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تهدف الدراسة إلى معرفة تأثير النفايات اإللكترونية عن طريق التعامل معها بالطرق التقليدية
كالحرق ،الدفن وغيره ،والطرق الحديثة واملتمثلة أساسا في عملية إعادة التدوير.
وقد توصلت الدراسة إلى أن إتباع الطرق الحديثة في معالجة النفايات االلكترونية وبالطرق
السليمة املقننة عامليا ستكون لها نتائج إيجابية على صحة اإلنسان والبيئة املحيطة به.
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Abstract:
The study aims to know the effect of electronic waste by dealing with it by traditional
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 .1مقدمة :
نتيجة للمشاكل الكبيرة واملختلفة التي أصبحت تعاني منها البيئة املحيطة ينا اليوم،ازداد
اهتمام العالم بهذه البيئة وأهميتها ،فلقد أصبحت البيئة قضية العصر وحديثه ،في حين بدأت
تطرح هذه القضية منذ أكثر من أربع عقود أبرزها كان ضمن مؤتمر ستوكهولم  Stockholmسنة
 1978والذي درس مشاكل الدول الغريبة والدول الصناعية وفي مقدمتها تزايد عدد السكان والتركز
الصناعي في املدن الكبرى لها ،والذي أدى إلى اختالل التوازن في النظام البيئي ،ما أدى إلى ظهور
مشكل التلوث بمختلف أنواعه ( املجاري املائية ،الهواء ،التربة...،إلخ)،والذي نتج أساسا عن تراكم
النفايات بمختلف أنواعها.
ومع زيادة التقدم التكنولوجي في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال خاصة في الدول
املتقدمة وبشكل كبير جدا والذي فاق كل التوقعات عامليا ،والنجاح الكبير الذي عرفه أدى إلى
ظهور وزيادة تفاقم ما يعرف بالنفايات االلكترونية أو املخلفات االلكترونية أو النفايات الكهربائية
و االلكترونية (DEEE) déchets d'équipements électriques et électroniquesوالتي تعتبر
من النفايات الخطرة والخطرة جدا ،حيث أصبحت هذه النفايات في وقتنا الحالي املشكل الكبير
الذي يرهق العالم ككل ،ذلك بسبب الحجم الهائل لها وما تسببه من مخاطر على البيئة والصحة
العاملية خاصة نتيجة التراكم والتقادم من جهة وصعوبة التخلص منها من جهة أخرى وصعوبة
حتى التعامل معها عن طريق عملية إعادة التدوير » .« recyclage
وتعتبر عملية إعادة التدوير من أنجع الطرق للتخلص من النفايات االلكترونية وأقلها
أضرارا على اإلنسان والبيئة املحيطة به مقارنة بالطرق التقليدية في التخلص منها كالحرق والترميم
والدفن والتحويل وغيره ،والتي تستعملها خاصة الدول النامية ،حيث تعمل الطرق التقليدية في
ضياع مواد أولية ومعادن ثمينة كالذهب والفضة والنحاس والبالتينيوم...إألخ والتي تعتبر ثروة
مهملة ،في حين أن معالجتها بطرق غير مقننة وسليمة يحوي مواد خطرة جدا كالزئبق والرصاص
والذي يؤثر على الصحة العاملية وخاصة صحة األطفال.
 1.1إشكالية البحث:
وفي ضوء ما سبق حاولنا صياغة اإلشكالية التالية:
"ما هي عملية إعادة تدويرالنفايات االلكترونية؟ وكيف يمكن االستفادة منها في ظل خطورتها؟"
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 2.1فرضيات البحث:
لإلجابة على التساؤل الرئيس ي وضعنا الفرضية الرئيسية التالية:
• لعملية إعادة التدوير دور كبير في اإلدارة والتعامل مع النفايات االلكترونية.
 3.1أهداف البحث:
نسعى من خالل الدراسة تحقيق األهداف التالية:
•

تحديد مفهوم األساس ي للنفايات والنفايات االلكترونية؛

•

الكشف عن املخاطر التي يمكن أن تتولد عن النفايات اإللكترونية؛

•

معرفة أهمية عملية إعادة تدوير النفايات اإللكترونية؛

•

تحديد إيجابيات وسلبيات عملية إعادة تدوير النفايات االلكترونية؛

• معرفة نتيجة التعامل مع النفايات االلكترونية عامليا واالستفادة منها عربيا.
 4.1أهمية البحث:
إن أهمية الدراسة تنبع من أهمية اإلنسان والبيئة املحيطة به ،ذلك ملا أصبحت هذه األخيرة
تواجه من مشاكل عامليا وعربيا ،حيث أصبحت محل الحوارات والنقاشات واملؤتمرات عامليا
وحديث العام والخاص خاصة مع التقدم التكنولوجي من جهة وزيادة التعامل وبسرعة مع هذه
التكنولوجيا من جهة أخرى ،فقد أصبح عصرنا اليوم يعرف بعصر النفايات االلكترونية.
 5.1منهجية البحث:
لقد اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك باعتماد املنهج الوصفي في عرض املفاهيم
واألساسيات املتعلقة بالنفايات والنفايات االلكترونية وإعادة التدوير ،واملنهج التحليلي في تحليل
بيانات الجداول واألشكال املتعلقة بالتعامل مع النفايات االلكترونية عامليا.
 6.1محاورالبحث:
لإلجابة على السؤال الرئيس ي والوصول إلى األهداف املرجوة تم تقسيم الدراسة إلى املحاور
التالية:
•

مدخل إلى البيئة واالقتصاد البيئي؛

•

القاعدة الذهبية  R4مدخل إلعادة تدوير النفايات؛
أساسيات حول إعادة تدوير النفايات والنفايات االلكترونية؛

•
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• واقع التعامل مع النفايات االلكترونية عامليا.
 .2مدخل إلى البيئة واالقتصاد البيئي
 1.2تعريف البيئة:
لقد أعطيت عدة تعريفات ملفهوم البيئة ،وذلك ألن هذه األخيرة تعتبر من املواضيع
واملفاهيم الحساسة والتي البد من معرفة مفهومها ومعناه حتى يتم تحديد كل النقاط املتعلقة بها،
ومن أهم التعريفات ما يلي:
تعريف املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس االيزو" :البيئة األوسط املحيطة باملنظمة
والتي تشمل الهواء ،املاء ،التربة ،املوارد الطبيعية ،النبات ،الحيوان ،اإلنسان ،وتدخالت
جميع هذه العناصر ،تمتد إلى األوساط املحيطة من ضمن املنظمة إلى النظام العاملي".
(مليكة علقمة ،2008 ،صفحة )2
تعريف مؤتمر األمم املتحدة للبيئة البشرية :هي":رصيد املوارد املادية واالجتماعية املتاحة
في وقت ما ،وفي مكان ما الستنتاج حاجات اإلنسان وتطلعاته"( .رشيد الحمد ،دون سنة
نشر ،صفحة )24
تعريف املشرع الجزائري :لقد عرفها املشرع الجزائري من خالل القانون رقم 03-10
واملتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية كما يلي ":هي ذلك املحيط الذي يعيش فيه اإلنسان
بما يشمله من ماء ،هواء وتربة ،كائنات حية وغير حية ومنشآت مختلفة ،وذلك فالبيئة
تضم كال من البيئة الطبيعية واالصطناعية".
َ
تعريف بورينغ ( :)Boringبيئة اإلنسان هي املجموع الكلي للمحفزات التي يستقبلها منذ
لحظة والدته حتى وفاته ،بالتالي يتضمن تعريف البيئة جميع أنواع القوى املختلفة ،بما فيها
القوى املادية ،والفكرية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والثقافية ،واالجتماعية ،واألخالقية،
والعاطفية ،وتؤثر جميعها على سلوكه وطبيعته ،ونموه وتطوره( .الدين)2020 ،
وعرفت أنها " :العالم الطبيعي الذي يعيش فيه البشر والحيوانات والنباتات معا والذي
يتعرض لكثير من املخاطر بفعل اآلثار املدمرة لنشاطات املجتمعات الصناعية( .عابد،
 ،2004صفحة )19
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هذا وعرفت كذلك على أنها " :كل ما يحيط باإلنسان والوسط الذي ينمو فيه الفرد".
) ،(REBEYROL, 2010ويعتبر هذا املفهوم األكثر شيوعا باعتباره املفهوم الواسع والذي
يشمل تقريبا جميع التعريفات السابقة الذكر.
ومن خالل ما تم ذكره من تعريفات يمكن القول أن في مضمونها ركزت على نفس العناصر
املكونة للبيئة والتي تتكون من املاء ،الهواء ،التربية ،النبات واإلنسان لتتعداها إلى املنشآت
الصناعية.
وهذا ما يقودنا إلى تحديد األقسام املكونة للبيئة كما يلي:
البيئة الطبيعية :وهي كل ما يحيط باإلنسان من ظاهر حية وغير حية وليس لإلنسان أي
دخل في وجودها وتتمثل هذه الظواهر أو املعطيات البيئية في التضاريس واملناخ والنبات
الطبيعي والحيوانات( .سيدأحمد غريب ،1997 ،صفحة )85
البيئة االصطناعية :وهي كل املكونات التي تحيط باإلنسان ويكون هذا األخير السبب في
وجودها كاملنشآت العمرانية واملراكز الصناعية ،وهي بذلك تبرز الجانب الذي يربط
اإلنسان ببيئته.
إضافة إلى وجود عدة تقسيمات أخرى للبيئة كالبيئة املادية والبيئة االجتماعية والبيئة
النفسية ،وكذلك البيئة الطبيعية والبيئة املشيدة وغيرها.
 2.2املشاكل البيئية:
لو نظرنا إلى املشاكل التي تواجه البيئة في عصرنا الحالي لوجدناها تختلف اختالفا كبيرا عن
تلك التي كانت تواجهها في العصور السابقة ،أي أن مع مرور الزمن ازدادت عدد وحدة تلك املشاكل
نتيجة للتطور التكنولوجي والتقدم الصناعي وما له من آثار سلبية على البيئة ،إضافة إلى عدة
مسببات أخرى هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن هذه املشاكل تختلف كذلك في العدد والحدة من
دولة إلى أخرى وحتى في نفس الدولة.
فمثال نجد أن الجماهير في الواليات املتحدة األمريكية تشعر بالقلق بشأن التخلص من
الفضالت النووية ثم تتبعها التخلص من الفضالت الصناعية وإهالك البيئة وتلوث املياه والهواء،
من جانب آخر فإن تلوث الهواء في املركز بالنسبة لليابان ثم تبعه تلوث املياه وتدهور املناظر
الطبيعية والضوضاء والتخلص من الفضالت املنزلية ،في الدول األوروبية كان قلق الجماهير من
الضرر الذي لحق بالبيئة وتلوث األنهار والبحيرات والتخلص من الفضالت الصناعية وتلوث
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الهواء ،أما في أستراليا فكان صيانة الحياة النباتية والحيوانية( .محمد حسان عوض،2018 ،
صفحة )116
أما الدول النامية فيختلف اهتمام الجماهير باملشاكل البيئية من بلد إلى آخر وحتى من
مكان إلى آخر في نفس البلد ،فسكان املناطق الحضرية مثال قد يقلقون بالنسبة لتلوث الهواء
والضوضاء ،أما من يعيشون في املناطق الريفية فقد يشعرون بالقلق بشان املياه الصالحة للشرب
والتخلص من الفضالت البشرية واستخدام األسمدة واملبيدات ،وهذا ما ينطبق على العالم العربي
باعتباره إحدى الدول العربية( .محمد حسان عوض ،2018 ،صفحة )116
ويمكن تلخيص أهم املشاكل التي تواجه البيئة عامليا فيما يلي:
 1.2.2التلوث:
ويعتبر من أهم املشاكل وأكثرها تعقيدا وخطورة خاصة في وقتنا الحالي والتي أصبحت تهدد
األرض وهذا ما لها من تأثير على عدة مجاالت ،البشرية املادية واالجتماعية والصحية وغيرها.
وقد عرف قاموس املصطلحات البيئية التلوث على أنه ":كل تغيير مباشر أو غير مباشر
فيزيائي أو حراري أو بيولوجي أو أي نشاط إشعاعي لخصائص كل جزء من أجزاء البيئة بطريقة
ينتج عنيا مخاطر فعالة تؤثر عمى ّ
الصحة واألمن والرفاهية وكل الكائنات ّ
الحية األخرى"( .خلف،
 ،2007صفحة )65
حيث يعتبر التلوث من املشكالت البيئية التي حظيت باالهتمام والدراسة من طرف دول
العالم واملنظمات العاملية ،ووصف بأنه الوريث الذي حل محل األوبئة واملجاعات ليطغى بذلك على
كل قضايا البيئة.
ويوجد عدة أنواع للتلوث تم تصنيفها وتقسيمها باالستناد إلى عدة معايير ،ولعل أهمها
التقسيم على أساس طبيعة التلوث ،حيث قسم إلى ثالث أقسام رئيسية وهي( :الهيثي،2008 ،
الصفحات )28-27
➢ التلوث البيولوجي :biological pollution :ويقصد به كل تلوث ينتج عن نشاطات
الكائنات الحية املجهرية في أثناء تخميرها املواد العضوية ،وهذه الكائنات تتكاثر بسرعة
فتستهلك األوكسجين وتحول املكان إلى وسط خانق أو أنها تفقد الخاليا مناعتها وتصاب
بالفيروسات والجراثيم.
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➢ التلوث الفيزيائي  :physical pollutionويتمثل هذا التلوث بالضوضاء والحرارة
واإلشعاعات ،ينتج عن انبعاث موجات إشعاعية في بعض األماكن الصناعية وفي محيط
املفاعالت النووية بمقادير كافية لتلف بعض األنسجة الحية باإلضافة إلى تلوث أحد
مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة.
➢ التلوث الكيميائي  :chemical pollutionال يقل التلوث الكيميائي خطورة عن سابقه وال
سيما بعد انتشار املواد الكيميائية وتنوعها في شتى أرجاء العالم ،ويحدث نتيجة لرمي مواد
كيميائية ومخلفاتها في الوسط الطبيعي أو نتيجة لتزايدها تزايدا يبلغ حدود السمية والضار
بالبيئة واإلنسان مثل مركبات الزئبق والكادميوم والزرنيخ وغيرها.
وما يالحظ من خالل هذه األنواع املختلفة للتلوث أنها تلوث املكونات الرئيسية للبيئة من
ماء وهواء وتربة والتي تؤثر بدورها على صحة اإلنسان.
 2.2.2االحتباس الحراري : Global Warming
وهو كذلك من أهم املشاكل التي تواجه البيئة ،حيث يرف على أنه ":ارتفاع درجات الحرارة
على سطح الكرة األرضية بسبب زيادة كميات الغازات الدفيئة املنبعثة إلى الغالف الجوي بما في
ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون والذي يعد املسبب الرئيس ي لها".
وقد أصبح اليوم االحتباس الحراري حالة غير طبيعية وذلك بسبب األنشطة البشرية
الكثيرة واملتنوعة مما أدى إلى ظهور ظواهر جد خطيرة على كوكب األرض كظاهرة النينيو،
انخفاض مستويات كميات األمطار املتساقطة ما أدى إلى حدوث جفاف في مناطق كثيرة من
العالم ،ذوبان األنهار الجليدية ،ظهور األعاصير وارتفاع حرارة األرض وغيرها ،فحسب بيانات
املنظمة العاملية لألرصاد الجوية WMOالتابعة لألمم املتحدة فإن متوسط درجات الحرارة العاملية
السنوية للفترة  2019-2015كانت األعلى على اإلطالق.
في حين تتوقع املنظمة أن يتجاوز املتوسط السنوي لدرجات الحرارة العاملية مستويات ما
قبل عصر الثورة الصناعية ( :1900-1850وهي الفترة املستخدمة لتمثيل ظروف املناخ) بمقدار
درجة واحدة سلسيون على األقل خالل الفترة املمتدة  2024-2020مع احتمال قدره  20أن
تتجاوز هذه الزيادة  1.5درجة سلسيون في عام واحد على األقل ،وهذا ما سيكون له تأثير كبير على
البشرية ،والشكل املوالي يوضح متوسط درجة الحرارة العاملية خالل الفترة .2019-2005
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الشكل  :1متوسط درجة الحرارة العاملية خالل الفترة 2019-2005
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 3.2.2نضوب األوزونOzone depletion :
يعتبر من املشاكل التي لها عالقة باملناخ ومن أكثرها خطورة كذلك على البيئة ،حيث يملك
األوزون املتواجد في الغالف الجوي تأثيرين اثنين على التوازن الحراري لكوكب األرض فهو يمثل
اإلشعاع الشمس ي فوق البنفسجي ،والذي يسخن التراتوسفير(الطبقة العليا في الغالف الجوي)
ويمتص أيضا األشعة تحت الحمراء املنبعثة من سطح كوكب األرض حابسا الحرارة بفعالية في
التروبوسفير( الطبقة السفلية من الغالف الجوي)( .رأفت فياض)2020 ،
إضافة إلى املشاكل السابقة الذكر ،هناك عدة مشاكل أخرى متفاوتة الخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورة والتي
ال يمكن التغاض ي عنها أو إهمالها ،فحسب إحصائيات األمم املتحدة من خالل برامج البيئة فقد
أحصت حوالي  27مشكلة بيئية منها  13مشكلة مناخية ،ويمكن أن نوجزها فيما يلي :فقدان التنوع
البيولوجي في الكرة األرضية ،التصحر ،مشكل الغذاء ،الكوارث الطبيعية ،املخاطر النووية ،حرائق
الغابات ،األمطار الحمضية ،ظاهرة النينو ،التوسع الحضري ،النفايات بأنواعها.
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 3.2أسباب تزايد املشاكل البيئية:
من خالل ما تم ذكره من مشكالت بيئية إضافة إلى أخرى نجدها أنها ومع املرور الزمن تزداد
عددا وحدة وهذا راجع إلى جملة من العوامل أو األسباب ،ولعل أبرزها التالية:
•

الثورة العلمية والتكنولوجية :والتي حققت الرخاء والرفاهية لإلنسان إال أنها أدت بدورها
إلى تفاقم املشكالت البيئية بسبب التزايد الكبير الستهالك املوارد الطبيعية والتلوث السريع
لألوساط البيئية ،مما جعل هذه املشكالت تطرح نفسها بوصفها مشكالت عاملية( .الهيثي،
 ،2008صفحة )20

•

النمو السكاني :لقد أصبحت املتغيرات السكانية أحد املكونات األساسية في القضايا
البيئية ،والحديث عن الحجم األمثل للسكان واالهتمام بتوفير الغذاء والصحة للبشر،
حيث أن هذا االهتمام الحديث لم بتوافق مع حدوث معدالت عالية للنمو السكاني التي
شهدنها الحقبة األخيرة( .الهيثي ،2008 ،الصفحات  .)21-20ووفقا لتقارير منظمة األمم
املتحدة للرصد السكاني من املتوقع أن يصل عدد سكان العالم ما يقارب  8.5مليار في عام
 ،2030وقد يبلغ  9.7مليار نسمة مع حلول عام  2050ثم قد يصل بعد ذلك إلى  11.2مليار
نسمة بحلول عام سنة  ،2100حيث يرتبط هذا النمو السريع في عدد السكان ارتباطا وثيقا
بمسألة األمن البيئي من خالل التأثيرات التي يحدثها السكان في موارد األرض امللبية
الحتياجات البشر.

•

اختالل النظام االيكولوجي :تعرف االيكولوجيا أنها العلم الذي يدرس عالقات الكائنات
الحي ة بالوسط الذي تعيش فيه ،حيث تهتم االيكولوجيا بالعالقات املتداخلة بين الكائنات
الحية بما فيها اإلنسان والوسط الذي تعيش فيه ومدى التأثير املتبادل بينهما ،كما تهتم
بالتوازن والتوافق بين الوسط والكائنات الحية ،وعليه فإن االيكولوجيا تهدف إلى معرفة
التفاعل بين العناصر الحية وغير الحية وما ينشأ عن ذلك من توازن بين تلك العناصر
املختلفة وعدم التوازن يخل بالبيئة .حيث أن هذا النظام بدأ يتعرض لالختالل في توازنه
بفعل أوجه النشاط اإلنساني (الهيثي ،2008 ،الصفحات  ،)24-23ما أدى إلى زيادة تفاقم
املشكالت البيئية.
هذا إضافة إلى املسببات التالية( :كافي ،2014 ،صفحة )38

•

استنزاف الثروات املعدنية وما ينتج عن ذلك من تلوث خالل عمليات االستخراج واملعالجة.
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•

إنتاج كم هائل من املركبات الكيميائية الخطرة التي ال نظير لها في في الطبية والتي تتحلل
بسهولة إلى مكوناتها الطبيعية مما يؤدي بالتالي دخولها في السلسلة الغذائية.

•

سوء املمارسات الزراعية واإلفراط في استخدام املخصبات الكيميائية واملبيدات الحشرية
والفطرية مما أدى إلى تدهور نوعية التربة وفقدها.

•

إنتاج كم هائل من النفايات يصعب التخلص منها مما يتسبب في تلوث املياه الصحية
والجوفية.

•

مداولة املواد السامة على نطاق واسع وزيادة احتمال وقوع حوادث ضارة بالبيئة مثل
انسكاب الكيماويات الضارة والنفط.

• سوء التخطيط في تنفيذ املشاريع وعدد تقييم اآلثار البينية الناجمة عن إقامتها.
 4.2تعريف االقتصاد البيئي:
يعتبر االقتصاد البيئي من أهم املفاهيم التي ظهرت بازدياد املشاكل واألضرار البيئية
السابقة الذكر ،حيث يعتبر فرع من فروع علم االقتصاد ،لكن قبل التطرق إلى املفاهيم املتعلقة به
يجب معرفة أو تحديد مفهوم االقتصاد التقليدي وذلك العتبارات مهمة سنقوم بتحديدها بعد
بعت تحديد مفهوم كل منهما.
فقد عرف االقتصاد التقليدي كما يلي:
" هو أي نظام ينطوي على زراعة الكفاف الشاملة أو بدال من ذلك هو ذلك االقتصاد الذي يخرج
عن إطار تعريفات السوق أو االقتصاد املخطط مركزيا"( .ويكيبيديا)2020 ،
أما التعريفات التي أعطيت لالقتصاد البيئي فهي كالتالي:
" اصطالح يعنى باستخدام أدوات التحليل االقتصادي في البحث عن التكاليف التي يتحملها
املجتمع ( أو االقتصاد القومي ) نتيجة لألضرار الناجمة عن اإلخالل بالتوازن البيئي في صوره
املختلفة ،وسواء كانت تكلفة ملنع وقوع هذه األضرار أو تكلفة لعالج ما ترتب على هذا اإلخالل من
أضرار ،وبمعنى آخر يعني هذا االصطالح دراسة العائد أو الفائدة التي يحصل عليها املجتمع نتيجة
للوقاية من أسباب اإلخالل بالتوازن البيئي أو نتيجة للعالج وإمكانية إزالته"( .شتوح،2020 ،
صفحة )84
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وعرفة كذلك بأنه ":العلم الذي يقيس بمقاييس بيئية مختلف الجوانب النظرية والتحليلية
واملحاسبية للحياة االقتصادية ويهدف إلى املحافظة على توازنات بيئية تضمن نموا مستديما" .
(جالل ،2017 ،صفحة )45
 ويعني كذلك ":تسخير علم االقتصاد بغية االستخدام األمثل للموارد البيئية بكل أبعادها بهدفتعظيم الربح وإشباع الحاجات األساسية بأقل تكلفة (اقتصادية وبيئية)"( .كافي ،2014 ،صفحة
)16
وما يالحظ من خالل إدراج هذه التعريفات املختلفة لكل من االقتصاد التقليدي واقتصاد
البيئة نالحظ أن هناك اختالف كبير وجوهري بينهما ذلك أن االقتصاد التقليدي ال يأخذ بعين
االعتبار الجانب البيئي في النشاط االقتصادي ،حيث أنه أهمل أي قيمة للموارد الطبيعية ،في حين
نجد أن اقتصاد البيئة أعطى أهمية بالغة لهذا الجانب واالستخدام األمثل للموارد البيئية وذلك
إلشباع مختلف األساسيات ،أي أنه يذهب إلى حل أو معالجة املشكالت البيئية السابقة الذكر.
 5.2فروع االقتصاد البيئي:
لقد تم تحديد فرعين رئيسيين لالقتصاد البيئي وهي:
 1.5.2اقتصاد البيئة الجزئي (على مستوى املنشأة):
ويمثل الجزئي جزءا من اقتصاد املنشأة الذي يهتم ويحلل عالقة املنشأة بالبيئة الطبيعية
والتطور النوعي للبيئة املحيطة وأثر السياسات البيئية على املنشأة ،والقتصاد البيئة على مستوى
املنشأة املهام التالية( :كافي ،2014 ،الصفحات )18-17
➢ دراسة وتحليل إجراءات حماية البيئة على املنشأة وأهدافها وعلى تعظيم الربح فيها.
➢ تقديم املشورات والنصائح للمنشأة املناسبة واملنسجمة مع متطلبات حماية البيئة.
➢ املساهمة في توجيه اإلنتاج بما تقتضيه التوجهات والتعليمات واللوائح البيئية.
➢ دراسة االستثمارات البيئية التي تحد من األخطار البيئية.
➢ إعطاء املعلومات حول تكاليف حماية البيئة ونفقات االستثمار وتأثير حماية البيئة على
حسابات األرباح والخسائر وتحليل الجدوى البيئية للمشاريع.
➢ إعطاء النصائح وتحليل املشاكل ودراسة آفاق املستقبل لبعض فروع االقتصاد الوطني في
ضوء التطورات البيئية كمنشآت الخدمات والنقل وصناعة حماية البيئة والتجارة والتأمين.
 2.5.2اقتصاد البيئة الكلي:
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ويتناول مشاكل البيئة على مستوى االقتصاد ككل ،من أهدافه الوصول إلى مستويات أعلى
من الرفاه االجتماعي املستديم الذي يأخذ باالعتبار املحافظة على نوعية البيئة عند مستويات عليا
(اقتصاد بيئي.)2020 ،
والقتصاد البيئة الكلي مجموعة من الوظائف يجب أن يقوم بها وهي:
➢ اقتصاد البيئة كجزء من العلوم االقتصادية الكلية ،أي ليس فقط تخصيص التكاليف على
مستوى املنشأة وإنما التكلفة على مستوى املجتمع وعلى مستوى االقتصاد ككل.
➢ تقديم املعلومات واالستشارات التي يمكن على أساسها اتخاذ القرارات.
 .3القاعدة الذهبية  R4مدخل إلعادة تدويرالنفايات
والتي تعتبر قاعدة مهمة ومدخل لعملية إعادة التدوير ،ويجب التطرق إليها قبل الولوج إلى
إعادة التدوير باعتبار أن هذه األخيرة هي رمن مهمة من أركان القاعدة الذهبية ،وهي كالتالي:
(جالل ،2017 ،الصفحات )82-81
 1.3التقليلRéduction :
واملقصود هنا هو تقليل املواد الخام املستخدمة ،وبالتالي تقليل املخلفات ،ويتم ذلك:
➢ إما باستخدام مواد خام أقل.
➢ أو باستخدام مواد خام تنتج مخلفات أقل.
➢ أو عن طريق ّ
الحد من املواد املستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف ،مثل :البالستيك
والورق واملعادن ،وهذا يستدعي وعيا ًّ
بيئيا من كل من املستثمر واملنتج؛ فمثال في الواليات
املتحدة األمريكية التزم الكثير من منتجي الصابون السائل بتركيزه؛ حتى يتم تعبئته في ع ّبوات
أصغر ،أو إنتاج معجون أسنان بدون عبوته الكرتونية الخارجية.
 2.3إعادة استخدام املخلفات(Reuse):
وهذا يعني مثال إعادة استخدام الزجاجات البالستيكية للمياه املعدنية مثال بعد تعقيمها،
وإعادة ملء الزجاجات والبرطمانات بعد استخدامها ،هذا األسلوب يؤدي إلى تقليل حجم
املخلفات ،ولكنه يستدعي وعيا ًّ
بيئيا لدى عامة الناس في كيفية التخلص من مخلفاتهم ،والقيام
بعملية فرز بسيطة لكل من املخلفات البالستيكية والورقية والزجاجية واملعدنية قبل التخلص
منها ،فنجد في كل من اليابان والواليات املتحدة األمريكية صناديق قمامة ملونة في كل منطقة
وشارع ،بحيث يتم إلقاء املخلفات الورقية في الصناديق الخضراء ،واملخلفات البالستيكية
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والزجاجية واملعدنية في الصناديق الزرقاء ،ومخلفات األطعمة أو ما يطلق عليه املخلفات الحيوية
في الصناديق السوداء.
 3.3إعادة التدوير Recycling:
واملقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من
املنتج األصلي.
 4.3االسترجاع الحراريRecovery:
وتستخدم تكنولوجيا االسترجاع الحراري في الكثير من الدول ،خاصة اليابان؛ للتخلص
اآلمن من املخلفات الصلبة ،واملخلفات الخطرة صلبة وسائلة ،ومخلفات املستشفيات ،والحملة
الناتجة من الصرف الصحي والصناعي ،وذلك عن طريق حرق هذه املخلفات تحت ظروف تشغيل
معينة مثل درجة الحرارة ومدة االحتراق ،وذلك للتحكم في االنبعاثات ومدى مطابقتها لقوانين
البيئة .وتتميز هذه الطريقة بالتخلص من  %90من املواد الصلبة ،وتحويلها إلى طاقة حرارية يمكن
استغاللها في العمليات الصناعية أو توليد البخار أو الطاقة الكهربية.
 .4أساسيات حول إعادة تدويرالنفايات والنفايات اإللكترونية
قبل التطرق إلى ماهية إعادة تدوير النفايات والنفايات االلكترونية يجب معرفة ماهية
النفايات والتي تعتبر العنصر األساس ي لعملية إعادة التدوير.
 1.4مدخل إلى النفايات:
 1.1.4تعريف النفايات:
أهم التعريفات التي أعطيت لها هي كالتالي:
تعريف منظمة الصحة العاملية :هي النفايات التي لها خواص طبيعية أو كيميائية أو
بيولوجية تتطلب تداوال وطرقا خاصة للتخلص منها لتجنب مخاطر ها على الصحة العامة
والبيئة( .علي ،2011 ،صفحة )12
تعريف املشرع الجزائري :لقد عرفها املشرع الجزائري في القانون  19/01واملتعلق بتسيير
النفايات ومراقبتها وإزالتها حسب املادة  03منه كما يلي" :كل البقايا الناتجة عن عمليات
اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال وبصفة عامة كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك
أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه ،أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته"،01/19( .
)2001
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ويقصد بالنفاية أيضا أنها ":أية مادة لم يعد لها قيمة في االستعمال ،أما إذا كانت هذه املادة
أو تلك املواد يمكن إعادة استخدام أحد أجزائها أو مركباتها مرة أخرى فال يمكن أن يطلق
عليها نفاية"( .الجواد ،1992 ،صفحة )21
كما عرفت على أنها ":كل مادة أو ش يء قيمته االقتصادية معدومة أو سلبية بالنسبة
ملالكه"( .صابر ،1998 ،صفحة )155
وهي كذلك" :كل ما ينتج من استهالك املواد الطبيعية بواسطة اإلنسان والحيوان وكافة
الكائنات الحية ،واملواد التي تنتج من استخدام الصناعات ولم يعد لها قيمة ويلزم
التخلص منها"( .فهمي ،2011 ،صفحة )116
ومن خالل التعريفات يمكن القول أن النفايات هي كل بقايا العمليات التي يقوم بها اإلنسان
أو الحيوان وبقايا النباتات والتي لها تأثير كبير على البيئة خاصة في حالة تراكمها ما يؤدي إلى
التخلص منها بعدة طرق سواءا بطريقة قانونية أو غير ذلك ما يزيد من تفاقم املشاكل أو املخاطر
البيئية.
 2.1.4أنواع النفايات:
لقد صنفت النفايات إلى عدة تصنيفات ،فكل مشرع أو قانون أو اقتصاد صنفها تصنيف
خاص ،وذلك حسب القطاع املولد للنفايات ،حسب الشكل ،حسب النوعية ،حسب الخطورة
وغيرها ،ومن أهم التصنيفات نذكر( :بكدي ،2019 ،صفحة )117
أ .التصنيف حسب القطاع املولد للنفايات :ويعتبر التصنيف األكثر شيوعا ،حيث قسمت
النفايات إلى:
✓ النفايات البلدية :يتم إنتاجها في املنازل ،التجمعات السكانية ،واملكاتب واإلدارات،
والوزارات واألنشطة التجارية ،ونفايات البناء والهدم؛
✓ النفايات التجارية :هي النفايات الناجمة عن املطاعم ،والفنادق ،واملنتجعات السياحية،
ومراكز التسوق؛
✓ النفايات االلكترونية (محل الدراسة) :التقدم في العلوم والتكنولوجيا يجعل من كمية
النفايات االلكترونية أقل حجما ،فيتوقع زيادة انتشار وتوسع املنتجات االلكترونية األصغر
حجما واألخف وزنا وأكثر كفاءة في استخدام املوارد؛
✓ النفايات الزراعية :تشمل النفايات العضوية غير العضوية؛
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✓ النفايات الطبية :تتمثل في مخلفات املراكز الطبية ومراكز األبحاث الطبية والصيدليات
ومراكز إجراء الفحوصات والتحليل؛
✓ النفايات الصناعية :وتشمل الصناعات املعدنية ،والكيميائية ،والورقية ،ومبيدات اآلفات،
والصباغة وتكرير السلع املطاطية ،واملنظفات.
ومن خالل هذا التصنيف يمكن معرفة أي قطاع أكثر مساهمة في إنتاج النفايات في أي بلد.
ب .التصنيف حسب الخطورة :وصنفت كما يلي:
✓ النفايات الخطرة :هي تلك النفايات التي تحتوي على عناصر أو مركبات تؤثر تأثيرا مزمنا
خطيرا على صحة اإلنسان والبيئة ،ولها القدرة على البقاء لدرجة كبيرة ،هذا ويمكن أن
تأخذ هذه النفايات الصورة الصلبة أو السائلة أو الغازية ،وتتكون أساسا من :مركبات
معدنية ثقيلة ،أو إشعاعية أو اسيستون أو مركبات فسفورية عضوية أو مركبات السيانيد
العضوية أو الفينول أو غيرها ،حيث تختلف حجم هذه النفايات من دولة إلى أخرى وذلك
حسب املكونات التي تضاف إلى هذا النوع من النفايات( .الجواد ،1992 ،صفحة )21
وهناك تباين كبير في حجم هذه النفايات من دولة إلى أخرى أو بين الدول املتقدمة والدول
النامية بالخصوص ،وذلك راجع إلى أن الدول املتقدمة حاولت جاهدة إلى التحكم في حجم
النفايات الخطرة ،وهذا راجع إلى( :الجواد ،1992 ،صفحة )28
•

نجاح القوانين والقرارات في حزم هذه املشكلة؛

•

التحكم في عملية نقل النفايات الخطرة؛

•

نجاح معالجة هذه النفايات؛

•

نجاح استخدام وسائل هندسية تتيح تقليل إنتاج هذه النفايات؛

•

نجاح وسائل جمع ونقل هذه امللوثات.
في حين تعاني الدول النامية وليومنا هذا من خطورة النفايات الخطرة والحجم الهائل لها،
النفايات الحميدة :هي النفايات غير الخطرة والتي ال تحتوي على أي من الخصائص التي
تجعلها نفايات خطرة ،حيث تتنوع بشكل كبير ويتم إدارتها بشكل مختلف ،وذلك اعتمادا
على مصدرها أو منتجها كالنفايات املنزلية أو األنشطة االقتصادية أو الخدمات العامة.
)  (guide rrgional de la gestion des dechetsوأهم هذه النفايات نفايات الكرتون،

✓
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املفروشات واملنتجات ،نفايات املستلزمات الزراعية،نفايات البناء ،نفايات منزلية عضوية،
النفايات من األشغال العامة ،العبوات الفارغة وغيرها.
ج .التصنيف حسب الحالة(الشكل) :وصنفت إلى:
✓ النفايات الصلبة :هو مفهوم يندرج تحته كل ما تخلفه نشاطات اإلنسان الحضرية
والصناعية والزراعية من مواد صلبة كنواتج جانبية وغير مقصودة لهذه النشاطات( .تومي،
 ،2002صفحة  .)200كما تعرف على أنها " :أي مادة ال يمكن استعمالها وال يمكن استردادها
وال يمكن إعادة استخدامها في وقت ما ومكان ما فيتم التخلص منها في أحد العناصر الثالثة
للبيئة (الهواء ،املاء ،التربة) ،وينشأ عن هذا التصرف أضرار بالكائنات الحية وفي مقدمتها
اإلنسان ،أو أضرار بالبيئة( .الجواد ،أسس تدوير النفايات ،1997 ،صفحة )36
وتتمثل أهم هذه النفايات في النفايات الصناعية والزراعية والطبية واملشعة والزجاج
والبالستيك وحتى مخلفات الورق ،إضافة إلى مخلفات األجهزة االلكترونية مثل التلفاز وأجهزة
الكمبيوتر املنتهية الصالحية أو القديمة (وهذه هي النفايات االلكترونية محل الدراسة).
✓ النفايات السائلة :وهي جميع املواد السائلة والتي يمكن أن تتكون من مواد صلبة تم
تحويلها إلى مواد سائلة للتخلص منها ،وتتمثل أساسا في املياه التي تم استخدامها في مختلف
العمليات االقتصادية سواءا كانت صناعية ،زراعية ،وأهمها الزيوت ومياه الصرف الصحي.
✓ النفايات الغازية :وهي مختلف الغازات املنبعثة من العمليات اإلنتاجية للمصانع والتي
تؤدي بالضرورة إلى تلوث الهواء بالدرجة األولى ،وأهم هذه الغازات غاز أول أكسيد الكربون.
في حين صنفها القانون الجزائري إلى :)2001 ،01/19( :النفايات الخاصة بما فيها النفايات
الخاصة الخطرة ،النفايات املنزلية وما شابهها ،النفايات الهامدة .إضافة إلى تصنيفات أخرى:
النفايات العضوية (نفايات قابلة للتحلل) ،وأخرى النفايات الخاملة (غير قابلة للتحلل) ،نفايات
قابلة للتدوير وأخرى غير قابلة للتدوير.
 .2.4ماهية إعادة تدويرالنفايات:
 .1.2.4تعريف إعادة تدويرالنفايات:
قبل التطرق إلى تعريف إعادة تدوير النفايات يجب أن نتعرف على معنى التدوير ،والذي
يعرف على أنه أحد مجاالت اإلنتاج األنظف والذي يمكن توضيحها من خالل الشكل املوالي:
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الشكل  :2مجاالت اإلنتاج األنظف
تدوير وإعادة
استخدام املخلفات
التعامل اآلمن مع
املخلفات

مجاالت اإلنتاج

إحالل املوارد
صديقة البيئة

التدريب واعادة
املتخصصين
إدارة الجودة والبيئة

التطوير في العمليات
التصنيع وتطويرها

املراجعة البيئية
الدورية

املصدر( :كافي ،2014 ،صفحة )403

أما عملية إعادة تدوير النفايات فقد عرفت كما يلي:
لقد عرفها قانون البيئة املصري بأنها ":العملية التي تسمح باستخالص املواد أو إعادة
استخدامها مثل استخدام النفايات كوقود أو استخالص املعادن واملواد العضوية أو معالجة التربة
أو إعادة تكرير الزيوت( .الجواد ،أسس تدوير النفايات ،1997 ،صفحة )40
كما تم تعريفها بأنها عملية تحويل السلعة أو املادة املحدودة القيمة إلى سلعة أو مادة أخرى
ذات فائدة ،ولتشمل قيمة مضافة حقيقية لعملية اإلنتاج أو االستخدام أو االستهالك( .البكري،
 ،2011صفحة  ،)14حيث يتضمن هذا التعريف املفاهيم التالية( :البكري ،2011 ،صفحة )14
•

•

تحويل املواد أو األجهزة املختلفة غير الصالحة لالستخدام أو إعادة االستخدام بالشكل
املقرر لها والتي ال يكون لها قيمة مادية حقيقية واملرسلة إلى أماكن الطمر ،لكي تكون مادة
أو منتج آخر جديد؛
املواد املستخدمة في إعادة التدوير في الغالب ال يكون لها قيمة مادية حقيقية وقد تكون
معدومة ،ولكن من خالل إعادة التدوير يصبح لها قيمة مضافة حقيقية أو ذات فائدة
جديدة؛
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• املواد الخارجة من عملية إعادة التدوير يمكن استخدامها ألغراض عمليات اإلنتاج الصناعي
أو االستخدام لتأدية خدمات معينة أو حتى يمكن أن تتم ألغراض االسته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالك البشري
أو الحيواني.
من خالل هاته التعريفات يتضح لنا أن مفهوم إعادة تدوير النفايات يتمحور أساسا حول
تحويل النفايات إلى سلعة قابلة لالستخدام في العملية اإلنتاجية وبالتالي تكون لديه قيمة مضافة
وهذا ما يعتبر من العناصر املهمة في عملية إعادة التدوير ،ما يقودنا إلى ضرورة معرفة األنواع
املختلفة إلعادة التدوير من خالل النقطة املوالية.
 .2.2.4أنواع إعادة تدويرالنفايات:
وتتمثل في( :أحمرو)2019 ،
أ -إعادة تدوير املنتجات :تعني إعادة استخدام األشياء املصنعة بطرق مختلفة وتقسم إلى
نوعين:
•

الصيانة وإعادة االستخدام :وذلك عن طريق أخذ املنتج األصلي وإجراء عدد من التعديالت
الشكلية والتركيبية عليه بحيث يمكن استخدامه في نفس الغرض مرة أخرى.

•

التصنيع وإعادة االستخدام :وذلك عن طريق أخذ املنتج وإعادة تصنيعه عبر مجموعة من
املهام واإلجراءات التصنيعية املعقدة من أجل إعادة استخدامه في نفس الغرض لكن بأقل
جودة مما كان عليه بالسابق مثل :إعادة تدوير البالستيك بعد انصهاره وتشكيله لنفس
املنتج مرة أخرى.
إعادة تدوير املواد :تعني إعادة استخدام املواد الخام مرة أخرى بطرق مختلفة وتقسم إلى
نوعين:

ب-
•

إعادة التصنيع :وذلك عن طريق أخذ املواد وتصنيعها عبر مجموعة من الخطوات
باستخدام عدد من اآلالت من أجل استعادة مستوى الجودة املطلوبة الستخدامها كمواد
منتجة للطاقة الالزمة للصناعة.

•

معالجة املواد :وذلك عن طريق إدخال املواد إلى آالت ضخمة تقدم على معالجتها باستخدام
تقنيات مختلفة مثل :رفع درجة الحرارة وإضافة املواد الكيميائية ،ليقدر املصنع على
استخدامها مرة أخرى كمادة خام لنفس الغرض الذي استخدمت فيه في املرة السابقة أو
بصناعة أخرى كمادة خام أيضا.
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 3.2.4مراحل وخطوات عملية إعادة تدويرالنفايات:
كما ذكرنا سابقا فإن عملية إعادة التدوير تعتبر من طرق أو مجاالت اإلنتاج األنظف ،لذلك
ال بد أن تتم وفق مراحل وخطوات تعكس ذلك من جهة وتحافظ على حياة اإلنسان والبيئة من
جهة أخرى ،كما تعد هذه العملية من بين أهم طرق تسيير النفايات والتعامل معها حيث تسبقها
عمليتي الوقاية وإعادة االستعمال وتليها عمليتي االسترجاع والتخلص (هذا التسلسل الهرمي
للتعامل مع النفايات حسب القانون األوروبي) ،وبالتالي ال يمكن أن تنجح خطوات أو طرق
التعامل مع النفايات من دون نجاح خطوات أو مراحل عملية إعادة التدوير.
ويمكن أن نوجز خطوات ومراحل عملية إعادة تدوير النفايات فيما يلي( :غضبان،2015 ،
الصفحات )92-87
•

فصل املادة من موقع التخلص من النفايات،

•

تجميع وتصنيف املادة ونقلها إلى مصنع مناسب،

•

معالجة املادة وإنتاج مواد خام منها،

•

إنتاج منتوج جديد من املادة املعاد تدويرها،

• بيع هذا املنتوج في األسواق.
ولنجاح هذه املراحل يجب أن تتوفر مجموعة من املتطلبات من أهمها املتطلبات البيئية
كالقوانين واللوائح الواجب مراعاتها ،ومتطلبات تقنية كالفرز والتفكيك والتعرف ،ومتطلبات
اقتصادية وتتمثل أساسا في التكلفة االقتصادية لعملية إعادة التدوير.
 4.2.4أهمية إعادة تدويرالنفايات:
إن عملية إعادة التدوير تتمثل في العملية التي يحاول من خاللها التخلص أو التقليل من
املشكالت البيئية السابقة الذكر بأقل تكلفة ممكنة والتي نوردها فيما يلي( :مروان)2018 ،
أ -الجانب البيئي :تساهم عملية إعادة تدوير النفايات بشكل أساس ي في التقليل من نسبة
التلوث بأنواعه.
ب -الجانب االقتصادي :تلعب عملية إعادة تدوير النفايات دورا مهما في تخفيض النفقات
االقتصادية ومساعدة الدول على مواجهة التحديات املتعلقة بارتفاع أسعار املواد الخام
مثل النفط والفحم.
101

جلولي سهام

ج -الجانب االجتماعي :تساهم عملية إعادة تدوير النفايات في التقليل من نسبة البطالة في
صفوف الشباب الراغبين في العمل ،عن طريق توفير فرص عمل جديدة في جمع وفرز
النفايات الصلبة وتحويلها إلى املصانع الخاصة في عمليات إعادة التدوير.
د -الجانب الصحي :تحد عملية إعادة تدوير النفايات من األمراض ،وحاالت االكتئاب،
واالضطرابات النفسية الناتجة عن تراكم النفايات وعدم التخلص منها بالطرق الصحيحة.
 3.4مدخل إلعادة تدويرالنفايات االلكترونية:
 1.3.4تعريف النفايات االلكترونية:
لقد تعددت التسميات التي أعطيت لهذا النوع من النفايات كالنفايات االلكترونية
واملخلفات االلكترونية ونفايات األجهزة الكهربائية وااللكترونية ،لذا سنحاول استخدام مصطلح
واحد في الدراسة وهو النفايات االلكترونية ويرمز لها  E. wasteوهو اختصار ل Electronic
.waste
ومن التعريفات التي أعطيت لها هي:
• تعريف منظمة التعاون االقتصادية والتنمية " :هي أي جهاز يستخدم إمدادات الطاقة
الكهربائية والذي وصل إلى نهاية حياته االفتراضية"(Programme, 2016) .
•

وهي كذلك" :كل املعدات االلكترونية والكهربائية التي لم ند نستخدمها والتي تعاني خلال أو
كسرا أو لم تعد متوافقة مع التقنيات الحديثة ،أو تلك التي تم إتالفها ،وهي تحتوي على
كميات من املواد السامة (كالرصاص ،الباريوم ،الكاديوم ،الزئبق ،الكروم)"( .محمود ،دون
سنة النشر)

• وعرفت كذلك ":هي مخلفات األجهزة االلكترونية املختلفة كالحواسيب ،والهواتف
املحمولة ،األفران ،امليكروويف ،وأجهزة الطرد املركزي النووي ،والتلفزيونات ،وغيرها من
األجهزة التي تم تفكيكها وبيع مخلفاتها أو نقلها من مكان إلى آخر لدفنها أو حرقها ،أو البحث
عن القطع االلكترونية واملعادن الثمينة التي تحتويها"( .محمد ،2006 ،صفحة )200
ومن خالل هاته التعريفات يمكن ذكر أهم املنتجات التي تحتويها النفايات االلكترونية،
والتي صنفها االتحاد األوروبي إلى أكثر من  10أصناف ،وأهما :شاشات الكمبيوتر ،الهواتف
املحمولة ،األفران ،امليكروويف ،التلفزيونات ،الحواسيب وتوابعه من معدات مثل الكاميرا ،لوحة
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املفاتيح ،املاسح الضوئي ،آالت النسخ ،آلة الطباعة ،جهاز الفيديو ،األجهزة املنزلية مثل الثالجة،
املكواة ،مكيفات الهواء ،معدات اإلنارة ،املعدات الطبية االلكترونية.
 2.3.4مكونات ومخاطرالنفايات االلكترونية:
تحتوي النفايات االلكترونية على عدد كبير من املركبات والعناصر والتي تدخل ضمن
تركيبها الكيميائي ،والجدول املوالي يوضح أهم املركبات والعناصر املكونة للنفايات االلكترونية
وتأثيرها على اإلنسان.
الجدول  :1أهم املركبات والعناصراملكونة للنفايات اإللكترونية وتأثيرها على اإلنسان
التأثير
نوع النفايات االلكترونية
املركب أو
العنصر
التسمم وفقدان الذاكرة ،ومشاكل
شاشات الجواالت الذكية
الزئبقFG
بالحواس املختلفة
التسمم ،أمراض القلب ،السرطان،
أشباه املوصالت املوجودة
الزرنيخ
السكتة الدماغية
بالجوال ،ميكروويف
خطر شديد على الجهاز العصبي ،خطر
مناطق اللحام في الجوال
الرصاصPB
على الكلى ،قد يسبب التخلف العقلي
واالضطرابات
فقدان الكالسيوم في العظام ،اآلالم
بطاريات ،الهواتف الخلوية
الكادميومCD
وهشاشة العظام ،تلف الرئتين والوفاة
والنقالة
التسمم وسرطان الرئة
يوجد في البطاريات واملوصالت
CR. BA.BE
املوجودة بالجوال
)Source : (wanjau, 2011

ومن خالل الجدول نالحظ أن هناك مخاطر جمة تترتب عن النفايات االلكترونية والتي لها
تأثيرات كبيرة على حياة اإلنسان والبيئة املحيطة به ،والتي يكون نتاجها كذلك سلبي على الحياة
االقتصادية للبالد ككل ،ما يؤكد على وجود عالقة بين كيفية إدارة هذه النفايات والتنمية
االقتصادية للبالد.
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 3.3.4طرق إعادة تدويرالنفايات االلكترونية:
إن عملية إعادة تدوير النفايات االلكترونية يعتبر من أهم الخطوات إدارة هذه النفايات
والتي تم ذكرها سابقا واملتمثلة في :التقليص ،إعادة االستخدام ،إعادة التدوير والتخلص.
حيث سنركز على الخطوة الثالثة والتي تتطلب تفكيك االلكترونيات ومعالجتها السترداد
املواد األولية منها والتي تصنف وتوزع حسب نوعها إن كانت معادن أو زجاجيات أو بالستيك ،حيث
تمر هذه العملية بأربع خطوات هي( :محمود ،دون سنة النشر ،الصفحات )12-11
الخطوة األولى :استخراج املادة السامة عبر إزالة العناصر السامة من النفايات االلكترونية مع
تجنب حصول التلوث في أثناء هذه العملية ،ومن العناصر السامة نذكر :الرصاص ،الزجاج
املستخرج من الشاشات ،غازات الكلور وفلور وكربون من الثالجات والبطاريات.
الخطوة الثانية :التفكيك حيث تقسم كل املواد إلى عدة أجزاء منها اإلطارات املعدنية وإمدادات
الطاقة ،لوحات الدوائر البالستيكية...إلخ ،وتشكل إمكان حفظ القطع القابلة لإلصالح خالل هذه
املرحلة ميزة هذه املرحلة.
الخطوة الثالثة :التقطيع حيث تعالج قطع األجهزة ميكانيكيا ،وتهدف هذه العملية الصناعية إلى
الحصول على مركزات من املواد القابلة للتدوير وفصل املواد الخطيرة ،واملصادر التقليدية لهذا
النوع من النفايات االلكترونية هي الطواحين وفواصل من التيارات املغنطيسية والتيارات
الدوامية ،حيث يتم تصفية الغازات ومعالجة النفايات السائلة للحد من اآلثار السلبية.
الخطوة الرابعة :التكرير حيث يشكل الخطوة األخيرة في عملية تدوير النفايات االلكترونية،
فالحلول التقنية في تكرير املواد املوجودة في النفايات االلكترونية متوافرة من دون تأثيرات سلبية
على البيئة ،بحيث أن غالبية القطع بحاجة إلى الكثير من العمل من أجل أن تباع كمواد خام
ثانوية ،وأن يتم التخلص منها في وقع التدوير النهائي .ويجب أن يراعى خالل عملية التكرير وجود
ثالث مواد سامة هي :املعادن والبالستيك والزجاج.
 .5و اقع التعامل مع النفايات اإللكترونية عامليا
تصنف النفايات االلكترونية من النفايات الخطرة كما ذكرنا سابقا ،هذا ما أدى إلى تسارع
الدول واملنظمات إلى إبرام معاهدات واتفاقيات ومؤتمرات دولية ومحاولة إيجاد الحلول املمكنة في
كيفية التعامل مع هذه النفايات وذلك بإتباع الطرق املثلى محاولة بذلك حماية اإلنسان والبيئة
املحيطة به من جهة واالستفادة من املواد املستخرجة منها من جهة أخرى .لذا سنحاول من خالل
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هذه النقطة اإلجابة على التساؤل التالي :هل استطاعت دول العالم التعامل مع تلك النفايات
واالستفادة منها؟
 1.5حجم النفايات االلكترونية عامليا:
تعد النفايات االلكترونية من بين أمه النفايات األسرع نموا في العالم ،ويرجع ذلك أساسا إلى
التغيرات السريعة في التكنولوجيا بالدرجة األولى والطلب املتزايد على هذه التكنولوجيا بالدرجة
الثانية ،حيث أطلق عليها االتحاد األوروبي إسم "تسونامي املخلفات االلكترونية"  .والشكل املوالي
يوضح حجم هذه النفايات االلكترونية عامليا خالل الفترة املمتدة من  2010إلى  2021وفق آخر
تقرير  STATISTAكما يلي:
الشكل  :3حجم النفايات اإللكترونية عامليا خالل الفترة 2021-2010
* :2021تقديرية
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} Source : (p.stegmamn & v.forti, 2017-2019-2020).

وما يالحظ من خالل الشكل هو التزايد السريع واملخيف للنفايات االلكترونية حتى سنة
 ،2020في حين تتوقع أن تنخفض هذه القيمة إلى  52.5مليون طن سمة  2021ما يعادل 6.8
كيلوغرام لكل نسمة مقارنة بسنة  2010مثال والتي قدرت بها حجم النفايات  33.8مليون طن ما
عادل  4.4كيلوغرام للفرد.
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هذا ومن املتوقع أن يصل الحجم النفايات االلكترونية حسب آخر تقرير البنك العاملي سنة
 2050إلى ما يقارب  3.7مليار بزياد قدرها  ، 70وهي قيمة مخيفة جدا على العالم ككل في حالة
لم يتم التعامل معها بش يء من الجدية والسرعة.
 2.5الدول املنتجة للنفايات االلكترونية عامليا:
إن الدول الغنية تمثل ما نسبته  %16فقط من سكان العالم وهي نسبة قليلة جدا مقارنة
بالدول الفقيرة هذا من جانب ،من جانب آخر تنتج الدول الغنية ما يقارب  % 34من نفايات العالم
ككل وهذه النتائج مقلقة بالنسبة لإلنسان ولبيئته.
فحسب تقريرات موقع  statistaسنة  2019احتلت النرويج املرتبة األولى عامليا في إنتاج
النفايات االلكترونية للفرد الواحد ،لتحتل و.م.أ املرتبة الرابعة عامليا تليها فرنسا في املرتبة
الخامسة ،في حين أن الصين احتلت املرتبة ما قبل األخيرة ،ولتوضيح البيانات أكثر وضعنا الشكل
املوالي:
الشكل  :4حجم النفايات اإللكترونية لبعض دول العالم حسب الفرد خالل سنة 2019
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)Source : (p.stegmamn & v.forti, 2017-2019-2020

ولو تم املقارنة بين سنة  2019وسنة  2017مثال لوجدنا أنه هناك اختالف في الترتيب بين
السنتين ،حيث وحسب نفس املصدر فإنه سنة  2017نجد أن النرويج حافظت على الصدارة في
الترتيب وقد بلغ إنتاج الفرد فيها حوالي  28.5كلغ للفرد ،أما فرنسا فقد كانت تحتل املرتبة السادسة
بقيمة  21.3لكن بتغير قليل ،أما الصين فقد حافظت على نفس الترتيب لكن ارتفعت فيها قيمة
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الفرد حيث كانت حوالي  5.2كلغ للفرد سنة  ،2017وهذا راجع إلى السياسات املتعبة في دول وغير
متبعة في أخرى في التعامل مع النفايات االلكترونية.
 3.5التعامل مع النفايات اإللكترونية عامليا:
لقد تم تقدير القيم الجوهرية للمواد األولية املوجودة في النفايات االلكترونية عامليا بأوزان
خيالية ما يجعل منها ثروة ذات قيمة كبيرة للدول والشركات التي تقوم بإعادة تدوير هذه النفايات
خاصة معدن الذهب ،حيث قدرت قيمة هذا األخير واملوجودة في النفايات االلكترونية
عاملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا 0.5كيلو طن وحددت قيمته بحوالي  18.8مليار يورو خالل سنة  ،2016إضافة إلى معادن
أخرى ال تقل أهمية عن الذهب ،والجدول التالي يوضح ذلك.
الجدول  :2قيم وحجم املواد األولية املوجودة في النفايات اإللكترونية عامليا خالل سنة 2016
املادة األولية
القيمة مليار
يورو
الحجم كيلو
طن

الذهب
18.8

البالستيك
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النحاس
9.5

األملنيوم
3.6

الحديد
3.6
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12200
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16300

البالديوم الفضة
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Source : (matieres premieres Des déchets qui valent de l'or, 2017).

وما يالحظ من خالل الجدول هو وجود كمية كبيرة جدا من البالستيك إضافة إلى الذهب في
النفايات االلكترونية ،مما يجعل من خذه النفايات ذات قيمة مالية كبيرة قد تكون ثروة بالنسبة
لدول ال تملك هذه املواد خامة في الطبيعة كالذهب والفضة والنحاس.
وهذا ما يجعل هذه النفايات من جهة الخطر املخفي والذي أصبح يهدد كوكب األرض ،ومن
جهة أخرى ثروة حقيقية كبيرة لكن قد تكون مهملة من طرف دول العالم ،ما جعلنا نبحث عن
اإلجابة عن السؤال السابق الذكر حول هل هناك دول كانت سباقة أو اتخذت إجراء إعادة تدوير
النفايات االلكترونية واستفادت من ذلك عامليا؟
هناك دول كثيرة حاولت التعامل مع النفايات االلكترونية واالستفادة منها ،ومن أهم هذه
ّ
الدول هي سويسرا والتي تعتبر الرائدة في هذا املجال فقد تمكنت من استباق املشكلة ،ومنذ عام
ّ
 1991وقبل أن يتدخل املشرع في هذا الشأن ،أنشأت الشركات الصناعية وشركات التوزيع أنظمة
إلعادة تدوير املنتجات اإللكترونية ،بدءا بالثالجات ثم اآلالت األخرى ،أما على مستوى القطاع
الخاص فتحمل اسم “سوليداركوم” ،وهو نظام لتجميع الهواتف النقالة املستعملة التي يمكن أن
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تستكمل حياتها في أحد بلدان القارة السمراء أو آسيا أو أوروبا الشرقية( .أميركا والصين تتصدران
تلويث العالم بجبال من النفايات اإللكترونية)2015 ،
ويعتمد النموذج السويسري في إدارة النفايات االلكترونية على إستراتيجية مهمة جدا
سميت ب" إستراتيجية املسؤولية املوسعة للمنتجين" ،وهي إستراتيجية لحماية البيئة تهدف إلى
تخفيض األثر البيئي اإلجمالي للمنتج ،من خالل جعل الشركة املصنعة للمنتج مسؤولة عن كامل
دورة حياة املنتج ،وخاصة بالنسبة لالستعادة وإعادة التدوير والتخلص النهائي من املنتج ،بحيث
يتم تنفيذ هذه االستراتيجة من خالل أدوات إدارية واقتصادية وإعالمية( .مالك ،2016 ،صفحة
)97
وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى ما يلي( :مالك ،2016 ،صفحة )99
• تقليل عدد مدافن النفايات واملحارق والتأثيرات البيئية املصاحبة لها.
•

تخفيف العبء على البلديات خاصة فيما يخص املتطلبات املادية واملالية في مجال إدارة
النفايات.

•

تشجيع إدارة النفايات وإعادة استخدام املنتجات أو أجزاء منها.

•

تحسين سهولة تفكيك املنتجات إلعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.

•

القضاء أو خفض استعمال املواد الكيميائية الخطرة الداخلة في تصنيع املنتجات

•

تشجيع منظمات األعمال في إتباع أسلوب اإلنتاج األنظف وكذلك إنتاج املنتجات الخضراء.

•

تشجيع االستخدام الرشيد واألكثر كفاءة للموارد الطبيعية.

• تحسين العالقة بين املجتمع الشركة وتعزيز إدارة أكثر تالئما مع البيئة.
 .6خاتمة:
لقد تعددت املشكالت البيئة ومسبباتها واختلفت بين الدول املتقدمة والدول النامية من
ناحية وفي نفس البلد من جهة أخرى ،لتبقى النتيجة املؤكدة هي األضرار والتدمير الذي أصبح يهدد
هاته البلدان ككل بغض النظر عن اقتصادها أو حجمها أو تطورها .لذا حاولنا من خالل الدراسة
التطرق إلى تعداد أهم املشاكل التي تهدد اإلنسان وبيئته عامليا مع التركيز على مشكل النفايات
االلكترونية محل الدراسة وكيفية التخلص منها عن طريق عملية إعادة التدوير واالستفادة من
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املواد األولية التي تحتويها هذه النفايات والتي تعتبر ثروة حقيقية مهملة في الكثير من الدول منها
الدول العربية ذلك باعتبار أن هذه العملية هي عملية تجارية كبيرة ومفيدة لكوكب األرض.
 1.6اختبارالفرضيات:
من خالل دراستنا تأكدنا من صحة الفرضية ومفادها أن عملية إعادة تدوير النفايات
اإللكترونية يعتبر من أنجع الطرق في التعامل مع هذه النفايات.
 2.6النتائج:
أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل الدراسة هي:
• أصبحت النفايات بصفة عامة والنفايات االلكترونية مشكلة تواجه كل دول العالم سواءا
املتقدة أو النامية ،املنتجة لإللكترونيات أو املستهلكة لها؛
• النفايات االلكترونية من النفايات الخطرة جدا ومورد ثمين ذلك لوجود نسب مرتفعة من
املعادن واملواد األولية الثمينة والباهضة الثمن مثل الذهب والفضة؛
• التوقع بزيادة عدد سكان العالم وزيادة التعامل بااللكترونيات سيكون له تأثير كبير ان لم
يتم التعامل وبسرعة مع نفاياتها؛
• عدم إتباع الطرق السليمة والقانونية في التخلص من النفايات والنفايات االلكترونية عامليا
ما أدى إلى تزايد املشكالت الصحية خاصة على األطفال.
 3.6املقترحات:
يخص االقتراح جميع دول العالم واملتعلقة بضرورة التعامل السليم واملقنن مع النفايات
االلكترونية حتى يتم االستفادة منها وبأقل أضرار ممكنة على اإلنسان والبيئة املحيطة به ،مع رفع
الوعي لدى املواطنين في كيفية التعامل مع هذه النفايات الخطيرة.
 .7قائمة املراجع:
 1.7املراجع باللغة العربية
أحمد جالل ،األبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية املستدامة ،عمان – األردن،
دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع ،دار من املحيط إلى الخليج للنشر والتوزيع.2017 ،
أحمد عبد الوهاب عبد الجواد ،النفايات الخطرة،القاهرة ،مصر ،الدار العربية للنشر
والتوزيع.1992 ،
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أحمد عبد الوهاب عبد الجواد ،أسس تدوير النفايات ،القاهرة ،مصر ،الدار العربية
للنشر والتوزيع.1997 ،
أمل فوزي أحمد عوض محمود ،النفايات االلكترونية التداعيات البينية ،املواجهة
التشريعية ،آليات الوقاية والحماية والنضج التقني ،كلية الحقوق ،مصر :جامعة عين
الشمس( ،دون سنة النشر).
أميركا والصين تتصدران تلويث العالم بجبال من النفايات اإللكتروني،)2015 /4 /20( ،
من
،2020
,12
10
االسترداد
تاريخ
العرب:
file:///C:/Users/tronic/Desktop/deches%20electronic/%D8%A3%D9%85%D9
%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%
D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A
7%D9%86%20%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7
%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D
آخرون سيدأحمد غريب ، ،دراسة أسرية وبيئية ،مصر :دار املعرفة الجامعية.1997 ،
املعرفة:
من
بيئي
اقتصاد
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8
 ،)2020(%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8Aتاريخ االسترداد .2021 ,01 03
أحمد كنينة رأفت فياض ،عالقة نضوب األوزون بالتغير املناخ .تاريخ االسترداد ,12 20
 ،2020من ناسا بالعربي)2020/01 /20( ،www.nasainarabic.net/r/a/5123 :
القانون رقم  ،)2001 ,12 12( .01/19تسيير النفايات ومعالجتها ومراقبتها ،الجزائر.
ثامر البكري،االبعاد االستراتيجية العادة التدوير في تعزيز فلسفة التسويق األخضر-
استعراض لتجارب منتقاة من شركات ودول مختلفة ،جامعة تكريت ،مجلة تكريت للعلوم
االدارية واالقتصادية.2011 ،)23( 7 ،
حسن أحمد شحاته محمد حسان عوض ،قضية املناخ وتحديات العولة البيئية ،القاهرة،
مصر ،األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي.2018 ،
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خالد مصطفى فهمي ،الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات
الوطنية واالتفاقيات الدولية -دراسة مقارنة،االسكندرية ،مصر ،دار الفكر الجامعي،
.2011
سكفان عكيد محمد علي ،دراسة حول مقومات االدارة البيئية للنفايات الخطرة في
مستشفى دسلدروف الجامعي في أملانيا نموذجا لدراسة الحالة لطالب الدراسات العليا،
ماجستير إدارة البيئة .2011 ،12 ،
سهير ابراهيم حاجم الهيثي ،املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي ،دار ومؤسسة رسالن
للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق سوريا.2008 ،
شافية كتاف مليكة علقمة ،االستراتيجية البديلة الستغالل الثروة البترولية في إطار قواعد
التنمية املستدامة ،امللتقى الدولي للتنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد
املتاحة 8-7 ،أفريل  ،2008كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير ،سطيف
الجزائر.
عارف صالح خلف ،االدارة والبيئة ،اإلصدار األولى ،دار اليازوردي للنشر ،األردن.2007 ،
عبد الحميد شمس الدين ،تعريف البيئة 20 ،جويلية  ،2020تاريخ االسترداد  21ديسمبر
من
،2020
موضوع:
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8
%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
عبد القادر آخرون عابد ،أساسيات علم البيئةاإلصدار  ،02دار وائل للطباعة والنشر،
عمان -األردن.2004 ،
عرين أحمرو ،)2019 /8/ 19( ،أنواع إعادة التدوير .تاريخ االسترداد  ،2020/12 /14من
حياتك:
https://hyatok.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A5
%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF
%D9%88%D9%8A%D8%B1
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فاطمة بكدي ،االقتصاد األخضر من النظري إلى التطبيق ،مركز الكتاب األكاديمي ،مصر،
.2019
 .فؤاد بن غضبان ،إدارة النفايات الحضرية الصلبة وطرق معالجتهااإلصدار .،2دار
اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.2015 ،
مازن حسام الدين محمد ،التربية العلمية لتنمية الوعي املجتمعي ،املجلة املصرية للتربية
العلمية كلية عين الشمس .2006 ،
محمد سعيد صبارني رشيد الحمد ،البيئة ومشكالتها الكويت :املجلس الوطني للثقافة
والفنون واألداب ،دون سنة نشر.
محمد صابر ،البيئة من حولنا دليل لفهم التلوث وآثاره ،الجمعية املصرية لنشر املعرفة،
مصر.1998 ،
محمد مروان ،أهمية تدوير النفايات .تاريخ االسترداد  )2018 ,7 5( ،2020 ,12 15من
موضوع:
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8
%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9
%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
مصطفى يوسف كافي ،،اقتصاديات البيئة ،دار رسالن ،دمشق ،سوريا.2014 ،
ميلود تومي ،ضرورة املعالجة االقتصادية للنفايات ،جامعة خيضر ،مجلة العلوم االنسانية
(.2002 ،)2
نور الدين مالك ،دور استراتيجيات االدارة البيئية في ادارة النفايات االلكترونية -دراسة
مجموعة من املؤسسات االقتصادية الجزائرية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في
علوم التسيير ،جامعة محمد بوضياف مسيلة ،الجزائر.2016 ،
وليد شتوح ،التحليل االقتصادي البيئي ،مركزالكتاب األكاديمي ،الجزائر.2020 ،
ويكيبيديا ( ،)2020 ,11 23اقتصاد تقليدي ،تاريخ االسترداد  ،2020 /12/ 20من ويكيبيديا:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A%
D8%AF_%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A#:~:text=%D
8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5
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