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املسألة 8/2: االسرتاتيجيات 
والسياسات اخلاصة بسالمة التخلص 
من مواد خملَّفات االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو 
إعادة استخدامها
التقرير النهائي



مقدمة
توفر جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت (ITU-D) منصة حمايدة تقوم على املسامهات املقدمة وجيتمع فيها اخلرباء من 
احلكومات والصناعة واهليئات األكادميية إلنتاج أدوات عملية ومبادئ توجيهية وموارد مفيدة ملعاجلة قضايا التنمية. ومن 
خالل أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يقوم أعضاء القطاع بدراسة وحتليل مسائل موجهة حنو مهمة حمددة 

يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف التعجيل بإحراز تقدم بشأن األولويات اإلمنائية الوطنية.

تتيح جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت فرصة جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لتقاسم اخلربات وطرح األفكار 
وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن االسرتاتيجيات املالئمة لتناول أولويات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وتتوّىل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت مسؤولية إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات استنادًا 
إىل املدخالت أو املسامهات املقدمة من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات 
احلالة مث تتاح كي حيصل عليها األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر الشبكي. ويرتبط عمل اللجان 
مبختلف برامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت من أجل توفري أوجه التآزر اليت يستفيد منها األعضاء من حيث املوارد 

واخلربات املتخصصة. ويلزم التعاون مع األفرقة واملنظمات األخرى اليت تضطلع بأعمال تتعلق باملواضيع ذات الصلة.

لتنمية  العاملية  املؤمترات  أربع سنوات يف  االتصاالت كل  تنمية  قطاع  تدرسها جلان دراسات  اليت  املواضيع  وتتحدد 
االتصاالت (WTDC) اليت تضع برامج العمل واملبادئ التوجيهية من أجل حتديد مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وأولوياهتا يف السنوات األربع التالية.

ويتمثل نطاق عمل جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف دراسة "البيئة التمكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت"، أما جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت فيتمثل نطاق عملها يف دراسة "تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ".

وتوىل إدارة جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت يف فرتة الدراسة 2014-2017 رئيس اللجنة السيد أمحد رضا 
شرفات (مجهورية إيران اإلسالمية) ونوابه الذين ميثلون املناطق الست: السيدة أميناتا كابا-كامارا (مجهورية غينيا)، 
السيد كريستوفر كيمي (مجهورية كينيا)، والسيدة سيلينا ديلغادو (نيكاراغوا)، والسيد ناصر املرزوقي (اإلمارات العربية 
املتحدة)، والسيد نادر أمحد جيالين (مجهورية السودان)، والسيدة كي وانغ (مجهورية الصني الشعبية)، والسيد أناندا 
أسيبوفيتش (مجهورية  هينادز  والسيد  الروسي)،  (االحتاد  بوندارينكو  يوجيين  والسيد  نيبال)،  راج كانال (مجهورية 

بيالروس)، والسيد بيتكو كانتشيف (مجهورية بلغاريا).
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مجيع احلقوق حمفوظة. الجيوز نسخ أي جزء من هذا املنشور بدون تصريح كتايب مسبق من االحتاد الدويل لالتصاالت.

يرجى مراعاة اجلوانب البيئية قبل طباعة هذا التقرير.

التقارير النهائية
وُأعد التقرير النهائي استجابًة للمسألة 8/2: "اسرتاتيجيات وسياسات لسالمة التخّلص من مواد خملفات 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو إعادة استخدامها" حتت ريادة املقرَِّرين املعنيَني باملسألة: السيد 
خوان بابلو سيبالوس أوسبينا (كولومبيا)، والسيد أناندا راج خانال (هيئة االتصاالت يف نيبال (NTA)، مجهورية 
نيبال)، ونائب املقرَِّرين املعني السيد جريود-كونستان أهوكبوسي (بنن). وقد ساعدهم أيضًا مسؤولو االتصال 

لقطاع تنمية االتصاالت وأمانة جلان دراسات القطاع.
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شارك يف إعداد هذا التقرير العديد من اخلرباء من إدارات وشركات خمتلفة. وال ينطوي ذكر شركات أو منتجات معينة 
على أي تأييد أو توصية من جانب االحتاد الدويل االتصاالت.
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ملخص تنفيذي  '1'
الدنيا ملعاجلة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية (WEEE) وينظر يف مسؤوليات  املعايري  التقرير  يوجز هذا 
خمتلف أصحاب املصلحة، مبن فيهم املنتجون واملستهلكون واملديرون والوسطاء الضالعون يف هذه العملية. وهو 
يصف كذلك خمتلف التقنيات الستعادة املعادن املوجودة يف هذه املخلفات واحلد من املخلفات اخلطرة. وترد يف 
التقرير، باعتبارها جوانب اجتماعية إلدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية، معلومات عن األجهزة املزيفة 
وغري املمتثلة للمعايري، فضًال عن إدماج األطراف غري الرمسية الضالعة يف إعادة التدوير وتأثري هذه املخلفات على 

صحة الناس الذين يتعاملون معها.

وُيستفاض يف عملية االسرتجاع املماَرسة يف كولومبيا. وتقارن تكلفة هذه العملية بالنماذج املستخدمة يف بلدان 
أخرى. وُتطرح توصيات بشأن خفض تكلفة االسرتجاع. ويشار كذلك إىل جوانب خمتلفة من خملفات األجهزة 

الكهربائية واإللكرتونية باعتبارها فرص أعمال يف جماالت البحث وتنقية املعادن، وما إىل ذلك.

وعالوًة على ذلك، يسلط هذا التقرير الضوء على جوهر خمتلف املسامهات ودراسات احلالة املقدمة كي تنظر 
فيها هذه املسألة.

وحييط التقرير علمًا كذلك بالعمل التفصيلي الذي قام به قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد (ITU-T)، وال سيما 
"املبادئ التوجيهية لتطوير نظام مستدام إلدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية: السلسلة L من توصيات 

قطاع تقييس االتصاالت – اإلضافة 4".

ويتناول الفصل 1 اإلطار التنظيمي للجوانب التكنولوجية لنظام إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية. 

ويقرتح الفصل 2 طرائق بديلة الستعادة املواد اخلطرة املوجودة يف خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية.

ويتناول الفصل 3 اجلوانب االجتماعية لنظام إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية، مبا يف ذلك أجهزة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزيفة وغري املمتثلة للمعايري (دون املستوى)، ودمج القطاع غري الرمسي، وآثار 
سوء إدارة هذه املخلفات على صحة اإلنسان، وحيدد الفئات السكانية املتأثرة ومسارات امللوثات اليت تدخل البيئة 

ومسارات التعرض وعواقبه.

ويتناول الفصل 4 اجلوانب االقتصادية لنظام إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية بتسليط الضوء على 
خمتلف جوانب اسرتجاع هذه املخلفات من معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضًال عما يرتبط هبذه 

املخلفات من أثر اقتصادي وفرص جتارية، ويقدم توصية بشأن منوذج متويل إدارة هذه املخلفات.

وُكرس الفصل 5 لتسليط الضوء على السمات البارزة ملختلف املسامهات ودراسات احلالة الواردة من اإلدارات 
األعضاء وغريها من املنظمات خالل فرتة الدراسة.

ويعرض الفصل 6 استنتاجات التقرير وتوصياته.

ويرد يف التقرير أيضًا ملحقان وقائمة االختصارات واألمساء املختصرة وقائمة املراجع.

ملخص تنفيذي
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معلومات أساسية  '2'
ُقدم إىل األعضاء يف عام 2014 التقرير املتعلق باملسألة 24/1 "االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بسالمة التخلص 
من مواد خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو إعادة استخدامها ". وقد ُوضعت املسألة قيد 
الدراسة خالل الفرتة 2010-2014 وركزت على االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة باإلدارة املستدامة ملخلفات 
األجهزة الكهربائية واإللكرتونية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، وسلطت الضوء على معدالت االستهالك 

وخملفات هذه األجهزة (اإلحصاءات الراهنة واملقبلة)، باإلضافة إىل فرز هذه املخلفات وتصنيفها.

وحدد التقرير التحديات اليت واجهتها البلدان عند تنفيذ اسرتاتيجية لإلدارة السليمة ملخلفات األجهزة الكهربائية 
واإللكرتونية، وتضّمن جتارب إعادة استخدام هذا النوع من املخلفات والتخلص الصحيح منه. وتضّمن كذلك 
 (CIS) املستقلة  الدول  اهلادئ وكومنولث  البلدان يف إفريقيا واألمريكتني وآسيا واحمليط  منها جتارب  أمور  مجلة 

وأوروبا، ومسامهات املنظمات الدولية.

ويف إطار االسرتاتيجيات والسياسات املقرتحة لوضع معايري من أجل إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية، 
مون واملنتجون واملستوردون وجتار التجزئة  ُحدد خمتلف أصحاب املصلحة يف السلسلة، مبا يف ذلك احلكومات واملنظِّ
واملستهلكون وغريهم من اجلهات من قبيل املنظمات غري احلكومية (NGO) واملؤسسات. وحّدد التقرير أيضًا أدوار 

ومسؤوليات كل واحد من أصحاب املصلحة املذكورين.

وعرض التقرير كذلك بعض االستنتاجات املستخلصة من العمل املنجز يف فرتة الدراسة السابقة وقّدم جمموعة من 
التوصيات إىل البلدان النامية بغرض حتديد وتنفيذ سياسة بشأن خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية ترمي إىل 
حتقيق نتائج إجيابية من حيث فعالية التصدي لتحدٍّ تواجهه البلدان حاليًا نتيجة اإلدارة القاصرة ملخلفات األجهزة 
الكهربائية واإللكرتونية النامجة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (التقرير النهائي للمسألة 24/1 – امللخص، 
2013).1 وانصب الرتكيز يف فرتة الدراسة هذه (2014-2017) على إبراز اجلوانب التقنية واالقتصادية واالجتماعية 

لنظام إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية.

وخالل فرتة الدراسة 2014-2017، ُعرضت عدة جتارب قّدمت مزيدًا من املعارف بشأن كيفية حتسني نشر املسألة 
وضمان حتقيق مزيد من النجاح يف مجع املعلومات من خالل الدراسات االستقصائية وكان من املفرتض أن تنقل 
املسألة من أجل تغطية أهداف التنمية املستدامة (SDG) وجعل ُحمدثي التغيري يهتمون أكثر بتنفيذ السياسات واملعايري 

والتوصيات املتعلقة بإدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية.

ومن التجارب املعيشة خالل فرتة الدراسة، ميكن تسليط الضوء على ما يلي:

من املهم أن يؤخذ يف االعتبار عند العمل بأساليب مجع املعلومات أّن مسائل الدراسة ينبغي أن متثل مصاحل   -
كل بلد من البلدان، ومن املهم كذلك إهناء املسائل اليت قدمت أجوبة حمددة عن األسئلة املطروحة.

ينبغي التشجيع على توثيق العالقة بني املندوبني وحكومات الدول اليت ينتمون إليها ألن ذلك يؤدي إىل مجع   -
ونشر املعلومات ذات الصلة باملسألة.

من األمثل تشجيع عقد دورات إلكرتونية بني اخلرباء يف البلدان املتقدمة وخرباء البلدان النامية ألن ذلك قد   -
الكهربائية  األجهزة  الرشيدة ملخلفات  البيئية  اإلدارة  تثري عمليات  أن  بتقاسم جتارب من شأهنا  يسمح 

واإللكرتونية.

التقرير النهائي للمسألة 24/1: اسرتاتيجيات وسياسات لسالمة التخّلص من مواد خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   1

.https://www.itu.int/pub/D-STG-SG01.24-2014 :أو إعادة استخدامها يف املوقع اإللكرتوين

https://www.itu.int/pub/D-STG-SG01.24-2014
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وحتظى املسألة 8/2 باألولوية لدى مجيع الدول األعضاء الرتباط خمتلف اسرتاتيجياهتا ارتباطًا مباشرًا بأهداف التنمية 
املستدامة. وينبغي توفري الدعم للمندوبني واهليئات األكادميية واخلرباء اآلخرين الذين ميكنهم اإلسهام يف حتسني 

االسرتاتيجيات/السياسات اخلاصة بإدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية.

مقدمة  '3'
لقد جنح استخدام األجهزة التكنولوجية خالل القرن احلادي والعشرين يف تعزيز تطوير املنتجات والسلع واخلدمات 
على نطاق واسع، مبا يف ذلك توسيع النفاذ إىل االتصاالت واستمثال العمليات. واعتماد البشر على هذه األجهزة 
أمر ال شك فيه، وكانت النتيجة زيادة متسارعة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدرجة أن اخلرباء 
يف هذا املجال يعتربون أن الثورة الصناعية الرابعة، املرتبطة باستخدام خمتلف األجهزة والتقنيات اليت يندمج فيها 
التخصصات  واسعة من  أثر على طائفة  الثورة  الرقمي، أصبحت وشيكة. وسيكون هلذه  والعامل  املادي  العامل 

والصناعات وأنشطة احلياة اليومية.

ولكن األجهزة اإللكرتونية، باإلضافة إىل حداثتها ووظائفها، أصبحت أيضًا مشكلة كامنة بالنسبة للبيئة والصحة 
العامة والسياق االجتماعي االقتصادي. ونقص املعرفة و/أو عدم اهتمام الناس عمومًا فيما يتعلق مبخلفات األجهزة 
الكهربائية واإللكرتونية مها من العوامل الرئيسية اليت أفضت إىل هذا الوضع. وهي مشكلة متزايدة لدرجة أنه، فيما 
يتعلق باملسألة 24/1 "االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بسالمة التخلص من مواد خملفات االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت أو إعادة استخدامها "، متخض اجتماع اتفاقية بازل وهيئات عاملية أخرى بشأن خملفات 
األجهزة الكهربائية واإللكرتونية عن تقديرات تشري إىل أنه حبلول عام 2020 سوف يزداد توليد املخلفات الكهربائية 
واإللكرتونية من األجهزة احلاسوبية بنسبة ترتاوح ما بني 200 و400 يف املائة، وفقًا إلحصاءات عام 2007. وقد 
حفز ذلك اهتمام احلكومات واملنظمات غري احلكومية اليت تؤمن بأمهية أن يرتك العامل يف حالة أفضل لألجيال القادمة.

لقد وضع االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU)، بدعم من مجيع الدول األعضاء فيه، ووّثق عددًا من االسرتاتيجيات 
لتعزيز اإلدارة املالئمة للمخلفات اإللكرتونية، ويف املقام األول املخلفات الناجتة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ومن هذا املنطلق، أصدر االحتاد وثائق تقنية أعدها خرباء يف هذا املوضوع ميكن أن تستعني هبا البلدان اليت قد حتتاج 

إىل املساعدة يف املسائل املتعلقة مبخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

الفرتة 2017-2014  البلدان األعضاء خالل  التقرير جمموعة من مسامهات  يقدم هذا  ومتاشيًا مع ما ورد أعاله، 
فيما يتعلق باملعايري الدنيا اليت جيب أن يأخذها يف احلسبان املنتجون واملستعملون واملديرون لضمان اإلدارة السليمة 
الثمينة والنادرة واملواد ذات اخلطورة  للمخلفات اإللكرتونية. وهو يصف أيضًا تقنيات خمتلفة الستعادة املعادن 
احملتملة من خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية من أجل إعادة تدوير هذه املوارد يف عمليات إنتاجية جديدة.





1

املسألة 8/2: االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بسالمة التخلص من مواد خملَّفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو 
إعادة استخدامها

الفصل 1 - اإلطار التشغيلي للجوانب التكنولوجية لنظام إدارة خملفات األجهزة   1
الكهربائية واإللكرتونية

يدعو هذا الفصل كل بلد إىل وضع سياسة وطنية بشأن إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية بفعالية 
وكفاءة. ويقدم مبدًأ توجيهيًا تشغيليًا مفصًال بشأن خمتلف مراحل وأنشطة إدارة هذه املخلفات.1 ويعرض بعض 
تكنولوجيا  النامجة عن   (WEEE) واإللكرتونية  الكهربائية  األجهزة  بيئيًا ملخلفات  السليمة  لإلدارة  الدنيا  املعايري 
املعلومات واالتصاالت، واليت ميكن أن تكون مبثابة مبادئ توجيهية للحكومات واملديرين يف أقل البلدان منوًا ويف 
البلدان النامية، بغض النظر عن ظروفها اخلاصة. وهو يسعى أيضًا، يف إطار مفهومْي "االستدامة" و"نظام اإلدارة"، 
إىل تعزيز االمتثال هلذه املتطلبات حفاظًا على صحة اإلنسان والبيئة، وذلك من خالل تثبيط ممارسة اإلدارة غري 

املالئمة هلذا النوع من املخلفات.

األجهزة  إدارة خملفات  بشأن  إىل سياسة وطنية  النامية  والبلدان  البلدان منوًا  أقل  حاجة   1.1

الكهربائية واإللكرتونية
تشكل إدارة املخلفات اإللكرتونية أحد أكرب التحديات اليت يواجهها قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
ويتطلب هذا االجتاه إدارة مستدامة للمنتجات يف هناية عمرها االفرتاضي بسبب ما يرتبط هبا من آثار بيئية واجتماعية 
واقتصادية. ومن املهم إدراك أن هذه املخلفات غري متجانسة وهلا خصائص حمددة. ومن مث، جيب التحلي بروح 
املسؤولية يف إدارهتا ومعاجلتها والتخلص منها. وينبغي لكل دولة من الدول األعضاء وضع وتنفيذ سياسة وطنية 
بشأن إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية. وينبغي أن تشمل هذه السياسة، على سبيل املثال ال احلصر، 
رؤية ورسالة وأهدافًا وغايات وخططًا وطنية للتنفيذ حمددة زمنيًا. وينبغي وضع إطار واضح للرصد والتقييم. وال 
بد قبل كل شيء من أن تتضمن السياسة التزامًا من جانب املديرين لضمان اإلدارة الصحيحة للمخلفات اإللكرتونية 
النامجة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك محاية البيئة وصحة العمال واملجتمع بصفة عامة، فضًال 
عن اختاذ تدابري للسيطرة على املخاطر املرتبطة بإدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية. وجيب أن تنفذ 
السياسة من خالل األهداف والغايات املناسبة وجيب حتديد املؤشرات الكفيلة بقياس أداء نظام اإلدارة. وجيب نشر 

السياسة وإحاطة عمالء املدير الداخليني واخلارجيني علمًا هبا.

اعتبارات أولية بشأن نظام إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية   2.1

يبني الشكل 1 األطوار أو املراحل اليت تؤدي إىل إعادة االستعمال أو دورة العمر االفرتاضي الثانية لألجهزة الكهربائية 
واإللكرتونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وهذا يوفر اإلرشاد بشأن وضع املعايري الدنيا اليت ميكن أن ميتثل 
هلا مديرو املخلفات/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (WEEE/ICT)2 واليت تفرضها احلكومات يف أقل البلدان منوًا 
ويف البلدان النامية، حتديدًا يف مراحل ما قبل معاجلة هذه املخلفات ويف بعض مراحل معاجلتها، بعد دورة العمر 

االفرتاضي الثانية هلا (انظر الشكل 2).

الوثيقة SG2RGQ/55، "املعايري الدنيا اليت يتعني االمتثال هلا من جانب مديري خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية/أجهزة تكنولوجيا   1

املعلومات واالتصاالت عند املعاجلة املسبقة واملعاجلة هلذه املخلفات يف أقل البلدان منوًا والبلدان النامية"، مجهورية كولومبيا.
املديرون: هي كيانات يف سلسلة إعادة التدوير لديها األذون أو الرتاخيص البيئية لالضطالع ببعض أو جبميع مراحل اإلدارة السليمة بيئيًا   2

للمخلفات WEEE/ICT، بدءًا بعملية التفكيك والفرز.
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الشكل 1 - مراحل إعادة استعمال األجهزة الكهربائية واإللكرتونية/أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املصدر: الوثيقة SG2RGQ/55، "املعايري الدنيا اليت يتعني االمتثال هلا من جانب مديري خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
عند املعاجلة املسبقة واملعاجلة هلذه املخلفات يف أقل البلدان منوًا والبلدان النامية"، مجهورية كولومبيا، 2015.

الشكل 2 - مراحل إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مالحظة: قد يكون هناك فرتتان (2) من فرتات اجلمع والنقل واالستالم والتصنيف والتخزين: األوىل من األماكن 
اليت تولدت فيها املخلفات WEEE/ICT حىت موقع اجلمع، والثانية من موقع اجلمع حىت مرافق املديرين؛ ومع ذلك، 
قد تأيت املخلفات مباشرة من األماكن اليت اسرتجعت فيها إىل مرافق املديرين. وقد يكون هناك بعض املراحل 
اجلديدة للجمع والنقل واالستالم من مرافق مدير إىل مديرين آخرين متخصصني يف معاجلة املخلفات اإللكرتونية 

والتخلص منها. وجتري عملية وزن املخلفات يف فرتات متعددة كتدبري رقابة ضمن املراحل املختلفة.

وتسعى "االستدامة" إىل حتقيق توازن بني اجلوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية يف تنظيم ما، واملتطلبات املنصوص 
عليها يف هذه الوثيقة تتعامل مع كل من هذه اجلوانب بطريقة أو بأخرى ضمن إطار "نظام إدارة املخلفات/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت" (انظر الشكل 3).
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الشكل 3 - نظام إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية/أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املصدر: الوثيقة SG2RGQ/55، "املعايري الدنيا اليت يتعني االمتثال هلا من جانب مديري خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية/أجهزة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت عند املعاجلة املسبقة واملعاجلة هلذه املخلفات يف أقل البلدان منوًا والبلدان النامية"، مجهورية كولومبيا، 2015.

ال تعفي املتطلبات أو املعايري املنصوص عليها يف هذه الوثيقة املديرين من االمتثال للمعايري القائمة اليت حتكم إدارة 
خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (WEEE/ICT) أو من االمتثال للتشريعات 

الوطنية فيما يتعلق بالبيئة والسالمة الصناعية والصحة واجلودة.

وسيكون من مسؤولية املنتجني (املصنعني أو املسوقني أو املستوردين أو املجمعني) لألجهزة الكهربائية واإللكرتونية 
املنتج  ملبدأ "مسؤولية  (وفقًا  أو مجاعي  فردي  العاملني بشكل   ،(EEE/ICT) املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا 
املوسعة" (EPR))، أو من مسؤولية الطرف أو األطراف املكلفة مبسؤولية إدارة املخلفات اإللكرتونية يف كل بلد، 
ضمان االمتثال للمعايري املنصوص عليها يف هذه الوثيقة من جانب مجيع املديرين والوسطاء أو شركات اللوجستيات3 
الضالعني يف سلسلة إعادة التدوير. وتسهيًال الختاذ اإلجراءات من قبل املديرين، يتعني على املنتجني تقدمي املعلومات 
عن وجود ومكان أي من املواد اخلطرة اليت حتتويها خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية لتكنولوجيا املعلومات 

.(WEEE/ICT) واالتصاالت

ورهنًا بالتشريعات السارية يف كل بلد، ميكن للمديرين البدء بإصدار بيان امتثال ُتصدر هلم على أساسه السلطة 
البيئية املختصة تراخيص أو تصاريح ميكن سحبها إذا اتضح، يف معرض ممارستها ألنشطة اإلشراف والرقابة، أن 
الكيانات املعنية ال متتثل للقواعد واملعايري ذات الصلة. واالفرتاض هو أن املديرين ميتثلون ملبدأ "احلرص الواجب"، 

أي اإلملام جبميع االلتزامات القانونية والشفافية ذات الصلة يف التعامل مع شركائهم التجاريني.

وجيب أن يؤخذ يف احلسبان التسلسل اهلرمي القائم إلدارة املخلفات التكنولوجية (إعادة االستعمال املباشر والتجديد 
واإلصالح إلعادة االستعمال، واستعادة املواد الستعماهلا يف املنتجات والتطبيقات اجلديدة، والتخلص من املخلفات). 

وجيب أن يكون التخلص من املخلفات هو املالذ األخري وأال ُيلجأ إليه إال عندما ال يكون هناك بديل آخر.

الوسطاء أو شركات اللوجستيات: هي كيانات يف سلسلة إعادة التدوير مسؤولة عن أنشطة من قبيل اجلمع واالسرتجاع والنقل والتخزين.  3
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ويف مراحل ما قبل املعاجلة واملراحل األولية من املعاجلة، جيب أن تؤخذ يف االعتبار املتطلبات فيما يتعلق مبا يلي: 
البنية التحتية، واملهارات البشرية املتاحة، والدعم الوثائقي (العمليات واإلجراءات)، واألجهزة واألدوات واآلالت، 

والسجالت، وأنظمة املعلومات واالتصاالت.

عملية إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  3.1

لتحقيق األهداف احملددة يف السياسة الوطنية، يوصى بتنفيذ األنشطة التالية. وتنقسم هذه األنشطة إىل مراحل خمتلفة 
تتضمن كل واحدة منها أنشطة فرعية.

املعاجلة السابقة  1.3.1

تشمل مراحل املعاجلة السابقة املراحل املوصوفة أدناه.

1.1.3.1 اجلمع والنقل من موقع اجلمع إىل املرافق 

 (EEE/ICT) فيما يتعلق باجلمع والنقل الربي لألجهزة الكهربائية واإللكرتونية املتقادمة و/أو (الكاملة) غري املستعملة
إىل مرافق املدير 1، من املهم أن تؤخذ يف االعتبار املتطلبات الدنيا التالية.

وسم احلاويات وتعّرف هويتها  أ ) 
جيب وضع املخلفات EEE يف حاويات متينة مالئمة ذات حجم مناسب، مبا يسمح بنقلها ميكانيكيًا (بواسطة 
رافعات شوكية) دون تعرضها للكسر. وجيب أن تكون تعبئتها حبسب النمط (التصنيف الرمادي أو البين)، مع 
إيالء العناية الالزمة ملنع الكسر، وجيب أن تغطى احلاويات وتوسم حسب األصول وحتدد هويتها مبعلومات عن 
والكمية  والوزن (كغ)،  التعبئة،  وتاريخ   ،EEE/ICT واإللكرتونية الكهربائية  األجهزة  يلي: منط  حمتوياهتا، كما 

(وحدات)، ورقم الدفعة، واملوظف املسؤول، وما إىل ذلك.

شركات ومركبات النقل ب) 
تبعًا للتشريعات املعمول هبا يف كل بلد، جيب أن يكون لدى شركات النقل التصاريح املطلوبة وفقًا لنمط املخلفات 
ووسائط النقل املستخدمة. وجيب أن متتثل املركبات اليت تنقل املخلفات EEE/ICT املتقادمة و/أو املهملة برًا ملختلف 
املتطلبات العامة (إذا مل ُتعترب األجهزة الكاملة بأهنا خملفات خطرة) أو لقواعد نقل البضائع اخلطرة (إذا ُصنفت 

األجهزة بأهنا خطرة).

ومن بني املتطلبات العامة، وحرصًا على ضمان األمن واالستقرار للحمولة واملوظفني الذين ينقلوهنا، جيب تثبيت 
كل حاوية على منت املركبة باستخدام األجهزة الضرورية اليت جيب أن تكون، كحد أدىن، يف كل من زوايا احلاوية 
األربع؛ وجيب أن تغطى املركبات وأن تكون مصحوبة بالوثائق اليت تشهد بأن عمليات التفتيش واخلدمة التقنية/

امليكانيكية قد جرت مؤخرًا وأن املركبة املعنية متتثل للمعايري احملددة اليت تنظم االنبعاثات من املصادر الثابتة؛ وجيب 
أن تكون مزودة بأجهزة إطفاء متعددة األغراض ومعدات طرق وصندوق أدوات.

السجالت ج) 
جيب تنظيم السجالت لتدوين وقائع عملية اجلمع والتسليم الالحق للمخلفات WEEE/ICT يف شكل "وثيقة نقل" 
والعالمة  والكمية (وحدات)،  والوزن (كغ)،  الدفعة،  املخلفات، واملصدر، ورقم  بيانات عن منط  تشتمل على 
التجارية لألجهزة، والرقم التسلسلي لكل قطعة من األجهزة (يقرأ بواسطة ماسح ضوئي لشفرة اخلطوط العمودية 

عند االستالم)، واملقصد وبيانات عن املركبة (رقم اللوحة والفئة)، وتوقيع املوظف املسؤول، وما إىل ذلك.
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2.1.3.1 االستالم والفرز والوزن

اجلوانب العامة  أ ) 
جيب أن تتم عملية استالم بنود املخلفات EEE املتقادمة و/أو املهملة بأسلوب منظم. وجيب أن تكون عملية التنزيل 
ميكانيكية، وجيب التحقق من وزن املخلفات، وإذا لزم األمر إعادة تعبئتها يف حاويات أخرى مع جتنب أي انقالب 
 (LCD) أو شاشات الكريستال السائل (CRT) غري منضبط لألجهزة اليت حتتوي مثًال على أنابيب األشعة الكاثودية
أو شاشات البالزما. وجيب إجراء عمليات الفحص للتأكد من أن الكميات اليت تصل إىل املدير 1 تقابل الكميات 

املنتظرة كما هو مسجل يف "وثيقة النقل".

وجيب أن تتم مناولة املخلفات WEEE (التعبئة والتحميل والتنزيل والتخزين والتنقالت داخل مرافق املدير، وما إىل 
ذلك) بكل عناية من أجل جتنب إحلاق الضرر باألجهزة وأي تسرب حمتمل من املواد اخلطرة. وجيب وزن األجهزة 
املتقادمة الواردة يف شكل كامل وإعادة فرزها (مثال ذلك: لوحات املفاتيح، والفئران، والطابعات، واملاسحات 
الضوئية وشاشات CRT، وشاشات العرض املسطحة، واحلواسيب احملمولة، واهلواتف املتنقلة، وأجهزة التلفزيون 
CRT، وأجهزة التلفزيون بشاشة مسطحة، وما إىل ذلك)، وإعادة ومسها وإعادة حتديد هويتها، وذلك وفقًا للبيانات 

التالية: منط املخلفات WEEE/ICT، والوزن (كغ) والكمية (وحدات)، ورقم الدفعة، ورقم احلاوية، واملكان املخصص 
على الرف، والتاريخ، واملوظف املسؤول، وما إىل ذلك، قبل وضعها على الرف بانتظار تفكيكها.

األجهزة واألدوات واآلالت ب) 
جيب أن تشمل: ميزان لوزن املخلفات اإللكرتونية، ورافعات شوكية للمناولة األوىل للحاويات (وزهنا) وتوضيبها 
الحقًا على الرف بعد إعادة الفرز. وجيب صيانة املوازين والرافعات الشوكية كل ستة أشهر على األقل، وجيب 

أيضًا أن تتم معايرة املوازين كل ستة أشهر على األقل أو كلما اقتضى األمر.

السجالت ج) 
جيب تنظيم السجالت التالية وحفظها: وثيقة النقل؛ شهادات الصيانة ومعايرة املوازين؛ وشهادات الصيانة ألي من 

األجهزة املستخدمة (مثل الرافعات الشوكية).

3.1.3.1 التخزين

البنية التحتية واعتبارات عامة  أ ) 
جيب ختزين املخلفات EEE/ICT (كاملة) املتقادمة و/أو املهملة يف منطقة معينة من املعمل، وجيب توضيح مكاهنا 
بواسطة الفتة وتغطيتها واالمتثال للشروط ذات الصلة، مبا يف ذلك األسطح املنيعة للماء يف مناطق التخزين. وجيب 

أال تتجاوز كميات املخلفات WEEE املخزونة قدرة املعمل على املعاجلة ملدة ستة أشهر.

الدعم الوثائقي (العمليات واإلجراءات) ب) 
جيب اعتماد إجراءات، كما هو حمدد يف صحائف بيانات سالمة املواد (MSDS) ذات الصلة، وبطاقات طوارئ 
تتضمن بيانات عن أكثر املواد اخلطرة اليت توجد عمومًا يف املخلفات WEEE/ICT، للرجوع إليها يف حالة الكسر.
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األجهزة واألدوات واآلالت ج) 
جيب أن تتوفر الرافعات الشوكية لوضع احلاويات على الرفوف حاملا يتم فرزها. ويتعني توفر رفوف متينة لالستخدام 

األمثل ولتنظيم الفضاء يف منطقة مستودع املعمل.

أنظمة املعلومات د ) 
املخلفات منط  ذلك  يف  مبا  البيانات  لتسجيل  األقل،  على  بيانات  قاعدة  أو  معلومات،  نظام  يتوفر  أن   جيب 
الرف،  املخصص على  واملكان  احلاوية،  الدفعة، ورقم  والكمية (وحدات)، ورقم  والوزن (كغ)،   ،WEEE/ICT

واملوظف املسؤول، والتاريخ.

سجالت الصيانة ه ) 
جيب توفري سجالت لتدوين عمليات الصيانة الدورية للرفوف املتينة (كل 12 شهرًا على األقل) للحد من املخاطر.

املعاجلة  2.3.1

تشمل مرحلة املعاجلة ما يلي:

1.2.3.1 التفكيك اليدوي

اعتبارات عامة  أ ) 
يشري التفكيك اليدوي إىل عملية يتم مبوجبها تفكيك بنود املخلفات EEE/ICT املتقادمة و/أو املهملة يدويًا وفصلها 
إىل أجزاء. وينبغي، يف أقل البلدان منوًا ويف البلدان النامية، تشجيع هذا النوع من التفكيك، ألنه يولد فرص العمل 
ويضمن أن تكون املكونات املنفصلة عالية اجلودة. وإذا كان هناك أي شك بشأن وجود مواد خطرة يف مكونات 
املخلفات اإللكرتونية اليت مت تفكيكها وفرزها، جيب أن تعامل هذه املكونات على أهنا خطرة (مثال ذلك، إذا مل 
يكن من املعروف ما إذا كانت املكثفات حتتوي أم ال حتتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB))، أو ما إذا 
كان حمتوى مثبطات اللهب املعاجلة بالربوم يف البالستيك دون احلدود الوطنية املقررة). مالحظة: يتعني على كل 
بلد أن يعمل على حتديد احلدود املسموح هبا ملختلف املواد اليت قد تكون موجودة يف املخلفات WEEE/ICT من 

أجل تقرير ما إذا كان جيب أن تصنف على أهنا خطرة أم ال.

وال تشمل عملية التفكيك فصل شاشات CRT إىل أنابيب وشاشات (ُتبحث هذه العملية يف وثيقة املعاجلة)، ألن 
االنبعاثات من طالء  مينع  مما  والتنظيف،  والفصل  والسحق  الكسر  معاجلة تشمل  تنطوي على  اإلجراءات  هذه 
الفلورسنت أو غبار الزجاج ويضمن االمتثال حلدود التعرض املهين. وال ُيسمح بالتفكيك امليكانيكي ما مل ينفذ يف 
ظروف ُحمكمة لضمان التعامل اآلمن مع املواد اخلطرة املرتبطة باملخلفات WEEE/ICT. ويسمح بالتقليص أو الضغط 
أو الطحن امليكانيكي ملكونات املخلفات اإللكرتونية اليت ال حتتوي على مواد خطرة، وذلك الختصار حجمها 

وتسهيل مناولتها.

الدعم الوثائقي (العمليات واإلجراءات) ب) 
جيب توثيق اإلجراءات والتعليمات املتعلقة بالتفكيك اليدوي للمخلفات WEEE/ICT. وهذا ينطبق على احلواسيب 
احملمولة وشاشات العرض املسطحة وشاشات CRT ووحدات املعاجلة املركزية والطابعات واهلواتف املتنقلة وأجهزة 

التلفزيون CRT وأجهزة التلفزيون ذات الشاشة املسطحة واملاسحات الضوئية، وما إىل ذلك.



7

املسألة 8/2: االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بسالمة التخلص من مواد خملَّفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو 
إعادة استخدامها

أنظمة املعلومات ج) 
جيب استخدام نظام أو قاعدة بيانات لتدوين حركة املخلفات WEEE/ICT من رفوف املستودع إىل منطقة التفكيك، 
وختصيص كل حاوية أو وعاء ملخلفات WEEE إىل منطقة التفكيك، ومراقبة الوزن والكمية، واملوظف املسؤول، 

وكذلك استخدام األرقام التسلسلية لألجهزة.

2.2.3.1 الفرز حبسب منط خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية والتخزين حبسب منط املواد

الفرز  أ ) 
بعد عملية التفكيك اليدوي، ميكن تصنيف املخلفات اإللكرتونية من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النحو 
التايل: املواد النظيفة، مثل املعادن احلديدية والنحاس والفّريت واأللومنيوم واألكريليك واألسيتات واملطاط واملغنيزيوم؛ 
ومكونات املعاجلة بوجود مواد خطرة ومعادن/مواد قابلة لالسرتداد (يف مرافق املدير أو املديرين اآلخرين باجتاه 
املصب)، مبا يف ذلك البطاريات تبعًا للنمط (الرصاص-احلمض، والقلوية، والنيكل-الكادميوم (Ni-Cd)، والنيكل-

هيدريد املعدن (Ni-MH)، والليثيوم-أيون (Li-ion)، وغريها)؛ وأنابيب CRT وشاشات LCD وشاشات البالزما؛ 
ووحدات اإلضاءة بالفلورسنت؛ ولوحات الدارة املطبوعة؛ واللدائن احلرارية؛ واحملّربات؛ وأنواع الغبار؛ والكبالت؛ 
والعبوات؛ وأنواع احلرب؛ وما إىل ذلك. وجيب عدم خلط األجزاء املوصوفة بأهنا خطرة مع املواد األخرى بغية 
التصنيف كمخلفات خطرة. ويف حالة الشك يف وجود مواد خطرة يف بعض  ختفيض احلجم الكلي دون عتبة 
املكونات جيب أن تعامل على أهنا خطرة. وجيب على املوظفني املسؤولني عن التفكيك اليدوي أن يأخذوا املنتج 
املفكك إىل منطقة فرز املواد، حيث يتحقق املوظفون املسؤولون من نوعيته؛ وإذا مت الكشف عن أخطاء فإنه يعاد 

لتفكيكه على النحو الصحيح.

التخزين ب) 
يف هذه املرحلة، من املفيد النظر يف اجلوانب التالية.

االعتبارات العامة والبنية التحتية: جيب ختزين املواد واملكونات النظيفة اليت حتتوي على مواد خطرة نامجة عن التفكيك 
يف مناطق خمتلفة بعيدًا عن مكان عناصر املخلفات اإللكرتونية الكاملة وجيب أن حتدد هويتها بشكل صحيح. وجيب 
أن يكون أي من املخلفات اخلطرة مصحوبًا بصحائف السالمة وبطاقات الطوارئ املناسبة خبصوص املواد اخلطرة 

الرئيسية اليت حتتويها، على أن تؤخذ يف االعتبار مصفوفة التوافق.

وجيب ختزين العناصر اليت حتتوي على مادة الليثيوم بشكل منفصل يف منطقة مقيد الدخول إليها مبا مينع تعرضها 
للحرارة وأشعة الشمس والرطوبة واملاء، ذلك ألهنا عرضة لالشتعال أو التفجري إذا تعرضت لدرجات حرارة عالية. 
وجيب ختزين البطاريات يف مناطق حممية من الرطوبة واملطر، وأن تغطى بأغطية منيعة للماء. وجيب ختزين مصابيح 
الزئبق وأنابيب CRT وشاشات LCD وشاشات البالزما اليت كسرت عرضًا يف حاويات مغلقة وحمددة اهلوية بوضوح. 
وجيب توفري التهوية يف مناطق ختزين املصابيح من أجل منع االنبعاثات يف البيئة والتحكم فيها؛ وجيب أن تكون يف 

متناول املوظفني املعتمدين، ولكن جيب الرتدد عليها بأقل قدر ممكن.

احلاويات والوسم وحتديد اهلوية: جيب ختزين املواد واملكونات اليت مت تفكيكها يدويًا يف حاويات مناسبة، مع مراعاة 
ما ورد يف القسم 1.1.3.1 أ) من هذا التقرير. وجيب وسم احلاويات وحتديد هويتها وفقًا للبيانات التالية: وصف 
أو منط املادة أو املكونة، والوزن (كغ)، ورقم احلاوية، وموقعها على الرف، واملوظف املسؤول، والتاريخ، وما إىل 
ذلك. وجيب أن تدرج هذه البيانات يف نظام املعلومات إىل جانب اجلهة املقصودة للمواد أو املكونات يف كل 
حاوية. وجيب حتديد هوية احلاويات اليت حتتوي على مكونات من خملفات WEEE/ICT ميكن أن تكون خطرة 

باستخدام الرموز املقابلة ملختلف املواد اخلطرة.
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3.2.3.1 استعادة املواد واملكونات وإعادة بيعها

اعتبارات عامة  أ ) 
تعين االستعادة وإعادة البيع عملية بيع املواد وغريها من املكونات النظيفة اليت مت احلصول عليها من عملية التفكيك 
(فقط عندما يتم التعامل معها والتخلص منها من قبل مدير خمتلف)، إلعادة تدويرها يف عمليات اإلنتاج وتطبيق 
طرائق معاجلة أخرى الستعادة املعادن. واستعادة املواد النظيفة وإعادة بيعها ممكن إذا كانت هنالك سوق هلا وإذا 
مل يكن الستخدامها آثار سلبية. وجيب وضع نسب الستعادة املخلفات WEEE حتددها احلكومات الوطنية متاشيًا 

مع متطلباهتا، واليت قد تزداد تدرجييًا، تبعًا للظروف واالحتياجات احملددة.

شركات ومركبات النقل ب) 
لدى نقل املواد النظيفة من مرافق املدير 1 إىل الشركات املهتمة، جيب أن تؤخذ يف االعتبار املعايري املنصوص عليها 
أعاله ذلك ألهنا ال تنطوي على أي مواد خطرة. وفيما يتعلق بإرسال املكونات إىل مرافق مديرين آخرين باجتاه 
املصب داخل البلد نفسه السرتداد املعادن، تتوقف املتطلبات املتعلقة بالنقل على ما إذا كانت املكونات مدرجة أم 
ال بوصفها خملفات خطرة مبوجب التشريعات الوطنية. فإذا كانت تعترب خطرة، فيجب أن تتحقق الشروط التالية 
باإلضافة إىل تلك املشار إليها أعاله، وجيب أن يكون لدى شركات النقل تأمني أو ضمانات تغطي احلوادث أو 
األخطاء اليت قد حتدث عندما يتم نقل املخلفات WEEE/ICT، وجيب أن يكون لديها شهادات الدورة التدريبية 
األساسية اإللزامية لسائقي املركبات املستخدمة لنقل البضائع اخلطرة. وجيب أن يكون على املركبات عالمات 
تعريف عاكسة وأجهزة، إىل جانب لوحات موضوعة بشكل واضح حتمل الرقم الذي حددته األمم املتحدة لتعريف 
املخلفات اخلطرة اليت يتم نقلها؛ ومعدات أساسية لالستجابة يف حاالت الطوارئ (مطفأة حريق، ومالبس واقية، 
بطاقة  مبينة على  أخرى  بنود  ماصة، وأي  وتنظيف، ومواد  أولية، ومعدات مجع  وإسعافات  يدوي،  ومصباح 
الطوارئ)؛ وجهازان على األقل من أجهزة اإلطفاء املتعددة األغراض، واحدة يف املقصورة وأخرى بالقرب من 
احلمولة؛ وجهاز إنذار يبدأ بالصفري عندما تسري املركبة حنو الوراء؛ وبطاقات طوارئ وصحائف سالمة باللغة الرمسية 
يف كل بلد؛ وخطة طوارئ للتصدي للحوادث أثناء عمليات نقل البضائع اخلطرة؛ وقائمة بأرقام اهلواتف لإلبالغ 

يف حاالت الطوارئ.

الدعم الوثائقي (العمليات واإلجراءات) ج) 
جيب طلب الرتاخيص البيئية مقدمًا من املديرين باجتاه املصب من أجل معاجلة املخلفات ذات احملتوى اخلطر والتخلص 
النهائي منها، وجيب متابعة أي عمليات تنطبق على كل من املواد النظيفة واملكونات اليت سوف تستخلص منها 

املعادن/املواد حىت احلصول على شهادات املعاجلة والتخلص من أجل الكميات وأمناط املواد اليت جيري تسليمها.

السجالت د ) 
جيب تنظيم السجالت التالية واحلفاظ عليها: التوازن النسيب من حيث الوزن بني بنود خملفات EEE/ICT الواردة 
املتقادمة و/أو (الكاملة) املهملة مقابل املواد املستعادة واملكونات اليت أرسلت إىل مناطق معاجلة أخرى أو إىل مرافق 
مديرين باجتاه املصب (وجيب، مع أخذ املواد املخزنة يف االعتبار، احتساب الرصيد لكل دفعة أو كل ستة أشهر 
على األقل)؛ ووثيقة نقل توقعها األطراف حتدد املواد أو املكونات املنقولة، والوزن (كغ)، ورقم احلاوية، ودفعة 
اإلصدار، واملقصد وبيانات املركبة (اللوحة، النمط)؛ وقائمة بالشروط الواجب أن تفي هبا املركبة، توقعها األطراف؛ 

وشهادات املعاجلة والتخلص؛ والرتاخيص البيئية للمديرين باجتاه املصب.
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4.2.3.1 املعاجلة والتخلص

البنية التحتية واعتبارات عامة  أ ) 
من أجل استعادة املعادن واملخلفات، من قبيل ألواح الدارات املطبوعة والبطاريات واللدائن احلرارية، واحملّربات 
وغبار احلرب، والعبوات، وعبوات احلرب، وما إىل ذلك، ميكن أن تتم املعاجلة يف مرافق املدير 1 أو من قبل أطراف 
ثالثة (مديرون باجتاه املصب)، تبعًا للقدرات والرتاخيص املتاحة ملعاجلة كل منط من املخلفات والتخلص منها. 

وجيب ضمان التخزين حتت أغطية منيعة للماء ملنع املواد اخلطرة من التسرب إىل البيئة.

الدعم الوثائقي (العمليات واإلجراءات) ب) 
جيب توثيق العمليات واإلجراءات خبصوص املعاجلة والتخلص حبسب منط املخلفات. وهلذه الغاية، جيب استيفاء 

بعض املعايري التقنية، كما هو مبني أدناه.

جيب حتديد النسب املئوية لعمليات التخلص من قبل احلكومات الوطنية وفقًا ملتطلباهتا؛ وقد تنخفض هذه   -
.WEEE/ICT النسب تدرجييًا، وهذا يتوقف على درجة تطور نظام إدارة املخلفات

وحتظر عمليات سحق وضغط ودمج مكونات املخلفات WEEE/ICT اليت من املقرر معاجلتها والتخلص منها.  -
ويرتتب على تصدير بنود املخلفات WEEE/ICT، اليت ال تتوفر لدى البلد التكنولوجيا الالزمة إلدارهتا، نقل   -
املخلفات اخلطرة عرب احلدود، وهلذا الغرض جيب تطبيق أحكام اتفاقية بازل، يف حالة البلدان اليت صدقت 
على هذه االتفاقية، أو أحكام االتفاقيات أو االتفاقات األخرى املربمة بني البلدان. وجيب االحتفاظ بسجالت 

التصدير يف هذا الصدد.
وجيب معاجلة املخلفات اخلطرة بشكل منفصل (عدم خلط أمناط خمتلفة من املخلفات اخلطرة أو خلط املخلفات   -

اخلطرة مع مواد أخرى). وجيب توثيق العمليات واإلجراءات للمعاجلة والتخلص، وفقًا لنمط املخلفات.
األجهزة واألدوات واآلالت ج) 

تتوقف هذه على العمليات الفيزيائية والكيميائية املطبقة ملعاجلة املواد/املعادن واستعادهتا من املكونات اليت حتتوي 
.WEEE/ICT على مواد خطرة يف املخلفات

السجالت د ) 
جيب على املنتج أو الكيان املسؤول عن إدارة املخلفات WEEE/ICT يف كل بلد مواصلة السيطرة على املخلفات 
من املصدر إىل الوجهة النهائية ("من املهد إىل اللحد")، وحتديث قائمة املديرين واملشغلني اللوجستيني أو الوسطاء 
الذين يشاركون يف سلسلة إعادة التدوير والذين من الضروري أن تربم معهم عقود أو اتفاقات إلدارة أمناط معينة 
املعاجلة  الالزمة فضًال عن شهادات  البيئية  التصاريح والرتاخيص  لديهم  أن يكون  املخلفات WEEE، وجيب  من 
والتخلص من املخلفات املرسلة من قبل هؤالء املديرين حاملا تستكمل دورة اإلدارة. وباإلضافة إىل ذلك، جيب 
االحتفاظ بالسجالت املتعلقة بنقل املخلفات عرب احلدود، وكذلك سجالت طرائق معاجلة املخلفات والتخلص منها 
املستخلصة، ومنط وكميات  األخرى  املعادن/املواد  وأمناط وكميات  املعاجلة،  املخلفات  أمناط وكميات  حبسب 
أن تكون هذه  املصب). وجيب  باجتاه  اآلخرين  واملديرين  املدير  مرافق  التخلص (يف  الناجتة، وطرائق  املكسرات 

السجالت مؤيدة بسجالت الوزن وشهادات املعاجلة والتخلص.
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التحقق  3.3.1

تتضمن هذه املرحلة من نظام إدارة املخلفات WEEE/ICT التدقيق واإلشراف. 

وميكن إجراء عمليات التدقيق من قبل أطراف أوىل أو ثانية أو ثالثة. وبالنسبة للتدقيق من جانب طرف أول، جيب 
التدقيق بشكل  تنفيذ عمليات  الغرض وقادرون على  داخليون مدربون هلذا  لدى كل مدير مدققون  أن يكون 
الكهربائية  منتجي األجهزة  مثل  أطراف مهتمة،  ثان  التدقيق من طرف  بعمليات  موضوعي ودون حتيز. ويقوم 
يتصرفون  الذين  أو  أنظمة مجاعية  املنظمني يف إطار   (EEE/ICT) املعلومات واالتصاالت واإللكرتونية/تكنولوجيا 
بصفة فردية، أو املديرين واملشغلني اللوجستيني أو الوسطاء الذين يشكلون جزءًا من سلسلة إعادة التدوير، وذلك 
من أجل التحقق من االمتثال للسياسة أو املعايري الوطنية إلدارة املخلفات WEEE/ICT وللمعايري املنصوص عليها يف 
هذه الوثيقة. وميكن أن يقوم بعمليات التدقيق من طرف ثالث منظمات خارجية مستقلة توفر التسجيل أو شهادة 

االمتثال.

أما اإلشراف فهو مسؤولية السلطات البيئية الوطنية املختصة املكلفة مبمارسة اإلشراف والرقابة على االمتثال للقواعد 
واملعايري الدنيا من جانب املديرين واملشغلني اللوجستيني أو الوسطاء واملفوضة بفرض عقوبات يف حال عدم االمتثال.

ويف هذه املرحلة، جيب تطبيق املؤشرات املعتمدة للتحقق من التشغيل السليم للنظام فضًال عن اختاذ التدابري التصحيحية 
والوقائية وعمليات االستعراض من قبل اإلدارة.

مراجعة نظام إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية   4.3.1

يعاد النظر يف نظام إدارة املخلفات WEEE/ICT، على أساس نتائج تطبيق املؤشرات وعمليات التدقيق وعمليات 
الالزمة  اإلجراءات  والعالجية وغريها، وذلك هبدف وضع واختاذ  الوقائية  اإلدارة واإلجراءات  االستعراض من 

لتحسني األداء، على أساس مستمر. 

املالحظة: 1) يشار إىل املتطلبات املشرتكة بني عدة قطاعات يف امللحق 2 من هذه الوثيقة.
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الفصل 2 - بدائل استعادة املواد اخلطرة املوجودة يف خملفات األجهزة الكهربائية   2
واإللكرتونية واستغالهلا

يصف هذا الفصل عدة طرائق اسرتداد واستغالل بديلة4 (عوضًا عن املعاجلة والتخلص) ممكنة تقنيًا للمخلفات 
 .(WEEE/ICT ،خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) اخلطرة يف االتصاالت
وقد يساعد ذلك يف إرشاد احلكومات واألطراف املهتمة األخرى يف أقل البلدان منوًا ويف البلدان النامية، مهما 
كانت الظروف واملتطلبات اخلاصة لديها، يف التعمق يف حبث طرائق االستعادة واالستغالل هذه، وعند االقتضاء 

تنفيذها يف أراضيها، أو البلدان اليت تلتمس االطالع على هذه الطرائق.

ومن االهتمامات الرئيسية املتعلقة باإلدارة السليمة ملخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية (WEEE) وجود املواد 
اخلطرة اليت يتعني استعادهتا واستعماهلا مبساعدة التقنيات املتقدمة، بدًال من معاجلتها والتخلص منها. وقد يرتتب 
على املعاجلة والتخلص من املخلفات اخلطرة من هذه األجهزة عدد من اآلثار البيئية غري املرغوب فيها، حىت لو 
أجريت العمليات نفسها بطريقة مناسبة (مثل استخدام خاليا الدفن اآلمنة) فإن املسؤوليات البيئية5 قد تنشأ بطريقة 
أو بأخرى. وهذه املسؤوليات غري مرغوب فيها، ولكنها قد تفضل على آثار جمرد طرح هذه املخلفات يف الطبيعة 
أو دفنها دون مراعاة الشروط التقنية الدنيا (األثر على املياه السطحية واملياه اجلوفية والرتبة والبيئة العامة). ومع 

ذلك، قد تكون استعادة املخلفات اخلطرة واستعماهلا خيارًا أفضل من معاجلتها والتخلص منها.

تكوين خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  1.2

ومنها  مواد ضارة)،  (أي ال حتتوي على  "نظيفة"  اليت تسمى  املواد  WEEE من جمموعة من  املخلفات  تتكون 
النحاس (Cu)، واأللومنيوم (Al) والزجاج الشفاف والبالستيك واملطاط واملعادن احلديدية. ولكن مثة خملفات أخرى 
حتتوي على مواد ضارة مثل الزرنيخ (As) والكروم (Cr) والزئبق (Hg) والنيكل (Ni) والربيليوم (Be) والسيلينيوم 
(Se)، والكادميوم (Cd)، فضًال عن معادن مثينة ونادرة، وكلها تتطلب عمليات معاجلة متقدمة من أجل استعادهتا 
وإعادة استعماهلا. ومن الواضح أن على املصنعني العمل باستمرار على دفع البحوث بغية االستغناء عن املواد املوجودة 

يف األجهزة الكهربائية واإللكرتونية اليت تشكل خطرًا ويصعب استعادهتا، و/أو إجياد بدائل هلا.

 (Ga) والغاليوم   (Pt) والبالتني   (Ag) والفضة   (Au) الذهب  مثل  مثينة  معادن  WEEE على  املخلفات  وحتتوي 
والبالديوم (Pd)، والتنتالوم (Ta) والتيلرييوم (Te) واجلرمانيوم (Ge) والسيلينيوم (Se)، فضًال عن معادن األرض 
النادرة مثل اإليرتيوم (Y) واليوروبيوم (Eu) والكولتان اخلام. وهذا يوفر حافزًا واضحًا إلدارهتا السليمة، ذلك ألن 
الدخل فحسب وإمنا يسهم أيضًا يف حتقيق  توليد  املناسبة ال يساعد على  التقنيات  املعادن باستخدام  تنقية هذه 
األهداف البيئية اهلامة وكفاءة استخدام الطاقة وصون املوارد الطبيعية وتوفري فرص العمل. ويتسم ما يطلق عليه 
اسم "التعدين احلضري" (استعادة املعادن من املخلفات اإللكرتونية) مبزايا تفوق مزايا التعدين التقليدي (استخراج 
املعادن البكر من الركاز)؛ وقد تبني أن التعدين احلضري يتطلب كميات أقل من الطاقة ويبعث كميات أقل من 

.(CO
2
ثاين أكسيد الكربون (

 .WEEE وهنالك يف اجلدول 1 طائفة من املواد اخلطرة اليت قد تكون موجودة يف املخلفات

الوثيقة 2/220، "املعايري الدنيا اليت يتعني االمتثال هلا من جانب مديري خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية/أجهزة تكنولوجيا املعلومات   4

واالتصاالت عند املعاجلة املسبقة واملعاجلة هلذه املخلفات يف أقل البلدان منوًا والبلدان النامية" مجهورية كولومبيا.
املسؤولية البيئية: على غرار املسؤولية املالية، املسؤولية البيئية هي "دْين" ناتج عن تدهور واحدة من مكونات البيئة، جيب تصفيته يف مرحلة ما   5

أو سداده باستخدام الطاقة.

http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0220/en
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اجلدول 1 - املواد اخلطرة اليت قد تكون موجودة يف خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية
وجودها يف املخلفات WEEEاملواد

املركبات اهلالوجينية

PCB (ثنائي الفينيل املتعدد الكلور)

مثبطات اللهب للمواد البالستيكية
املكثفات واحملوالت

(A-رباعي الربوم- ثنائي الفينول) TBBA،مكونات بالستيكية حرارية، وكبالت، ولوحات أم) 
ودارات، وأغلفة بالستيكية، وغريها)

 TBBA هو حاليًا مثبط اللهب األكثر استخدامًاPBB (ثنائي الفينيل متعدد الربوم)
يف لوحات الدارات وعبوات االحتواء

 PBDE (أثري ثنائي الفينيل متعدد الربوم)
(CFC) مركبات الكربون الكلورية الفلورية

وحدات التربيد، العازالت الرغوية

املعادن الثقيلة واملعادن األخرى

كميات صغرية بني الثنائيات الباعثة للضوء، يف معاِجلات شاشات زرنيخ
(LCD) الكريستال السائل

"الطاردات" يف أنابيب األشعة الكاثودية (CRT) يف غرفة التهوية باريوم
يف شاشات CRT ومصابيح الفلورسنت

خزائن إمدادات الكهرباء (مصادر الطاقة)برييليوم

بطاريات Ni-Cd قابلة إلعادة الشحن، طبقة فلورسنت (شاشات كادميوم
CRT)، آالت نسخ، وصالت ومفاتيح، أنابيب كاثودية قدمية

VI حمركات أقراص صلبة وخمازن بياناتكروميوم

شاشات CRT، ألواح دارات، أسالك وحلامرصاص

مصابيح فلورسنت يف شاشات LCD، بعض املفاتيح اليت حتتوي زئبق
على الزئبق (حماسيس). أنظمة إضاءة شاشة مسطحة، آالت قهوة 

مع أنظمة فصل آيل أو أجهزة إنذار حتتوي على مرّحالت زئبق

 بطاريات Ni-Cd و Ni-Hg قابلة إلعادة الشحننيكل
CRT وبنادق إلكرتون يف شاشات

طبقة فلورسنت (شاشات CRT)عناصر أرض نادرة (إيرتيوم، أوروبيوم)

آالت نسخ قدميةسيلينيوم

داخل شاشات CRT، ممزوج مع معادن أرض نادرةكربيتيد الزنك

غريها

معدات طبية، أجهزة الكشف عن احلريق وكاشفات الدخان، من مواد مشعة (أمريسيوم)
بني أمور أخرى

 (MADS)، Lineamientos Técnicos وزارة البيئة والتنمية املستدامة ،Ministry for the Environment and Sustainable Development (MADS) :املصدر
.para el Manejo de RAEE، 2010
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استعادة املخلفات اخلطرة املوجودة يف خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية واستعماهلا  2.2

يرد يف األقسام التالية وصف لبعض طرائق استعادة املواد اخلطرة املوجودة يف خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية. 

استعادة املعادن املوجودة يف خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  1.2.2

إن استخراج املعادن املوجودة برتكيزات منخفضة يف الفلزات املعدنية األولية يستهلك كميات كبرية من الطاقة. 
وخملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية هي مصدر للمعادن األولية مماثل للفلزات املعدنية األولية. ويف الواقع إن 
كمية الذهب املستعادة من طن واحد من هذه املخلفات من احلواسيب أكرب من الكمية املستخرجة من 17 طنًا 

.(Abdul Khaliq, Muhammad Akbar Rhamdhani, 2015) من فلزات الذهب اخلام

وتتطلب اإلدارة املستدامة للموارد عزل املعادن اخلطرة من خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية وتعزيز استعادة 
املعادن الثمينة والنادرة. ويبلغ توزيع قيمة املعادن الثمينة يف ألواح الدارات املطبوعة واحملاسيب أكثر من 80 يف 
املائة. وبعد املعادن الثمينة يأيت النحاس وهو ثاين أعلى قيمة بني املعادن املستخلصة من خملفات األجهزة الكهربائية 
واإللكرتونية. واستخراج املعادن الثمينة، الذهب (Au) والفضة (Ag) والبالديوم (Pd)، واملعادن األساسية، النحاس 
 Abdul Khaliq,) من هذه املخلفات له قيمة مصاحبة هامة جيب أال يفرط هبا ،(Zn) والزنك (Pb) والرصاص (Cu)

.(Muhammad Akbar Rhamdhani, 2015

واملعادن النادرة ذات أمهية حامسة ملعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (اهلواتف املتنقلة واحلواسيب، وغريها)، 
كما أهنا ذات قيمة كبرية يف تطوير األلواح الشمسية. وتشري التقديرات إىل أن استخدام املعادن النادرة يف السوق 
املعلومات  تكنولوجيا  األكثر شيوعًا يف معدات  النادرة  واملعادن  عام 2000.  منذ  الضعف  بأكثر من  ازداد  قد 
واالتصاالت هي اإلنديوم واإليرتيوم والغاليوم والزرنيخ، مع أن اهلواتف املتنقلة ميكن أن حتتوي على أكثر من 20 
من املعادن النادرة، مبا فيها التيتانيوم والباريوم والتنتالوم. ومن شأن نقص هذه املعادن، إىل جانب زيادة الطلب 

عليها، أن يشجع إعادة التدوير وتطوير املواد البديلة اليت ميكنها أن تؤدي نفس الوظائف.

ومن أجل االضطالع هبذا النمط من إعادة التدوير، فإن الصناعات املسؤولة حتتاج إىل معلومات عن منط وكمية 
توفري هذه  املعلومات واالتصاالت. ويتعني  تكنولوجيا  املستخدمة يف مكونات ووحدات أجهزة  النادرة  املعادن 
املعلومات عمومًا من قبل الشركات املصنعة، ومع ذلك من املمكن تسخري طرائق التوصيف والقياس املتخصصة 

للحصول عليها.

ويبني الشكل 4 خطوات معاجلة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية املستخدمة لفصل األجزاء املعدنية وغري 
املعدنية. وهذه املرحلة األولية تسهل استعادة فرادى املعادن الحقًا.
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الشكل 4 - إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية لفصل األجزاء املعدنية وغري املعدنية

 Abdul Khaliq, Muhammad Akbar Rhamdhani, Geoffrey Brooks and Syed Masood, Metal Extraction Processes for Electronic :املصدر
.Waste and Existing Industrial Routes: A review and Australian Perspective, 2015

طرائق استعادة املعادن من خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية   2.2.2

الفيزيائية  الوسائل  (باستخدام   WEEE املخلفات  املعدنية من  املعدنية وغري  األجزاء  فرز  األوىل من  املراحل  بعد 
والكيميائية، انظر األمثلة يف اجلدول 2)، ميكن إخضاع األجزاء املفصولة لعمليات تعدينية (سائلية وحرارية وكهربائية 
وحيوية، وأي توليفة من هذه العمليات). وعمليات التعدين السائلية واحلرارية هي األكثر استخدامًا على نطاق 
واسع، وميكن أن تعقبها عمليات التعدين الكهربائية/الكيميائية (مثل التنقية الكهربائية أو الرتشيح الكهربائي) من 

أجل فصل واستعادة املعادن املختارة.
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وتقتصر معاجلة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية باستخدام عمليات التعدين احليوية، مثل التصفية احليوية 
عليه من  تنطوي  ملا  باالستكشاف  املختربية ولكنها طريق جديرة  الدراسات  املخلفات، على  للمعادن من هذه 

إمكانات كبرية.

التعدين السائل: وهو ينطوي على استخراج واستخالص املعادن من احملاليل السائلة. وجتري العملية يف حملول   -
حيتوي على واحد أو أكثر من املعادن موضع االهتمام يف شكل أيونات، يتم فصلها وعزهلا على وجه التحديد 
من خالل تفاعالت عكوسة وفوارق مادية بني احملاليل. ويكون احمللول الناتج غين باأليونات موضع االهتمام 
ويتمتع باخلصائص اليت تؤدي إىل املرحلة التالية. وعمومًا، تأيت املعادن املستخلصة باستخدام هذه التقنية من 
اخلامات اليت سبق ترشيحها باستخدام كربيتات أو كلوريد األمونيوم. وتتم عمليات التعدين السائلية عادة 
يف درجات حرارة منخفضة (بني 25° و C°250). وميكن أن تتفاوت درجات ضغط التشغيل من بضعة 
كيلوباسكال (kPa) حىت 000 5 كيلوباسكال. وأخريًا، تستخلص املعادن من احمللول بواسطة التنقية الكهربائية 

.(Wikipedia, 2015) (...) (التعدين الكهربائي) أو عمليات اإلرجاع الكيميائي
ويبني اجلدول 2 عمليات التعدين السائلية األكثر استخدامًا على نطاق واسع الستعادة املعادن من خملفات األجهزة 

الكهربائية واإللكرتونية.

اجلدول 2 - عمليات التعدين السائلية املستخدمة الستعادة املعادن املوجودة يف خملفات األجهزة الكهربائية 
واإللكرتونية

السنةالناتج األساسياخلصائص الرئيسية للعمليةاملعدن املستعاد
HN0 حلل املعادن األساسية، الذهب

3
تعامل رقائق احلاسوب بــ واسطة 

والرتشيح باملاء امللكي، وترسيب الذهب بكربيتات احلديدوز
2007الذهب

I الذهب والفضة
2
تعامل املخلفات اإللكرتونية األقل من mm 0,5 بواسطة KI أو 

أو NaCl، استخالص باملذيبات الستعادة الذهب والفضة
2007الذهب والفضة

ترشيح النيكل من املكثفات اخلزفية، باستخدام حملول 1M من النيكل
HNO يف حرارة C °90، تفاعل ملدة 90 دقيقة ومعجون بكثافة 

3

5g/1

2007النيكل

 الذهب (%98)،
 البالديوم (%96)،
 البالتني (%92)،

الفضة (%84)

 HCl حل معادن مثينة يف ،MgClو H
2
SO

4
حل معادن أساسية يف 

وأيونات الربوميد، ربط الذهب مبسحوق الزنك
جمموعة مساحيق من 

الذهب والبالتني
2006

H واملاء امللكي، تصفية النحاس كهربائيًا النحاس (%98)
2
SO

4
2006النحاسحل النحاس بـ 

النحاس والفضة 
،(%93) 

 البالديوم (%99)،
الذهب (%95)

ترشيح النحاس بواسطة محض الكربيتيك، ترشيح البالديوم 
بواسطة الكلور، ترشيح الذهب والفضة بواسطة مركب ثيوريا، 

ط امتصاص الذهب والفضة والبالديوم بواسطة الكربون املنشَّ

البالديوم والنحاس 
وكلوريد الفضة 

والذهب

2005

الذهب (%92) 
والفضة والبالديوم

H، ترشيح الفضة والذهب 
2
SO

4
حل املعادن األساسية يف HCl أو 

NaClO، ترسيب الذهب بواسطة 
3
والبالديوم بواسطة HCI و

FeCl
2

2005ذهب اسفنجي

CuCO الذهب
3
 ترشيح املخلفات اإللكرتونية باحملاليل األساسية NaCl و

HCl و
2004ذهب متبقي
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السنةالناتج األساسياخلصائص الرئيسية للعمليةاملعدن املستعاد
حل اللحامات يف حماليل Ti احلمضية. استعادة التيتانيوم القصدير والبالديوم

والرصاص بالتحليل الكهربائي
2003البالديوم والقصدير

النحاس والبالديوم 
والقصدير

HNO، التحليل الكهربائي 
3
ترشيح البطاقات اإللكرتونية بواسطة 

للمعادن األساسية
القصدير والبالديوم 

والنحاس
2002

املعاجلة احلرارية، ترشيح الذهب باملاء امللكي، استخالص الذهب الذهب
باملذيبات بواسطة ثنائي إثيل املالونات، ترسيب الذهب بواسطة 

كربيتات احلديدوز

1997ذهب فلزي

املعاجلة القلوية يف موصدة حبرارة C °80-°190 إلزالة األلومنيوم، الذهب
املعاجلة يف موصدة بضغط أكسجني منخفض إلزالة املعادن 

غري احلديدية

تركيز غين باملواد 
الثمينة

1993

ترشيح املعادن األساسية بواسطة محض الكربيتيك وعامل إرجاع النيكل والذهب
كربيتات احلديديك، وترشيح املعادن الثمينة باملاء امللكي

حملول من النيكل 
والذهب

1992

Oliveros, H., Metodología para recuperar metales preciosos: oro, plata y grupo del platino, presentes en desechos electróni-  املصدر:
.cos, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2011

التعدين احلراري: على غرار التعدين السائلي، ينطوي التعدين احلراري على استخدام درجات حرارة عالية   -
الستعادة املعادن وتنقيتها. وميكن، باستخدام احلرارة، استخراج املعادن من فلزاهتا، مباشرة أو من املركزات. 
ودرجات احلرارة املستخدمة تتجاوز عادة C °950. وهذه تقنية سريعة ميكن استخدامها ملعاجلة كميات 

كبرية من فلزات املعادن.
ومن املطلوب توفر الطاقة للحفاظ على درجة احلرارة اليت حتدث عندها العملية. وتأيت هذه الطاقة عادة من تفاعل 
طارد للحرارة يف شكل ما من أشكال الكربون، مثل فحم الكوك، أو من الطاقة الكهربائية. وتبعًا للعملية ميكن 
إضافة عامل إرجاع، قد يكون قابًال لالحرتاق. وعندما يكون تفاعل طارد احلرارة يف مواد املصدر كافيًا للحفاظ 
على درجة حرارة العملية (دون إضافة وقود أو كهرباء خارجيًا) يقال إن العملية ذاتية التوليد. ويبني اجلدول 3 
عمليات التعدين احلراري األكثر استخدامًا على نطاق واسع الستعادة املعادن املوجودة يف خملفات األجهزة الكهربائية 

واإللكرتونية.

اجلدول 3 - عمليات التعدين احلرارية املستخدمة الستعادة املعادن املوجودة يف خملفات األجهزة الكهربائية 
واإللكرتونية 
النتائج احملرزةخصائص العمليةاملعدن املستعادالتقنية

 Noranda Process
Quebec, Canada

 Cu, Au, Ag, Pt,
Pd, Se, Te, Ni

صهر النحاس وتركيزه، جهاز التحويل، فرن 
الصهر، التنقية الكهربائية للمعدن

معدل اسرتداد عال من 
النحاس واملعادن الثمينة

 BolidenSmelting,
Ronnskar, Sweden

 Cu, Au, Ag, Pt,
Pd, Zn, Pb, Ni

مفاعل الرتكيز، 000 100 طن سنويًا، حتويل 
النحاس وتنقيته، تنقية املعادن الثمينة

معدل اسرتداد عال من 
النحاس واملعادن الثمينة

Umicore, Belgiumاملعادن الثمينة
 ,Se, Te 

املعادن األساسية

ترشيح النحاس، التنقية الكهربائية للمعادن الثمينة، 
250 طنًا من املخلفات اإللكرتونية سنويًا، فرن 

صهر مع رصد مرسالت الغاز، بدائل البالستيك 
لفحم الكوك

استعادة املعادن الثمينة
Sb, Bi, Se, Te, In 
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النتائج احملرزةخصائص العمليةاملعدن املستعادالتقنية
براءة Dunn لتنقية 

الذهب
تفاعل املخلفات اإللكرتونية مع الكلور. درجة ذهب

حرارة من 300° إىل C °700، احنالل الشوائب يف 
محض اهليدروكلوريك، احنالل الفضة يف محض 

النرتيك وهيدروكسيد األمونيوم؛ عينات من 
استعادة الذهب

استعادة 99.9% من الذهب 
اخلالص من املخلفات 

اإللكرتونية

براءة Day الستعادة 
املعادن املوجودة 

يف املخلفات مع اخلزف 
املقاوم للحرارة

املعادن الثمينة 
والبالتني والبالديوم

وضع املخلفات يف فرن بالزما بدرجة حرارة 
حوايل C°1 400، خزف يف اخلبث، استعادة فضة 

وحناس أيضًا

استعادة البالتني والبالديوم 
من املخلفات اإللكرتونية، 

مبعدل اسرتداد %80.3 
و94.2% على التوايل

 Aleksandrovich براءة
الستعادة معادن جمموعة 

البالتني والذهب من 
املخلفات اإللكرتونية

جمموعة البالتني 
والذهب

استعادة جمموعة صهر املعادن جبهاز إرجاع الكربون
البالتني والذهب 

Oliveros, H., Metodología para recuperar metales preciosos: oro, plata y grupo del platino, presentes en desechos electróni-  املصدر:
.cos, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2011

عمليات التعدين السائلية هلا مزايا إضافية تتفوق هبا على عمليات التعدين احلرارية، ذلك ألهنا موثوقة ودقيقة وميكن 
SO (ثاين أكسيد الكربيت) 

2
التحكم فيها. وعالوًة على ذلك، فإن عمليات التعدين احلرارية ملوِّثة للغاية ألهنا تبعث 

CO (ثاين أكسيد الكربون).
2
و

وحيدد اجلدول 4 على سبيل املثال استعادة األجزاء املعدنية وغري املعدنية من ألواح الدارات اإللكرتونية باستخدام 
العمليات الفيزيائية والكيميائية، واليت ميكن توليفها بأساليب خمتلفة للحصول على العناصر احملددة موضع االهتمام.

اجلدول 4 - إعادة تدوير ألواح الدارات املطبوعة
الفوائداملزاياالنمطالعمليات

احنالل حراري كيميائية
يف الفراغ

ميكن استخدام الزيوت والغازات املتولدة ضمن 
هذه العملية.

املخلفات الصلبة حتتوي عمومًا على أجزاء غري 
معدنية ينبغي أن ختضع ملزيد من املعاجلة 

(بالتوالف مع العمليات الفيزيائية).

ميكن استخدام اجلزء غري املعدين مثل الزيت 
يف مرتاكم األسفلت.

تدفقات موجية 
فائقة السرعة 

صديقة للبيئة.
فصل اجلزء املعدين عن اجلزء غري املعدين.

تبعا لدرجة احلرارة، ميكن أن تكون مثبطات 
اللهب املعاملة بالربوم مزالة.

يف طور الصالبة، مثة قدر كبري من املعادن 
املستبقاة ميكن استغالهلا بواسطة التعدين 

السائلي.

االستغسال 
احليوي 

تستخدم هذه العملية الكائنات احلية الدقيقة 
الستخراج املعادن بتوليد األمحاض العضوية اليت 

تساعد يف ترشيح املعادن. صديقة للبيئة.
من املهم التحكم يف منط الكائنات احلية 

الدقيقة.

إزالة املكونة املعدنية تسمح مبعاجلة اجلزء غري 
املعدين احملرر.
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الفوائداملزاياالنمطالعمليات
القوة الكهربائية فيزيائية

الساكنة
ال انبعاثات.

فصل اجلزء املعدين عن اجلزء غري املعدين.
ميكن استغالل اجلزء غري املعدين املستخلص 

يف هذه العمليات يف مواد البناء 
ومرشحات بوليمر.

فصل املعادن املغنطيسية عن املعادن غري الفصل املغنطيسي
املغنطيسية.

كفاءة غري عالية جدًا.

الفصل حبسب جاذبيات حمددة.الفصل باجلاذبية

(Hadi, Xu, Lin, Hui, &Mckay, 2015) at http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/10369/3/CD-6168.pdf :املصدر

ميكن دمج التقنيات املتقدمة املذكورة أعاله (التعدين السائلي والتعدين احلراري) مع العمليات الكيميائية والفيزيائية 
املراد  املعادن  التقنيات حمكمة وهي تتوقف على  الثمينة والنادرة. وجيب أن تكون  املعادن  األخرى الستخالص 

.(Cui & Zhang, 2008) استخالصها

استعادة املعادن من البطاريات: من املمكن يف هذه احلالة استعادة الليثيوم (Li) والنيكل (Ni) والكادميوم   •
(Cd) واملعادن األخرى باستخدام عمليات التعدين السائلية واحلرارية.

اجلدول 5 - إعادة تدوير البطاريات
عملية إعادة التدويرمنط البطارية

عمليات التعدين السائلي والتعدين احلراري قابلة للتطبيق الستعادة الزنك منغنيز قلوي وكربون زنك
والفوالذ واملنغنيز احلديدي أو احلشو الستخدامها يف صناعة البناء.

تستخدم عمليات التعدين احلراري الستعادة الكادميوم بدرجة نقاء 99%، نيكل كادميوم
الذي يعاد استخدامه إلنتاج بطاريات النيكل والكادميوم اجلديدة وكذلك 

النيكل احلديدي.

تعاجل الستعادة النيكل واحلديد واملعادن األخرى.نيكل وهيدريد معادن

تعاجل الستعادة الكوبالت واحلديد واملعادن األخرى.أيونات ليثيوم قابلة إلعادة الشحن

يستعاد الرصاص إلعادة استخدامه يف بطاريات جديدة.بطاريات رصاص-محض

جتمع أكاسيد الفضة إلعادة تدوير الفضة لدى صانعي املجوهرات بطاريات أزرار
الستخدامها يف صنع الساعات. ميكن إعادة تدوير البطاريات أيضًا الستعادة 

الزئبق والزنك والفوالذ.

.http://www.conama10.conama.org/conama10/download/files/CT%202010/1000000204.pdf :املصدر

طرائق استعادة املواد األخرى القابلة لالستعمال واملوجودة يف خملفات األجهزة الكهربائية   3.2.2

واإللكرتونية 
فيما عدا ألواح الدارات املطبوعة، مثة تقنيات خمتلفة متاحة الستعادة املواد اليت تعترب خطرة كتلك املوجودة يف 

أنابيب األشعة الكاثودية (CRT) أو البطاريات. وهي موصوفة أدناه.

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/10369/3/CD-6168.pdf
http://www.conama10.conama.org/conama10/download/files/CT%202010/1000000204.pdf
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استعادة املواد املوجودة يف أنابيب األشعة الكاثودية واستعماهلا  -
يكاد يكون من املمكن إعادة استخدام مجيع مكونات هذه الشاشات، فيما عدا طالء الفلورسنت. والبد من اعتبار 
هذا الطالء كمادة خملفات خطرة، ذلك ألنه حيتوي على معادن أرض نادرة، اليوروبيوم واإليرتيوم، ليس هنالك 

من طريقة مؤكدة الستعادهتا.

 ،(CRT) أما املكونات األخرى، مبا فيها القناع املعدين أو قناع الظل والزجاج الشفاف من أنابيب األشعة الكاثودية
فيمكن إعادة تدويرها يف شكل معادن حديدية وزجاج على التوايل، وإعادة تدويرها الحقًا يف العمليات اإلنتاجية، 

إذا اتضح أهنا خالية من الرصاص أو املواد من طالء الفلورسنت.

وقد استخدمت األنابيب أو زجاج الرصاص املوجودة يف الشاشات مبثابة ركام يف الكتل اخلرسانية. وال تنطوي 
هذه العملية على استخالص الرصاص يف أي شكل، ذلك ألن االستخدام يقتصر على األنبوب وهو ُجيرش إىل 
جسيمات متوسط حجمها mm 4. وتعامل اجلسيمات األصغر، إىل جانب الرمل وغري ذلك من املخلفات املعدنية، 
باستخدام خمتلف تقنيات الغسيل والفصل والتجفيف، مما يؤدي إىل جزأين: جزء متوسط ُقطر اجلسيمات فيه أكرب 
من mm 0,063، وجزء متوسط ُقطر اجلسيمات فيه أصغر من ذلك. ويعترب هذا األخري مبثابة خملفات وينقل إىل 
مكب املخلفات. ويتم ختزين اجلسيمات خبشونة ما بني mm 0,063 وmm 4 وجيري حتليلها، وإذا كانت مناسبة 

تستخدم مبثابة ركام ناعم يف الكتل اخلرسانية.

ويتم غسل اجلسيمات األكرب من 4 ملم وفصلها باستخدام تقنيات التعومي واجلاذبية. وجتفف املخلفات غري القابلة 
إلعادة االستخدام وترسل إىل معامل مرخصة، بينما يتم حتليل الباقي ويستخدم مبثابة ركام خشن يف إنتاج كتل 
اخلرسانة (Jansen Recycling BV, 2009). ويستخدم أكسيد الرصاص (PbO) على نطاق واسع للتغليف و/أو 
 Gong, Tian, Wu, Tan, &) (كلنكر) كركام لإلمسنت، فيما يعرف باسم بلورات الركام يف حبيبات اإلمسنت

.(Lv, 2015

استعادة املواد القابلة لالستعمال املوجودة يف شاشات الكريستال السائل والبالزما  -
هنالك داخل هذه الشاشات مصابيح فلورسنت (لإلنارة اخللفية) حتتوي على الزئبق، إىل جانب أكسيد اإلنديوم 
والقصدير وطالء الفلورسنت، يف البالزما وشاشات الكريستال السائل (LCD). وميكن استعادة الزئبق من املصابيح 
(يف معامل متخصصة)، فضًال عن املواد األخرى يف هذه الشاشات، وذلك باستخدام التقنيات املناسبة. وهذا يتطلب 
بيئات مغلقة وحمكمة ال يتعرض فيها العاملون مباشرة هلذه املواد وحيث تتوفر أنظمة استخالص اجلسيمات لضمان 

االمتثال للحدود الوطنية لالنبعاثات. وجيب استبدال املرشحات وفقًا لتوصيات الشركة املصنعة.

وإذا مل تتم استعادة املعادن املوجودة يف طالء الفلورسنت، جيب إرسال هذا األخري للتخلص منه باستخدام طرائق 
منحت بشأهنا تراخيص بيئية (حرق أو خاليا آمنة يف مكب املخلفات). وجيب قياس مستويات الزئبق واملعادن 
الثقيلة األخرى ومواد اجلسيمات يف مواقع املعاجلة ومراقبتها مرارًا، وذلك لضمان عدم جتاوز حدود التعرض املهين 

يف مكان العمل ويف مواقع التخزين.

مصابيح الزئبق: جيب توفري حاويات لتخزين النواتج، وجيب أن تكون مصممة ملنع تسرب الزئبق، وكذلك منظفات 
الشفط الصناعية اليت حتتوي على مرشحات كربون منشط. وينبغي رصد كميات مصابيح الزئبق املخزنة واملعاجلة 
(جيب أن تبقى أقل من 000 150 وحدة، أي ما يعادل أقل من 500 غرام من الزئبق املخزون). وفيما عدا الزئبق، 
ميكن استخالص األجزاء املعدنية والبالستيكية والغبار الفوسفوري من هذه املصابيح وجيب معاجلتها الحقًا. وجيب 

أن متتثل االنبعاثات يف اهلواء واملاء والرتبة للمستويات الوطنية القصوى املسموح هبا.
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اجلدول 6 - طرائق املعاجلة ملكونات مصابيح اإلضاءة بالفلورسنت
اجلهة املقصودةالناتج املتوخىاجلزء اخلارج

صناعة الكريستالكريستالزجاج

صناعة اإلنارة

صناعة اخلزفياتتلميع

صناعة التنظيفرمل التنظيف اخلشن

صناعة التعدينحناس أسود مصهور

صناعة اإلمسنت/البناءكلينكر

بديل رملي

طبقة أسفلت دنيا

صوف زجاجي

مصانع احلرقبديل سيليكون

صناعة الكلور/الصودا الكاويةكاثودالزئبق

صناعة اإلنارةزئبق

مكبات املخلفات املراقبةغبار فوسفور/فلورسنت

املكبات املراقبةخملفاتغبار

صناعة معادن األرض النادرةإعادة استعمال

صناعة التعدينمعادن مصهورةمكونات وأغطية معدنية

صناعة البالستيكبالستيك (مزيج)بالستيكيات

مكبات املخلفات املراقبةخملفات بالستيكية

WEEELABEX - Treatment, 2011  :املصدر

جيب أن يكون لدى املديرين الذين يضطلعون باملعاجلة واملديرين باجتاه املصب القدرة على التعامل مع معاجلة األجزاء 
اليت ال ميكن استعادهتا واليت تشكل خماطر بيئية وصحية (مثال ذلك إرسال خلية آمنة مع التغليف املسبق إىل مكب 
املخلفات، أو احلرق يف ظروف خاضعة للرقابة ومبا يتفق مع املعايري املعمول هبا يف كل بلد)، وجيب عليهم االحتفاظ 

بسجالت مناسبة.

 .WEEE ومن الواضح أن من شأن عمليات االستعادة أن تسهل استغالل املخلفات اخلطرة املوجودة يف املخلفات
ومما ال شك فيه أن مثة حاجة إىل دراسة أكثر تعمقًا فيما يتعلق جبوانب التكاليف والفوائد يف استخدام عمليات 
االستعادة واالستغالل، واليت توفر فوائد حمتملة من حيث كفاءة استخدام الطاقة واحلفاظ على البيئة، مقابل القدر 

املمكن من التلوث الناجم عن املخلفات الثانوية الناجتة عن هذه العمليات واآلثار املرتتبة على إدارهتا السليمة.



21

املسألة 8/2: االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بسالمة التخلص من مواد خملَّفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو 
إعادة استخدامها

الفصل 3 - اجلوانب االجتماعية إلدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  3
يتطرق هذا الفصل إىل اآلثار االجتماعية لسوء إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية. وسيوفر إرشادات 
للحكومات واملديرين يف أقل البلدان منوًا ويف البلدان النامية، بغض النظر عن ظروفها اخلاصة، يف اختاذ اإلجراءات 

املناسبة.

أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزيفة أو غري املمتثلة للمعايري (دون املستوى)  1.3

األجهزة املزيفة (بالدرجة األوىل اهلواتف املتنقلة وملحقاهتا) هي نسخ مماثلة ألجهزة عالمة جتارية أصلية، أو مشاهبة 
ألجهزة عالمة جتارية أصلية (من حيث العالمة أو التصميم).

واملشكلة يف هذه األجهزة تتصل بأثرها على الشركات اخلاصة واحلكومات، ألهنا ختفض اإليرادات (لشركات 
التصنيع وسلطات الضرائب واملكوس). وهي تنال من عامل "السمعة التجارية" من حيث إن املستهلكني ال مييزون 
هذه األجهزة املعيبة عن أجهزة العالمة التجارية نفسها. وهي تنطوي أيضًا على خماطر صحية، حيث إن العديد 
من هذه األجهزة ال ختضع للمواصفات أو الدراسات اليت أجريت من قبل العالمات التجارية الكربى، مما يؤدي 
إىل خماطر قطع الدارة يف هذه األجهزة أو حىت، يف حالة بعض األجهزة مثل اهلواتف املتنقلة، انفجارها. وكذلك 
.(IMEI) تتأثر خصوصية املستعمل، كما حيدث يف كثري من احلاالت جراء استنساخ اهلوية الدولية لألجهزة املتنقلة

البيئية واالجتماعية، فإن الدراسات اليت أجراها معهد Nokia للتكنولوجيا يف الربازيل  وفيما يتعلق باالعتبارات 
كشفت عن وجود كميات من املواد، مثل الكادميوم والرصاص، يف اهلواتف املتنقلة املزيفة أكرب من الكميات 
احملددة يف معايري تقييد املواد اخلطرة (RoHS) (انظر الشكلني 5 و6). وكذلك، وجدت الدراسات اليت أجريت يف 
اهلند على هواتف متنقلة أصلية ومزيفة أن اهلواتف املتنقلة املزيفة تضمنت حنو 35 إىل 40 مرة من كميات الرصاص 

.RoHS اليت تعترب مقبولة للمستهلك، بينما امتثلت اهلواتف املتنقلة األصلية ملعايري
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الشكل 5 - تركيزات الرصاص (Pb) يف اهلواتف املتنقلة املزيفة

املصدر: منتدى مصنعي معدات االتصاالت املتنقلة، 2015
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الشكل 6 - تركيزات الكادميوم (Cd) يف اهلواتف املتنقلة املزيفة

املصدر: منتدى مصنعي معدات االتصاالت املتنقلة، 2015

ويبني الشكل 7 أجزاء ألواح الدارات املطبوعة (PCB) حيث مت الكشف عن أعلى مستويات من الرصاص يف 
اهلواتف املتنقلة غري األصلية.
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الشكل 7 - أجزاء اهلاتف املتنقل اليت حتتوي على مكونات خطرة

املصدر: منتدى مصنعي معدات االتصاالت املتنقلة، 2015

وبغض النظر كليًا عن عدم االمتثال ملعايري RoHS، فإن اهلواتف املتنقلة املزيفة ال متتثل ملتطلبات الفلطية أو الصوت 
أو التوافق الكهرمغنطيسي، من بني اخلصائص األخرى، األمر الذي يعّرض املستهلك للخطر. كما تشكل األجهزة 
املزيفة هتديدًا لألمن السيرباين ألنه من الصعب اقتفاء أثرها، ألهنا إما ال حتتوي هوية IMEI أو حتتوي هوية منتحلة؛ 
ومن شأن ذلك أن يشجع اجلرمية السيربانية. ويالحظ أن سرقة اهلواتف املتنقلة إلعادة بيعها يف السوق السوداء 

أصبحت أكثر تواترًا.

وقد يؤدي تدين نوعية األجهزة إىل تقادم سابق ألوانه، وإذا أدخل عدم االمتثال للمعايري RoHS يف االعتبار (أي 
كانت أعلى من الكميات املسموح هبا من املواد اخلطرة مثل الرصاص والكادميوم) فإن النتيجة الوحيدة املمكنة 
هي زيادة يف التكاليف البيئية واالقتصادية إلدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية الناجتة عن األجهزة املزيفة. 
إذ تشكل هذه األجهزة خطرًا بكل معىن الكلمة: من حيث السالمة واألمن والصحة والبيئة واالقتصاد وغريها. 
لذلك من األمهية مبكان مكافحة انتشارها من خالل زيادة وعي املستهلك لألثر السليب لشراء أجهزة مزيفة، ومن 
خالل توفري املوارد الالزمة الستبانة األسواق السوداء اليت تتداول هذا النوع من األجهزة والقضاء عليها. ويتعني 
على كل بلد أن يستعرض، وإذا لزم األمر أن يصلح، تشريعاته املتعلقة هبذا النوع من االحتيال وذلك حرصًا على 

منع تفشيه.

 (EC) واملفوضية األوروبية (WTO) ومنظمة التجارة العاملية (WIPO) لقد شاركت املنظمة العاملية للملكية الفكرية
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (OECD) ومنظمة اجلمارك العاملية (WCO) يف تنفيذ مبادرات ترمي 

إىل محاية حقوق امللكية الفكرية ومكافحة املنتجات املزيفة.

وبالنسبة إىل هذه املشاكل، حددت املسألة 8 لدى جلنة الدراسات 11 لقطاع تقييس االتصاالت ("املبادئ التوجيهية 
لتنفيذ التشوير والربوتوكوالت ومعاجلة مسألة أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزيفة")6 اإلطار املرجعي 
والشروط اليت جيب الوفاء هبا عند تنفيذ احللول ملكافحة تداول واستعمال األجهزة املزيفة أو املعّدلة (املتالعب هبا).

.TD1337 (GEN/11) النص الكامل متاح يف الوثيقة  6

http://www.itu.int/md/T13-SG11-160627-TD-GEN-1337/en
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وينظر هذا التقرير يف التحديات اليت تنجم عن عدم امتثال األجهزة للمواصفات، مبا يف ذلك وسائل تعريف واستبانة 
األجهزة املزيفة واملنتجني واملوزعني واحلد من استرياد هذه األجهزة.

آثار سوء إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية على صحة اإلنسان  2.3

املجموعات السكانية املستضعفة  1.2.3

 WEEE يشكل األطفال والنساء الذين يعيشون يف ظروف اقتصادية فقرية يف األماكن اليت يتم فيها إعادة تدوير املخلفات
أكرب نسبة من العاملني يف إعادة التدوير غري الرمسية؛ ومع ذلك ليس من السهل معرفة عدد العاملني غري الرمسيني 

بسبب نقص البيانات.

وقد أشارت منظمة العمل الدولية إىل أن األطفال هم الفئة األكثر استخدامًا يف إعادة تدوير املخلفات WEEE ألن 
أيديهم الصغرية متكنهم من تفكيك األجهزة اإللكرتونية بشكل أسهل. وهذه الفئة من السكان هي األكثر ضعفًا، 
نظرًا للمخاطر الصحية النامجة عن التعرض للمواد اخلطرة مثل املعادن الثقيلة، ومثبطات اللهب املعاجلة بالربوم، 
والفينيل املتعدد الكلور، واهليدروكربونات العطرية متعددة احللقات، وغري ذلك من األدخنة الضارة. ونظرًا لضآلة 
 Perkins,) البالغني  لدى  مما هو  بكثري  أكرب  التعرض على أجسادهم  أثر  فإن  النسيب،  األطفال وحجمهم  وزن 

.(BruneDrisse, Nxele & Sly, 2014

احلالة الراهنة فيما يتعلق باألثر على صحة اإلنسان  2.2.3

إن إعادة تدوير املخلفات WEEE يف البلدان النامية هي مشكلة كامنة، وذلك ألن اقتصاداهتا تعتمد على منشآت 
غري رمسية يف الغالب ال توفر أي ضمانات لسالمة وأمن العاملني الذين يعيشون يف ظروف الفقر أو للبيئة يف عمليات 
استخراج املواد الثمينة (املعادن احلديدية وغري احلديدية واملعادن الثمينة، وغريها) باستخدام تقنيات بدائية وببيع 

.(Sepúlveda et al., 2010) املواد املستخرجة بشكل غري قانوين

وتقوم جهات أو "منشآت" إعادة التدوير غري الرمسية جبمع أجزاء األجهزة وفرزها وفصلها يدويًا و/أو باستخدام 
األدوات قبل تطبيق عمليات بدائية باستخدام احلرارة واملركبات الكيميائية. ومن بني التقنيات األكثر شيوعًا: حرق 
ألواح الدارات املطبوعة (PCB) والكبالت يف اهلواء الطلق، وحرق هذه األلواح لفصل املكونات أو غطاء اللحام، 
باحلرارة واألمحاض،   PCB ألواح  النحاس، وترشيح  الكبالت الستخالص  البالستيك، وحرق  وطحن وتذويب 
والزئبق،  النيرتيك  مبلغم محض  الرتشيح  أو  السيانيد واألمالح،  باستخدام   PCB ألواح  الذهب من  واستخالص 
 Sepúlveda et al.,) الطلق  اهلواء  البالستيك يف  (CRT) وحرق  الكاثودية  األشعة  اليدوي ألنابيب  والتفكيك 

.(2010

وهذه املشكلة نامية، والطبيعة السرية هلذه األنشطة جتعل من العسري على السلطات املسؤولة (احلكومات ووزارات 
الصحة، وغريها) رصدها بشكل كاف، مما يؤدي إىل زيادة يف معدالت اإلصابة باألمراض النامجة عن التعرض 

ألكثر من 000 1 من املركبات السامة اليت ميكن أن تكون موجودة يف املخلفات.

مسارات امللوثات اليت تدخل البيئة  3.2.3

هناك عدد من التقنيات (بعضها أكثر أمانًا من البعض اآلخر) الستعادة املواد املفيدة من املخلفات WEEE. وإذا مل 
يتم تنفيذ هذه العمليات باختاذ االحتياطات الالزمة، فإهنا ميكن أن تؤثر على البيئة (الشكل 8).
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الشكل 8 - أنشطة إعادة تدوير خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية يف الصني واهلند، وأنواع االنبعاثات 
الناجتة ومسارات االنتشار يف البيئة

Sepúlveda et al., 2010 :املصدر

 Sepúlveda et al.,) الثمينة  املواد  استخالص  امللوثات/املركبات خالل عملية  فيها  توجد  ثالثة أشكال  هناك 
:(2010

املواد األصلية: املركبات اليت تتألف منها املخلفات WEEE؛  (1

املواد املساعدة: اليت تستخدم يف عملية إعادة التدوير (السيانيد، املاء امللكي، وغريمها)؛  (2

املنتجات اجلانبية: اليت تأيت من حتويل املكونات األولية باستخدام املواد املساعدة.  (3

وكل هذه املواد تتفاعل بشكل خمتلف، وتبعًا للمسار ميكن أن ينظر إليها مبثابة انبعاثات أو خمرجات العمليات (انظر 
الشكل 8).

الرتشح من أنشطة املخلفات (L)؛  (1

اجلسيمات من أنشطة التفكيك (CP)؛  (2

الرماد من حرق املواد (FA وBA)؛  (3

األدخنة من ملغمات الزئبق، فك اللحام بواسطة PCB أو أشكال أخرى من احلرق (F)؛  (4

املياه العادمة من تفكيك أو فرز املواد (WW)؛  (5

.(E) سحابات من ترشيح السيانيد أو أنشطة أخرى برتشيح ملغمة الزئبق  (6

تشكل عمليات إعادة التدوير غري الرمسية هلذه املخلفات خماطر عديدة على صحة اإلنسان، حيث تؤثر هذه االنبعاثات 
على الناس من خالل وسائط خمتلفة (اهلواء واملاء والرتبة) وميكن أن تؤثر بشكل مباشر على اجلهات القائمة بإعادة 
التدوير وكذلك على أطراف ثالثة ترتدد على األماكن القريبة من مواقع إعادة التدوير. وقد تبني أن تركيزات 
الرصاص والديوكسني/الفوران واإلثري ثنائي الفينيل املتعدد الربوم (PBDE) يف اهلواء يف املواقع املخصصة إلدارة هذا 
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النوع من املخلفات أعلى مما هي عليه يف املدن الرئيسية يف آسيا. وهذه الرتكيزات، وهي فوق املستويات املسموح 
.(Sepúlveda et al., 2010) هبا من منظمة الصحة العاملية، ميكن أن تعود بالضرر على صحة اإلنسان

مسارات التعرض  4.2.3

هناك عدة أنواع من املرّكبات اليت ميكن، عن طريق االبتالع أو االستنشاق أو مالمسة اجللد، أن يكون هلا آثار 
سلبية على الناس إذا حدث التعرض يف ظروف محاية ضعيفة و/أو إعادة تدوير املكونات بشكل غري آمن.

ويتضمن امللحق 3 ملخصًا للتعرض وضعه Grant وآخرون يف عام 2014، خبصوص املرّكبات احلالية يف إدارة 
املخلفات WEEE، ومسارات التعرض، وأساليب انتقال امللوثات، واألمراض اليت قد تصاحب تعرض جسم اإلنسان 

هلذه املواد.

ومثة خطر تلوث جسيم يرتبط بإعادة التدوير غري الرمسي للمواد من املخلفات WEEE، مثل حرق البالستيك أو 
السيانيد وبعض  الكيميائية مثل  املرّكبات  بواسطة  املطبوعة  الدارات  ألواح  "إزالة حلام"  أو عند  املواد،  غريه من 
األمحاض اليت تنتج أخبرة ميكن أن تستنشق إذا مل تتوفر الوقاية منها، وميكن أن تتسبب يف مشاكل صحية لدى 

.(Perkins, BruneDrisse, Nxele & Sly, 2014) األشخاص املعرضني هلا

وعالوة على ذلك، فإن هذا التدوير غري املناسب يؤدي عادة يف هناية املطاف إىل تلويث البيئة (املاء والرتبة واهلواء)، 
مما يتسبب يف العديد من املنتجات الفرعية الناجتة عن إعادة التدوير واليت تنتهي يف التجمعات املائية أو ترتاكم أحيائيًا 

لدى احليوانات والبشر (كما هو حال الزئبق).

واألطفال حساسون للتعرض للمخلفات WEEE. إذ ميكن أن يتأثروا بعملية إعادة التدوير غري الرمسية حىت قبل 
الوالدة، وذلك جراء مرّكبات الكادميوم والرصاص والنيكل وغريها من العناصر اليت ترتاكم يف مشيمة األمهات 
احلوامل املعرضات للتلوث (Guo et al., 2010). ويسري هذا أيضًا على أطفال الرضاعة الطبيعية الذين يتناولون 

لنب األم الذي تراكمت فيه امللوثات.

وقد لوحظت آثار سلبية لدى األطفال الرضع الذين يعيشون بالقرب من املواقع اليت يتم فيها إعادة تدوير هذه 
.(Grant et al., 2013) (Perkins, BruneDrisse, Nxele & Sly, 2014) املخلفات

وباإلضافة إىل التعرض غري املباشر، هناك أيضًا "التعرض يف املنزل"، حيث يتأثر األطفال عمومًا إما نتيجة إجراءات 
 Grant et al., 2013) (Perkins,) باملالبس  تعلق  اليت  املكونات  بعض  بسبب  أو  املنزل  يف  التدوير  إعادة 

.(BruneDrisse, Nxele & Sly, 2014

عواقب التعرض  5.2.3

لقد متت دراسة اآلثار املرتتبة على فرادى املواد املعنية بشكل مكثف، ومع ذلك فإن اآلثار املرتتبة على خالئط 
املرّكبات، كتلك املوجودة يف األخبرة الناجتة عن إعادة التدوير غري الرمسي للمخلفات WEEE، غري مفهومة متامًا.

وتشمل اآلثار احملتملة على صحة األشخاص املعرضني ألدخنة املخلفات WEEE اعتالل وظيفة الرئتني، واآلثار على 
الغدد الدرقية، ومسية اخلاليا والسمية الوراثية، واخنفاض الوزن عند الوالدة، ومشاكل الصحة العقلية.

ومن املرجح أيضًا أن يكون للتعرض هلذه املواد آثار مسرطنة وأن يتسبب يف اختالل الغدد الصم الذي ميكن أن 
.(Perkins, BruneDrisse, Nxele & Sly, 2014) .يؤثر على التطور الطبيعي
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وقد أجرى Grant ومعاونوه (2013) حتليًال لعدة دراسات بشأن التعرض للمخلفات WEEE، ذكر 23 منها أن 
مثة عالقة بني التعرض للمخلفات WEEE والصحة العقلية والبدنية والنتائج النمائية العصبية واخلاصة بالتعلم. ومن 
بني هذه الدراسات البالغ عددها 23، ذكرت 16 دراسة وجود صلة بني التعرض للمخلفات WEEE والصحة البدنية 
مثل التغريات يف وظيفة الغدة الدرقية، واآلثار على الصحة اإلجنابية، واعتالل منو الرئتني، والتغريات يف وظيفة اخلاليا 

.(Grant et al., 2013)

البالغني من العمر مثانية وتسعة أعوام، والذين يعيشون يف مدينة خمصصة إلعادة تدوير  وتبني أيضًا أن األطفال 
املخلفات WEEE (غوييو، مجهورية الصني الشعبية)، أقل حيوية من األطفال الذين يعيشون يف مدن ال يضطلع فيها 

.(Grant et al., 2013) هبذه األنشطة، فضًال عن وجود مستويات عالية جدًا من الرصاص يف الدم

ويف مونتيفيديو، وجدت دراسة عن تعرض األطفال لعمليات إعادة التدوير غري الرمسية للمخلفات WEEE، والكبالت 
على وجه التحديد، أن 24 يف املائة من األطفال الذين مشلتهم الدراسة لديهم مستويات الرصاص يف الدم أعلى من 

.(Pascale et al., 2016) املستويات اليت تسمح هبا منظمة الصحة العاملية

وكذلك تبني لدى النساء املعرضات هلذه املرّكبات أن ترسبات امللوثات ترتاكم يف دهون اجلسم، ونظرًا ألن الثدي 
يتكون إىل حد كبري من أنسجة دهنية هناك احتمال قوي بانتقال هذه املرّكبات إىل الطفل أثناء فرتة احلمل، إما 

.(Minh Tue et al., 2014) عرب املشيمة أو يف لنب األم
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الفصل 4 - اجلوانب االقتصادية إلدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  4
يعرض هذا الفصل اجلوانب االقتصادية إلدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية مع مراعاة عدد من خطط 
اسرتجاع أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة يف خمتلف البلدان. ويقدم أيضًا توصيات للحكومات 

األخرى اليت تنظر يف تنفيذ نظام إلدارة املخلفات أو اليت هتتم بتخفيض تكاليف نقل هذه املخلفات.

خطط االسرتجاع  1.4

تتسم عملية االسرتجاع بأمهية كربى ضمن سلسلة إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية، ذلك ألهنا بداية 
العملية وبدوهنا لن يكون هناك أي مدخالت يتعني إدارهتا.

وتبىن عملية االسرتجاع حول أربعة عناصر رئيسية هي: (1)  املعايري اليت حتكم النظام؛ (2)  املجاالت التشغيلية 
جلمع ومعاجلة املخلفات؛ (3)  متويل النظام؛ (4)  وسائل الرصد/التحكم يف تدفق املخلفات داخل وخارج الوالية 
القضائية للنظام، وذلك مبساعدة من مجيع الضالعني يف السلسلة (املستهلكني واملنتجني واملوزعني واهليئات احلكومية).

وتستند إحدى االسرتاتيجيات الرئيسية لتعزيز عملية االسرتجاع إىل مبدأ "مسؤولية املنتج املوسعة" وتدابري رفع 
مستوى الوعي لدى املستهلكني. وقد أدى ذلك إىل النجاح يف بعض البلدان والفشل يف بلدان أخرى، تبعًا للظروف 

االجتماعية السائدة يف كل بلد.

ويصف اجلزء التايل عددًا من خطط اجلمع/االسرتجاع يف بلدان خمتلفة، ويتقدم ببعض التوصيات لتحسني العملية.

التوصيات املتعلقة باالسرتجاع  2.4

كما رأينا يف مبادرات بلدان أخرى، ال ميكن كفالة جناح عملية اجلمع إال مبشاركة املنتج واملوزع واملستهلك 
واحلكومة، باإلضافة إىل تنفيذ التوصيات التالية (اليت نقدمها للمناقشة يف فريق دراسة املسألة 8/2):

توعية الناس بآثار املخلفات WEEE وملاذا ينبغي تسليمها إىل برامج إعادة التدوير الرمسية؛  (1

حتفيز الدعم املايل من جانب احلكومة يف كل بلد للحد من تكاليف النقل؛  (2

إنشاء نقاط جتميع مشرتكة حيث ميكن للمستهلكني إعادة األجهزة EEE غري املستخدمة؛  (3

تشجيع اخلصم على األجهزة اإللكرتونية اجلديدة مقابل إعادة األجهزة غري املستخدمة إىل خمازن املوزع؛  (4

إجراء دراسة لقطاع إعادة تدوير خملفات WEEE غري الرمسي يف الوالية القضائية ذات الصلة من قبل احلكومة،   (5

لتحديد جوانب إضفاء الطابع الرمسي واحلد من اآلثار على الصحة والبيئة؛
تشجيع املنتجني على تنفيذ برامج جتميع (مثاليًا CST) لضمان اسرتجاع كمية كبرية من املخلفات WEEE؛  (6

وضع أهداف جلمع املخلفات WEEE من قبل الدولة لتحفيز املنتجني على وضع أهداف لربامج االسرتجاع   (7

لديهم؛
قدر  املناطق احلضرية  التجميع يف  نقاط  استخدام  لتشجيعهم على  الريف  التوعية بني سكان  برامج  تعزيز   (8

اإلمكان؛
تعزيز الشراكات بني خمتلف منشآت ما بعد االستهالك بغية تقاسم تكاليف التشغيل، من قبيل النقل والتخلص   (9

من املخلفات اخلطرة.
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اآلثار االقتصادية والفرص التجارية املرتبطة مبخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  3.4

يف كل يوم ترتاكم كميات كبرية من املنتجات اإللكرتونية، ومن مث كميات أكرب من املخلفات WEEE، كنتيجة 
مباشرة الستهالك األجهزة EEE 7 اليت تستشهد بتقديرات جامعة األمم املتحدة لنمو حجم هذه املخلفات من 
41 مليون طن سنويًا إىل 47 مليون طن يف عام 2017. وتشغل هذه املخلفات مساحة كبرية وحتتوي على مواد 

سامة، مثل الرصاص والزئبق، ميكن أن تؤثر على صحة البيئة واإلنسان.

ويبدو أن الزيادة يف املخلفات WEEE ترتبط باستخدام أحدث احلواسيب واألجهزة املتنقلة، حيث ُتطرح األجهزة 
"املتقادمة" لالستفادة من النماذج اجلديدة، مما يتسبب يف ارتفاع مستويات املخلفات WEEE بشكل كبري يفلت 

من زمام التحكم.

ومبا أن عمر األجهزة EEE االفرتاضي يف يومنا هذا قصري جدًا، فمن األمهية مبكان إعادة تدويرها من أجل احلفاظ 
على مستويات املخلفات يف أدىن حد ممكن.

الفرص التجارية  1.3.4

إىل جانب الفوائد البيئية والصحية، ميكن أن تعود اإلدارة السليمة للمخلفات WEEE أيضًا بفوائد اقتصادية من 
قبيل االستثمار املايل واالستثمار يف البنية التحتية والتشريعات بشأن إعادة تدوير وإعادة استخدام املواد املستخلصة 

.WEEE من املخلفات

ومن مث ميكن حتويل املشاكل احلالية إىل فرص اقتصادية، وكذلك إىل فرص للتقدم االجتماعي، ال سيما يف أقل 
البلدان منوًا، وذلك ألن من شأن استخالص املواد من املخلفات WEEE وإعادة استخدامها واحلد من املواد اخلطرة 

اليت يتعني التخلص منها أن يضمن إيرادات أفضل يف إطار خطة إعادة التدوير.

واالستفادة من هذه املخلفات حمليًا (بدًال من تصديرها إىل البلدان املتقدمة) تضمن إيرادات أعلى (باالقتصاد يف 
تكاليف املعامالت والشحن) وتغين عن احلاجة إىل ختزين املخلفات، اليت حيتمل أن تلوث املياه والرتبة وأن تشجع 

العمليات غري الرمسية يف ظروف غري آمنة تنطوي على خطر التعرض للملوثات.

ويف سياق الواردات والصادرات من املخلفات WEEE وتأثري هذه التجارة على االقتصاد والبيئة، ال بد من حتديد 
األولويات فضًال عن ضمان االستثمار والتشريعات على املستوى الوطين يف البلدان املعنية، وذلك من أجل تعزيز 

اجلهود املشرتكة من جانب املجتمع الدويل لضمان التخلص السليم من املخلفات WEEE واستخدامها.

وينبغي أال ُينظر إىل املخلفات WEEE على أهنا جمرد مشكلة تتهدد البيئة والصحة العامة (حيث ميارس املاليني من 
الناس يف القطاع غري الرمسي أعمال معاجلة غري آمنة هلذه املخلفات) وإمنا كفرصة اقتصادية ميكن أن تكون مرحبة.

مصدر عمالة  2.3.4

تنطوي عمليات إعادة تدوير املخلفات WEEE أساسًا على أعمال يدوية، غالبًا ما يقوم هبا األطفال (نظرًا لضآلة 
حجم املكونات)، ولذلك هناك أسباب قوية تدعو إىل زيادة عدد العاملني يف القطاع الرمسي اآلمن، مما يؤدي إىل 
تنشيط االقتصاد من خالل اإلنفاق وجتنب تعرض األطفال هلذه البيئات غري اآلمنة. ومن شأن ذلك أن يكون مصدرًا 
موثوقًا للعمالة اليت توفر فرص العمل الالئق، بتسخري اليد العاملة املتخصصة يف معاجلة املخلفات WEEE وغري ذلك 

املعين  االتصاالت  تنمية  االتصال مبكتب  اإللكرتونية"، مسؤول  املخلفات  بشأن  االتصاالت  تنمية  قطاع  "أنشطة   SG2RGQ/50 الوثيقة  7

باملسألة 8/2.

http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0050/
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من املهن. ومن شأنه أن يساعد أيضًا يف خفض معدالت البطالة يف االقتصادات النامية. وينبغي تشجيع مصنعي 
األجهزة EEE على املشاركة يف صناديق املساعدة إلعادة استخدام املواد وإعادة تدويرها هبدف توفري فرص عمل 

خضراء.

1.2.3.4 استعادة املعادن (زيادة اإليراد وخفض استهالك الطاقة)

لقد ازداد التعدين احلضري (القانوين وغري القانوين) يف السنوات األخرية يف ضوء احلاجة إىل املعادن الثمينة و/أو 
النادرة لتصنيع األجهزة EEE. ولذلك، أصبحت استعادة هذه املعادن بشكل صحيح وبطريقة آمنة للعمال والبيئة 
مسألة ذات أولوية. ولكن قلة من البلدان، خالفًا للبلدان النامية، تقوم بذلك على أساس رمسي حيث تكلفة تصدير 
هذه املخلفات عالية. ولذا من الضروري تشجيع إنشاء شركات إقليمية خمصصة لالستخراج اآلمن هلذه املعادن، 
مما يؤدي إىل توفري فرص عمل لالقتصادات الناشئة (تقليل تكاليف النقل، والتصاريح البيئية، وغري ذلك)، وتوليد 
املنافسة الشريفة مع معامل التنقية الكبرية أو تشجيع توسع الشركات الكبرية إىل بلدان أخرى، وتوفري املزيد من 
فرص العمل اخلضراء. وباإلضافة إىل ذلك، من شأن استعادة املعادن املوجودة يف املخلفات WEEE أن يقلل من 
الطاقة (املاء  البكر من األرض، مما يؤدي بدوره إىل خفض االحتياجات من  املواد  التعدين الستخراج  عمليات 

والكهرباء) وخفض األثر البيئي (االنبعاثات والتصريف، وما إىل ذلك).

2.2.3.4 احلد من التكلفة

من شأن احلد من مرّكبات املواد اخلطرة يف األجهزة اإللكرتونية أن يساعد املنشآت الصغرية على إدارة هذه املواد 
لزيادة دخلها من خالل االستفادة من خملفاهتا ومن مث تقليل التكاليف املتعلقة مبعاجلة املخلفات اخلطرة.

3.2.3.4 احلوافز النقدية

من الضروري تقييم جدوى استخدام مكونات املخلفات WEEE يف صناعة األجهزة اجلديدة، األمر الذي ميكن أن 
يقلل من تكاليف املواد اخلام ويوفر منافع اقتصادية ملرافق إعادة التدوير وكذلك لشركات تصنيع هذه األجهزة. 

ومن شأن ذلك أن يقلل من التكلفة النهائية للمنتجات اجلديدة وجيعلها معقولة التكلفة بالنسبة للجمهور.

4.2.3.4 البحوث

مثة حاجة إىل موارد مالية وفكرية كبرية للبحوث الكتشاف سبل أفضل وأكثر كفاءة لتعزيز محاية البيئة ولتطوير 
عمليات إعادة تدوير املخلفات WEEE اليت من شأهنا أن متكننا من احلصول على املواد اخلام بطريقة مناسبة وتقليل 

خطورة املنتجات اجلانبية واملرّكبات املوجودة اليوم يف هذه املخلفات.

ومن شأن ذلك تعزيز التحسينات التكنولوجية يف األجهزة اإللكرتونية اجلديدة وخفض استهالك الطاقة وتأخري 
التقادم والتأكد من أن املكونات الرئيسية ميكن إعادة استعماهلا ومعاجلتها بسهولة.

وقد تكون املنظمات اخلاصة والعامة على حد سواء مهتمة يف االستثمار ال حمليًا فحسب بل دوليًا أيضًا لتعزيز 
الرفاه االقتصادي واالجتماعي والبيئي على مستوى العامل.

ومن الواضح مما تقدم أنه إىل جانب الفوائد البيئية لعملية إعادة تدوير املخلفات WEEE هناك أيضًا العديد من 
الفوائد املالية واالقتصادية. فقد أصبحت مرافق إعادة تدوير املخلفات WEEE ال غىن عنها أكثر من أي وقت مضى 
املسؤولية  وتعزيز  القوانني  واعتماد  واإلنفاذ  االمتثال  العاملي لضمان  التعاون  تتطلب  العامل، وهي  أحناء  يف مجيع 

االجتماعية للشركات.
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النماذج االقتصادية لتمويل نظام إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية   4.4

قبل حتديد النماذج االقتصادية املناسبة، من املهم أن نالحظ أن هناك نوعني من التكلفة يف سلسلة إعادة تدوير 
املخلفات WEEE: تكاليف املعاجلة والتكاليف اهليكلية.

والتكاليف التقنية هي التكاليف املتعلقة بالتخزين املؤقت واالسرتجاع والنقل واملعاجلة (ويف حالة املعايري الدنيا، 
تشري إىل املراحل املدرجة يف عملية التنفيذ).

تكاليف املعاجلة  1.4.4

تتأثر هذه التكاليف بعدد من املتغريات، مبا فيها تكلفة الطاقة وتكاليف العمالة يف الساعة واستهالك املعدات. وقد 
حددت شركة Cyrcle لالستشارات صايف التكاليف باستخدام املعادلة التالية:

صايف تكلفة املعاجلة  
جزء القيمة املوجبة  =

تكاليف التشغيل (مبا يف ذلك الطاقة وتكاليف املوظفني واالستهالك)  -
جزء القيمة السالبة – خطة هامش الربح  -

.Cyrcle consulting, 2015 :املصدر

وعندما ال تكون اإليرادات املرتبطة هببوط األسواق كافية لتعويض تكاليف اإلدارة املناسبة لألجزاء ذات القيمة 
السالبة (إدارة املخلفات اخلطرة)، أو عندما تكون تكاليف التشغيل مرتفعة جدًا (تكاليف املوظفني يف الساعة، 
وتكاليف الطاقة، وغريها)، فإن صايف تكاليف املعاجلة سيكون سالبًا. وصايف تكاليف املعاجلة املوجب شائع يف 

البلدان اليت فيها معامل معاجلة موحدة (مثل معامل التنقية يف البلدان األوروبية) وسوق مستقرة.

التكاليف اهليكلية  2.4.4

ترتبط هذه التكاليف بالتدابري املتخذة ملراقبة حسن سري النظام. وهي تضم مخس فئات:

تدابري التعزيز: مراقبة التكاليف اليت يسجلها املنتجون يف االمتثال لاللتزامات واالضطالع مبسؤولياهتم.

التدقيق: تكاليف عمليات تدقيق املعامل واملرافق األخرى يف سلسلة إعادة تدوير املخلفات WEEE وذلك هبدف 
منع املمارسات غري املالئمة.

التوعية: التكاليف املرتبطة بالتدابري الالزمة لتوعية اجلمهور باإلدارة السليمة للمخلفات WEEE، مع الرتكيز على 
تشجيع االسرتجاع، أي إعادة املخلفات اإللكرتونية أو التخلص املناسب منها.

الضمانات: وهذا يشمل حالة توقف منتج ما عن مزاولة نشاطه، أو احلاالت اليت ال تتمكن فيها املؤسسة، ألسباب 
 ،WEEE اليت من املتوقع أن تديرها. ويف أوروبا، ينص التوجيه بشأن املخلفات WEEE أخرى، متويل جزء املخلفات

يف هذه احلاالت، على ضمانات مالية بشأن السلع الكهربائية املنزلية يف السوق.

التكاليف األخرى: التكاليف اليت ال تندرج يف أي من الفئات املذكورة أعاله.
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مبدأ مسؤولية املنِتج املوسعة  3.4.4

كما ُذكر آنفًا، هذا هو املبدأ الذي ُيطلب مبوجبه من منتجي األجهزة EEE ضمان اإلدارة السليمة ألجهزهتم عندما 
تصل إىل هناية عمرها االفرتاضي.

وهذا املبدأ هو أساس األنظمة االقتصادية لتمويل املخلفات WEEE على افرتاض أن املنتجني مسؤولون عن إدارة 
هذه املخلفات.

توصية بشأن منوذج متويل خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  5.4

من بني النماذج املختلفة اليت قامت بتقييمها شركة Cyrcle لالستشارات، تشمل العناصر املشرتكة اليت ميكن تكييفها 
ما يلي:

جيب أن تكون املدفوعات اليت تتحملها الكيانات واألشخاص الذين يوصلون املخلفات WEEE إىل نقاط   -
التجميع الرمسية هلذه املخلفات معفاة من الضرائب. وهذا ميكن أن يساعد على توفري حافز إجيايب إلدخال 
إدارة املخلفات يف القطاع الرمسي، وأن يكون مبثابة حاجز مايل أمام جهات إعادة التدوير غري الرمسية وإجبارها 

على التكيف مع القنوات الرمسية.
ميكن، على املدى الطويل، ضمان فعالية النظام شريطة أن يكون قائمًا على أساس مسؤولية املنتج املوسعة   -
وأن ينظمه القطاع اخلاص، علمًا بأن هذا األخري قد ثبت أنه يوفر حوافز أكرب للحد من األثر االقتصادي 

.WEEE إلدارة املخلفات
التدوير. وهذا واحد من العوامل  جيب توفري املنافسة الشريفة بني الضالعني يف اسرتجاع األجهزة وإعادة   -
الرئيسية يف احلفاظ على العالقة بني التكلفة واملنفعة على املدى الطويل، رهنًا مبراعاة معايري جودة دنيا حمددة 

بوضوح.
جيب أن يكون هناك شفافية واضحة فيما يتعلق بالتكاليف الفعلية من أجل توعية املستهلك واملجتمع عمومًا   -
فيما يتعلق باآلثار املالية لضمان إدارة املخلفات WEEE على حنو مالئم. وميكن حتقيق ذلك عن طريق إعالم 

اجلمهور باألساليب اليت يتم هبا ختصيص األموال الالزمة إلدارة هذه املخلفات.
التنافس مع ممارسة إعادة االستخدام احمللي أو مع قطاع جتديد  ينبغي أال يهدف نظام مجع املخلفات إىل   -

األجهزة:
.WEEE من املنظور االجتماعي، يساعد هذا القطاع ذوي الدخل املنخفض من االستفادة من املخلفات  •

من املنظور البيئي، يساعد على إطالة العمر االفرتاضي لألجهزة EEE وتأجيل التخلص منها هنائيًا واستعادة   •
املواد منها.

من املنظور االقتصادي، قيمة إعادة استخدام عنصر من األجهزة اإللكرتونية ومكوناهتا أعلى بكثري من   •
قيمته املادية.

يف حالة نظام قائم على مسؤولية املنتج املوسعة، من الضروري حتديد املنتج بوضوح، إذ قد ال يشري ذلك   -
فقط إىل العالمة التجارية لدى املنتج وإمنا يشمل أيضًا مجيع الكيانات احمللية اليت تنتج أو جتمع أو تستورد 

األجهزة EEE اجلديدة أو املستعملة يف السوق.
حيثما حيدث التزييف (كما يف حالة إثيوبيا)، هناك حاجة إىل تعزيز التدابري، وخاصة يف األنظمة القائمة على   -

مسؤولية املنتج املوسعة، وذلك لتجنب أي اختالالت يف سوق السلع املصنعة القانونية.
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ويف إطار املجال الذي نظرت فيه شركة Cyrcle االستشارية، من املهم دون شك ضمان التقسيم العادل للمسؤوليات 
بني جمموعات املصاحل الرئيسية:

النقل واملعاجلة (التكاليف التقنية)، بناء على مبدأ مسؤولية املنتج املوسعة ومتاشيًا مع النهج األكثر استخدامًا   -
على مستوى العامل والذي تدعمه الصناعة:

األسر املعيشية اليت تستهلك األجهزة EEE، من خالل تعريفة على أساس فاتورة الكهرباء، مسؤولة عن   •
املخلفات هو حاليًا أحد  توفري تكاليف  املخلفات (االسرتجاع والنقل واملعاجلة).  الوصول إىل  متويل 

العوامل يف ارتفاع تكلفة إعادة تدوير املخلفات WEEE يف معظم البلدان النامية.
ميكن أن يساعد حتميل املستهلك مسؤولية متويل هذه اخلطوة على إحداث تغيري تدرجيي يف مواقف   •
املستهلكني الذين يتوقعون تعويضات اقتصادية مقابل التعامل مع املخلفات WEEE حىت عندما ُتطرح 
إلعادة التدوير. وجيب أال يؤثر ذلك على إعادة االستخدام واملفاوضات اجلارية بشأن جتديد األجهزة، 

واليت جيب تضمينها يف اخلطة املقرتحة.
تقاسم تكاليف الوصول إىل املخلفات WEEE من قبل املستهلكني يساعد على ختفيف العبء على القطاع   -
اخلاص الرمسي، مما قد يؤدي إىل ارتفاع أسعار املنتجات. ومن شأن ذلك توفري احلوافز للعاملني يف السوق 
 Cyrcle Consulting,) السوداء وهتريب البضائع وزيادة االستعداد لتنفيذ النظام املقرتح على النحو الصحيح

.(2015

ولئن وضع النموذج االقتصادي املوصوف هنا من أجل إثيوبيا، اليت تواجه مشاكل مماثلة ملا تواجهه بلدان   -
 .WEEE نامية أخرى، فإنه ميكن تنفيذه يف أي بلد حيتاج إىل نظام متويل لضمان اإلدارة السليمة للمخلفات
ومع ذلك، يتعني أن يتحدد ذلك من قبل السلطات املختصة يف كل حكومة، وجيب على احلكومات حتليل 

الظروف اخلاصة بالبلد وتعديل النموذج وفقًا لذلك.
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الفصل 5 - املسامهات ودراسات احلالة  5
ُيعرض يف هذا الفصل ملخص املسامهات ودراسات احلالة. ومل تدَرج يف هذا الفصل تلك املسامهات ودراسات 

احلالة اليت اسُتخدمت يف املنت الرئيسي للتقرير.

الربازيل: خيارات جمدية تقنيًا الستغالل املواد اخلطرة املوجودة يف خملفات أجهزة االتصاالت/  1.5

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
قدمت الربازيل مسامهة تبحث يف أساليب احلد من توليد املخلفات اإللكرتونية من خالل إعادة استخدامها.8

التلفزيون الرقمي مقابل التلفزيون التماثلي  1.1.5

ينطوي التعامل مع املواد الكيميائية، مثل الرصاص والكروم والزئبق، على خماطر شديدة، ذلك ألن هذه العناصر 
ميكن أن تتسبب يف تسمم الناس وتلوث الرتبة واملياه. ومع ذلك، ال بد لنا من التعامل مع هذه العناصر ألن الرصاص 
مثًال يستخدم منذ سنوات عديدة يف عملية اللحام ويف أنابيب األشعة الكاثودية (CRT)، بينما تستخدم مرّكبات 

الربوم يف مثبطات اللهب.

 (CRT) ولتوضيح أثر هذه املواد، يالحظ أن يف الربازيل هناك 34,5 مليون جهاز تلفزيون بأنبوب أشعة كاثودية
ما زالت قيد االستعمال يف املنازل الربازيلية. ويف سياق االنتقال من البث التماثلي إىل البث الرقمي اجلاري والوقف 

الوشيك لبث التلفزيون التماثلي يف عدة مدن برازيلية، فإن غالبية هذه األجهزة سوف ُتطرح.

وتصديًا هلذه املشكلة، خفضت الربازيل نسبة التخلص من أجهزة التلفزيون CRT من خالل سياسة عامة لتشجيع 
استخدام احملوالت DTV من أجل إطالة عمر الكثري من أجهزة التلفزيون القدمية. وتوفر احلكومة الربازيلية صناديق 
التحويل لفئات السكان من ذوي الدخل املنخفض، وسوف يستخدم أكثرها يف أجهزة التلفزيون CRT. ومن شأن 

هذه السياسة أن ختفض عدد أنابيب CRT اليت يتعني التخلص منها.

اقرتاحات بشأن التعامل مع املواد اخلطرة يف خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  2.1.5

تثقيف املصنعني واملستهلكني بشأن القيود املفروضة على استخدام املواد اخلطرة؛  -
جيب على موردي األجهزة EEE بيان ما إذا كانت منتجاهتم تتضمن مواد خطرة وما هي مقاديرها. والربازيل   -

لديها معيار حمدد يف هذا الشأن؛
منع التخلص من املخلفات WEEE يف املكبات دون معاجلة وإعادة تدوير سابقة؛  -

إرشاد مصنعي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن إعادة التدوير والتخلص من منتجاهتم عندما تصل   -
إىل هناية عمرها االفرتاضي؛

حتفيز صناعة وسوق مرحبة إلعادة تدوير املخلفات WEEE؛  -
ختفيف ضرر املنتجات، بتغيري العمليات الصناعية من أجل احلد من املواد اخلطرة أو إزالتها؛  -

إعادة تدوير وإعادة استخدام املخلفات اخلطرة. ميكن مثًال استخدام الرصاص لتصنيع الكريستال؛  -

الوثيقة 2/330، "بدائل االستغالل املمكنة من الناحية التقنية للمخلفات اخلطرة املتضمنة يف النفايات الناجتة عن االتصاالت (تكنولوجيا   8

املعلومات واالتصاالت)؛ مجهورية الربازيل االحتادية.

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0330
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من أجل حتويل املخلفات اخلطرة إىل أشياء أقل ضررًا، تستخدم طرائق مثل التحلل الطبيعي (العالج احليوي   -
من خالل التحلل احليوي امليكرويب أو العالج النبايت باستخدام النباتات احلية لتنظيف تلوث املياه والرتبة 
واهلواء) واحلرق لتقليل احلجم وحتويل املخلفات إىل رماد ميكن تداوله و"هضمه" كيميائيًا (الستخالص املواد 

القابلة لالستخدام)؛
ميكن لغرف التجارة أن تتبادل املخلفات اخلطرة الستخدامها يف صناعات أخرى. ميكن مثًال ملصنعي اإلمسنت   -
إعادة استخدام الرماد غري السام الناتج من معامل إعادة التدوير أو احلرق، وميكن استخدام املكونات األرضية 
من صناديق األجهزة (البوليمرات) وشاشات الكريستال السائل (بعد استخالص اإلنديوم) وشاشات التلفزيون 

مبثابة ركام يف تصنيع اخلرسانة.

خريطة جهات إعادة التدوير يف الربازيل  3.1.5

للخدمات  واالقتصادية  التقنية  لالستدامة  تقييمًا  2013 تضمن  عام  أجريت يف  دراسة  الربازيل ملخص  قدمت 
اللوجستية العكسية ملخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية يف الربازيل؛ ومتثلت إحدى النتائج يف وضع خريطة 
تربز كثافة إعادة التدوير يف مجيع مناطق البلد. ومتثل مدينة ماناوس املكان الذي يضم أكرب عدد من جهات إعادة 
التدوير باعتبارها منطقة جتارة حرة، وبالتايل فإن من الصعب جدًا مراقبتها. وأعدت اخلريطَة الوكالة الربازيلية 
للتنمية الصناعية (امسها املختصر بالربتغالية ABDI). وتلخص هذه املسامهة كذلك إعداد وثائق/دراسات أخرى 

بشأن الربازيل تتعلق بإدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية ومسامهتها يف العمالة9.

(WEEE) بوروندي: الوضع احلايل فيما يتعلق بإدارة نفايات املخلفات الكهربائية واإللكرتونية  2.5

كما جاء يف املسامهة املشرتكة10، ينمو حجم املخلفات الكهربائية واإللكرتونية يومًا بعد يوم يف بوروندي. وتنتج 
هذه املخلفات بشكل رئيسي عن اهلواتف احملمولة املعّطلة أو القدمية وأجهزة الراديو واالتصاالت الراديوية والتلفزيون 
واألجهزة اإللكرتونية (الثالجات ومكّيفات اهلواء وما إىل ذلك). وهناك تأثري بيئي كبري بسبب زيادة املخلفات 
WEEE، تتصل مباشرة باإلدارة غري الكافية يف مجع وجتهيز هذه املعدات واألجهزة. والسبب اآلخر لزيادة املخلفات 

الرقمية  التلفزيونية  اإلشارات  إىل  التماثلية  التلفزيونية  اإلشارات  االنتقال من  يتمثل يف  بوروندي  اإللكرتونية يف 
والتغيريات.

وباإلضافة إىل ذلك، حتتوي املسامهة على بيانات تصف الوضح الراهن يف بوروندي فيما يتعلق بالسكان واملشرتكني 
يف اإلنرتنت واالتصاالت املتنقلة واحملطات التلفزيونية واإلذاعية وانتشار اهلواتف احملمولة واإلنرتنت وحجم املخلفات 
WEEE املجمعة من بني أمور أخرى. وعلى غرار ذلك، تقدم الوثيقة مبادرات تتعلق بإدارة املخلفات WEEE تشمل 

شركاء من القطاع اخلاص.

شيلي: منوذج إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  3.5

يف عام 2002، أنشئت مؤسسة Chilenter يف شيلي لغرض جتديد احلواسيب املهملة. وما بني عامي 2004 و2008، 
 WEEE جددت املؤسسة حوايل 000 23 حاسوب، ويف عام 2009 نفذت أول برنامج رائد إلعادة تدوير املخلفات
بتوسيع مهمة رعاية البيئة وفقًا للمبادئ التوجيهية املوصى هبا دوليًا إلدارة املخلفات WEEE. وترمي جهود هذه 
املؤسسة إىل تعزيز إعادة االستعمال وإعادة التدوير واحلد من مكبات املخلفات وتعزيز املسؤولية. ويتم تصدير 
بعض املخلفات إىل بلجيكا مبوجب اتفاق مع شركات بلجيكية إلعادة التدوير واستخالص عناصر مثل الذهب 

الوثيقة SG2RGQ/229 "خريطة جهات إعادة التدوير الربازيلية (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)"، مجهورية الربازيل االحتادية.  9

الوثيقة 2/405 "الوضع الراهن فيما يتعلق بإدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية (WEEE)"، مجهورية بوروندي.  10

http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0229/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0405/en
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والفضة. وقد متكنت املؤسسة من إدارة حوايل 400 1 طن من املخلفات WEEE لغرض استخراج املعادن الثمينة 
واملكونات والتخلص اآلمن من املخلفات اخلطرة. وحسبما جاء يف أحدث دراسة أجرهتا جامعة األمم املتحدة، 
فإن كل مواطن شيلي ينتج حنو kg 9,9 من املخلفات اإللكرتونية سنويًا، وهو أعلى بكثري من املتوسط العاملي البالغ 

 .WEEE مما جيعل شيلي البلد األكثر تلويثًا يف أمريكا الالتينية من حيث املخلفات ،kg 5,9

ومن أجل تعزيز ثقافة إدارة شاملة للمخلفات WEEE، نظمت مؤسسة Chilenter بالعمل مع 27 من الفنانني، 
وبدعم من رئاسة شيلي، معرضًا فنيًا يعرف باسم "TransformArte" اجتذب أكثر من 000 70 زائر. وكانت 
األعمال املعروضة مصنوعة من أجزاء وقطع من احلواسيب املتقادمة. واهلدف من ذلك هو توعية املواطنني باألضرار 
واملشاكل البيئية النامجة عن املخلفات WEEE. ومن شأن ذلك تعزيز بيع األعمال الفنية املصنوعة من املواد املعاد 

تدويرها، مبا يعود بالفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

مجهورية الصني الشعبية: مجع خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  4.5

يقوم القطاع غري الرمسي يف مجهورية الصني الشعبية جبمع معظم خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية، وهو 
يدفع للمستهلك مقابل إعادة استخدام أو إعادة تدوير األجهزة يف هناية عمرها االفرتاضي. وقد تبني أن النظام 
الرمسي ال يستطيع منافسة القطاع غري الرمسي نظرًا الرتفاع معدالت إعادة االستخدام وعدم وجود أي تكاليف 

حمددة ملعاجلة "انتقائية".

وسعيًا للتغلب على هذه املشاكل أطلقت عدة برامج رائدة، كان أحدها برنامج "استبدال األجهزة القدمية بأجهزة 
جديدة" الذي يهدف إىل تشجيع شراء األجهزة املنزلية. ومبوجب هذه اخلطة حيصل املستهلك الذي يعيد خملفات 
WEEE إىل مواقع اجلمع الرمسية على خصم بنسبة 10 يف املائة من سعر جهاز جديد. وتتحمل احلكومة بالكامل 

إعانات لوجستيات إعادة التدوير واخلصومات على األجهزة اجلديدة. ومل يكن هذا الربنامج جمزيًا من الناحية املالية، 
على الرغم من رواجه لدى اجلمهور. والسبب يف ذلك هو أن جهات إعادة التدوير غري الرمسية كانت قادرة على 
إعادة تدوير قدر أكرب من املواد مما تقدر عليه الطرائق الرمسية وكانت أكثر جناحًا، بأساليب بدائية، يف استخالص 

املعادن الثمينة، وإن كان ذلك على حساب صحة العمال والبيئة.

ومشروع "أفضل العاَملْني" (مجع املجد من طرفيه) هو مشروع يف إطار مبادرة حل مشكلة املخلفات اإللكرتونية 
(StEP) تعمل على تنسيقه جامعة األمم املتحدة. فهو جيمع بني مواطن القوة يف إدارة املخلفات WEEE يف البلدان 
 Wang) الغربية مع الظروف اخلاصة السائدة يف الصني من أجل استكشاف تقنيات أكثر كفاءة إلعادة التدوير

.(and Huisman, 2011

وقد وجدت هذه املبادرة أن عملية إضفاء الطابع الرمسي على إعادة التدوير تتسم بدرجة مقبولة من الرحبية إىل أن 
تبدأ تكلفة ساعة كل موظف يف االرتفاع سنويًا، ومن مث متخضت هذه اخلطط عن توصية لتنفيذ عملية على درجة 

.(Wang & Huisman, 2011) أعلى من األمتتة وتعزيز التحكم يف عمليات إعادة التدوير غري الرمسية

وهذا يعكس احلاجة إىل منوذج حيظى بدعم احلكومة لتنظيم جهات إعادة التدوير غري الرمسية، وتوفري احلوافز ورفع 
مستوى الوعي لدى اجلمهور حبيث يتجه الناس، بدًال من البيع بشكل غري رمسي، إىل تسليم املخلفات إىل اجلهات 

املختصة إلدارهتا على حنو سليم.
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كولومبيا: املبادرات املتعلقة مبخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  5.5

قدمت كولومبيا، بوصفها مقررًا مشاركًا معنيًا باملسألة 8/2، عددًا من املسامهات اليت اسُتخدمت يف املنت الرئيسي 
هلذا التقرير ومل تذكر مرة أخرى يف هذا الفصل. وترد خطة االسرتجاع اخلاصة بكولومبيا يف هذا الفصل وال ترد 

يف املنت الرئيسي للتقرير.

خطة اسرتجاع "احلواسيب من أجل التعليم"  1.5.5

بدأت مبادرة "احلواسيب من أجل التعليم" يف عام 2000 بغية توفري حواسيب جمددة للمؤسسات التعليمية العامة 
يف البلد. ومبرور الزمن، بدأت املخلفات WEEE يف الظهور عندما بلغت األجهزة هناية عمرها االفرتاضي، أو عانت 
من ضرر ال ميكن إصالحه، أو كانت تتسم مبزايا ال تقبل التجديد. ومن مث أفضت مبادرة "احلواسيب من أجل 
التعليم" إىل إنشاء املركز الوطين الستعادة املخلفات اإللكرتونية (CENARE)، حيث تدار املخلفات WEEE على 
النحو الصحيح. ويف عام 2011، أطلقت مبادرة اسرتجاع كجزء من هذه الدينامية جلمع األجهزة من املؤسسات 

التعليمية.

وقد أنشئت عملية االسرتجاع مبثابة منهجية متكاملة جلمع األجهزة املهملة من املراكز التعليمية العامة. ومشلت هذه 
الطريقة جهات فاعلة خمتلفة، أمهها مراكز جتديد األجهزة واملؤسسات التعليمية املشاركة يف الربنامج.

وتسري عملية اسرتجاع وإعادة استعمال احلواسيب املهملة يف ثالث قنوات منفصلة. األوىل، وهلا أكرب األثر، تتضمن 
دعم املؤسسات التعليمية اليت استفادت من الربنامج يف السنوات السابقة. والثانية تستخدم األجهزة املتربع هبا اليت 
ليست يف حالة جيدة تسمح بتجديدها. والقناة الثالثة تدعم اهليئات العامة يف املجتمعات األصلية واحملميات الطبيعية.

التكاليف املرتبطة خبطة االسرتجاع  2.5.5

الرئيسية: شركات  الفاعلة  اجلهات  اثنتني من  إىل مسامهة  الالزمة  اللوجستية  االسرتجاع  تنفيذ عمليات  حيتاج 
اللوجستيات يف امليدان، وهي مسؤولة عن زيارة املؤسسات التعليمية العامة املستفيدة لتنسيق كمية وموعد وتعبئة 
وتغليف األجهزة املتقادمة؛ والوكالء الذين يهتمون بنقل األجهزة اليت مت مجعها، وهم مسؤولون عن زيارة املؤسسات 

.CENARE التعليمية (الريفية أو احلضرية) ومجع األجهزة املعبأة وإيصاهلا إىل املركز

وتنظيم هذه العمليات أمر حيوي يف عملية االسرتجاع، وهو ميثل حنو 85 يف املائة من إمجايل التكلفة السنوية لنموذج 
إدارة املخلفات WEEE اليت تنفذ يف مبادرة "احلواسيب من أجل التعليم"، وهي تفوق مبقدار 10 مرات اإليرادات 

.CENARE احلالية من املركز

وعلى مر السنني، أدى مجع األجهزة إىل زيادة يف التكاليف بسبب احلاجة إىل تغطية كمية أكرب من األجهزة اليت 
جتمع يف مناطق جغرافية خمتلفة من البلد. وقد أدى ذلك إىل زيادة يف تكاليف اجلمع مبا يقرب من 7 يف املائة منذ 

العام األسبق.

ويف إطار هذا الرتتيب، مشل االسرتجاع يف الفرتة 2011-2014 ما يقرب من 434 1 طنًا من األجهزة، أي ما يعادل 
220 71 قطعة، بتكاليف نقل بلغت 2,20 مليون دوالر (حوايل 500 1 دوالر للطن). وبلغت تكاليف العمليات 

اللوجستية حنو 000 164 دوالر، أي ما جمموعه 600 1 دوالر للطن من املخلفات WEEE املسرتجعة (دون أن 
.(CENARE تؤخذ يف احلسبان اإليرادات/النفقات املتصلة بتشغيل املركز

وال بد من اإلشارة إىل أن التكاليف املرتبطة بإدارة اسرتجاع "احلواسيب من أجل التعليم" تتفاوت حبسب املناطق 
احلضرية والريفية عرب البلد بأكمله، مما يعقد العملية ويزيد من تكلفة النقل. فإذا كانت عملية االسرتجاع تركز 
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فقط على مجع األجهزة يف املناطق احلضرية، فمن املمكن حتقيق ما يقدر بنسبة 60 يف املائة من التخفيض يف التكلفة 
التخلص السليم من املخلفات  التعليم بشأن  البيئي وتعزيز  اإلمجالية لالسرتجاع. ولذلك من املهم إذكاء الوعي 
WEEE على الصعيد الوطين، ومن مث رفع مستوى الوعي العام والتماس الدعم من احلكومات احمللية بغية النهوض 

مبراكز اجلمع االنتقائي.

مبادرات أخرى بشأن خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية يف كولومبيا  3.5.5

هناك أيضًا مبادرات خاصة يف كولومبيا، مثل مبادرة EcoComputo. وهو برنامج ممول من القطاع اخلاص، تدعمه 
وزارة البيئة والتنمية املستدامة، ويقوم بإدارة األجهزة احلاسوبية من خالل النهوض مببدأ "مسؤولية املنتج املوسعة" 

.(EPR)

وقد تطور هذا الربنامج من مبادرة تشارك فيها احلكومة الوطنية والرابطة الوطنية ملديري األعمال يف كولومبيا 
(ANDI) لتعزيز املسؤولية االجتماعية، وقد جنح يف اجلمع بني جمموعة من أكثر من 40 شركة عامة وخاصة بغرض 
املشاركة يف اجلمع االنتقائي وإدارة املخلفات الناجتة عن احلواسيب واألجهزة الطرفية. وهتدف هذه الرابطة لتنفيذ 

.(MADS) القرار 1512 لعام 2012 الصادر عن وزارة البيئة والتنمية املستدامة

واملبادرة EcoComputo مسؤولة عن استالم ومعاجلة أجهزة احلواسيب من نقاط التجميع الواقعة يف مواقع مزدمحة 
يف املدن الكربى مثل مراكز التسوق وحمالت السوبر ماركت، ومن مث تسهيل عملية التسليم.

ومع ذلك، فإن هذه املبادرة قاصرة، حيث ال يتم التجميع يف املناطق الريفية، مما يعيق إدارة املخلفات WEEE يف 
تلك املناطق.

ومثة مشروع آخر جيري تنفيذه وهو املشروع الشامل لتجديد املخلفات اإللكرتونية وإعادة تدويرها يف كولومبيا 
(2008-2012)، كانت فيه مبادرة "احلاسوب من أجل التعليم" عضوًا مؤسسًا يف اللجنة التقنية للمشروع، إىل 
جانب وزارة البيئة واإلسكان والتنمية اإلقليمية (اآلن وزارة البيئة والتنمية املستدامة)، والغرفة الكولومبية للحوسبة 
 .(EMPA) واالتصاالت، واملركز الوطين لإلنتاج األنظف، واملختربات االحتادية السويسرية لعلوم املواد والتكنولوجيا
وكان اهلدف من املشروع هو حتسني الظروف املعيشية للسكان احملليني من خالل ضمان التعامل السليم مع املخلفات 
اإللكرتونية، واحلد من اآلثار السلبية على البيئة وصحة اإلنسان، وتعزيز األنشطة االقتصادية. وقد اختتم هذا املشروع 

.EMPA عند انتهاء نفاذ االتفاق مع املختربات

أملانيا: معيار لضمان إدارة صحيحة ملخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  6.5

ElektroG (اآلن Elektro G2-2015) هو القانون املتعلق بإدارة املخلفات WEEE املستمدة من توجيهات تبديل 

خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية (WEEE) وتقييد املواد اخلطرة (RoH) باالقرتان مع التشريعات األملانية، 
وهو يرمي إىل ضمان التسويق املناسب للمخلفات EEE واسرتجاعها وإدارهتا.

العامة  املخلفات  إدارة  قبل سلطات  WEEE من  للمخلفات  السليمة  اإلدارة  املعيار هو ضمان  واهلدف من هذا 
(PuWaMa) ومنتجي األجهزة EEE و"غرفة املقاصة" (EAR باللغة األملانية، وهو برنامج خاص تدعمه احلكومة). 
وبالنسبة لعام 2006 كان اهلدف هو إدارة أربعة كيلوغرامات من املخلفات WEEE للفرد وزيادة هذه الكمية 
(جامعة األمم املتحدة - معهد االستدامة والسالم، 2011). وسلطات PuWaMa مسؤولة عن إنشاء مراكز جتميع 
املنتجني مسؤولون عن  إيداع ما لديهم من أجهزة EEE مهملة، يف حني أن  للمستهلكني  املدن حيث ميكن  يف 

اسرتجاعها من هذه النقاط ومعاجلتها.
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العالمة  انتقائية حبسب  إفرادية  املنتجني: خطط اسرتجاع  قبل  أساليب اسرتجاع من  ثالثة  أملانيا، تستخدم  ويف 
.(CTS) ؛ وخطة اسرتجاع مجاعية(INST) ؛ وخطط اسرتجاع إفرادية انتقائية(IBTS) التجارية

IBTS: جتمع فقط خملفات العالمة التجارية لدى املنتج يف نقاط PuWaMa. وهذا يضطر PuWaMa إىل مجع بنود 

األجهزة وفصلها حبسب العالمة التجارية. وبديًال من ذلك، يضع املنتجون يف بعض احلاالت نقاطًا جلمع عالماهتم 
التجارية بغية تسهيل مجعها من قبل الدولة. واملنتج ملزم بسداد التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها PuWaMa ألهنا 

.ElektroG تتجاوز االلتزامات املنصوص عليها يف القانون

INST: جيمع املنتج فقط األجهزة EEE اليت ينتجها، بغض النظر عن العالمة التجارية. ويتم تنفيذ ذلك لدى شركة 

 .(ESP ،مقدم خدمات كاملة لألجهزة يف هناية عمرها االفرتاضي) قادرة على إدارة هذه األنواع من املخلفات
.WEEE ولكن هذا ال يشكل سوى نسبة صغرية من إمجايل املخلفات

CTS: منوذج مجاعي تقوم فيه عدة جمموعات من املنتجني، بغض النظر عن العالمة التجارية، جبمع خط معني من 

املنتجات EEE املتقادمة. ويعترب هذا املخطط األكثر كفاءة، ألنه يضمن إدارة أكثر من 60 يف املائة من جمموع 
املخلفات WEEE املدارة كل عام يف أملانيا؛ ومع ذلك، يتعني على املنتج تعويض التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها 
PuWaMa ألن عليها أن تفرز املخلفات إىل خطوط خمتلفة، وهذا يتجاوز االلتزامات املنصوص عليها يف القانون 

.ElektroG

ويتعني على املوزعني تسليم املخلفات WEEE إىل PuWaMa، إذا كان لديهم نقاط استقبال ألجهزة EEE املتقادمة، 
كشرط القتناء أجهزة EEE جديدة (خصم لقاء إعادة األجهزة غري املستخدمة).

ويتعني على املستهلكني عدم خلط املخلفات WEEE مع أنواع أخرى من املخلفات، وهم يتمتعون بالدعم من 
جانب PuWaMa اليت تسعى إىل رفع مستوى الوعي لدى املستهلكني وإعالمهم بأماكن نقاط التجميع املناسبة.

احلوافز املالية  1.6.5

اقرتح الربملان األورويب فرض رسوم عند نقطة البيع لتحسني عملية اجلمع. وتستخدم الرسوم لتمويل أنشطة التوعية، 
لتعويض  أيضًا  األموال  وتستخدم هذه  يتم مجعها.  اليت   WEEE املخلفات  زيادة كميات  من  املنتجني  لتمكني 

PuWaMA، ومن مث ضمان درجة أعلى من جودة اجلمع.

تكاليف اسرتجاع أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  2.6.5

كانت تكلفة الطن الواحد خالل عام 2010 يف أملانيا من املخلفات WEEE لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
حوايل 220 يورو، مبا يف ذلك لوجستيات النقل والتخزين وإعادة التدوير واملعاجلة والتخلص من املخلفات (جامعة 

األمم املتحدة - معهد االستدامة والسالم، 2011).

بيئيًا ملخلفات األجهزة  اهلند: تدابري دمج القطاع غري الرمسي من خالل اإلدارة السليمة   7.5

الكهربائية واإللكرتونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية
قدمت اهلند مسامهة بشأن اجلوانب االجتماعية للمخلفات اإللكرتونية11.

الوثيقة 2/225 "مقرتح بوضع خطط عمل حمددة لدمج القطاع غري الرمسي ضمن عملية اإلدارة املستدامة ملخلفات االتصاالت/تكنولوجيا   11

املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية"، مجهورية اهلند.

http://web.itu.int/md/D14-SG02-C-0225/en
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إن اإلدارة السليمة للمخلفات اإللكرتونية تشكل مصدر عمالة لكل من العمال املهرة وغري املهرة يف خمتلف مراحل 
العملية. ومع ذلك، هنالك أيضًا عدد من اجلهات غري الرمسية اليت تقوم جبمع املخلفات وإعادة تدويرها، وخصوصًا 
يف البلدان النامية ويف أقل البلدان منوًا، وهي تعاجل املخلفات WEEE خارج األنظمة الرمسية. وهي تضطلع يف خمتلف 
املراحل من عملية إدارة املخلفات، دون أن تتوفر هلا عمومًا املعارف أو الشروط املناسبة للقيام بذلك على النحو 
الصحيح، مما قد يكون له آثار ضارة على البيئة وعلى صحة األطراف اليت جتمع املخلفات وعامة السكان، خاصة 
عندما يؤخذ يف االعتبار أن املخلفات WEEE حتتوي على مواد خطرة. ويف هذا الصدد، من املهم جدًا دمج القطاع 

غري الرمسي ضمن القطاع الرمسي، بدًال من التنافس معه أو حظره (منظمة العمل الدولية، 2012).

وعمًال بقواعد املخلفات اإللكرتونية يف اهلند لعام 2011، جيوز للمنتج إدارة نظام للمخلفات اإللكرتونية مباشرة 
املستهلكني  املستهلكني وكبار  (من  املهتمة  األطراف  معتمدًا على مشاركة  مهنية،  أي وكالة  أو مبساعدة من 
واملنظمات غري احلكومية والقطاع غري الرمسي واجلمعيات احمللية والتجار واملوزعني، وغريهم). وباإلضافة إىل ذلك، 
لدى اهلند قواعد وسياسات فيما يتعلق بأمهية دور القطاع غري الرمسي يف إزالة املخلفات اإللكرتونية، واحلكومة 

.WEEE تبذل جهودًا كبرية لدمج هذا القطاع حبيث يصبح ركيزة أساسية لنظام سليم إلدارة املخلفات

ويف ضوء ما تقدم، هناك حاجة ماسة للتدريب والدعوة والتوعية فيما يتعلق باملخاطر احملتملة ملعاجلة املخلفات 
اإللكرتونية، دون إمهال املشاكل اهليكلية اليت تؤثر على تنفيذ السياسة العامة، من قبيل معدالت املعرفة املنخفضة 
والفقر بني اجلهات غري الرمسية اليت تقوم جبمع املخلفات ومعاجلتها. وهكذا فإن تدخل الدولة والقطاع الرمسي أمر 
حاسم إلجياد فرص عمل خضراء ووضع آليات وسياسات مستدامة، مبا يف ذلك تطبيق معايري املسؤولية االجتماعية 
للشركات (CSR) لدعم اجلهات الفاعلة يف القطاع غري الرمسي (من خالل حتسني ظروف الصحة والتعليم)، ولوضع 
التشريعات املتعلقة بالتنظيم (اجلمعيات والتعاونيات) والتدريب واملساعدة التقنية وبناء القدرات وتنمية املهارات، 

والتمويل (اإلعانات والقروض املنخفضة الفائدة، وما إىل ذلك)، واليت تعود بالفائدة على مجيع األطراف املعنية.

ومع ذلك، يعرب عدد قليل جدًا من املنتجني عن استعدادهم لالستثمار يف شراكات مع القطاع غري الرمسي. ويف 
اهلند، كما هو احلال يف بلدان أخرى، هناك درجة عالية من االعتماد على القطاع غري الرمسي جلمع املخلفات 
اإللكرتونية ومناولتها. وتكمن قوة هذا القطاع يف احلجم اهلائل للقوة العاملة فيه واخنفاض تكلفتها، واليت توفر 
تغطية كبرية. وتبعًا لذلك جيب أن تعني اخلطط الرئيسية مواقع ميكن فيها هلؤالء العاملني يف عمليات اجلمع القيام 
بعملهم (مكبات املخلفات واملناطق املخصصة إلعادة املعاجلة والتخزين، وما إىل ذلك)، ملنع انتشارهم يف شىت أحناء 

املدن.

جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا: التخلص من خملفات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   8.5

وإعادة استعماهلا يف إيران
تقامست جامعة إيران مسامهة تتعلق بتطوير البحث وإبراز السياسات واالسرتاتيجيات اليت اعتمدهتا إيران من أجل 
إدارة املخلفات WEEE؛ وهي تضطلع ببعض األنشطة ذات الصلة باملخلفات اإللكرتونية. ويرد فيما يلي ملخص 

السياسات املعتمدة يف إيران من أجل حتسني إعادة تدوير خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية12.

للعلوم  إيران  إيران"، جامعة  استعماهلا يف  إعادة  أو  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  من خملفات  "التخلص   SG2RGQ/191 الوثيقة  12

والتكنولوجيا، مجهورية إيران اإلسالمية.

http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0191/en
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السياسات املتعلقة باملخلفات اإللكرتونية يف إدارة مواد املخلفات (املعاد تدويرها)  1.8.5

البائع/املصنِّع ونقل املخلفات اإللكرتونية وعمليات  استحداث نظام متكامل لالستخالص واالسرتداد من   -
التخلص منها؛

إصدار تشريعات تقضي بأن تدير البلديات مجع املخلفات اإللكرتونية، باعتبارها مراكز مجع؛  -
إيالء املخلفات اإللكرتونية مزيدًا من األولوية على الصعيد الوطين؛  -

إدارة وإعادة ترتيب اجلهات الفاعلة اليت تضطلع بدور هام يف إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية؛  -
النظر يف دعم إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية ماليًا واالستثمار فيها؛  -

إنشاء بنية حتتية رمسية إلعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية.  -
ويف هذا الصدد، حددت أيضًا اللجنة املعنية بالبنية التحتية البيئية والصناعة تشريعات من أجل إدارة طريقة إعادة 

تدوير املخلفات اإللكرتونية. وترد أهداف التشريعات على النحو التايل:

محاية البيئة وصحة اإلنسان من اآلثار الضارة اليت تسببها املخلفات اإللكرتونية؛  -
وضع اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق باملنتجات اإللكرتونية املستوردة والنظامية، ونقل املخلفات اإللكرتونية   -

املتخلص منها وإعادة تدويرها؛
وتتمثل شروط الوفاء باألهداف املذكورة أعاله فيما يلي:  -

الكهربائية  الوحدات  تدوير خملفات  الالزمة إلعادة  املرافق  بتوفري  املنظمات،  مع  بالتعاون  الوزارة،  إلزام   -
واإللكرتونية؛

إلزام املنظمات البيئية بتدريب املوظفني من حيث معرفة املواد واألجهزة املستعملة يف املعدات الكهربائية؛  -
الرصد الدوري ملواقع إعادة التدوير لضمان عدم التلويث.  -

رابطة االحتاد الدويل لالتصاالت يف اليابان: اقرتاح طريقة إلعادة تدوير بطاريات الرصاص   9.5

احلمضية
قدمت رابطة االحتاد الدويل لالتصاالت يف اليابان مسامهة بشأن أساليب إعادة تدوير املخلفات اخلطرة يف مكونات 

املخلفات WEEE، واليت تنطوي على وجه التحديد على إعادة استخدام بطاريات الرصاص احلمضية13.

اعتبارات عامة  1.9.5

املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا  الكهرباء يف معدات  لتخزين  البطاريات  أنواع خمتلفة من  تستخدم حاليًا 
األلواح  أيضًا  تستخدم  النامية  البلدان  والنائية يف  الريفية  املناطق  االتصاالت. ويف  القاعدة يف شبكات  احملطات 
الشمسية. ومع ذلك فإن بطاريات الرصاص احلمضية ما زالت تستخدم على نطاق واسع، ال يف شبكات االتصاالت 
فحسب وإمنا يف خمتلف فروع الصناعة أيضًا، وذلك بفضل تارخيها الطويل من حيث فعالية التكلفة. وتوضح رابطة 
االحتاد الدويل لالتصاالت يف اليابان إنتاج البطاريات الثانوية يف عام 2010، علمًا بأن قيمة إنتاج بطاريات الرصاص 

احلمضية بلغت أكثر من 36 مليار دوالر.

الوثيقة 2/336 "اقرتاح طريقة إلعادة تدوير بطاريات الرصاص احلمضية"، رابطة االحتاد الدويل لالتصاالت يف اليابان (اليابان).  13

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0336
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وتتعلق أمثلة التطبيقات ببطاريات السيارة والرافعات الشوكية الكهربائية ونظام اإلمداد املتواصل بالطاقة الكهربائية 
(UPS) واملرّكبات الكهربائية يف املطارات وبطاريات ختزين الطاقة املستعملة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/

ارتباطًا كبريًا بظروف  البطارية  النحو املبني يف القسم 5.1.3. ويرتبط متوسط عمر  االتصاالت وغريها، على 
م إىل  ك وتقسَّ استعماهلا ومع ذلك يقال إنه يبلغ من 3 إىل 4 سنوات تقريبًا. وبعد ذلك ُجتمع البطاريات وتفكَّ

رصاص معدين ومحض كربييت خمفف وبالستيك من أجل إعادة التدوير.

املادة  باستخدام  منخفضة  بتكلفة  توليدها  إعادة  ميكن  منها  املتخلص  القدمية  البطاريات  تلك  أغلبية  أن  بيد 
املقرتحة Super-K وميكن إعادة استعماهلا. ويعترب ذلك مفيدًا لتخزين الكهرباء بالنسبة للمحطات الصغرية لتوليد 

الكهرباء يف املناطق غري املوصولة بشبكة الكهرباء يف البلدان النامية.

إطالة عمر بطاريات الرصاص احلمضية  2.9.5

من املفيد استعمال مادة مضافة يف بطاريات الرصاص احلمضية تسمى "Super-K" للحد من خملفات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ال سيما يف البلدان النامية إذ تساهم يف اقتصادها من خالل إطالة عمر البطاريات وإعادة 
توليد بطاريات الرصاص احلمضية القدمية املهجورة. وهذه املادة فعالة إلعادة توليد البطاريات القدمية املتخلص منها 
من أجل إعادة استعماهلا. وباستخدام Super-K، ميكن أن يتضاعف عمر بطارية رصاص محضية عادية من 1,5 
مرة حىت مرتني على األقل. ومن األسباب الرئيسية لتدهور بطارية الرصاص احلمضية "تراكم الكربيت" يف الكاثود 
السالب. وأثبتت مادة Super-K فعاليتها يف منع تدهور الكاثود السالب. وتشرح املسامهة األسباب الرئيسية إلطالة 

.Super-K عمر البطاريات وطريقة عمل مادة

وبعد الشحن باستعمال Super-K من أجل إعادة التوليد، ستستعيد البطارية سعتها وتصبح مثل بطارية جديدة. 
وبطارية الرصاص احلمضية هي بطارية ثانوية ذات حصة إنتاج تفوق 70 يف املائة من جمموع البطاريات الثانوية، 

وهي اآلن األكثر استعماًال يف خمتلف القطاعات الصناعية.

ومتثل تكلفة البطاريات جزءًا كبريًا من التكلفة اإلمجالية للمحطات، ولذلك أصبح من املهم خفض تكلفتها. وحيتاج 
الرصاص احلمضية  النامية إىل كمية أكرب من بطاريات  البلدان  الكهرباء يف  املناطق غري املوصولة بشبكة  سكان 
ألغراض االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وستساعد هذه التكنولوجيا على خفض تكلفة بطاريات 

الرصاص احلمضية اليت مت تعويضها يف دورة قصرية.

ومن املمكن مجع البطاريات غري املستعملة وإعادة توليدها هناك وإرجاعها إىل املوقع من أقرب مراكز إعادة التدوير. 
وتشرح املسامهة األجهزة الالزمة ملركز إعادة تدوير البطاريات.

أمثلة استعمال حمددة  3.9.5

بطاريات الرافعات الشوكية الكهربائية: تعمل شركة Japan Battery Regeneration, Inc. على جتديد   أ ) 
البطاريات القدمية باستخدام املنشط "Super-K". وميكن اآلن استخدام البطاريات القدمية، اليت كانت يف 

املاضي تستبدل بأخرى جديدة، لعدة سنوات إضافية بفضل املنشط املقرتح.
شركات النقل بالشاحنات: شركة نقل يف طوكيو تدير 200 شاحنة تستخدم املنشط "Super-K" ألكثر  ب) 
من 10 أعوام. وكان على الشركة يف املاضي أن تشرتي حنو 50 بطارية استبدال جديدة كل عام. ومنذ أن 

بدأت يف استخدام "Super-K" مرة واحدة يف السنة، مل تعد حباجة إىل شراء أي بطاريات جديدة.
املنازل الريفية اليت تولد الكهرباء الستهالكها اخلاص: تستخدم بعض األسر بطاريات الرصاص احلمضية  ج) 
املعاد تدويرها لتخزين الكهرباء اليت تولدها األلواح الشمسية الضوئية لكيال تضطر أن تعتمد على الشبكة 
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التجارية. وهي تستخدم املنشط "Super-K" إلطالة عمر البطاريات املعاد تدويرها، واليت ميكن استخدامها 
إىل جانب لوحات الطاقة الشمسية و/أو مولدات الطاقة بتسخري الرياح. وميكن أن تكون هذه املمارسة 

مفيدة يف البلدان النامية.
طة لإلمداد بالكهرباء أن يسهم يف اقتصاد املجتمعات الريفية. وإىل جانب  ومن شأن استخدام هذه البطاريات املنشَّ
اليابان، ُيستخدم املنشط " Super-K" والتكنولوجيا املرتبطة به حاليًا يف تايالند ونيبال ومجهورية الصني الشعبية 

وغريها، وجيري تشغيل مراكز إعادة توليد البطاريات وإعادة تدويرها. 

االحتاد الروسي: إرشادات بشأن إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  10.5

تقاسم االحتاد الروسي اجلوانب التقنية إلدارة املخلفات اإللكرتونية بكامل دورة عملياهتا، مبا يف ذلك اجلمع والتخزين 
والنقل والتفكيك وإعادة االستعمال من أجل ضمان إدارة سليمة بيئيًا ملخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية14. 
وتتقاسم املسامهة املبادئ التوجيهية لتنفيذ نظام إدارة سليمة بيئيًا وتتضمن توصيات بشأن املشاكل اليت تنشأ فيما 

.WEEE يتعلق بإدارة املخلفات

وميكن اقرتاح التدابري احملددة التالية ملعاجلة قضايا خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية:

وضع (حتسني) الئحة بشأن إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية؛  (1

حتليل مستمر لسوق األجهزة اإللكرتونية؛  (2

فرض رقابة على خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية ووضع نظام إدارة إلعادة التدوير الصحيح وإعادة   (3

االستخدام من منظور اقتصادي وبيئي؛
محالت إعالنية اجتماعية لتشجيع العناية يف استخدام األجهزة املنزلية واإللكرتونيات االستهالكية وإصالحها   (4

(إىل احلد املمكن عمليًا) وحتديثها عند االقتضاء؛
تبادل املمارسات اجليدة بانتظام مع املنظمات الدولية والشركاء األجانب.  (5

ومن شأن هذه اإلجراءات املقرتحة ضمان حتقيق تقدم حقيقي ومستدام حنو تنفيذ نظاٍم إلدارة خملفات األجهزة 
الكهربائية واإللكرتونية.

 (GOST) احلكومي  املعيار  تدويرها  وإعادة  WEEE وختزينها  املخلفات  ينظم عمليات مجع  الروسي،  االحتاد  يف 
"االقتصاد يف املوارد. معاجلة املخلفات. املبدأ التوجيهي بشأن األمان يف مجع وختزين ونقل وتفكيك خملفات األجهزة 
الكهربائية واإللكرتونية باستثناء األجهزة احملتوية على الزئبق" الذي اعُتِمد يف 15.2012 وحيدد هذا املعيار جمموعة 

.WEEE أساسية من املبادئ التوجيهية إلدارة املخلفات

ووفقًا للتشريع الروسي، تعترب إعادة تدوير األجهزة EEE ذات أولوية يف معاجلة املخلفات. وفيما يتعلق باملعايري 
الدولية، فإن إدارة املخلفات تتبع التسلسل التايل:

املخلفات WEEE اليت ميكن إعادة استعماهلا؛  (1

املخلفات WEEE اليت ميكن استعادهتا للحصول على املواد الثانوية وموارد الطاقة.  (2

الوثيقة 2/358 "مشروع املبادئ التوجيهية إلدارة املخلفات اإللكرتونية"، االحتاد الروسي.  14

الوثيقة 2/238 "جتربة االحتاد الروسي يف إدارة املخلفات اإللكرتونية"، االحتاد الروسي.  15

http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0358/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0238/en
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وتتضمن الوثيقة أيضًا اجلوانب اليت جيب مراعاهتا جلمع وختزين ونقل وتفكيك املخلفات WEEE، وكذلك الفرص 
املتاحة إلعادة استخدامها.

السنغال: مبادرات من أجل إدارة سليمة بيئيًا للمخلفات اإللكرتونية  11.5

تقامست السنغال جتربتها بشأن احلالة الراهنة يف ذلك البلد فيما يتعلق بإدارة املخلفات اإللكرتونية.16

مبادرة إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  1.11.5

السنغال ملتزمة منذ أكثر من عشر سنوات بتحسني النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة كوسيلة 
لسد اهلوة، إىل أقصى حد ممكن ويف أقرب وقت ممكن، بني بلدان الشمال واجلنوب اإلفريقي. وُينظر إىل مشكلة 
ختزين املخلفات اإللكرتونية وإعادة تدويرها من ثالثة جوانب رئيسية: التقادم املربمج، واالستبدال السريع لألجهزة، 

وقصر العمر االفرتاضي.

وتولد هذه التقنيات مواد قابلة إلعادة االستخدام فضًال عن املواد اخلطرة. وباإلضافة إىل أهنا ثقيلة وضخمة، حتتوي 
املخلفات WEEE على مواد قّيمة ميكن ألسباب اقتصادية وجيهة إعادة تدويرها، أما املواد اخلطرة فقد تؤدي إىل 

مشاكل بيئية وصحية خطرية.

وتسلط ممارسات إعادة تدوير املخلفات يف السنغال ويف بلدان إفريقية أخرى، واستخدام الطرائق غري املقبولة يف 
استخالص املواد القابلة إلعادة االستخدام، الضوء على أمهية هذه املشكلة. وتؤدي هذه املمارسات إىل أضرار بيئية 
قد هتدد الصحة العامة. وتصديًا هلذه املشاكل، وضعت السنغال، من خالل هيئة الدولة لتكنولوجيا املعلومات 
(ADIE)، مشروعًا إلدارة املخلفات الكهربائية واإللكرتونية. ويقوم هذا املشروع اآلن بتدوير املخلفات من الشركات 
اخلاصة الكربى. وملا كانت الدوائر احلكومية هي أكرب مستخدمي أجهزة تكنولوجيا املعلومات، ومن مث فهي تسهم 
عن غري قصد يف زرع "قنبلة بيئية موقوتة"، فقد عمدت إىل إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية بدعم من رئيس 
الوزراء، الذي أصدر تعميمًا يفرض على الدوائر احلكومية إعادة األجهزة EEE املتقادمة إىل اهليئة ADIE لصاحل 

اإلدارة السليمة بيئيًا.

وتشمل بعض التوصيات املنبثقة من هذه التجربة ما يلي:

تدابري لتشجيع االستخدام الواسع النطاق للوحدات اإلقليمية إلعادة التدوير حيث ميكن توجيه املخلفات   -
اإللكرتونية الستمثال سلسلة القيمة وحتقيق وفورات احلجم.

إنشاء سلطة بيئية يف كل بلد ملساعدة اهليئات القائمة األصغر، إىل جانب مبادرات إلدارة املخلفات اإللكرتونية   -
على حنو سليم وتطوير الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.

تشجيع املنتجني الصناعيني لألجهزة الكهربائية واإللكرتونية على املشاركة يف إنشاء صندوق تعاون إلعادة   -
استخدام مواد تكنولوجيا املعلومات من أجل توفري فرص عمل خضراء.

التأكد من أن معاجلة املخلفات هو معيار للتحقق من صحة دراسات األثر البيئي واالجتماعي.  -
حتسني التعاون يف جماالت املشاكل اليت ختضع للدراسة يف إطار املسائل اليت تنظر فيها جلنتا الدراسات 1 و2،   -

وخاصة املسألة 8/2 (وفقًا لتوصيات القمة العاملية ملجتمع املعلومات من خالل خط العمل 11).

الوثيقة SG2RGQ/105 "مبادرة السنغال بشأن إدارة املخلفات الكهربائية واإللكرتونية (DEE)"، مجهورية السنغال.  16
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عواقب اإلدارة القاصرة ملخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  2.11.5

قدمت السنغال مسامهة تتعلق باحلالة الراهنة إلدارة املخلفات اإللكرتونية17. فكيف بدأت دولة السنغال منذ عقد 
من الزمن حتسني إمكانية وصوهلا إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة كي تقلص بسرعة الفجوة احملتملة 
بني الشمال واجلنوب؟ ونتيجة لذلك، ارتفع معدل جتديد األجهزة اإللكرتونية والكهربائية، مما أثار قلقًا بشأن 
لتكنولوجيا  احلكومية  الوكالة  الكهربائية واإللكرتونية. وقد وضعت  األجهزة  أو خملفات  اإللكرتونية  املخلفات 
املعلومات (ADIE) مشروعًا للتصدي للمشاكل املذكورة سابقًا. وقد نوِقشت بعض التوصيات املتعلقة بعواقب 

سوء إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية.

حتديات تصغري األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  3.11.5

ُيعتقد حاليًا أن األجهزة اإللكرتونية والكهربائية عندما تصبح أصغر حجمًا، ستكون أكثر تطورًا وحتتوي على 
كميات أقل من املواد اخلطرة18. وعادة ما ال يكون األمر كذلك ألن كمية هذه املواد ال ُختفَّض. ويكشف تشخيص 
دقيق لألجهزة الكهربائية واإللكرتونية العديد من التفاصيل. وملا كان التطور يتوجه حنو تكنولوجيا متزايدة الصغر، 
فإن املصنعني بدأوا ينصرفون شيئًا فشيئًا عن البيئة. فعلى سبيل املثال، بدأت تكنولوجيا شاشات الكريستال الذائب 
أو  قبيل احلواسيب  ببعض األجهزة من  فيما يتعلق   (CRT) الكاثودية أنابيب األشعة  (LCD) حتل حمل تكنولوجيا 
التلفزيونات، مما خيفض كميات الرصاص املستخدم ولكنه يزيد من كميات الزئبق. ورغم أن من غري املمكن إجراء 
مقارنة من حيث الوزن، فإن مستوى السمية أو خطر التلويث بالزئبق أكثر ارتفاعًا ويتوقف على درجة احلرارة 

احمليطة وميكن أن يسبب ضررًا حقيقيًا للبيئة وصحة اإلنسان.

وميكن أن يوجد هذا النوع من احلاالت يف معظم األجهزة الكهربائية واإللكرتونية، مبا يف ذلك اهلواتف اخللوية، 
وحىت وإن أصبحت أخف وزنًا فإهنا ميكن أن تكون أكثر تلويثًا بسبب املواد السامة اليت حتتوي عليها.

وبناًء على ذلك، ينبغي أال يأخذ التصغري يف االعتبار موضوع الوزن فقط ألن حتليل االجتاهات املتعلقة بالوزن لن 
املرّكبات  ينبغي أن يأخذ يف االعتبار نوع  البيئة والصحة. وعلى العكس من ذلك،  يكون ذا صلة باآلثار على 
املستخدمة يف إنتاج هذه األجهزة الصغرية (مثل اهلواتف الذكية واأللواح وغريها) اليت تسبب مزيدًا من التلويث 
ويصعب معاجلتها. وخالصة القول إن تصغري األجهزة الكهربائية واإللكرتونية يأيت بنموذج جديد لإلدارة الرشيدة 
بيئيًا ملخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية، اليت تعتمد بشكل كبري على تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

سري النكا  12.5

إدارة املخلفات اإللكرتونية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   1.12.5
تصف سري النكا اجلوانب التقنية ملشكلة إدارة املخلفات اإللكرتونية يف ذلك البلد.19

لدى سري النكا حاليًا حنو 24 مليون مشرتك يف اهلاتف املتنقل. ويستورد البلد حنو 22 مليون هاتف متنقل سنويًا، 
فضًال عن 0,9 مليون وحدة عرض للفيديو و4 ماليني وحدة راديو/كاسيت. ومنذ عام 2010 تنمو اشرتاكات 
النطاق العريض بنحو 60 يف املائة سنويًا ومازالت. وجيري وضع املعايري هبدف إدخال التلفزيون الرقمي حبلول عام 
2017، وهناك 43 حمطة إذاعية جتارية و22 قناة تلفزيونية. وسوف تؤدي هذه التغريات التكنولوجية السريعة إىل 

عمر افرتاضي أقصر ألجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلالية وإىل تسارع التقادم يف أجهزة تكنولوجيا 

الوثيقة SG2RGQ/228 "مبادرة السنغال بشأن إدارة املخلفات الكهربائية واإللكرتونية (DEE)"، مجهورية السنغال.  17

مالحظات مقدمة من مجهورية السنغال.  18

الوثيقة 2/354 "خملفات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سري النكا"، مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية.  19
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املعلومات واالتصاالت. وسيكون للتحول إىل التلفزيون الرقمي أثر كبري وسوف يؤدي إىل زيادة املخلفات من 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املستقبل القريب. وقد أنشأت سري النكا وحدة إلدارة املخلفات لتنظيم 
التعامل مع املخلفات اخلطرة واملخلفات الصلبة واملواد الكيميائية، وفقًا للقانون الوطين للبيئة رقم 47 لعام 1980 

والقواعد واللوائح ذات الصلة.

وأطلقت هيئة البيئة املركزية (CEA) "مشروع إدارة املخلفات اإللكرتونية" مبوجب مذكرة تفاهم مع 14 مؤسسة 
 .WEEE شريك يف جمال االتصاالت واألجهزة املنزلية واملكتبية ومع مقدمي اخلدمات، وذلك هبدف إدارة املخلفات
قطاع  تنظيم  هيئة  إشراف  اإللكرتونية حتت  املخلفات  تضطلع جبمع  لشركات  تراخيص  اهليئة ستة  وأصدرت 
االتصاالت يف سري النكا. ويقوم هؤالء املشغلون جبمع احلواسيب احملمولة واملتنقلة، وأجهزة التلفزيون وأنابيب 
CRT وشاشات LCD، والطابعات، وغريها من األجهزة. وقد بدأ بعض مشغلي االتصاالت املتنقلة، بالعمل مع هيئة 

البيئة املركزية CEA، بإطالق برامج تعليم على مستوى املدرسة يف جمال املخلفات اإللكرتونية. كما أطلقت مشاريع 
الوسائط الرقمية، ومحالت توعية باملخلفات اإللكرتونية، ومبادرات اسرتجاع يف األماكن العامة، وغري ذلك من 

األنشطة.

وكان هناك بعض التحديات يف تنفيذ االسرتاتيجيات، مبا يف ذلك عدم وجود املعايري واألنظمة املناسبة والوعي 
البيئي احملدود بني أصحاب املصلحة وعامة اجلمهور. وقد مت تنفيذ عدد من مبادرات السياسة العامة ردًا على ذلك، 
مبا يف ذلك إنشاء إطار تنظيمي وشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال املخلفات اإللكرتونية، فضًال عن اختاذ 

تدابري لتوعية اجلمهور.

املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  إدارة خملفات  البلدان يف جمال  متخلفة عن غريها من  زالت سري النكا  وما 
واالتصاالت. ومل يعاجل القانون املذكور هذه املشكلة عندما اعتمد يف عام 1980.

مشاريع إدارة مواد خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سري النكا  2.12.5

تصف سري النكا األنشطة واملبادئ التوجيهية بشأن إدارة املخلفات اإللكرتونية يف ذلك البلد20. متثل النشاط األول 
يف اجتماع مع مشاركة مجيع أصحاب املصلحة لوضع اسرتاتيجيات التخّلص السليم من مواد خملفات االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعادة استخدامها؛ ومشل النشاط الثاين اإلعالن عن أسبوع وطين بشأن "التخّلص 
من خملفات البوليثني البالستيكية واإللكرتونية". ومت التأكيد أيضًا على أن هيئة تنظيم االتصاالت أجرت العديد من 
األحداث بشأن مجع مواد خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل األسبوع اخلاص املذكور.

ويف نفس االجتاه، نظمت مكاتب املنطقة التابعة للهيئة البيئية املركزية برامج إلذكاء الوعي. وقامت هيئة تنظيم 
االتصاالت يف سري النكا بتطوير مجع خملفات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووضع اسرتاتيجيات ومبادئ 
توجيهية لتشجيع األطراف الفاعلة من دوائر الصناعة واجلمهور العام على التخلص السليم من خملفات االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو إعادة استخدامها. وقدمت الوثيقة أيضًا العديد من التوصيات املتعلقة حبمالت 
إذكاء الوعي مبخلفات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارهتا.

الوثيقة 2/400 "مشاريع إدارة خملفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سريي النكا"، مجهورية سري النكا االشرتاكية   20

الدميقراطية.
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الواليات املتحدة األمريكية: مناذج إدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  13.5

تنفَّذ يف الواليات املتحدة األمريكية عدة مناذج إلدارة املخلفات WEEE مبوجب األنظمة السارية يف كل والية. 
ومع ذلك، فهي تشرتك يف نفس الشكل من التمويل:

مسؤولية املنتج املوسعة: املنتج مسؤول عن اجلمع وإعادة التدوير.  (1

رسوم إعادة التدوير املسبقة (ARF): تدفع هذه الرسوم من جانب املستهلك عند شراء األجهزة وهي تتوقف   (2

على حجم ونوع اجلهاز اإللكرتوين. ويف والية كاليفورنيا، تدفع الرسوم إىل جانب مسامهة لصاحل مؤسسة 
إعادة تدوير يف الوالية للمشاركة يف سداد تكلفة مجع املخلفات WEEE وجهات إعادة التدوير املؤهلة (لتغطية 

تكاليف إدارة هذا النوع من املخلفات).
 WEEE وبغض النظر عما إذا كان املنتج أو املستهلك يتحمل مسؤولية مالية مباشرة، فإن تكاليف إدارة املخلفات
تندرج يف هناية املطاف يف سعر البيع. وقد يؤدي ذلك إىل اخنفاض يف املبيعات، ومن مث فإن األثر املايل يقع على 

.(Namias, 2013) عاتق املنتج، مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار واملستهلك هو الذي يدفع الثمن

تدوير  إعادة  الواليات يف مسائل  التشريعية على مستوى  احلركات  املتحدة  بالواليات  وقادت والية كاليفورنيا 
املخلفات WEEE عندما أصدرت قانون إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية، الذي يسعى إىل احلد من املواد اخلطرة 
يف املنتجات اإللكرتونية يف هناية عمرها االفرتاضي. ويتطلب هذا القانون من جتار التجزئة/املخازن فرض رسوم 
إلعادة تدوير املخلفات WEEE ترتاوح من 6 إىل 10 دوالرات على املستهلك لدى شراء عناصر إلكرتونية معينة، 

مثل أنابيب األشعة الكاثودية (CRT) أو شاشات الكريستال السائل (LCD) أو شاشات البالزما.

وميكن للمخازن أو جتار التجزئة االحتفاظ بنسبة 3 يف املائة من الرسوم احملصلة من أجل تغطية تكاليف االسرتجاع. 
وترسل "الضريبة" املتبقية إىل هيئة صندوق التكافؤ اليت تقوم بتعويض مراكز إعادة التدوير (مثل املواطن األخضر) 

.(Namias, 2013) الواردة من املستهلكني واملنشآت WEEE اليت تعيد تدوير املخلفات

ويف والية ماين بالواليات املتحدة، يتحمل املصنعون امللتزمون بنموذج املسؤولية االجتماعية منذ عام 2006 تكلفة 
إدارة املخلفات الناجتة عن شاشات العرض وأجهزة التلفزيون واحلواسيب احملمولة.

واملسؤولية، يف نظام املخلفات WEEE يف والية ماين، مشرتكة بني البلديات (اليت تغطي تكاليف اجلمع واملعاجلة) 
.(Namias, 2013) (الذين يغطون تكاليف الدمج والنقل واملعاجلة) واملصنعني

معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات: معايري التقييم البيئي للمنتجات اإللكرتونية  14.5

للمنتجات  البيئية  اآلثار  لتقييم  املطبقة  املعايري  (IEEE) يف مسامهته  الكهرباء واإللكرتونيات  قدم معهد مهندسي 
واحلواسيب املكتبية وأجهزة تكنولوجيا املعلومات الشخصية وتوابعها وغري ذلك من األجهزة اإللكرتونية.21

.(IEEE) الوثيقة 2/212 "معايري معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات من أجل عمليات التقييم البيئي"، معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات  21
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أنشطة مكتب تنمية االتصاالت املتعلقة بإدارة خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  15.5

قام مكتب تنمية االتصاالت، خالل فرتة الدراسة احلالية، بعدد من األنشطة املتعلقة بإدارة املخلفات WEEE. ويرد 
22.SG2RGQ/233و2/328 و2/167 و SG2RGQ/147 وصف تفصيلي هلذه األنشطة يف الوثائق

أعمال قطاع تقييس االتصاالت املتعلقة مبخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  16.5

تقييس االتصاالت واملعروفة  اليت وضعها قطاع  اهلامة  الدولية اجلديدة  التقنية  املعايري  أدناه ملخص عدد من  يرد 
بتوصيات السلسة L لقطاع تقييس االتصاالت.

توصيات قطاع تقييس االتصاالت املتعلقة مبخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية/املخلفات اإللكرتونية:  -
التوصية ITU-T L.1000 (مكّيف وشاحن الطاقة العاملي كحل للمطاريف املتنقلة وأجهزة تكنولوجيا   •

املعلومات واالتصاالت األخرى).
لتكنولوجيا  الثابتة  األجهزة  قدرة عاملية خارجية من أجل  التوصية ITU-T L.1001 (حلول مكيفات   •

املعلومات واالتصاالت).
التوصية ITU-T L.1100 (طريقة لتوفري املعلومات عن إعادة تدوير املعادن النادرة يف منتجات تكنولوجيا   •

املعلومات واالتصاالت).
التوصية ITU-T L.1010 (حلول البطاريات املراعية للبيئة من أجل اهلواتف املتنقلة وغريها من األجهزة   •

احملمولة باليد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت).
التوصية ITU-T L.1101 (طرائق قياس لتحديد خصائص املعادن النادرة املوجودة يف سلع تكنولوجيا   •

املعلومات واالتصاالت).
لتكنولوجيا  البيئي  األثر  تقييم  ملنهجيات  عامة  ومبادئ  إمجالية  (حملة   ITU-T L.1400 التوصية  •

املعلومات واالتصاالت).
التوصية ITU-T L.1410 (منهجية تقييم دورة احلياة البيئية (LCA) لسلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   •

وشبكاهتا وخدماهتا).
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، 2015

اإلضافة 4 لتوصيات السلسة L لقطاع تقييس االتصاالت23:  -
تقدم هذه التوصية جمموعة من املبادئ التوجيهية اليت ميكن للبلدان الرجوع إليها عند تصميم أو تكييف أنظمتها 
املالية  واآلليات  اجلمع  وآليات  السياسايت/القانوين  اإلطار  بشأن  إرشادات  وتقدم  اإللكرتونية.  املخلفات  إلدارة 

والتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني.

الوثائقٍ SG2RGQ/147 و2/328 و2/167 وSG2RGQ/233 "أنشطة قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد يف جمال االسرتاتيجيات والسياسات   22

اخلاصة بالتخلص السليم من مواد خملَّفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو إعادة استخدامها" و2/167 "أنشطة قطاع تنمية 
االتصاالت بشأن املخلفات اإللكرتونية"، مسؤول االتصال املعين باملسألة 8/2، مكتب تنمية االتصاالت.

.https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-L.Sup4-201604-I!!PDF-E&type=items  23

http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0233/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0167/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0328/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0147/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0233/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0167/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0328/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0147/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02-C-0167/en
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-L.Sup4-201604-I!!PDF-E&type=items
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-L.Sup4-201604-I!!PDF-E&type=items
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نتائج استقصاء عام 2016  17.5

يرد ملخص نتائج االستقصاء املوحد الذي أجراه مكتب تنمية االتصاالت بشأن املسائل 6/2 و7/2 و 8/2 يف 
الوثيقة 2/372 24 وامللحق 4.

تتضمن الوثيقة 2/372 + امللحق "حملة عامة عن املسامهات الواردة من خالل االستقصاء املوحد الذي أجري ألغراض املسائل 6/2 و7/2   24

و8/2" للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت"، مكتب تنمية االتصاالت.

http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0372
http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0372
http://www.itu.int/md/D14-SG02-c-0372
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الفصل 6 - االستنتاجات والتوصيات  6
ليس هنالك من منوذج واحد لإلدارة السليمة بيئيًا ملخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية، ولكن هناك بعض 
املعايري الدنيا اليت ميكن أن توفر اإلرشاد للبلدان اليت ليس لديها نظام إلدارة املخلفات أو اليت ترغب يف حتسني 
نظامها الراهن وضمان إدارة املخلفات على حنو يراعي البيئة. غري أنه من الضروري جدًا جلميع األطراف الفاعلة 
يف السلسلة (احلكومات واملنتجون البائعون واملستهلكون واملديرون) أن تنهض بدور نشط يف تنفيذ هذه الربامج.

 ،(WEEE) وهنالك أساليب شىت الستخالص املواد القّيمة من خمتلف أجزاء خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية
ولكن قلما جند بينها ما ليس له أثر على اإلنسان أو البيئة. ولذا من الضروري جدًا لألطراف املعنية مراعاة التقنيات 
املناسب. وجدير  باألسلوب  املفيدة  املواد  استخالص  اإلرشاد لضمان  توفر  إهنا  املوصوفة يف الفصل 2، حيث 

باملالحظة أيضًا أن البحوث تنتج املزيد من أساليب التنقية احملسنة كل يوم وال بد من النظر فيها أيضًا.

ومن املهم أن تلزم احلكومات املنتجني بضمان اسرتجاع خملفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية اليت تصل إىل 
هناية عمرها االفرتاضي، على أساس مبدأ "مسؤولية املنتج املوسعة"، وذلك باستخدام خطط مجع انتقائية. واهلدف 
من ذلك هو ضمان مجع أكرب كمية من املخلفات اإللكرتونية. وجيب على الدولة، من جانبها، تعزيز محالت التوعية 

ووضع سياسات واضحة ونظام مالئم إلدارة املخلفات.

وعملية االسرتجاع/اجلمع هي احللقة األوىل يف السلسلة، ومن مث من املهم مراجعة خطط اجلمع الناجحة دوليًا اليت 
ميكن أن ترشد البلدان اليت ليس لديها بعد نظام اسرتجاع أو هي ترغب يف حتسني خطة قائمة.

النادرة  الثمينة و/أو  املعادن  استعادة  مبا يف ذلك  أعمال،  تفتح فرص  أن  WEEE ميكنها  املخلفات  أن  تبني  وقد 
واستخدامها. وقد اقتصر ذلك على عدد قليل من البلدان، وهذا غالبًا ما يعين أن الدول اليت ترغب يف ضمان 
اإلدارة السليمة للمخلفات ملزمة بتصدير هذه املخلفات. وهلذا من املهم تشجيع إنشاء مراكز تنقية إقليمية للحد 

من تكاليف النقل وزيادة كمية املواد املعاجلة وضمان أثر إجيايب على البيئة.

ومثة حاجة إلجراء دراسات على أعداد وظروف عمل اجلهات غري الرمسية الضالعة يف إعادة تدوير البالستيك 
والنحاس واملعادن الثمينة، ذلك ألن أنشطتها تنطوي على خماطر مستمرة تتهدد البيئة والصحة من خالل التعرض 
للملوثات، من مرحلة اجلنني فصاعدًا، وقد أشارت دراسات خمتلفة إىل خماطر السرطان والسمية اجلينية ونقص 

احليوية عمومًا، من بني اآلثار السلبية األخرى.

وقد تزايد استخدام األجهزة املزيفة نتيجة توفر العديد من القنوات غري الرمسية للحصول على هذه األجهزة، اليت 
يقتنيها يف الغالب أناس جيهلون مصادرها أو يفتقرون إىل القدر الكايف من املال القتناء األجهزة األصيلة. وهلذا يتعني 
على احلكومات، مبساعدة من منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت ووزارات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ومشغلي الشبكات املتنقلة، إجراء محالت لتثقيف الناس وثنيهم عن اقتناء أجهزة مزيفة.

وجيب على احلكومات تسهيل إنشاء وتنفيذ نظام إلدارة املخلفات WEEE، دون أن تغفل دورها يف التيقظ والرصد 
الذي جيب أن تضطلع به على حنو يتسم بالشفافية واحلياد من أجل ضمان االمتثال ألي معايري قد تعتمدها.
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وينبغي للبلدان النامية تشغيل مناذج حماكاة ميكن أن تساعدها على حتديد أكثر السيناريوهات مالءمة من الناحية 
االقتصادية اليت من شأهنا ضمان اجلدوى املالية واالستدامة لنظام يرمي إىل إدارة أجهزة EEE املهملة واملخلفات 
WEEE، مع إيالء االعتبار الواجب لتحقيق توازن مناسب بني اجلوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية، من أجل 

حتقيق األثر املنشود.

ويتعني على مجيع البلدان تقييم النماذج املالية الناجحة املستخدمة دوليًا واليت ميكنها أن تكيفها مع الظروف الوطنية 
اخلاصة هبا.
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Abbreviations and acronyms
Various	abbreviations	and	acronyms	are	used	through	the	document,	they	are	provided	here	for	simplicity.

Abbreviation/acronym Description

ABDI Industrial	 Development	 Brazilian	 Agency	 (Agência	 Brasileira	 de	 Desenvolvi-
mento	Industrial)	(Federative	Republic	of	Brazil)

ADIE State	Agency	for	 Information	Technology	(Agence	De	l’Informatique	de	l’État)	
(Republic	of	Senegal)

ARF Advanced	Recycling	Fee

ASO Analogue	Switch-Off

CEA Central	Environmental	Authority

CENARE National	 Centre	 for	 Electronic	Waste	 Recovery	 (Centro	 Nacional	 de	 Aprove-
chamiento	de	Residuos	Electrónicos)	(Republic	of	Colombia)

CRTs Cathode	Ray	Tubes

CSR Corporate Social Responsibility

CTS Collective	Takeback	Scheme

EC European Commission

EEE Electrical and Electronic Equipment

EMPA Swiss	 Federal	 Laboratories	 for	 Materials	 Science	 and	 Technology	 (Eidgenös-
sische	Materialprüfungs-	und	Forschungsanstalt)

EPR Extended	Producer	Responsibility

ESP End-of-life	full	Services	Provider

IBTS Individual	Brand-selective	Takeback	Schemes

ICT Information	and	Communication	Technology

IEEE Institute	of	Electrical	and	Electronics	Engineers

IMEI International	Mobile	Equipment	Identity

INST Individual	Non-Selective	Takeback	schemes

IT Information	Technology

ITU International	Telecommunication	Union

ITU-T ITU	Telecommunication	Standardization	Sector

LCD Liquid	Crystal	Display

MADS Ministry	of	Environment	and	Sustainable	Development	(Ministerio	de	Ambiente	
y	Desarrollo	Sostenible)	(Republic	of	Colombia)

MoU Memorandum	of	Understanding

MSDS Material	Safety	Data	Sheets
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Abbreviation/acronym Description

NGO Non-Governmental	Organization

OECD Organization	for	Co-operation	and	Economic	Development

PCB Printed	Circuit	Board

PPP Public-Private	Partnership

PuWaMa Public	Waste	Management	authorities

RoHS Restriction	of	Hazardous	Substances

SDGs Sustainable	Development	Goals

TRCSL Telecommunications	Regulatory	Commission	of	Sri	Lanka	(Democratic	Socialist	
Republic	of	Sri	Lanka)

UN United	Nations

UNU United	Nations	University

WCO World	Customs	Organization

WEEE Waste	Electrical	and	Electronic	Equipment

WIPO World	Intellectual	Property	Organization

WSIS World	Summit	on	the	Information	Society

WTO World	Trade	Organization



57

املسألة 8/2: االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بسالمة التخلص من مواد خملَّفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو 
إعادة استخدامها

Annexes

Annex 1: List of documents received for consideration by Question 8/2
All	documents	received	for	consideration	by	Question	8/2	are	listed	below.

Question 8/2 Contributions for Rapporteur Group and Study Group meetings

Web Received Source Title

2/445 2017-01-18 Rapporteurs for Ques-
tion	8/2

Report	of	the	Rapporteur	Group	meeting	on	Ques-
tion	8/2,	Geneva,	18	January	2017

2/436 2017-02-22 Vice-Chairman,	 ITU-D	
Study	 Group	 2	 ,	 and	
Co-Rapporteur for Ques-
tion	8/2

Study	 Groups,	 study	 Questions,	 and	 working	
method	for	WTDC-17

2/432 2017-02-22 Colombia	(Republic	of) Proposal	 on	 the	 future	 of	 Question	 8/2	 for	 the	
study period 2017-2021

2/420 
[OR]

2017-02-17 Rapporteur	 for	Question	
8/2

Final	Report	for	Question	8/2

2/405 2017-02-02 Burundi	(Republic	of) Current	situation	with	regard	to	the	management	
of waste electrical and electronic equipment 
(WEEE)	in	Burundi

2/400 2017-01-31 Sri	 Lanka	 (Democratic	
Socialist	Republic	of)

Telecommunication/ICT	 waste	 material	 manage-
ment	projects	in	Sri	Lanka

RGQ/245 2017-01-09 Co-rapporteur for Ques-
tion	8/2

Draft	final	report	for	Question	8/2

RGQ/233 2016-12-08 BDT	Focal	Point	for	Ques-
tion	8/2

ITU-D	activities	on	strategies	and	policies	 for	 the	
proper	 disposal	 or	 reuse	 of	 telecommunication/
ICT waste material

RGQ/229 2016-12-08 Brazil	(Federative	Repub-
lic	of)

Map	of	Brazilian	e-waste	recyclers	(ICT)

RGQ/228 2016-12-08 Senegal	(Republic	of) Initiative	du	Sénégal	dans	 la	gestion	des	Déchets	
Electroniques	et	Electriques	(DEE)

RGQ/201 
[OR]

2016-11-04 Co-Rapporteurs for 
Question	8/2

Draft	Final	Report	for	Question	8/2

RGQ/191 2016-10-27 Iran	University	of	Science	
and	 Technology,	 Iran	
(Islamic	Republic	of)

Disposal or reuse of ICT waste material in Iran

2/381 
+Ann.1

2016-09-15 Colombia	(Republic	of) Draft	Report	Question	8/2

2/377 2016-09-14 Colombia	(Republic	of) Economic	 aspects	 related	 to	 the	 take-back	 of	
Waste	Electrical	and	Electronic	Equipment	–	WEEE	
in	Colombia	and	the	impact	on	the	health	of	chil-
dren	exposed	to	e-Waste

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0445
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0436
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0432
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0420
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0405
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0400
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0245/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0233/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0229/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0228/fr
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0201/en
http://www.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0191/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0381
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0377
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Web Received Source Title

2/372 2016-09-13 Telecommunication	
Development	Bureau

Overview	 of	 input	 received	 through	 the	 ITU-D	
Study	Group	2	consolidated	survey	for	Questions	
6/2,	7/2	and	8/2

2/358 2016-09-13 Russian	Federation Draft	Guidelines	for	E-waste	management

2/354 2016-09-12 Sri	 Lanka	 (Democratic	
Socialist	Republic	of)

ICT-waste	in	Sri	Lanka

2/336 2016-08-09 The	 ITU	 Association	 of	
Japan

Proposal	for	recycling	method	of	lead	acid	battery

2/330 2016-08-12 Brazil	(Federative	Repub-
lic	of)

Alternatives	of	exploitation	technically	feasible	for	
hazardous	 waste	 contained	 in	 waste	 from	 tele-
communications	(ICT)

2/328 2016-08-15 BDT	Focal	Point	for	Ques-
tion	8/2

ITU-D	activities	on	strategies	and	policies	 for	 the	
proper	 disposal	 or	 reuse	 of	 telecommunication/
ICT waste material

2/264 2016-04-28 Rapporteur	 for	Question	
8/2

Report	of	the	Rapporteur	Group	Meeting	on	Ques-
tion	8/2,	Geneva,	28	April	201

RGQ/166 
+Ann.1

2016-04-26 World	 Health	 Organiza-
tion	(WHO)

Child	health	and	e-waste

RGQ/147 2016-04-05 BDT	Focal	Point	for	Ques-
tion	8/2

ITU-D	activities	on	strategies	and	policies	 for	 the	
proper	 disposal	 or	 reuse	 of	 telecommunication/
ICT waste material

RGQ/119 2016-03-04 Colombia	(Republic	of) Propuesta	Encuesta	Cuestión	8/2

RGQ/116 2016-03-04 Colombia	(Republic	of) Results	of	tabulation	of	survey

RGQ/115 
+Ann.1

2016-03-14 Colombia	(Republic	of) Definición	 de	 alternativas	 de	 recuperación	 y	
aprovechamiento	 para	 los	 residuos	 peligrosos	 -	
RESPEL	contenidos	en	los	residuos	procedentes	de	
las	telecomunicaciones	RAEE-TIC	/	Aspectos	socia-
les	 relacionados	 con	 la	 gestión	 ambientalmente	
racional	de	los	residuos	electrónicos

RGQ/105 2016-02-19 Senegal	(Republic	of) Initiative	du	Sénégal	dans	 la	gestion	des	Déchets	
Electroniques	et	Electriques	(DEE)

2/238 2015-08-27 Russian	Federation Experience	 of	 Russian	 Federation	 in	 e-waste	
management

2/225 2015-08-27 India	(Republic	of) Proposal	 to	 develop	 specific	 action	 plans	 to	
integrate	 informal	 sector,	 towards	 sustainable	
Telecommunication/ICT	 waste	 management	 in	
developing	nations

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0372
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0358
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0354
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0336
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0330
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0328
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0264
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0166
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0147
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0119
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0116
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0115
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0105
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0238
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0225
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Web Received Source Title

2/220 2015-08-12 Colombia	(Republic	of) Minimum	standards	to	be	complied	with	by	WEEE/
ICT	managers	when	 pre-processing	 and	 process-
ing	such	waste	in	least	developed	and	developing	
countries

2/219 2015-08-12 Colombia	(Republic	of) Question	24/1	and	Question	8/2

2/218 2015-08-12 Rapporteur	 for	Question	
8/2

Proposed	 questions	 for	 the	 survey	 –	 Topic:	 elec-
tronic	waste	from	information	and	communication	
technologies	(ICT)

2/212 2015-08-04 Institute	of	Electrical	and	
Electronics	 Engineers,	
Inc.

IEEE	Standards	for	Environmental	Assessments

2/167 2015-07-22 BDT	Focal	Point	for	Ques-
tion	8/2

ITU-D	activities	on	e-Waste

2/140 2015-05-08 Rapporteur	 for	Question	
8/2

Report	of	the	Rapporteur	Group	Meeting	on	Ques-
tion	8/2,	Geneva,	1	May	2015	

RGQ/55 2015-03-29 Colombia	(Republic	of) Minimum	standards	to	be	complied	with	by	WEEE/
ICT	managers	when	pre-processing	such	waste	in	
least	developed	and	developing	countries

RGQ/50 2015-03-12 BDT	Focal	Point	for	Ques-
tion	8/2

ITU-D	activities	on	e-Waste

RGQ/38 2015-03-11 Telecommunication	
Standardization	Bureau

Update	 on	 the	work	 of	 Question	 13	 –	 “Environ-
mental	 impact	 reduction	 including	 e-Waste”	 of	
ITU-T	Study	Group	5

RGQ/12 2014-12-15 Rapporteur	 for	Question	
8/2

Draft	work	plan	for	Question	8/2

2/102 
+Ann.1

2014-10-02 United	 Nations	 Univer-
sity	(UNU)

E-Waste	Project	(Waste	of	electrical	and	electronic	
appliances)

2/87 
+Ann.1

2014-09-08 General Secretariat Report	on	WSIS	Stocktaking	2014

2/81 
+Ann.1

2014-09-04 Colombia	(Republic	of) Borrador	plan	de	trabajo	para	la	Cuestión	8/2

2/48 2014-08-14 BDT	Focal	Point	for	Ques-
tion	8/2

Work	of	ITU	in	the	area	of	e-Waste

Liaison Statements

Web Received Source Title

RGQ/198 2016-10-27 ITU-T	Study	Group	5 Liaison	 Statement	 from	 ITU-T	 Study	 Group	 5	 to	
ITU-D	Study	Group	2	(Question	8/2)	on	approved	
Supplement	 on	 success	 stories	 on	 e-Waste	
management

2/283 2016-07-20 ITU-T	Study	Group	11 Liaison	Statement	 from	 ITU-T	SG11	 to	 ITU-D	SG2	
Q8/2	on	update	of	Q8/11	work

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0220
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0219
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0218
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0212
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0167
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0140
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0055
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0050
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0038
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0012
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0102
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0087
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0081
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0048
http://web.itu.int/md/D14-SG02.RGQ-C-0198/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0283
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Web Received Source Title

2/272 2016-05-18 ITU-T	Study	Group	5 Liaison	 statement	 from	 ITU-T	 Study	 Group	 5	 to	
ITU-D	 Study	 1	 and	 2	 on	 updates	 on	 ITU-T	 SG	 5	
activities	relevant	to	ITU-D	study	groups

RGQ/91 2015-11-25 ITU-T	Study	Group	5 Liaison	Statement	from	ITU-T	SG5	to	ITU-D	SG	2	on	
ITU	D	Q8/2	work	for	the	2014-2017	study	period

RGQ/33 2015-03-03 ITU-T	Study	Group	5 Liaison	 Statement	 from	 ITU-T	 Study	 Group	 5	 to	
ITU-D	Study	Group	2	on	the	Executive	Summary	of	
the	ITU-T	Study	Group	5	Meeting

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02-C-0272
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0091
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG02.RGQ-C-0033
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Annex 2: Cross-cutting requirements that apply to all stages
a) Infrastructure

The	infrastructure	must	be	suitable	in	terms	of	size	and	technology,	depending	on	stages	that	are	
developed	within	each	manager.	Physical	infrastructure	must	comply	with	the	norm	of	each	country	
in	earthquake	resistance	terms.	The	Manager´s	facilities	must	be	fully	insured	against	all	risks.

Apart	from	the	above,	the	facilities	must	have:	signaling	(SOS,	fire,	obligation,	prohibition,	warning);	
maps	and	evacuation	routes;	safe	and	signaled	access	and	exits;	artificial	and	natural	illumination	
and	ventilation	to	prevent	and	control	the	accumulation	of	particulate	matter;	loading	and	unloading	
areas	with	minimum	required	dimensions	avoiding	vehicles	parking	(to	load	and	unload)	in	public	
zones;	security	and	alarms	systems	(security	cameras,	fire	detectors,	movement	sensors	amongst	
others)	to	prevent	stealing	and	risks.

Managers	in	charge	of	WEEE/ICT	management	must	have	the	adequate	infrastructure	according	to	
the	stages	undertaking	within.

b) Human talent

The	personnel	involved	in	the	stages	of	pre-processing	must	have	certificates	issued	by	an	entity	of	
the	State,	evidencing	their	theory-practical	training	of	a	minimum	of	250	hours	on	topics	related	to	
environmentally	sound	management	of	WEEE/ICT;	it	is	suggested	to	include	vulnerable	population	
and	the	informal	sector	(up	to	a	minimum	of	60	per	cent	of	job	posts).The	Government	must	establish	
an	obligation	to	take	refresher	courses	and	take	exams	every	two	(2)	years.	For	certain	aspects	of	
pre-processing	stages	and	in	processing	(treatment	and	disposal)	the	intervention	of	skilled	labor	is	
required,	since	there	are	processes	that	must	be	performed	and	supervised	by	qualified	personnel.

Staff	responsibilities	and	authorities	must	be	clearly	defined	when	participating	in	each	one	of	the	
stages	of	WEEE/ICT	management.	There	must	be	internal	training	for	the	plant	personnel	in	topics	
such	as:	WEEE/ICT	management;	WEEE/ICT	contents;	health	and	environment	risks;	actions	to	take	
in	cases	of	breaking	of	the	different	types	of	obsolete	and	unused	EEE;	procedures	and	processes	
established	inside	the	center;	Personal	Protective	Equipment	-	PPE;	tools	handling,	and	so	on.

In	addition,	people	in	charge	to	operate	forklift	inside	the	manager´s	facilities,	must	have	certificates	
authorizing	them	to	use	the	equipment	as	well	as	a	certificate	to	work	at	heights,	the	latter	to	be	
renewed	yearly.	To	work	at	heights,	the	personnel	must	have	the	needed	elements	(life	lines,	harness,	
snap	hooks,	etc.,)	and	with	a	previous	authorization	issued	by	the	immediate	authority.	Certificates	
must	be	issued	by	a	certification	entity	supported	by	the	Government.

Employees	must	use	Individual	Protection	Equipment	–	IPE,	according	to	the	kind	of	WEEE	to	manage,	
processes,	procedures	and	activities	to	develop	and	considering	identified	risks;	all	to	be	recorded	
in	 a	 document	 called	 “profesiograma”.	 (Professional	 diagram).	Depending	 upon	 the	WEEE/ICT	
type	to	manage	during	different	stages,	the	personnel	as	a	minimum	must	have:	toed	safety	boots	
(dielectric),	 long-sleeved	coveralls,	gloves	Kevlar	/	nitrile,	clear	mono-goggles	with	anti-fog	lens,	
helmet,	insertion	ear	protectors,	sleeves	Kevlar,	among	others;	ergonomic	controls	and	of	noise	levels	
must	be	implemented.	It	must	impose	stringent	measures	of	occupational	health	and	safety	in	plants	
specialized	in	the	treatment	of	mercury	lamps,	with	the	obligation	of	workers	to	wash	their	hands	
upon	leaving	the	work	area	and	use	all	elements	of	individual	protection.

Enrolling	tests	must	be	conducted,	both	periodical	and	when	leaving,	including	blood	and	urine	tests	
for	led	and	mercury	levels	due	to	breaking	of	CRT,	LCD	and	plasma	screens	and	fluorescent	lamps.	
Smoking,	eating,	cellphone	using	and	music	listening	must	be	forbidden	in	working	areas.	It	must	be	
defined	the	obligation	to	wash	hands	when	workers	leave	operating	areas.	The	plant	and	working	
areas	must	remain	in	adequate	cleaning	and	healthy	conditions.
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c) Documentary support (processes and procedures)

The	following	must	be	documented	and	must	be	kept	registers:	dangers	identification	matrix,	risks	
valuation	and	determination	of	controls;	matrix	of	environmental	aspects	and	impacts	and	definition	
of	controls(elimination,	substitution,	engineering	controls,	administrative	controls);	Programme	on	
safety	and	health	at	work;	training	and	induction	and	re-induction	plans	(these	must	be	assessed);	
emergency	plans	including	evacuation	drills;	professional	diagram;	correct	usage	of	chemicals	not	
present	in	electronic	waste	coming	from	the	ICT;	procedures	for:	measuring	of	led	and	mercury	in	and	
outside	working	areas	to	verify	whether	these	are	found	within	the	professional	exposure	threshold;	
accidents	and	incidents	attention,	application	of	corrective	and	preventive	actions	and	diffusion	of	
lessons learned.

d) Equipment, Tools and Machinery

There	must	be	multipurpose	extinguishers,	Solkaflam	(types	1	2	3)	and	D,	according	to	the	type	of	
WEEE	stored	and	fireproof	shelves;	shelves	and	extinguishers	must	be	located	at	suitable	and	easily	
accessible	sites.	The	following	must	be	available:	hydraulic	stevedores,	electric	screwdrivers,	drills,	
manual	screwdrivers,	manual	sanders,	Torx	screwdrivers,	tweezers	Straight	tip,	cold-chisels,	metal	
spatulas,	precision	screwdrivers,	among	others.	The	plant	must	have	a	conveyor	belt	or	carts	to	
move	the	equipment	inside	the	plant	to	the	de-manufacturing	area.	There	must	be	logging	sheets	
for	equipment	and	machinery	and	maintenance	and	calibration	certificates	for	the	same.

e) Registers

Records	must	allow	tracking	of	the	EEE/ICT	that	will	be	managed	from	their	collection	until	their	
disposal	(origin-destination),	including	their	processing	through	the	different	stages	and	stakeholders	
of	the	recycling	chain,	ensuring	the	mass	balance	by	batch	and	each	year,	where	the	weight	of	obsolete	
and	unused	EEE/ICT	to	be	managed,	must	be	equal	to	the	materials	and	components	resulting	from	
that	management	plus	stocked	and	stored	material,	as	well	as	acceptable	losses	(<=	5%);	for	calculating	
the	mass	balance	must	consider	weight	control	of	waste	containers	and,	if	it	is	applicable,	the	weight	
of	stowage	on	which	the	containers	are	located,	in	order	to	deduct	and	get	the	net	weight	of	WEEE.	
Daily	records	of	assignment,	condition	and	time	of	use	of	tools,	verification	of	scales	calibration,	
delivery	of	Personal	Protective	Equipment	-	PPE	and	all	registers	resulting	from	the	application	of	
documentary	support	must	be	kept.

Keeping	time	of	the	records	generated	from	the	WEEE/ICT	management	must	be	five	(5)	years	or	
more	according	to	the	norms	in	each	country,	and	these	might	be	by	magnetic	of	physical	means.

f) Information systems

Producers	of	EEE/ITC	individually	or	collectively	must	manage,	feed	and	update	a	data	base	with	
information	of	managers,	logistic	operators	or	Intermediaries	involved	in	the	recycling	chain,	including	
the	following	details	as	a	minimum:	company	name,	address,	telephone,	batch,	type	and	quantity	of	
WEEE/ICT,	kind	of	applied	operation,	permit	or	license	(number,	date,	scope	and	validity),	type	and	
quantity	of	WEEE	sent	for	disposal,	responsible	manager	for	disposal,	type	of	applied	operation,	permit	
or	license	(date,	number,	scope	and	validity)	amongst	others.	Producers	are	obliged	to	periodically	
inform	the	relevant	authorities	about	their	management	results	(individually	or	collectively)	and	
about compliance of targets.

g) Communications

The	managers	must	have	access	to	internet,	cell	phones	and	fixed	lines,	radiophone,	and	so	on,	for	
communication	inside	and	outside	of	plant	as	well	as	having	at	hand	a	list	of	entities	covering	job	
risks,	health	institutions,	and	entities	for	emergency	care	amongst	others.



63

املسألة 8/2: االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بسالمة التخلص من مواد خملَّفات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو 
إعادة استخدامها

Annex 3: Chemical classification of the WEEE components with routes of 
exposure

Figure 1A: Chemical classification of the WEEE components with routes of exposure

Source: (Grant, et al., 2013)
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Annex 4: Results of the 2016 survey
The	contribution	by	BDT1	summarizes	the	replies	to	the	questions	regarding	Question	8/2	contained	
in	the	ITU-D	Study	Group	2	consolidated	survey	for	Questions	6/2,	7/2	and	8/2	on	electronic	waste	
generated	by	the	Information	and	Communications	Technologies	(ICT),	conducted	between	February	
and June 2016.

One	of	the	salient	results	of	the	survey	is	the	fact	that	58	per	cent	of	countries	responding	to	the	
questions	on	Question	8/2	have	minimum	standards	for	WEEE	management,	but	only	33	per	cent	have	
developed	techniques	for	using	hazardous	substances	from	WEEE/ICTs,	most	notably	the	recovery	
of	mercury	from	lighting	units.

Regarding	the	question	as	to	whether	there	has	been	an	assessment	of	the	quantity	of	WEEE	generated	
by	governments,	only	31	per	cent	replied	in	the	affirmative.

The	survey	also	requested	information	on	any	impacts	(positive	or	negative)	of	WEEE	management,	
resulting	in	a	range	of	replies,	although	there	was	agreement	among	some	countries	that	job	creation	
could	be	one	of	the	most	important	aspects	of	WEEE	management,	followed	by	increased	economic	
benefits,	reduced	pollution,	an	impact	on	the	carbon	footprint	and	workers’	health,	among	others.

As	regards	WEEE	management,	the	survey	highlights	the	fact	that	only	50	per	cent	of	the	countries	
replying	have	some	form	of	public-private	partnership.	The	other	50	per	cent	indicated	that	such	
activities	are	left	to	private	entities	or,	in	a	few	cases,	to	informal	enterprises.

It	 is	also	worth	noting	that	25	per	cent	of	Member	States	participating	in	the	survey	apply	WEEE	
management	 fees,	which	are	primarily	paid	by	producers,	 followed	by	other	 stakeholders	 and	
consumers.	None	reported	such	fees	being	paid	by	the	government.

Of	the	16	countries	replying	to	the	question	“What steps of the WEEE management stages (collection, 
transport, storage, refurbishment, dismantling, classification, treatment and disposal) do you carry 
out in your country? (more than one answer possible)”,	14	countries	indicated	that	they	carry	out	
collection,	13	carry	out	 transportation	and	storage,	10	undertake	refurbishment,	11	undertake	
dismantling,	10	declassification,	seven	carry	out	treatment,	and	only	six	undertake	disposal.

Another	related	question	concerning	the	stages	carried	out	abroad	was	answered	by	nine	countries	
of	which	eight	manage	treatment	and	final	disposal	externally.	The	main	countries	that	undertake	
such	processes	themselves	are	China,	European	countries,	and	the	United	States.

The	results	of	the	survey	suggest	the	need	to	assist	States	in	the	environmentally	sound	management	
of	WEEE,	starting	with	a	definition	of	minimum	standards	to	achieve	that	objective.

______________

1 Document 2/372	+	Annex,	“Overview	of	input	received	through	the	ITU-D	Study	Group	2	consolidated	survey	for	
Questions	6/2,	7/2	and	8/2”,	Telecommunication	Development	Bureau.
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