر وفصل المواد الخطٌرة .المصادر التقلٌدٌاة لهاذا الناو؟ مان النفاٌاات اإللكترونٌاة هاً
الطااواحٌن وفواصاال ماان التٌااارات المغنطٌسااٌة والتٌااارات الدوامٌااة ،حٌااث ٌااتم تصاافٌة الغااازات ومعالجااة
النفاٌات السابلة للحد من اآلثار البٌبٌاة السالبٌة .وٌفضال فصال الماواد المخلوطاة وتجرٌادها مان مكوناتهاا
الخطٌرة ،لٌتم فً ما بعد فرم األجزاء المتبقٌة ،ومعالجة المواد الناجمة عنها بعدة طر .
مثال على ذلك ،أن المواد المستخرجة من مصابٌح اإلنارة تازال بشاكل منفصال لتساهٌل اساتخدام مساحو
الفوسفور ،وأما األنابٌب الزجاجٌة فٌتم تمزٌقها ...فٌما ٌعاد تدوٌر البطارٌاات المنزلٌاة فاً مرافا خاصاة
وعلاى درجاات حارارة مرتفعاة حٌاث تفصال بطارٌاات  NI/CDقبال المعالجاة وتسالم الاى شاركات إعاادة
التدوٌر المختصة...
http://jesusch.yoo7.com/t106-topic
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•استخرا المواد السامة :وٌتم ذلك عبر إزالة العناصر السامة من النفاٌات اإللكترونٌة مع تجنب حصاول
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•التكرٌرٌ :شكل التكرٌر الخطوة األخٌرة فً عملٌة تدوٌر النفاٌات اإللكترونٌة ،فالحلول التقنٌة فاً تكرٌار
المواد الموجودة فً النفاٌات اإللكترونٌة متاوافرة مان دون تاؤثٌرات سالبٌة علاى البٌباة ،بحٌاث أن غالبٌاة
القطع بحاجة الى الكثٌر من العمل من أجل أن تبا؟ كماواد خاام ثانوٌاة ،أو أن ٌاتم الاتخلص منهاا فاً وقاع
التدوٌر النهابًٌ .جاب أن ٌراعاى خاالل عملٌاة التكرٌار وجاود ثالثاة ماواد ساامة هاً المعاادن والبالساتٌك
والزجا  ،إذ ٌتم فصل المعادن فً مصفاة كبٌرة باستخدام عملٌات مز كٌمٌابٌة ٌنتج عنها  17نوعاا مان
المعادن والفلزات ،أما بالنسابة الاى الماواد البالساتٌكٌة ،فاال ٌمكان إعاادة اساتخدامها ألنهاا غالباا ماا تكاون
ملوثة بمواد كٌمٌابٌة سامة .لذلك من الضروري فصل المواد البالساتٌكٌة وفا محتوٌاتهاا والتعامال معهاا
بشكل منفصل .وفً ما ٌخص المواد التً ال ٌمكن إعادة استخدامها فٌبنغً إعادة تدوٌرها.
وأمااا الزجااا فااٌمكن إعااادة تاادوٌر واسااتخدامه ماان جدٌااد ،نااذكر فااً هااذا الصاادد أن مصااانع تعنااى بإعااادة
التاادوٌر هااً قااادرة علااى اسااترداد الحدٌااد والمنغنٌااز والزنااك والزبب ا بحٌااث ٌااتم نقلهااا بؤمااان الااى مراف ا
التخلص منها.
أٌن تجدها

آثار وأخطار

مواد سامة

مٌكروٌف ،لوحات دوابر إلكترونٌة،

فً حال التعرّ ض لجرعات منخفضة لفترات طوٌلة

الزرنٌخ

عاكس التٌار ،محركات.

فإنها تحدث خلالً فً االتصال بٌن الخالٌا ،كما تحدث
مشاكل فً النمو .أمراض القلب ،سرطان وداء
السكري.

بطارٌات ،الهواتف الخلوٌة أو النقالة.

فقدان الكالسٌوم فً العظام ،آالم وهشاشة العظام ،فً
حالة اإلستنشاق :تلف الرئتٌن والوفاة.

مادة قوٌة تدخل فً صناعة البالستٌك.

تهٌج الجلد ،طفح جلدي.

الكروم

أسالك نحاسٌة ،لوحات دوابر

إلتهاب الحلق والرئتٌن ،تلف الكبد والكلى.

النحاس

إلكترونٌة.
كمبٌوتر ،شاشة التلفزٌون ،بطارٌات.

مجموعة كاملة من المشاكل الصحٌة :خلل فً النشاط

الرصاص

المعرفً واللفظً ،شلل ،غٌبوبة ،وموت.
البطارٌات القابلة إلعادة الشحن.

إذا كانت الجرعات عالٌة ،تؤدي الى أمراض

النٌكل

سرطانٌة.
الهواتف الخلوٌة أو النقالة.

إذا كانت الجرعة متكررة :هنالك خطر التعرّ ض
لمرض الـ( ARGYRIAبقع زرقاء ورمادٌة اللون
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الكادمٌوم

الفضة

على الجلد).
شاشات ،لوحات المفاتٌح ،الفؤرة،

فً حال الطمر فً األرض ،تنتشر المواد السامة فً

البالستٌك

المحمول ،مفتاح الـ.USB

األرض والمٌاه .وفً حال حرق البالستٌكٌ ،نتشر

البولٌفٌنٌل

ثانً أوكسٌد الكربون فً الهواء ،ملحقا ً الضرر فً

كلوراٌد

جهاز المناعة وٌسبب السرطان.
بطارٌات ،شاشات مسطحة ،عاكس

التعرّ ض على المدى القصٌر :إسهال ،تلف الرئتٌن،

التٌار.

الغثٌان والتقٌؤ.

الزئبق

على المدى الطوٌل :خلل فً الدماغ والكلى والجنٌن.
شكل ( )2اثر النفاٌات اإللكترونٌة
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التخزٌن :وهو ال ٌشكل حال ألنه ٌإخر الٌوم الذي ٌتم فٌه التخلص مان الجهااز اإللكتروناً بشاكل نهاابً،
كما ٌإدي الى التقلٌل من فرص إعادة استخدام هذ األجهزة بفعالٌة.
•الطمر أو الحر  :حٌث تختلط النفاٌات اإللكترونٌة بالنفاٌات المنزلٌاة وٌنتهاً األمار بهاا الاى المطاامر أو
المحار  ،وفً كال الحالتٌن فإنها تحدث تلوثا فً البٌبة.
•إعااادة اإلسااتخدام والتصاادٌرٌ :ااتم تصاادٌر آالف األجهاازة اإللكترونٌااة كاال عااام ،ماان حواسااٌب وهواتااف
وأجهزة منزلٌة الى البلدان النامٌة ،بهدف إعادة استخدامها أو إعادة تدوٌرها .فتدور األجزاء الكبارى مان
هذ األجهزة بطر غٌر سلٌمة وفً ساحات الخردة مما ٌإدي الى تلوث اإللكترونً
 بدابل آمنة للتخلص من المخلفات
لتحقٌ اإلدارة اآلمنة للمخلفات الكهربابٌة واإللكترونٌة ،وتالفً التؤثٌرات البٌبٌة والصحٌة لعملٌات
التخلص غٌر المنظم فً مواقع تفرٌ المخلفات الصلبة أو حرقها ،فإن االتجا المناسب ٌستند إلى تطبٌ
مبدأ ''الخفض وإعادة االستخدام والتدوٌر واالسترجا؟'' .وذلك من خالل إجراءات وأنشطة فنٌة متطورة
وتكنولوجٌا نظٌفة أثناء مرحلة التصنٌع واإلنتا  ،وأخرى بعد استخدام األجهزة .وٌدعم هذ األنشطة إطار
من التشرٌعات المالبمة والمساندة لسٌاسات محددة
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موصالت.

مادة تؤدي الى أمراض سرطانٌة.

البرٌلٌوم
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معدات وتكنولوجٌات عالٌة التقنٌة من البلدان المتقدمة.
وتفتقر الصٌن الى شبكة شاملة لجمع النفاٌات االلكترونٌة ،فضال عن المنافسة الرخٌصة من القطاا؟ غٌار
الرسمً ،ما عرقل انشاء مصانع متطورة العادة تدوٌرها .وفً المقابل ،نجح مشرو؟ تجرٌبً فً بنغالور
بالهند لتحسٌن عملٌات جمع النفاٌات االلكترونٌة وإدارتها.
واستنتج التقرٌر أن لدى البرازٌل وكولومبٌا والمكسٌك والمغارب وجناوب أفرٌقٌاا إمكاناات كبٌارة العتمااد
تكنولوجٌات متطاورة العاادة تادوٌر النفاٌاات االلكترونٌاة ،ألن القطاا؟ غٌار الرسامً لهاذ النفاٌاات صاغٌر
نسبٌا فً هذ البلدان .ولادى كٌنٌاا والبٌارو والسانغال وأوغنادا حالٌاا أحجاام منخفضاة نسابٌا مان النفاٌاات
االلكترونٌاة ،لكاان ٌحتماال أن تاازداد .وسااوف تسااتفٌد هااذ البلاادان األربعااة ماان بناااء القاادرات فااً مااا ٌاادعى
''تكنولوجٌات ما قبل المعالجة'' ،مثل التفكٌك الٌدوي.
ونصح الخبراء جمٌع البلدان باقامة ''مراكز متفوقة'' الدارة النفاٌاات االلكترونٌاة ،بالبنااء علاى مإسساات
قابمااة تعماال فااً مجااال اعااادة التاادوٌر وإدارة النفاٌااات .وتشاامل هااذ المإسسااات تلااك التااً تاادعمها األماام
المتحدة ،بما فاً ذلاك أكثار مان  41مركازا وطنٌاا لالنتاا األنظاف أسساتها منظماة األمام المتحادة للتنمٌاة
الصناعٌة (ٌونٌدو) ،والمراكز االقلٌمٌة التً تؤسست بموجب اتفاقٌة بازل للتحكم فً نقل النفاٌات الخطارة
عبر الحدود والتخلص منها.
صاادر تقرٌاار ''إعااادة التاادوٌر :ماان نفاٌااات إلكترونٌااة الااى مااوارد'' خااالل االجتماعااات التنسااٌقٌة المتزامنااة
ألطراف اتفاقٌات بازل وروتردام واستوكهولم فً بالً باندونٌسٌا خالل شباط (فبراٌر)  .2111وقد شارك
فً إعداد معهد  EMPAالسوٌسري ألبحاث علوم المواد ،ومجموعة  Umicoreالدولٌة العادة تادوٌر
النفاٌات االلكترونٌة بطرٌقة سلٌمة بٌبٌا ،وجامعة األمم المتحدة فً بون بؤلمانٌا ،وهً جزء من مجموعاة
الخبراء العالمٌٌن فً مبادرة  StEPلحل مشكلة النفاٌات االلكترونٌة.

المطلب الثانى  :الجهود الدولٌة فى التخلص من النفاٌات اإللكترونٌة
 أوضا؟ بلدان نموذجٌة
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ق ٌَّم الخبراء السٌاسات والمهارات وشبكات جمع النفاٌات وعملٌات اعادة التدوٌر غٌر الرسمٌة الحالٌة فً
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 11بلدا نامٌا نموذجٌا ،هً :الصٌن والهند فً آسٌا ،جنوب أفرٌقٌا وأوغندا والسنغال وكٌنٌا والمغرب فً
بطرٌقة مستدامة فً هذ البلدان.
وشملت البٌانات األجهزة المتولدة وطنٌا ،لكنهاا لام تشامل مساتوردات النفاٌاات القانونٌاة وغٌار القانونٌاة،
التااً هااً أساسااٌة فااً الهنااد والصااٌن وبلاادان أخاارى ذات اقتصااادات ناشاابة .وتاام تفصااٌل كمٌااات النفاٌااات
االلكترونٌة المتولدة سنوٌا فً كل بلد .على سبٌل المثال:
الصااٌن :تناااتج  511ألاااف طاان مااان البااارادات 123 ،ملٌااون طااان مااان التلفزٌونااات 311 ،ألاااف طااان مااان
الكومبٌوترات الشخصٌة.
الهنااد :أكثاار ماان  111ألااف طاان ماان الباارادات 275 ،ألااف طاان ماان التلفزٌونااات 562311 ،طاان ماان
الكومبٌوترات الشخصٌة 4711 ،طن من الطابعات 1711 ،طن من الهواتف الجوالة.
كولومبٌااا :نحااو  9111طاان ماان الباارادات ،أكثاار ماان  18ألااف طاان ماان التلفزٌونااات 6511 ،طاان ماان
الكومبٌوترات الشخصٌة 1311 ،طن من الطابعات 1211 ،طن من الهواتف الجوالة.
كٌنٌا 112411 :طن من البرادات 2811 ،طن من التلفزٌونات 2511 ،طن من الكومبٌوترات الشخصٌة،
 511طن من الطابعات 151 ،طنا من الهواتف الجوالة.
المغاارب 5211 :طاان ماان الباارادات 15 ،ألااف طاان ماان التلفزٌونااات 132511 ،طاان ماان الكومبٌااوترات
الشخصٌة 2711 ،طن من الطابعات 1711 ،طن من الهواتف الجوالة.
وأورد التقرٌر بٌانات حول المبٌعات الفردٌة لألجهزة الكهربابٌة واإللكترونٌة .فعلى سبٌل المثال ،تصدرت
جنوب أفرٌقٌا والمكسٌك مبٌعات الكومبٌوترات الشخصٌة ،بمعادل  24جهاازا لكال  1111شاخص .وتولاد
البرازٌل والمكسٌك والسنغال ،على مستوى الفرد ،نفاٌات إلكترونٌة من الكومبٌوترات الشخصٌة أكثر مان
البلدان األخرى التً شملها المسح.
 الصٌن تحارب التلوث اإللكترونً
أن الحكومة ستنشا ثالثة مراكز لمحارباة التلاوث االلكتروناً .وساتعمل المراكاز الثالثاة تحات إشاراف
وزارة االتصاالت الصٌنٌة ،وساتكون مساإولة عان فحاص المنتجاات االلكترونٌاة ،كماا ساتقٌم أبحاثاا حاول
تخاازٌن الطاقااة وإعااادة تاادوٌر اإلنتااا والااتخلص ماان النفاٌااات ،وسااتطب المراكااز الثالثااة أسااالٌب اإلدارة
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أفرٌقٌا ،البرازٌل وكولومبٌا والمكسٌك والبٌرو فً األمٌركتٌن .وحددوا خٌارات الدارة النفاٌات االلكترونٌة

الحكومٌة للسٌطرة على التلوث االلكترونً الناتج عن وسابل االتصال والمعلومات.
وتهدف هذ القوانٌن البٌبٌة فً القطا؟ االلكترونً ،التً اعتبرت رسمٌة منذ األول مان ماارس الماضاً،
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إلى زٌادة الحماٌة البٌبٌة عن طرٌا التخفٌاف مان اساتعمال بعاض الماواد الساامة والخطارة فاً المنتجاات
االلكترونٌة ،أو االستغناء عنها بالكامل.
ومااان المتوقاااع أن تصااادر الصاااٌن قانوناااا جدٌااادا فاااً أغساااطس المقبااالٌ ،فااارض علاااى مصااانعً األدوات
االلكترونٌة تقدٌم ضمانات بعدم تسرب المواد السامة من منتجاتها ،كما ستمنع بٌع الماواد المحتوٌاة علاى
الرصاص مع نهاٌة العام الحالً.
 النفاٌات اإللكترونٌة والدول النامٌة : 22

فً تقرٌر لمعهد موارد العاالم  World Resources Instituteتام تصانٌف النفاٌاات اإللكترونٌاة باٌن
أخطار عشاارة ملوثااات ٌعااانً منهااا العاالم فااً الوقاات الحاضاار ،وهااو ماا ٌمثاال تحاادٌات جسااٌمة أمااام الاادول
المتقدمة غٌر أن الدول النامٌة هً أشد ضررا خاصة وأن هذ الدول تقاوم باساتٌراد األجهازة األقال جاودة
واألرخص سعرا واألدنى فً مستوى مواصفاتها ،أو تلك المستخدمة ،وهاو ماا ٌاإثر علاى هاذ الادول مان
استنزاف مستمر القتصادها ،وتدمٌر البٌبة بجباال نفاٌاتهاا وعجزهاا عان تجمٌعهاا واساتحالة قادرتها علاى
إعادة تصنٌعها.
شكل  :1خارطة الدول األكثر انتاجا للنفاٌات اإللكترونٌة فً العالم2112 ،م

23

وأشار تقرٌر صادر عن منظمة برنامج البٌبة التابع لألمم المتحدة إلى أن معظم الشركات المنتجة لألجهزة
اإللكترونٌة تقوم بالتخلص من نفاٌاتها فً دول أفرٌقٌة ،وأضاف التقرٌار أن اختٌاار القاارة السامراء لاردم
تلااك النفاٌااات جاااء بعااد أن قاماات دول آسااٌوٌة مثاال الصااٌن والهنااد بفاارض قٌااود مشااددة علااى دخااول تلااك
األجهزة المتقادمة والمنتهٌة صالحٌاتها إلٌها ،خاصة بعد الحملة التاً قامات بهاا منظماة الساالم األخضار
)(Green Peaceالمعنٌااة بحماٌااة البٌبااة ضااد نقاال النفاٌااات اإللكترونٌااة األمرٌكٌااة إلااى الصااٌن ،حٌااث
أوضحت المنظمة إن عماال صٌنٌٌن ٌقوماون بتاذوٌب بعاض الماواد المعدنٌاة بهادف الحصاول علاى الاذهب
الذي ٌعتقد أنه ٌدخل فً تركٌب اللوحات اإللكترونٌة ) (motherboardفً الكومبٌوتر .

88ساجغ ايؼب  :ثحش ثؼُٕاٌ " انزهٕس االنكزشَٔٗ آنيبد انٕلبيخ ٔانحًبيخ ٔانزحٕل انٗ انزكُٕنٕجيبانُظيفخ " ,اػذاد انجبحضخ/
ايم فٕصٖ احًذ ,يُشٕس ثًجهخ انذساعبد ٔانجحٕس انمبََٕيخ  ,ػذد يبسط  , 8112ثحش ثؼُٕاٌ " آنيبد فؼبنخ نًٕاجٓخ
يخبؽش االيٍ انفكشٖ "" ,اػذاد انجبحضخ /ايم فٕصٖ احًذ  ,اثشيم  8112انًإرًش انمٕيٗ االٔل نجبيؼخ انضلبصيك
83أيجذ لبعى " ,يخبؽش انُفبيبد االنكزشَٔيخ ٔانكيًيبئيخ ػهٗ اإلَغبٌ ٔانجيئخ " ,يٕلغ www.hanan4.wikispaces.com
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موقف ٌعض الدول العربٌة من قضٌة المخلفات االلكترونٌة

24

:

وسااورٌة وأجمعااوا ان ٌسااهموا بشااكل اٌجااابً فااى مسااؤلة النفاٌااات اإللكترونٌااة كمااواطنٌن مساابولٌن بٌبٌااا
وطرح ما لدٌهم من أفكار ومقترحات بنااءة وعقاد الماإتمرات لوضاع عاال للنفاٌاات اإللكترونٌاة ،وتاوفٌر
مراكز أو مصانع ٌتم من خاللها تقلٌص حجم هذ المخلفاات اإللكترونٌاة مان خاالل االساتفادة منهاا بإعاادة
تدوٌرها.و من المشاكل التى تواجه إدارة النفاٌات الخطرة فى مصر

26

عدم توافر بٌاناات كاملاة عان كمٌاة

وخصابص النفاٌات اإللكترونٌةالمخلفات الخطرة- .عدم توافر نظم ومراف وبنٌة أساسٌة لمعالجة النفاٌات
الخطرة منها بطرٌقة بٌبٌة سلٌمة أو إعادة تدوٌرها-.عدم كفاٌة معامل االختباارات المتخصصاة والمعتمادة
إلجراء االختبارات وتحدٌد المخاطر الصحٌة والبٌبٌة التى ٌمكن أن تنجم عن تاداول هاذ المخلفاات-.نقاص
الوعً الالزم عن هذ المخلفات وطر التعامل اآلمن معها- .خلط المخلفات الخطرة مع المخلفات األخارى
وعدم وجود نظم مستقلة-.عزوف القطا؟ الخاص عان الادخول فاى مجاال إدارة المخلفاات الخطارة .كماا ان
الجهااود التااً تماات فااً هااذا المجااال محاادودة جاادا .فقااد  ،قاماات إحاادى شااركات الهاااتف المحمااول بتجمٌااع
بطارٌات الهواتف المستهلكة فً السو المصرٌة إلعادة تدوٌرها فً برٌطانٌا ،بالتعاون مع شاركة ''فاون
باك'' ،التً تقوم أٌضا بتجمٌع األجزاء الصالحة من آالت التصاوٌر والطباعاة وإعاادة شاحنها للشاركة األم
فً الخار  .وقد بدأت شركة ''اتصاالت'' االماراتٌة مإخرا مبادرة السترجا؟ وتصدٌر الهواتاف المحمولاة
بهدف تدوٌرها.
 وضع النفاٌات االلكترونٌة فً المغرب
بحسب نتابج التحلٌل الذي أجرا الباحثان العٌساوي
وروشا عام  2118وتم اعتماد فً تقرٌر برنامج
األمم المتحدة للبٌبة بشؤن النفاٌات االلكترونٌة ،تم
تحدٌد نقاط القوة والضعف فً الوضع الحالً فً
المغرب .فعلى الصعٌدٌن السٌاسً والتشرٌعً ،ال
توجد حالٌا قوانٌن محددة تتعل بالنفاٌات
 84د/أيم حغيٍ ػهٗ ,جبيؼخ انضلبصيك  ,د .عًيّ ئعًبػيم لبيذ -كهيخ انُٓذعخ -انجبيؼخ انحذيضخ ,يُبيش8118
https://platform.almanhal.com/Files/2/13305
 85االرحبد-االٔسٔثي-يذػى-يششٔػب-نجبحش-اسدَي--في-رذٔيش-انُفبيبد-االنكزشَٔيخ:
http://alrai.com/article/10385092
 86ساجغ فٗ رنك ايؼب  :انُفبيبد اإلنكزشَٔيخ ..كُض يؼشثّ اإلًْبل  ,كزت/خبنذ انطٕاة  ,األسثؼبء َٕ/82فًجش- 8112/
 13:34ص http://www.albawabhnews.com/2825423
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ماان هاااذ الاادول العربٌاااة :اإلماااارات ،الكوٌاات ،العااارا  ،الرٌاااض ،الاااٌمن ،الجزابااار،االردن، 25
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االلكترونٌة ،لكن القانون رقم  11ـ  28حول ادارة النفاٌات والتخلص منها ٌمكن أن ٌفضً الى مرسوم
ٌنطب علٌها تحدٌدا .وٌوجد إطار مإسساتً قوي لقطا؟ التجارة الدولٌة ٌمكن ادخال سٌاسة النفاٌات
االلكترونٌة ضمنه.
وهناك أٌضا برامج اجتماعٌة قوٌة لدعم القطا؟ غٌر الرسمً الذي ٌهٌمن على إعادة تدوٌر النفاٌات
االلكترونٌة .وقد سجلت عملٌات خطرة مثل الحر فً فضاء مكشوف .وتظهر للعٌان المبادرات الرسمٌة
األولى العادة التدوٌر ،لكنها تحتا الى تموٌل ودعم تقنً .وال تتوافر بنٌة تحتٌة للتخلص من األجزاء
الخطرة.
المدورون جمٌع التكالٌف ،بما فً ذلك الجمع والنقل والتخلص من األجزاء
وفً ما ٌتعل بالتموٌلٌ ،تحمل
ِّ
الخطرة .وال ٌوجد تموٌل مضمون لعملٌات اعادة تدوٌر األجزاء غٌر المربحة.

 النفاٌااااااات اإللكترونٌاااااااة فااااااً الساااااااعودٌة ومهماااااااات إعااااااادة التااااااادوٌر حجمهاااااااا ٌقاااااادر بثالثاااااااة مالٌاااااااٌن
طن سنوٌا
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:

مع توسع نطا االستهالك لألجهزة اإللكترونٌة فً السعودٌة ،ازداد حجم النفاٌات اإللكترونٌة التً تخلفها
منشآت القطاعٌن الحكومً والخاص ،وكذلك التً ٌنتجها األفراد.
تعد السعودٌة من أكبر المنتجٌن للنفاٌات اإللكترونٌة على مستوى العالم واألولى فً الشر األوسط ،وأشار
إلى أن آخر إحصابٌة تظهر أن حجم النفاٌات اإللكترونٌة فً السعودٌة ٌقدر بنحو  3مالٌٌن طنٌ .ؤتً ذلاك
فً حٌن رصدت السعودٌة فً رإٌتهاا  2131أكثار مان  51ملٌاار دوالر مان أجال المحافظاة علاى البٌباة،
وصون مكتسباتها فً الخطط التنموٌة.
 -الخرطوم تنسٌ مشترك

28

ومن جانبه اجتمع ربٌس المجلس األعلاى للبٌباة بوالٌاة الخرطاوم اللاواء عمار نمار بااإلدارة العاماة لنٌاباة
حماٌة المستهلك ،بربٌس نٌاباة المساتهلك موالناا ماجادة الطااهر ،ومادٌر مباحاث حماٌاة المساتهلك العمٌاد
أحمد عثمان ،وتام بحاث التعااون المشاترك فاً ضاوء قاانون البٌباة الجدٌاد الاذي تمات اجازتاة أخٌارا ،وتام
االتفااا علااى تكااوٌن مجلااس تنسااٌقً ٌضاام تٌمااا فنٌااا ماان االختصاصااٌٌن واإلدارٌااٌن ماان كاال الجهااات ذات
الصلة ،باالضافة الى التاٌم األمناً مان شارطة بٌبٌاة ومباحاث وامان لضامان انفااذ القاانون بشاكل إٌجاابً،
وٌذكر ان نٌابة المستهلك ستسهم فً مإتمر البٌبة االول القادم بتقدٌم الورقة القانونٌة حول البٌبة.

82https://aawsat.com/home/article/1186661/%D8%A7%D9%84%D9%86%انذيبو :ئيًبٌ انخطبف ,
االصُيٍ  11 -جًبدٖ اآلخشح ْ 1432ـ  86 -فجشايش  8112يـ سلى انؼذد [ ]14335
https://jihadbinaa.org.lb/essaydetails.php?eid=735&cid=634#.WsjYlIjFLtQ 82
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المطلب الثالث  :إجراءات المواجهة التشرٌعٌة للتخلص من النفاٌات اإللكترونٌة

29:

تتلخص أهم أسباب عدم كفاٌة التشرٌعات البٌبٌة فٌما ٌلً:
عاادم مرونااة التشاارٌعات المعمااول بهااا بالشااكل الااذي ٌالباام التطااور الساارٌع فااً الجوانااب الحٌاتٌااة
المختلفااة التااً أدت إلااى إحااداث تااؤثٌرات واسااعة ومتنوعااة علااى األنشااطة البٌبٌااة ،ممااا ٌقتضااً إٌجاااد
معالجات قانونٌة مالبمة ومتطورة ومرنة.
ازدواجٌااة النصااوص المتعلقااة بالبٌبااة  ،ومااا ٌنشااؤ عاان ذلااك ماان عاادم الوضااوح فااً إعتماااد الاانص
الواجب التطبٌ .
ازدواجٌة عمال المإسساات المختصاة بشاإون البٌباة ،وماا ٌنشاؤ عان ذلاك مان تاداخل وتنااز؟ فاً
اإلختصاصات  ،سواء فً مجال اإلشراف والرقابة أو التنفٌذ .
عدم مالءمة العقوبات التً تضمنتها النصوص التشرٌعٌة ،حٌث أنها ال تتمتع بقوة الرد؟ الموازٌة
لحجم المخالفات المتعلقة بالبٌبة .
عدم تناول النصوص لكثٌر من المستجدات الهامة المتصلة بالبٌبة .
غٌاب اإلستقاللٌة فً عمل المإسسات المسإولة عن شإون البٌبة ،حٌث أنهاا ال تعمال علاى البعاد
البٌبً فقط بل ترتبط بنشاطات حكومٌة أخرى تؤخذ الكثٌر من جهدها ووقت عملها .
غٌااب الكاوادر المتخصصاة فاً العماال البٌباً فاً المإسساات المعنٌااة باإدارة شاإون البٌباة  ،ممااا
ٌفقدها المرجعٌة العلمٌة واإلدارٌة .
افتقار األجهزة المسإولة عن شاإون البٌباة إلاى صاالحٌة الرقاباة علاى عمال المإسساات  ،ساواء
العامة او الخاصة أو األهلٌة الالزمة لمتابعة تطبٌ وإنفاذ النصوص التشرٌعٌة المتعلقة بالبٌبة .
الفر؟ الثانى  :إجراءات المواجهة التشرٌعٌة
اوال  :على مستوى القانون الدولى
قبل إبرام إتفاقٌة ” بال ” كانت البلدان النامٌة تارتبط ماع البلادان الصاناعٌة باتفاقٌاات ثنابٌاة تمكان
هذ األخٌرة من تصدٌر نفاٌاتها إلى بلدان الجنوب وهذ اإلتفاقٌات غالبا ما كانت مشوبة بالغموض.
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الفر؟ االول :أسباب عدم كفاٌة التشرٌعات البٌبٌة

82ساجغ ايؼب  :ثحش ثؼُٕاٌ " انزهٕس االنكزشَٔٗ آنيبد انٕلبيخ ٔانحًبيخ ٔانزحٕل انٗ انزكُٕنٕجيبانُظيفخ " ,اػذاد انجبحضخ/
ايم فٕصٖ احًذ ,يُشٕس ثًجهخ انذساعبد ٔانجحٕس انمبََٕيخ  ,ػذد يبسط  , 8112ثحش ثؼُٕاٌ " آنيبد فؼبنخ نًٕاجٓخ
يخبؽش االيٍ انفكشٖ "" ,اػذاد انجبحضخ /ايم فٕصٖ احًذ  ,اثشيم  8112انًإرًش انمٕيٗ االٔل نجبيؼخ انضلبصيك
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فً سنة  1988عرف العالم فضٌحة البااخرة ” زنوبٌاا” الحاملاة لاـ  21ألاف طان مان النفاٌاات الساامة و
التً رفضت كل البلدان إفرا حمولتها فظلت تجوب البحار لمدة شهرٌن لتعود إلى نقطة انطالقها بإٌطالٌا
.
على إثر هذ الفضٌحة ظهارت للوجاود منظماة اإلتفاا األوروباً حــــــــــاـول المحاٌط ) ( E.E.Eو قامات
بفضح عملٌات تجارٌة مشبوهة تنظمها شركات واجهـــــــــــــــة ) ( Sociétés écransتصدر نٌابة عن
مإسسات عالمٌة كبرى النفاٌات الخطٌرة للبلدان النامٌة .تحركت األمم المتحدة بآتجا إٌقاف هاذ التجاارة
بوضعها المعاهدة ” بال ) ” ( Baleحول مراقبة حركة نقل النفاٌات بٌن الحــــــــدود و البلدان و ذلك فاً
سنة  1989و قد أصبحت حٌاز التنفٌاذ فاً مااي  1992بعاد إجاراء تحاوٌرات عدٌادة علٌهاا .الزالات هاذ
اإلتفاقٌااة محاال خااالف بااٌن المنتجااٌن والسٌــــااـاسٌٌن و تتعل ا هااذ الخالفااات بتوضااٌح قواعااد السااالمة و
شفافٌة نقل هذ المواد عبر الحدود و ضامان عادم تسابب ذلاك فاً انعكاساات سالبٌة علاى المحاٌط وصاحة
اإلنسان كما تتعل أٌضا بكمٌة النفاٌات المنتجة والتً تخص كل بلد ومإسسة.
تعرٌاف النفاٌاات ٌخضااع إلاى التصانٌف الااذي وضاعته منظمااة  OCDEو ٌساتند إلااى القاانون الااداخلً و
الخاااص بكاال بلااد .المإسسااات الصااناعٌة تتجنااب مصااطلح النفاٌااة وتعوضااه بااـ ” مااواد أولٌااة محولااة ”
Matières premières secondairesللهروب من أحكام اإلتفاقٌة ( التً تستثنً النفاٌات النووٌة
) .من المسإول عن النفاٌات هل هو المنتج أم الناقل أم مرو المنتو أم المإسساة التجارٌاة الوساٌطة
أم مسااإول وحاادة المعالجــــــــــــــــــااـة ) ( Recyclageأم الدولااة المااوردة أم كاال هااإالء مجتمعااون
المسإولٌة واضحة بالنسبة للنفاٌات التً تنتجها المإسسة بصفة مباشرة وفاً موقاع اإلنتاا و لكان مااذا
نقااول عاان الثالجااات و آالت الطااب و األفااران الكهربابٌااة و آالت الكـــــااـً وآالت الحالقااة و الحاسااوب و
الهاتف الجوال و غٌرها من المواد اإللكترونٌة و التً ٌضطر المستهلك إللقابها بعد مدة من الزمن.
لقد وقع تبنً مبدأ منع تصدٌر النفاٌات من بلد إلى آخر سنة  1994وهو ٌخص النفاٌات النهابٌاة أي تلاك
التً ال تخضع للمعالجة أما النفاٌات التً ٌمكن أن تصلح أجزاء منها أو معالجتهاا و اساتخرا ماواد منهاا
فلقد أصابحت هاً األخٌارة معنٌاة بهاذا القارار ابتاداءا مان نهاٌاة  . 1997لكان هاذا ٌفتارض إٌجااد مواقاع
لمعالجة المواد اإللكترونٌاة داخال البلادان الصاناعٌة .فاً سانة  1997قادر إنتاا أوروباا وحادها (الساو
األوروبٌااة المشااتركة ) ماان النفاٌااات بااـ  31ملٌااون طاان و الحااال أن القاادرة علااى معالجتهااا ال تتجاااوز 11
مالٌٌن طن ! ما الحل إذن كٌف الهروب من أحكام و معاهدة “بال” الحل ٌكمن فً نقل مواقع اإلنتاا
Délocalisation.وحدات اإلنتا تنتصاب فاً بلادان العاالم الثالاث إماا مباشارة أو مان خاالل المناولاة
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Sous-traitance.

اتفاقٌة “بال” تفرض وجود وحدات تصرٌف قرٌبة من موقع اإلنتا داخل البلاد المناتج وتلازم الصاناعٌٌن
بتحدٌد إنتااجهم مان النفاٌاات إلاى مساتوا األدناى و تطالاب كال ماورد بالحصاول علاى تارخٌص كتاابً مان
السلط المعنٌة كما تحث على تصدٌر تكنولوجٌا ” نظٌفة” .
معالجة طن من النفاٌات ٌتطلب ما ٌقارب الـ 511دوالرا بٌنماا تقادر كلفاة تصدٌـــاـرها باـ  81دوالر للطان
الواحد.
العدٌاد مان القارارات التوجٌهٌاة األوروبٌاة  Directrivesتعمال علاى تحدٌاد كمٌاة النفاٌاات المتراكماة و
تدعو إلى التخفٌض من استعمال الماواد الساامة فاً اآلالت اإللكترونٌاة التاً ساتمنع منعاا باتاا إبتاداءا مان
سنة  ( 2116الرصاص  ،الزنب  ،الكروم السداسً ) مع الحث علاى إٌجااد حلاول بدٌلاة و ٌقادر البرلماان
األوروبااً أن نساابة معالجااة اآلالت اإللكترونٌااة سٌصاال إلااى مااا بااٌن  % 61إلااى  % 91بداٌااة ماان ساانة
.2115
أخٌاارا نااذكر بااؤن العدٌااد ماان البلاادان لاام توقااع علااى اتفاقٌااة ” بااال” علااى ساابٌل المثااال الوالٌااات المتحاادة
األمرٌكٌة لعدم قبولها بالمعاٌٌر و المقاٌٌس التً تعتمدها هذ اإلتفاقٌة.
تقرٌر منظمة األمم المتحدة و باألخص لجنة حقو اإلنسان ٌشٌر أن معالجة النفاٌات الخطٌرة ٌمثل واحدة
من بٌن النشاطات الصناعٌة األكثار تلوٌثاا للمحاٌط و أن هاذ النفاٌاات تصادر غالباا إلاى البلادان النامٌاة أو
أوروبا الشرقٌة .
 اتفاقٌة بازل بشؤن التحكم فى نقل النفاٌات الخطرة واتخلص منها عبر الحدود :
ظلت إدارة النفاٌات الخطرة بندا فً جدول األعمال البٌبً الدولً منذ أوابل الثمانٌنات،
حٌث أدرجت فً عام  1981باعتبارها أحد مجاالت ثالثة ذات أولوٌة فً برنامج مونتفٌدٌو
األول بشؤن القانون البٌبً ،التابع لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة )برنامج البٌبة( .وفً  22آذار/
مارس  ، 1989اعتمد مإتمر المفوضٌن المعقود فً بازل ،سوٌسرا ،فً اتفاقٌة بازل بشؤن التحكم
فً نقل النفاٌات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ،وذلك استجابة الحتجاجات الجمهور بعد
أن اكتشفت فً الثمانٌنات ،فً أفرٌقٌا وأجزاء أخرى من العالم النامً ،مخلفات نفاٌات سامة

" لنفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

إذن تصدر المشاكل المترتبة عن النفاٌات إلى البلدان النامٌة.

مستوردة من الخار  .ودخلت االتفاقٌة حٌز النفاذ فً  5أٌار/ماٌو  ، 1992وبل عدد أطرافها 175
طرفا فً  1كانون الثانًٌ/ناٌر .2111
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والهدف العام التفاقٌة بازل هو حماٌة صحة البشر والبٌبة من أضرار النفاٌات الخطرة.
وٌشمل نطا تطبٌقها طابفة واسعة من النفاٌات تعرف بؤنها "نفاٌات خطرة" على أساس أصلها
و/أو تكوٌنها وخصابصها )المادة  1والمرفقات األول والثالث والثامن والتاسع( ،فضال عن نوعٌن
من النفاٌات ٌعرفان بؤنهما "نفاٌات أخرى" )النفاٌات المنزلٌة ورماد المحار ؛ المادة  1والمرف
الثانً( .وتتمحور أحكام االتفاقٌة حول األهداف الربٌسٌة التالٌة ‟1 „ :الحد من تولٌد النفاٌات
الخطرة وتعزٌز اإلدارة السلٌمة بٌبٌا للنفاٌات الخطرة ،أٌنما كان مكان التخلص منها؛ „  ‟2تقٌٌد
نقل النفاٌات الخطرة عبر الحدود إال حٌثما ٌعتبر متوافقا مع مبادئ اإلدارة السلٌمة بٌبٌا؛
’‘ 3إطار تنظٌمً ٌطب على الحاالت التً ٌكون فٌها النقل عبر الحدود مسموحا به.
وشهدت االتفاقٌة ،منذ اعتمادها ،عددا من التطورات الهامة .فقد اعتمد االجتما؟ الثالث
لمإتمر األطراف فً عام  1995تعدٌل اتفاقٌة نقل النفاٌات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها
")التعدٌل الخاص بالحظر"( .وٌنص هذا التعدٌل على حظر تصدٌر جمٌع النفاٌات الخطرة
التً تشملها االتفاقٌة والمقصود التخلص النهابً منها أو إعادة استعمالها أو إعادة تدوٌرها أو
استرجاعها ،من الدول المدرجة فً الملح السابع من االتفاقٌة )األطراف والدول األخرى األعضاء
فً منظمة التعاون والتنمٌة فً المٌدان االقتصادي ،والمفوضٌة األوروبٌة ،ولختنشتاٌن( إلى جمٌع
البلدان األخرى .وبحلول  1كانون الثانًٌ/ناٌر  ، 2111لم ٌكن التعدٌل الخاص بالحظر قد دخل
حٌز النفاذ بعد .ومن ثم تزاٌدت أهمٌة التحدي المتمثل فً حماٌة البلدان الضعٌفة من واردات
النفاٌات الخطرة غٌر المرغوب فٌها ،وعدم استبعاد استٌراد النفاٌات التً تعتبر مواد خام ثانوٌة
ق ٌِّمة إلى البلدان التً تستطٌع إدارتها بطرٌقة سلٌمة بٌبٌا فً الوقت نفسه .وبدأت مناقشات
غٌر رسمٌة فً مإتمر األطراف التاسع المعقود فً عام  2118لتحدٌد وسٌلة ٌتسنى بها بدء نفاذ
التعدٌل الخاص بالحظر مع معالجة شواغل جمٌع البلدان واحتٌاجاتها فً هذا السٌا .
وقد اعتمد مإتمر األطراف الرابع المعقود فً عام  1998المرفقٌن الثامن والتاسع لالتفاقٌة،
اللذٌن ٌقدمان مزٌدا من التفصٌل بشؤن النفاٌات التً تنظمها االتفاقٌة على النحو الوارد فً
الملحقٌن األول والثالث.
واعتمد مإتمر األطراف الخامس المعقود فً عام  1999بروتوكول بازل بشؤن المسإولٌة
والتعوٌض عن الضرر الناجم عن نقل النفاٌات الخطرة وغٌرها من النفاٌات والتخلص منها عبر
الحدود .وٌنظم بروتوكول بازل المسإولٌة المدنٌة عن الضرر الناجم عن نقل النفاٌات الخطرة
وغٌرها من النفاٌات عبر الحدود ،بما فً ذلك الحوادث التً تقع نتٌجة لالتجار غٌر المشرو؟.
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وبحلول  1كانون الثانًٌ/ناٌر  ، 2111لم ٌكن بروتوكول بازل قد دخل حٌز النفاذ بعد .وقد واف
دخول البروتوكول حٌز النفاذ .وواف مإتمر األطراف السادس المعقود فً عام  2112على المبادئ
التوجٌهٌة المإقتة لتنفٌذ المقرر  32 /5بشؤن توسٌع نطا الصندو االستبمانً للتعاون التقنً.
وأنشؤ مإتمر األطراف السادس ،المعقود فً جنٌف فً عام  ، 2112لجنة إلدارة آلٌة تعزٌز
التنفٌذ واالمتثال .والهدف من هذ اآللٌة هو مساعدة األطراف على االمتثال اللتزاماتها بموجب
االتفاقٌة ،وتسهٌل وتعزٌز ورصد تنفٌذ االلتزامات المترتبة على االتفاقٌة واالمتثال لها والسعً
إلى ضمان ذلك التنفٌذ واالمتثال .وهذ اآللٌة ذات طابع غٌر تصادمً وشفافة وفعالة من حٌث
التكلفة ووقابٌة ،كما أنها بسٌطة ومرنة وغٌر ملزمة وموجهة صوب مساعدة األطراف على تنفٌذ
أحكام اتفاقٌة بازل.
ومن أهم مساهمات اتفاقٌة بازل على مدى السنوات العشرٌن الماضٌة استحداث عدد
كبٌر من األدوات الخاصة بالسٌاسات ،ذات الطابع غٌر الملزم .ففً إطار االتفاقٌة ،وضعت أفرقة
خبراء تقنٌة حكومٌة مجموعة كبٌرة من المبادئ التوجٌهٌة التقنٌة بشؤن إدارة دورة نفاٌات
محددة ،وواف علٌها مإتمر األطراف .وكان المقصود من هذ الصكوك غٌر الملزمة أن تستخدمها
الحكومات على جمٌع المستوٌات ،فضال عن أصحاب المصلحة اآلخرٌن ،لتوفٌر التوجٌه العملً،
بما ٌسهل إدارة تٌارات النفاٌات ذات الصلة.
وفً عام  2112اعتمد مإتمر األطراف السادس الخطة االستراتٌجٌة لتنفٌذ اتفاقٌة بازل
للفترة من  2112إلى  ، 2111وتهدف إلى مساعدة البلدان النامٌة والبلدان التً تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالٌة على تنفٌذ أحكام االتفاقٌة .ومنذ ذلك الحٌن تم تنفٌذ العدٌد من المشارٌع
الوطنٌة واإلقلٌمٌة لبناء القدرات والتدرٌب ،فً إطار الخطة االستراتٌجٌة وبمساعدة من األمانة
والمراكز اإلقلٌمٌة التفاقٌة بازل .وٌتوقع أن ٌعتمد مإتمر األطراف العاشر الذي سٌعقد فً تشرٌن
األول/أكتوبر  ، 2111إطارا استراتٌجٌا جدٌدا للفترة من  2111إلى ٌ ، 2121حدد أهداف االتفاقٌة
وأولوٌاتها األساسٌة فً العقد المعنً ،آخذا فً االعتبار التغٌرات التً حدثت منذ اعتمادها.
وأنشؤ مإتمر األطراف السادس أٌضا برنامجا للشراكة مع قطاعً األعمال والصناعة .وفً
إطار هذا البرنامج ،أطلقت حتى اآلن بنجاح شراكتان بٌن القطاعٌن العام والخاص ،تهدف كلتاهما
إلى وضع مبادئ توجٌهٌة تقنٌة محددة ،تستخدمها السلطات والصناعات ذات الصلة للتعامل
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المندوبون فً مإتمر األطراف الخامس أٌضا على ترتٌب مإقت لمعالجة الحاالت الطاربة إلى حٌن

مع األجهزة اإللكترونٌة عند انتهاء عمرها االفتراضً وإلدارة النفاٌات اإللكترونٌة ،وإلى بدء مشارٌع
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تجرٌبٌة قطرٌة فً هذا الصدد تشارك فٌها الشركات .وبٌن عامً  2113و  ، 2118وضعت مبادرة
الشراكة المعنٌة بالهواتف النقالة مبادئ توجٌهٌة لكل مرحلة من مراحل إدارة الهواتف النقالة
عند انتهاء عمرها االفتراضً ،وٌجري استخدام هذ المبادئ التوجٌهٌة حالٌا فً المراف ذات
الصلة .وشهد عام  2118قٌام مإتمر األطراف التاسع باستهالل الشراكة من أجل العمل بشؤن
المعدات الحاسوبٌة .وبناء على الخبرة المكتسبة من مبادرة الشراكة المعنٌة بالهواتف النقالة،
تعمل الشراكة من أجل العمل بشؤن المعدات الحاسوبٌة على االرتقاء باإلدارة السلٌمة بٌبٌا
للمعدات الحاسوبٌة المستعملة التً انتهى عمرها االفتراضً.
وقد أكد إعالن بالً بشؤن إدارة النفاٌات من أجل صحة البشر وسبل عٌشهم ،الذي
اعتمد مإتمر األطراف التاسع فً عام  ، 2118على الصعٌد السٌاسً ،أن النفاٌات ،إذا لم تتم إدارتها
بطرٌقة مؤمونة وسلٌمة بٌبٌا ،قد تكون لها عواقب خطٌرة على البٌبة وصحة البشر وسبل العٌ
المستدامة .ومنذ ذلك الحٌن أٌدت منظمات دولٌة أخرى االلتزامات التً اتف علٌها الوزراء فً
إعالن بالً والمتمثلة فً منع النقل غٌر المشرو؟ للنفاٌات الخطرة عبر الحدود ،والتقلٌل إلى الحد
األدنى من تولٌد النفاٌات الخطرة ،وتعزٌز اإلدارة المؤمونة والسلٌمة بٌبٌا للنفاٌات داخل كل بلد.
وعلى إثر مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبٌبة/المنتدى البٌبً الوزاري العالمً فً عام ، 2119
شددت جمعٌة الصحة العالمٌة فً أٌار/ماٌو  2111ومجلس حقو اإلنسان فً حزٌرانٌ/ونٌه
2010على الصلة بٌن النفاٌات السامة والصحة البشرٌة والتمتع بحقو اإلنسان.
ومإخرا ،ارتقت إدارة المواد الكٌمٌابٌة الخطرة والنفاٌات الخطرة إلى مرتبة أعلى فً جدول
األعمال السٌاسً الدولً فً سٌا اإلدارة البٌبٌة .وٌعود الفضل الكبٌر فً ذلك إلى ما أصبح ٌعرف
باسم عملٌة "التآزر" بٌن اتفاقٌة بازل واتفاقٌة روتردام لتطبٌ إجراء الموافقة المسبقة عن علم
على مواد كٌمٌابٌة ومبٌدات آفات خطرة معٌنة متداولة فً التجارة الدولٌة واتفاقٌة استكهولم
توجت عدة سنوات من المداوالت فً إطار عملٌة قادتها
المتعلقة بالملوثات العضوٌة الثابتة .وقد ِّ
األطراف ،باالجتماعات االستثنابٌة المتزامنة الناجحة لمإتمرات األطراف فً اتفاقٌات بازل وروتردام
واستكهولم التً عقدت فً بالً من  22إلى  24شباط/فبراٌر  . 2111وكانت تلك االجتماعات هً
األولى من نوعها فً تارٌ المعاهدات الدولٌة وأبرز معالم عملٌة التآزر حتى اآلن ،كما قدمت
توجٌهات إلى البلدان لتنفٌذ االتفاقٌات الثالث بطرٌقة أكثر شموال وتنسٌقا .ووحدت االتفاقٌات
قواها للتصدي بطرٌقة أفضل للتحدي المتمثل فً اإلدارة السلٌمة بٌبٌا للمواد الخطرة فً مختلف
مراحل دورة حٌاتها.
واحتفلت اتفاقٌة بازل فً عام  2119بذكراها السنوٌة العشرٌن ،وهو حدث احتفل به فً
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بازل )سوٌسرا( فً تشرٌن الثانً/نوفمبر  . 2119وبهذ المناسبة ،قامت كٌنٌا وإندونٌسٌا وكولومبٌا،
الدبلوماسً المعقود فً عام  ، 1989بإطال "حلقة بازل لحل مشكلة النفاٌات" ،وهً مبادرة
تعرض فً إطارها مشارٌع على جمٌع المستوٌات تسهم بطرٌقة ملموسة فً تنفٌذ إعالن بالً.
وعلى مدى السنوات العشرٌن الماضٌة ،أتٌحت أمام اتفاقٌة بازل الفرصة الكافٌة
للتكٌف مع التطورات واالحتٌاجات العالمٌة الجدٌدة المتصلة بإدارة النفاٌات على مر السنٌن،
وقد نجحت فً التصدي لهذ التحدٌات .واستنادا إلى الفابدة اإلضافٌة المتمثلة فً توثٌ
عالقات التعاون مع اتفاقٌتً روتردام واستكهولم ،تستطٌع االتفاقٌة اآلن أن تبدأ النظر فً
مشكلة النفاٌات مع التركٌز على دورة حٌاتها .وسٌتٌح ذلك اعتماد طراب تفكٌر جدٌدة.
وتإدي اتفاقٌة بازل دورا حاسما فً تحقٌ األهداف اإلنمابٌة لأللفٌة ،وهً الحد من الفقر
وتخفٌض معدل وفٌات األطفال وتحسٌن صحة األمهات وكفالة االستدامة البٌبٌة .وال شك فً أن
الحد من النفاٌات ٌفضً بنا إلى تحقٌ األهداف اإلنمابٌة لأللفٌة .وفضال عن ذلك فإن إعادة
التدوٌر باستخدام أحدث التكنولوجٌات ووفقا للمعاٌٌر المتف علٌها سوف تإدي إلى إٌجاد فرص
للعمل التجاري وخل فرص عمل آمنة؛ وزٌادة غلة المواد الخام الثانوٌة؛ والحفاظ على الموارد
الثمٌنة من خالل اللجوء إلى االستخالص وإعادة االستخدام بدال من التعدٌن األولً؛ وحماٌة الهواء
والتربة والمٌا والصحة ،ومن ثم صحة اإلنسان بصورة أفضل .وٌمكن أن ٌإدي استغالل هذ
اإلمكانات أٌضا إلى التقلٌل من الحوافز لعملٌات إعادة التدوٌر غٌر المشروعة ،وذلك من خالل
توفٌر بدابل مشروعة ومؤمونة ومجزٌة اقتصادٌا.

 نطا االتفاقٌة
- 1ألغراض هذ االتفاقٌة ،تعتبر النفاٌات التالٌة التً تخضع للنقل عبر الحدود "نفاٌات خطرة":
أ( النفاٌات التً تنتمً إلى أي فبة واردة فً المرف األول ،إال إذا كانت ال تتمٌز بؤي
من الخواص الواردة فً المرف الثالث.
ب( النفاٌات التً ال تشملها الفقرة )أ( ولكنها تعرف أو ٌنظر إلٌها ،بموجب التشرٌع
المحلً لطرف التصدٌر أو االستٌراد أو العبور ،بوصفها نفاٌات خطرة.
 -2ألغراض هذ االتفاقٌة تعنً "النفاٌات األخرى" النفاٌات التً تنتمً إلى فبة واردة فً
المرف الثانً والتً تخضع للنقل عبر الحدود.
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الرإساء الساب والحاضر والمقبل لمإتمر األطراف ،ومعها سوٌسرا بوصفها البلد المضٌف للمإتمر

 -3تستثنى من نطا هذ االتفاقٌة النفاٌات التً تخضع ،لكونها مشعة ،لنظم رقابة دولٌة
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أخرى ،من بٌنها صكوك دولٌة مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة.
 -4تستثنى من نطا هذ االتفاقٌة النفاٌات الناجمة عن العملٌات العادٌة للسفن ،والتً
ٌغطً تصرٌفها صك دولً آخر.
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 بروتوكول بشؤن المسبولٌة والتعوٌض عن الضرر الناجم عن نقل النفاٌات الخطرة  ،والتخلص منها عبر
الحدود
إن األطراف فً البروتوكول ،قد وضعت فً اعتبارهاا األحكاام ذات الصالة مان المبادأ  13مان إعاالن
رٌو لعام  1992بشؤن البٌبة والتنمٌة ،والتً تقضً بؤن تضع الدول صكوكا قانونٌة دولٌة ووطنٌة بشاؤن
المسإولٌة والتعوٌض لضحاٌا التلوث واألضرار البٌبٌاة األخارى ،ولكونهاا أطرافاا فاً اتفاقٌاة باازل بشاؤن
التحكم فً نقل النفاٌات الخطرة والتخلص منهاا عبار الحادود ،وإذ تضاع فاً اعتبارهاا التزاماتهاا بمقتضاى
االتفاقٌااة ،ووعٌااا منهااا بخطاار الضاارر علااى الصااحة البشاارٌة والممتلكااات والبٌبااة بساابب النفاٌااات الخطاارة
والنفاٌااات األخاارى ونقلهااا والااتخلص منهااا عباار الحاادود ،وإذ ٌساااورها القل ا إزاء مشااكلة االتجااار غٌاار
المشرو؟ فً النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى ،والتزاماا منهاا بؤحكاام الماادة  12مان االتفاقٌاة ،وتؤكٌادا
على الحاجة إلى وضع قوانٌن وإجراءات مناسبة فً مٌدان المسإولٌة والتعوٌض عن الضارر النااجم عان
نقل النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى والتخلص منها عبر الحدود ،واقتناعاا منهاا بضارورة وضاع أحكاام
لمسإولٌة الطرف الثالث والمسإولٌة البٌبٌة لضمان توفٌر تعاوٌض كااف وعاجال عان الضارر النااجم عان
نقل النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى والتخلص منها عبر الحدود.

 نطا االتفاقٌة
وٌسري هذا البروتوكول على الضرر الناجم عن الحوادث التً تقع أثناء نقل النفاٌات
الخطرة والنفاٌات األخرى أو التخلص منها عبر الحدود ،بما فً ذلك االتجار غٌر المشرو؟ من
النقطة التً ٌتم فٌها تحمٌل النفاٌات على وسابط النقل داخل السلطة الوطنٌة لدولة التصدٌر.
وٌجوز ألي طرف متعاقد ،عن طرٌ توجٌه إخطار إلى الودٌع ،أن ٌستثنً تطبٌ أحكام هذا
البروتوكول ،فٌما ٌتعل بجمٌع عملٌات النقل عبر الحدود ،والتً ٌكون فٌها الطرف هو دولة
التصدٌر ،على أي حوادث تقع داخل منطقة سلطته الوطنٌة ،فٌما ٌتعل بالضرر الواقع فً منطقة
سلطته الوطنٌة .وتقوم األمانة بإحاطة جمٌع األطراف المتعاقدة علما باإلخطارات الواردة إلٌها
وفقا لهذ المادة.
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ٔ31لذ آصشَب االشبسح دٌٔ االفبػخ نؼذو ارغبع انًجبل نزنك ٔ:نًضيذ يٍ ارفبطيم ساجغ ارفبليخ ثبصل ثشأٌ انزحكى فٗ َمم
انُفبيبد انخطشح ٔانزخهض يُٓب ػجش انحذٔد ,انًشكض اإللهيًٗ نهزذسيت َٔمم انزكُٕنٕجيب نهذٔل انؼشثيخ.
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اإلنسان واستخدام الموارد الطبٌعٌة بحكمة وعقالنٌة .هذ السٌاسة مبنٌة علاى المبادأ والمباادئ األساساٌة
التً ٌنبغً أن ٌكون العمل الوقابً تإخذ  ،أن األضرار البٌبٌة ٌجب أن ٌتم تصحٌحها كؤولوٌة فً المصدر
وعلى أن ٌدفع الملوث الثمن.
)(2برنامج المجتمع للسٌاسة والعمل فٌما ٌتعل البٌبة والتنمٌة المستدامة (البٌبة الخامسة) برنامج العمل
)tal) (5تنص على أن تحقٌ التنمٌة المستدامة تتطلب تغٌٌرات كبٌرة فً التٌاار أنمااط التنمٌاة واإلنتاا
واالستهالك والسلوك وٌدعو  ،فً جملة أماور  ،إلاى الحاد مان االساتهالك المسارف مان الماوارد الطبٌعٌاة
ومنع التلوثٌ .ذكر النفاٌات الكهربابٌة واإللكترونٌاة والمعادات ) (WEEEباعتبارهاا واحادة مان المنااط
المستهدفة لتكون منظمة  ،فً ضوء تطبٌ مبادئ الوقاٌة واالنتعا

والتخلص اآلمن من النفاٌات.

)(3رساالة المفوضاٌة المإرخاة ٌ 31ولٌاو  1996بشاؤن اساتعراض توضاح اساتراتٌجٌة المجتماع إلدارة
النفاٌات أنه أٌن ال ٌمكن تجنب تولٌد النفاٌات ٌ ،جب إعادة استخدامها أو استعادت لمادة أو طاقة.
)(4رأي البرلماان األوروباً فاً  15مااٌو 7.2.2002). ، (OJ C 34 E2111ص ، )115 .موقاف
المجلس المشترك فً  4كانون األول  /دٌسمبر OJ C ، E 111( 2111
 ، 7.5.2002ص )1 .ومقااارر البرلماااان األوروباااً فاااً  11أبرٌااال (2112لااام تنشااار بعاااد فاااً الجرٌااادة
الرسمٌة) .قرار األوروبً البرلمان فً  18دٌسمبر  2112ومقرر مجلس  16كانون األول .2112
 ، 17.5.1993 ، (5) OJ C 138المجلس فً قرار الصادر فً  24فبراٌار  1997بشاؤن أ اساتراتٌجٌة
الجماعة إلدارة النفاٌات ( )1أصر على الحاجة إلى تعزٌز استعادة النفاٌات بهدف الحاد مان كمٌاة النفاٌاات
للاتخلص منهاا وحفااظ الماوارد الطبٌعٌاة فٌهااا خاصاة مان خااالل إعاادة االساتخدام وإعااادة التادوٌر والسااماد
واستعادة الطاقة من النفاٌات واعترف أن اختٌار الخٌارات فاً أي حالاة خاصاة ٌجاب أن ٌكاون النظار إلاى
البٌبة و اآلثار االقتصادٌة ولكن ذلك حتاى العلمٌاة والتكنولوجٌاة ٌاتم إحاراز تقادم وٌاتم تطاوٌر المزٌاد مان
ٔ31لذ آصشَب االشبسح دٌٔ االفبػخ نؼذو ارغبع انًجبل نزنك ٔ:نًضيذ يٍ ارفبطيم ساجغ ثشٔرٕكٕل ثبصل ثشأٌ انًغئٕنيخ
ٔانزؼٕيغ ػٍ انؼشس انُبجى ػٍ َمم اَفبيبد انخطشح ٔ ,انزخهض يُٓب ػجش انحذٔد ,انًشكض اإللهيًٗ نهزذسيت َٔمم
انزكُٕنٕجيب نهذٔل انؼشثيخ.
ٔ38لذ آصشَب االشبسح دٌٔ االفبػخ نؼذو ارغبع انًجبل نزنك ٔ:نًضيذ يٍ ارفبطيم ساجغ :
DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 27
January 2003, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), (OJ L 37, 13.2.2003, p. 24).
.

" لنفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

)(1أهداف سٌاسة البٌبة للمجتمع هً خاصة للحفاظ على و حماٌة و تحسٌن جودة البٌبة  ،وحماٌة صحة
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تحلٌالت دورة الحٌاة  ،إعادة استخدام واستعادة المواد ٌنبغً اعتبارها مفضالة حٌاث وبحٌاث تكاون أفضال
الخٌارات البٌبٌة.
كما دعا المجلس اللجناة إلاى تطاوٌر  ،فاً أقارب وقات ممكان  ،ومتابعاة مناسابة لمشاارٌع األولوٌاة
برنامج تٌارات النفاٌات  ،بما فً ذلك مخلفات المعدات الكهربابٌة واإللكترونٌة.
)(5البرلمان األوروبً  ،فً قرار الصادر فً  14نوفمبر ، )2( 1996طلب من اللجنة لتقدٌم مقترحاات
ل التوجٌهاااات المتعلقاااة بعااادد مااان النفاٌاااات الساااابلة ذات األولوٌاااة  ،بماااا فاااً ذلاااك النفاٌاااات اإللكترونٌاااة
واإللكترونٌة  ،وعلى أساس هذ المقترحات علاى مبادأ مساإولٌة المناتج .البرلماان األوروباً  ،فاً نفاس
القرار ٌ ،طلب المجلس والمفوضٌة طرح مقترحات لخفض حجم النفاٌات.
) (6توجٌاه المجلاس  / EEC 442/75الماإر ٌ 15ولٌاو  1975بشاؤن النفاٌاات (ٌ )3انص علاى أن
قواعد محددة لحاالت معٌنة أو ناعمة توجٌه تلك التوجٌهات  / EEC 442/75على إدارة فبات معٌنة من
النفاٌات ٌمكن وضعها عن طرٌ التوجٌهات الفردٌة.
)ٌ(7تزاٌد حجم  WEEEالمتولدة فً المجتمع بسرعة .محتوى المكونات الخطرة فً الكهرباء و المعدات
اإللكترونٌة ) (EEEهو مصدر قل كبٌر خالل النفاٌات لم ٌتم تنفٌذ مرحلة اإلدارة وإعادة تدوٌر WEEE
إلى على المدى الكافً.
) (8ال ٌمكن أن ٌكون الهدف من تحسٌن إدارة مخلفات المعدات الكهربابٌة واإللكترونٌة ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول فااً علااى وجااه الخصااوص  ،تطبٌقااات وطنٌااة مختلفااة ماان المنااتج  respon-مباادأ
sibilityقد ٌإدي إلى وجود تفاوتات كبٌرة فً العبء المالً على المشغلٌن االقتصادٌٌن .وجود مختلف
السٌاسات الوطنٌة المتعلقة بإدارة مخلفات المعدات الكهربابٌة واإللكترونٌة )(WEEEتعو من سٌاساات
إعادة التدوٌر .لهذا السبب المعاٌٌر األساسٌة ٌجب وضعها فً المجتمع3
3.المعاادات التااً تاارتبط بحماٌااة العناصاار األساسااٌة مصااالح أماان الاادول األعضاااء واألساالحة والااذخابر
والحروب ٌجب استبعاد المواد من هذا التوجٌه .لم ٌحدث ذلك ،وماع ذلاك  ،تنطبا علاى المنتجاات التاً ال
تهدف على وجه التحدٌد أغراض عسكرٌة.

 تعرٌفات
ألغراض هذا التوجٌه  ،تطب التعارٌف التالٌة:
(أ) "المعدات الكهربابٌة واإللكترونٌة" أو "المعادات الكهربابٌاة واإللكترونٌاة" تعناً المعادات التاً تعتماد
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على التٌارات الكهربابٌة أو المجااالت الكهرومغناطٌساٌة مان أجال العمال بشاكل صاحٌح والمعادات الالزماة
نقل وقٌاس مثل هذ التٌارات والحقول السقوط تحت الفبات الواردة فً الملح  IAوالمصممة لالستخدام
مع تصنٌف الجهد ال ٌتجاوز  111،1فولت بالتناوب التٌار و  511 1فولت للتٌار المباشر ؛
ب) تعنً "نفاٌات المعدات الكهربابٌة واإللكترونٌة" أو "نفاٌات األجهزة الكهربابٌة واإللكترونٌاة" وساابل
الكهرباء المعدات  tricalأو اإللكترونٌة التً تضٌع فً معنى المادة 1
أ) من التوجٌه  ، / EEC 442/75بما فً ذلك جمٌع المكونات  ،التجمٌعاات الفرعٌاة والمساتهلكات التاً
هً جزء من المنتج فً وقت التخلً ؛
) ٌعنً "المنع" التدابٌر الرامٌة إلى تقلٌل الكمٌاة و الضارر علاى البٌباة مان  WEEEوالماواد و الماواد
الواردة فٌه ؛
د) "إعادة االستخدام" تعنً أي عملٌة تقوم بها مخلفات المعدات الكهربابٌة واإللكترونٌة أو المكونات ٌاتم
استخدامها لنفس الغرض الذي كانت علٌه تصور  ،بما فً ذلك استمرار استخدام المعدات أو ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻮد ﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  ،والزبدة أو إعادة التدوٌر أو الشركات المصنعة ؛
هـ) تعنً "إعادة التدوٌر" إعاادة المعالجاة فاً عملٌاة إنتاا ماواد النفاٌاات للغارض األصالً أو ألغاراض
أخرى  ،ولكن باستثناء استرداد الطاقة مما ٌعنً استخدام القابلة لالحترا النفاٌات كوسٌلة لتولٌاد الطاقاة
من خالل الترمٌد المباشر مع أو بدون نفاٌات أخرى ولكن مع استعادة الحرارة ؛
و) ٌعنً "االسترداد" أٌا من العملٌات المطبقة المنصوص علٌهاا فاً الملحا  IIBبالتوجٌاه / 442/75
EEC؛
ز) ٌعنً "التخلص" أٌا من العملٌات الساارٌة المنصاوص علٌهاا فاً الملحا  IIAبالتوجٌاه / 442/75
EEC؛
(ح) "العال " ٌعنً أي نشاط بعد تسلٌم مخلفات المعدات الكهربابٌاة واإللكترونٌاة أكثار إلاى منشاؤة إلزالاة
التلوث  ،والتفكٌك  ،والتقطٌع  ،واالنتعا

أو التحضٌر للتخلص وأي عملٌة أخرى تنفذ مان أجال اساترداد

و  /أو الااااااااااااااااااتخلص ماااااااااااااااااان مخلفااااااااااااااااااات المعاااااااااااااااااادات الكهربابٌااااااااااااااااااة واإللكترونٌااااااااااااااااااة ؛

المبحث الثالث
آلٌات الوقاٌة والحماٌة والنضج التقنى

" لنفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

للجٌل ،

هااذا ولتجنااب وٌااالت االثااار الخطٌاارة الناتجااة عاان التلااوث ( بالنفاٌااات اإللكترونٌااة) هااذ بعااض ماان
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النصاابح واإلرشاادات التاى ٌجاب علاى الفارد والمجتماع علاى مساتوى العاالم األخاذ بهاا(المطلاب االول) ,
وسوف نعرض آللٌات الحماٌة من التلوث اإللكترونى البٌبً (المطلب الثانى) . ،
المطلب االول  :آلٌات الوقاٌة من التلوث اإللكترونى البٌبً
تتمثل األخطار الناتجاة عان تلاك اإللكترونٌاات فاً اإلصاابة بااألمراض الخبٌثاة ،والهاٌن منهاا ٌتمثال فاً
القلا والصاادا؟ والتااوتر وعاادم االتاازان ،وربمااا الشااعور بااالخوف واإلضااطرابات العصاابٌة.أن أضاارار تلااك
الملوثات ستبقى لفترة طوٌلة ،فال مجتمع ٌخلو من وجود السٌارات والمصانع والعوادم الناتجة عنها.
كما ٌإدي التلوث اإللكترونى البٌبً إلى إٌجاد ما ٌعرف بالشوارد ،المتركازة داخال جسام اإلنساان ،مثال:
ذرات األوكسجٌن الشاردة فً جسم اإلنسان ،التً تتشكل نتٌجة نقص مإقت لتادف الادم إلاى جازء ماا مان
أنسجة الجسم ..وتتفاعل تلك الذرات مع دهون الجسم الموجودة فً الجدار الخاص بخالٌاا أجهازة الجسام،
وهو ما ٌتسبب فً تدمٌر تلك الخالٌا.
ولوقف تؤثٌر تلك الشواردٌ ،نصح  ،حسب التقارٌر الطبٌة المتخصصاة ،بتنااول األغذٌاة التاً ٌتاوافر فٌهاا
فٌتامٌن ) (Eوفٌتامٌن) ، (Cمع األغذٌة التً ٌتوافر فٌها بعض المعادن .

المطلب الثانى  :آلٌات الحماٌة من التلوث اإللكترونى البٌبً
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 .1تجنب مصادر التلوث اإللكترونً المعروفة.
 .2اإلقامة بعٌدا عن األجهزة ذات المصدر الموجات الكهرومغناطٌسٌة.
 .3تجنب اإلستخدام الدابم لفرن الماٌكرووٌف فً طهً وإعداد األطعمة.
 .4تجنب إشعا؟ أجهزة الكمبٌوتر بالجلوس على بعد مناسب (51سم) من الشاشة.
 .5اسااتخدام شاشااات عالٌااة الجااودة للحااد ماان اإلشااعاعات الصااادرة ماان الكمبٌااوترأو أجهاازة التلفاااز
الرقمً ،واإلبتعاد ما أمكن عن اإلقامة الطوٌلة ،أو الجلوس لفترات طوٌلة علاى مقرباة مان أمااكن
استقبال اإلشعاعات ،واستخدام الفالتر وواقٌات الشاشات.
 .6الصٌانة الدورٌة لألجهزة الكهربابٌة الموجودة فً المنازل مثل األفران الكهربابٌة والماٌكرووٌف،
واستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة التً تحد من أضرار اإلشعاعات المختلفة .
 .7على األفراد تجمٌع النفاٌات الموجودة فاً مناازلهم أو أمااكن أعماالهم ،وعادم رمٌهاا ماع النفاٌاات
العادٌااة ،وماان ثاام البحااث عاان أقاارب موقااع تاادوٌر للنفاٌااات اإللكترونٌااة الموجااودة فااً متاااجر بٌااع
33ساجغ ايؼب  :ثحش ثؼُٕاٌ " انزهٕس االنكزشَٔٗ آنيبد انٕلبيخ ٔانحًبيخ ٔانزحٕل انٗ انزكُٕنٕجيبانُظيفخ " ,اػذاد انجبحضخ/
ايم فٕصٖ احًذ ,يُشٕس ثًجهخ انذساعبد ٔانجحٕس انمبََٕيخ  ,ػذد يبسط  , 8112ثحش ثؼُٕاٌ " آنيبد فؼبنخ نًٕاجٓخ
يخبؽش االيٍ انفكشٖ "" ,اػذاد انجبحضخ /ايم فٕصٖ احًذ  ,اثشيم  8112انًإرًش انمٕيٗ االٔل نجبيؼخ انضلبصيك .
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األجهزة اإللكترونٌة المعتمدة.

الحفاظ على الصحة العامة وسالمة البٌبٌة ،وذلك عن طرٌ استخدام وسابل التثقٌف المختلفة بدء
من المدرسة وانتهاء بوسابل اإلعالم المختلفة .
 .9كما ال ٌنبغً إغفال مسإولٌة الشركات العمالقة المصنعة لألجهزة اإللكترونٌة ،والتً تجنً أرباحا
هابلاة ،فاً حاال مشاكلة الاتخلص ماان النفاٌاات اإللكترونٌاة ،بااداء مان توقفهاا عاان اساتخدام المااواد
الكٌمٌابٌة السامة التً تدخل فً تصنٌع منتجاتها ،وتحسٌن برامج إعادة التصنٌع.
.11

إصاادار تشاارٌعات مالبمااة وتااوفٌر الساابل واإلجااراءات المختلفااة التااً ماان شااؤنها تمكااٌن

المااواطنٌن ماان الااتخلص ماان النفاٌااات اإللكترونٌااة بشااكل آماان عباار تحدٌااد مراكااز لجمااع النفاٌااات
اإللكترونٌة فً مختلف األحٌاء والمدن ،لغرض إعادة تصنٌعها ،باإلضافة إلاى تعزٌاز الشاراكة ماع
القطاا؟ الخااص لنجااح التنمٌاة البٌبٌاة ،واعتمااد تكنولوجٌاا بٌبٌاة سالٌمة إلدارة النفاٌاات بمختلاف
أنواعها.
.11

تفعٌاال القااانون علااى نحااو صااارم ،تجااا الشااركات والمإسسااات المعنٌااة بتصاانٌع االجهاازة

اإللكترونٌة ،خاصة فٌما ٌتعلَّ باشتراطات ومعاٌٌر السالمة الصاحٌة والبٌبٌاة ،والرقاباة علاى ماا
تخلَّفه عملٌات التصنٌع من نفاٌات ،بحٌث ٌتم تجمٌع هذ النفاٌات ،للتخلُّص منها بطرٌقة آمنة .
.12

كمااا ٌجااب الاانص علااى ان ٌمنااع منعااا باتااا الااتخلُّص ماان النفاٌااات اإللكترونٌااة عاان طرٌا

الطمر ،فهً وسٌلة ثبت خطورتها الشدٌدة علاى أمان و ساالمة البٌباة..كماا ٌجاب الانص علاى ان
ٌمنع منعا باتاا الاتخلُّص منهاا عان طرٌا الحار  ،نظارا لماا ٌتصااعد مان انبعاثاات ساامة ،ماد ِّمرة
للصحة
.13

.
علاااى المجتماااع الااادولً ،التزاماااً أخالقاااً ،بمناااع عملٌاااات التصااادٌر لألجهااازة المنتهٌاااة

الصااالحٌة ،والتااً ال ٌمكاان ا سااتعمالها ماارة أخاارى ،حٌااث أن تصاادٌر النفاٌااات اإللكترونٌااةٌ ،مثاال
إشكالٌة دولٌة خطٌرةٌ ،جب و ضع حلول جذرٌة لها.
.14

المعالجة والتدوٌرٌ ،جب أن ٌتم ِوف معاٌٌر و أسس علمٌة دقٌقةٌ ،تم االلتزام بها ،بدءا

ماان عملٌااة تجمٌااع النفاٌااات ،وتصاانٌفها ،ثاام الاادخول فااً مراحاال التفكٌااك ،والتقطٌااع ،وصااوال إلااى
عملٌة التكرٌر النهابً ،وهً المرحلة النهابٌة فً منظوماة تادوٌر النفاٌاات اإللكترونٌاة وٌجاب ان

" لنفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

 .8نشار الاوعً البٌباً المجتمعاً ،وإحاداث التغٌٌار الاالزم فاً السالوك الفاردي والمجتمعاً مان أجاال

ٌنظم هذ االجراءات فى قانون مستقل .
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المطلب الثالث :ألٌات التحول الى التكنولوجٌا النظٌفة"" النضج التقنً "
ٌشٌر مصطلح  34التقنٌة النظٌفة أو التكنولوجٌاا النظٌفاة) ، (Clean technologyإلاى أي عملٌاة
أو منتج أو خدمة تقلل من اآلثار البٌبٌة السلبٌة من خالل التحسٌنات الكبٌرة فً كفاءة استخدام الطاقاة أو
االساااتخدام المساااتدام للماااوارد أو أنشاااطة حماٌاااة البٌباااة .وتشااامل التكنولوجٌاااا النظٌفاااة فباااة واساااعة مااان
التكنولوجٌا ذات الصلة بإعادة التدوٌر والطاقة المتجددة (طاقة الرٌاح والطاقاة الشمساٌة والكتلاة الحٌوٌاة
والطاقاااة المابٌاااة والوقاااود الحٌاااوي وغٌرهاااا) ،وتكنولوجٌاااا المعلوماااات ،والنقااال المساااتدام والمحركاااات
الكهربابٌة ،والكٌمٌاء الخضراء ،واإلضاءة ،والمٌا الرمادٌة ،وأكثر من ذلك.
 التكنولوجٌا النظٌفة والنضج التقنً :35

إن التكنولوجٌا النظٌفة تازداد نضاوجا وتتبناى ممارساات إدارٌاة أثبتات نجاحهاا فاً العملٌاات والتساوٌ
والمبٌعات والتوزٌع .وبشكل متزاٌد ،تنفذ الصناعة مناهج ضمنت النجاح فً قطاعات أخارى ،مثال خفاض
تكااالٌف التشااغٌل والمشااترٌات ونشاار مبااادئ اقتصااادٌة فااً التصاانٌع .ومااع اسااتمرار صااناعة التكنولوجٌااا
النظٌفة فً توسٌع نطاقها ،فسوف تتاح فرص إضافٌة للتحسن.
ومن ناحٌة أخرى ،أصبحت شركات التكنولوجٌا النظٌفة أكثر تطورا وإبداعا .فقد نشؤت صناعة جدٌدة
كاملة حول استخدام تكنولوجٌا المعلومات للحد من استهالك الطاقة .وتقدم بعض الشركات ،مثال c3ساً3
للطاقااة ،برمجٌااات للمراف ا الكهربابٌااة قااادرة علااى تحلٌاال شاابكاتها الكهربابٌااة لتحسااٌن عملٌااات الشاابكة
واستغالل أصولها ،وبالتالً زٌادة األرباح.
طر و أسالٌب تطبٌ التكنولوجٌا الخضراء فً المجتمع :36
ومن أهم المبادئ التً ٌمكن تطبٌقها فى مجال تكنولوجٌا المعلومات الخضراء االتى:
 .1تطوٌر ورفع كفاءة البنٌة االساسٌة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصااالت مان خاالل اساتخدام معادات
مرشدة للطاقة وتطوٌر تكنولوجٌات حدٌثة منخفضة استهالك الطاقة.
 .2تطوٌر ورفع كفاءة منظومة التشغٌل لنظم المعلومات واالتصاالت مان خاالل اساتخدام تكنولوجٌاات
حدٌثااة لخفااض اسااتهالك الطاقااة خااالل عملٌااة التشااغٌل وتشااجٌع كافااة المبااادرات التااى تهاادف الااى
34راجﻊ اﻳضﺎ  :بﺤﺚ بﻌﻨﻮاﻥ " اﻟﺘﻠﻮﺙ االﻟﻜﺘروﻧﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳة واﻟﺤﻤﺎﻳة واﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮجﻴﺎاﻟﻨظﻴفة " ,اﻋﺪاد اﻟﺒﺎحثة /اﻣﻞ
ﻓﻮزى احﻤﺪ ,ﻣﻨشﻮر بﻤﺠﻠة اﻟﺪراسﺎت واﻟﺒﺤﻮﺙ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴة  ,ﻋﺪد ﻣﺎرس , 8112

35ثحش ثؼُٕاٌ " آنيبد فؼبنخ نًٕاجٓخ يخبؽش االيٍ انفكشٖ "" ,اػذاد انجبحضخ /ايم فٕصٖ احًذ  ,اثشيم  8112انًإرًش
انمٕيٗ االٔل نجبيؼخ انضلبصيك
36ساجغ شجكخ انًؼشفخ انجيئيخ انًظشيخَ ,eekn ,ششد فٗ  12يبسط ٔ , 8114ساجغ ايؼب,انزهٕس االنكزشَٔي :األػشاع
ٔانحهٕل"www.jordan.thebeehive.org ,
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ترشٌد استهالك الطاقة فى هذا القطا؟

 .4زٌادة الوعً بٌن كافة شرابح مجتمع المعلومات واالتصاالت بؤهمٌة ترشٌد استهالك الطاقة.
 .5تنفٌذ مشروعات إلعادة االستخدام للمخلفات االلكترونٌة.
 أهداف التكنولوجٌا الخضراء:
التكنولوجٌااا الخضااراء هااً المسااتقبل لهااذا المجتمااع .الهاادف الربٌسااً منهااا هااو إٌجاااد طاار إلنتااا
تكنولوجٌااا فااً الطاار التااً التضاار أو تسااتنزف المااوارد الطبٌعٌااة لااألرض .باإلضااافة إلااى عاادم اسااتنزاف
الموارد الطبٌعة ،التكنولوجٌا الخضراء تعناً المصادر البادٌل للتكنولوجٌاا التاً تقلال مان اساتخدام الوقاود
وتوقع أقل األضرار التً تلح بالحٌوانات واإلنسان والنبات،فضال عن األضرار التً تلح بالعالم ..بوجه
عام.
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 .3دعم برامج البحث والتطوٌر فى مجال تطبٌ تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الخضراء.

الخاتمة
وهكاااذا بعاااد ان تناولناااا بالبحاااث موضاااو؟ ((التلاااوث االلكتروناااى آلٌاااات الوقاٌاااة والحماٌاااة والتحاااول الاااى
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التكنولوجٌاالنظٌفة )).،هذا وقد البحث إلى بلورة عدد مان النتاابج  ،فضاال عان عادد مان المقترحاات وهاً
على النحو االتً:
النتابج والتوصٌات:
-1

خطااورة النفاٌااات اإللكترونٌااة ال تقتصاار علااى صااحة البشاار لكنهااا تمتااد إلااى البٌبااة
فتدمرها ..وإلى المٌا السطحٌة والجوفٌة فتجعلها غٌر صالحة للشرب.

-2

عدم السماح بطمر النفاٌات اإللكترونٌة بسبب خطورتها على البٌبة وعدم السماح
أٌضا بحرقها نظرا لتصاعد االنبعاثات السامة المدمرة للصحة .

-1

األطفاااال والنسااااء العااااملون فاااً تفكٌاااك األجهااازة اإللكترونٌاااة المتقادماااة تعرضاااوا
للسرطانات الصدرٌة والجلدٌة الخطورة تكمن فً التراكم المتزاٌد للنفاٌات اإللكترونٌة
.

-2

توقعات بتسار؟ وتٌرة زٌادة النفاٌات اإللكترونٌة فً دول كثٌرة إلى أكثر من ٪ 511
.

-3

خطورة النفاٌات اإللكترونٌة تكمن فً التخلص العشوابً منها وذلك بحرقها فً

-4

الهواء الطل أو رمٌها فً مقالب القمامة .

-5

إهمال النفاٌات اإللكترونٌة فً التربة ٌإثر فً أنسجة جذور النباتات واألشجار

-6

ٌنبغاااً تشاااجٌع البحاااث العلماااً فاااً مجاااال التاااؤثٌرات البٌبٌاااة والصاااحٌة والنفاٌاااات
اإللكترونٌة .

-7

النفاٌات اإللكترونٌة شردت ساكان عادد مان المنااط بعاد أن أصابحت مهاددة باألوبباة
وغٌر صالحة للعٌ

-8

.

تباادو قضااٌة الااتخلص ماان األجهاازة اإللكترونٌااة التااً لاام تعااد صااالحة ،أو التااً لاام تعااد
تواكب التطور التكنولوجً المطارد ،هاً محاور مشاكلة التلاوث اإللكتروناً ،خصوصاا
أن لجوء الدول المتقدمة الى تجمٌع اإللكترونٌاات المساتخدمة وتصادٌرها الاى البلادان
النامٌة ضاعف حجم المشكلة فً هاذ البلادان .وٌنصاح باالتخلص اآلمان مان النفاٌاات
اإللكترونٌااة لألجهاازة الكهربابٌااة ،خاصااة الكمبٌااوتر والتلٌفزٌااون ،ماان خااالل عملٌااات
التدوٌر لمكوناتها .

-9

تجنب إغرا النفاٌات الخطرة فً المسطحات المابٌة أو إلقابها فً العراء أو دفنها فى
الصحراء ،وخصوصا النفاٌات النووٌة.
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-11

إن إٌجاااد حلااول ناااجزة لهااذ المشاااكل ٌتطلااب تضااافر الجهااود علااى المسااتوى الفااردي
باإلمكان التحكم بهذ النفاٌات والتخلص منها بؤقل األضرار الممكنة.

-11

تلوث البٌبة اإللكترونى بكافة أشاكاله وأنواعاه ٌشاكل تهدٌادا لألمان ساواء القطاري أو
الدولً وهو ما ٌثٌار التسااإل عان التادابٌر الواجاب اتخاذهاا لحماٌاة البٌباة وتبادأ هاذ
التدابٌر بتنمٌة الوعً البٌباً لادى الجمااهٌر وتصال إلاى حاد شان التشارٌعات الملزماة
بشؤن حماٌة البٌبة من التلوث.

-12

التنفٌذ الجاد للمعاهدات الدولٌة التى تكفل حماٌة البٌبة من كافة اشكال وانوا؟ التلاوث
االلكترونى.

-13

على األجهزة الحكومٌة المعنٌة متابعة تنفٌذ الانظم الصاادرة لحماٌاة البٌباة وتطبٌقهاا،
وأال ٌكون هناك فجوة بٌن سن القوانٌن والنظم وتنفٌذها.

-14

القٌام بدراسة تقٌٌمٌة شاملة للنفاٌات اإللكترونٌة.

-15

سن وتعدٌل التشرٌعات التً تتالءم مع حاجٌات إدارة النفاٌات اإللكترونٌة.

-16

إعداد خطط عمل وطنٌة.

-17

تشااجٌع البحااث العلمااً ،فااً مجااال التااؤثٌرات البٌبااة والصااحٌة للنفاٌااات اإللكترونٌااة،
ووضع درا سات تق ٌِّمٌه شاملة للنفاٌات اإللكترونٌة .

-18

تطوٌر قدرات المإسسات المعنٌة (حكومٌة ،خاصة ،أهلٌة ،إعالمٌة....

-19

تعزٌز الشراكة بٌن القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدنً.

-21

إٌجاد آلٌات تنسٌ بٌن مإسسات المجتمع المدنً تحت مظلة واحدة.

-21

إدخال المفاهٌم المتعلقة بالنفاٌات اإللكترونٌة فً المناهج المدرسٌة والجامعات.

-22

إنشاء مواقع إلكترونٌة لرفع مستوى الوعً والمعرفة.

-23

رفااع مسااتوى الاااوعً والمعرفااة لاادى مساااتوردي األجهاازة اإللكترونٌااة والكهربابٌاااة
ومنتجٌها وبابعٌها ،ووضع آلٌة تواصل دابم معهم من خالل غرف الصناعة والتجارة.

-24

إستخدام الخطوات اإلرشادٌة المعتمدة عالمٌا وتعمٌمها.

-25

إٌجاد مشرو؟ نموذجً فً إحدى الدول وتعمٌمه الحقا على الدول الباقٌة.
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والجماااعً ،وماان ثاام علااى مسااتوى الحكومااات المحلٌااة والمسااتوى الاادولً ،لٌصاابح
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به ومعرفة اثرها وكٌفٌة التخلص منها .
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36

-26

اخترا؟ جهاز قٌاس نسبة االشاعا؟ الموجاودة بجسام االنساان وفاى البٌباة المحٌطاة

المراجع والمصادر

"اإلٌتٌكٌت االلكترونً :نصابح عند استخدام األجهزة اإللكترونٌة" ،مدونة المعلومات للجمٌع28 ،
أغسطس 2111م.
الكومبٌوتر والتلوث البٌبً" ،بوابة ٌوم جدٌد 16 ،إبرٌل 2119م.
دما

 ،همدان زٌد  :مخاطر النفاٌات االلكترونٌة على حٌااة اإلنساان وبٌبتاه ( Friday, July

)3, 2015
متالزمة الرإٌة الكمبٌوترٌة" ،موقع مستشفى ومراكز نور التخصصٌة للعٌون،
أسااامة إبااراهٌم" ،مخاااطر األجهاازة التكنولوجٌااة علااى صااحة األطفااال" ،موقااع الطبااً  ،فبراٌاار
2113م.
موقع "بً بً سً" العربً 18 ،سبتمبر 2114م
قضاٌا بٌبٌة  ،العدد  - 313 - 312آب ، 2111النفاٌات اإللكترونٌة كٌف نتخلص منها
شقٌر  ،عبد الحمٌد حسن ( ،موقع مجلة الكوٌت ) .
مقال منشور على موقع " آفا بٌبٌة " بعنون ،التلوث االلكترونى ،الدكتور/أحمد زكى ابو كنٌاز
 ،استاذ بمركز البحوث الزراعٌة بمصر  ،خبٌر البٌبة و الموارد الطبٌعٌة
أمجد قاسم " ،مخاطر النفاٌات االلكترونٌة والكٌمٌابٌة على اإلنسان والبٌبة " ،موقع
التلوث االلكترونً :األعراض والحلول"،
شبكة المعرفة البٌبٌة المصرٌة , eekn,نشرت فى  17مارس .2114
 إعادة تدوٌر األدوات اإللكترونٌة )إعادة تدوٌر النفاٌات اإللكترونٌة(مجلة بٌبة المدن االلكترونٌة
. فرٌا الخبااراء المعنااً بااإجراء دراسااة شاااملة  ،عاان الجرٌمااة السااٌبرانٌة والتاادابٌر التااً ت َّتخااذها
الاادول  ،األعضاااء والمجتمااع الاادولً والقطااا؟ الخاااص للتصاادِّي لهااا:دراسااة شاااملة عاان مشااكلة
الجرٌمة السٌبرانٌة 82 ،شباط85/فبراٌر  - 8113فٌٌنا.
 محمود  ،امال فاوزى احماد عاوض  ":آلٌـاـات فعالاة لمواجهاة مخااطر االمان الفكارى  ( ،الماإتمر
القومى االول لتحقٌ االمن الفكرى الوقاٌة من العنف واالرهاب  ،جامعة الزقازٌ  ،مصر  ،ابرٌل

" لنفاٌات اإللكترونٌة  ..التداعٌات البٌبٌة و آلٌات الوقاٌة والحماٌة والمواجهة التشرٌعٌة ______________________اعداد الباحثة /امل فوزى احمد

ابو كنٌز ،أحمد زكى:التلوث االلكترونى  ،مقال منشورعلى موقع " آفا بٌبٌة
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: www.wikibdia.com موقع وٌكٌبدٌا
2114  مارس17 نشرت فى, eekn,  شبكة المعرفة البٌبٌة المصرٌة
،"  بحث بعنوان " التلاوث االلكتروناى آلٌاات الوقاٌاة والحماٌاة والتحاول الاى التكنولوجٌاالنظٌفاة
2118  عدد مارس، منشور بمجلة الدراسات والبحوث القانونٌة،  امل فوزى احمد/اعداد الباحثة
.
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