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اإلهداء
أهدى هذا العمل:
إىل روح معلمي األول "أبي" رمحة اهلل عليه راجيا من الباري الديان أن جيعل مثواه اجلنة
وأن جيعل منزلته مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيئني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن
أولئك رفيقا.
إىل اليت قال عنها سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم أن اجلنة حتت أقدامها "أمـي" فجزاها
اهلل عنا كل خري وأمدها بالصحة والعافية وأسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة.
إىل مجيع أفراد العائلة الكرمية .
إىل مجيع األصدقاء الذين تتسع الصدور لذكرهم ،وتعجز السطور عن حصر أمسائهم ،واىل
كل من ساهم من قريب أو بعيد يف هذا اإلجناز.
إىل دفعة ماجيسرت  2014/2013اإلدارة البيئية يف منظمات األعمال كل بامسه.
إليكم يا حراس األقصى املبارك .......أهلنا يف فلسطني

ال يسعين يف هذا املقام ،إال أن أقدم أمسى آيات التبجيل واالحرتام والتقدير
والعرفان باجلميل ،ألستاذي معايل الدكتور "بوقرة رابح" على تأطريه وإشرافه على هذا
العمل ،وما أبداه من اهتمام وتوجيه ،وما خصصه من وقت حيث مل يدخر أدىن جمهود
يف سبيل إجناز هذا العمل ،بآرائه وإرشاداته وتوجيهاته القيمة حىت يكون هبذه احللة.
والشكر موصول أيضا إىل األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة.
كما أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل إطارات كل من :املسؤسسة الوطنية
للصناعات اإللكرتونية  ،ENIEاملسؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ،ENIEM
مسؤسسة كوندور  .CONDORخصوصا مسري وعبد القادر صويف مبسؤسسة
واىل كل من ساهم وساعد على إجناح هذا العمل.
***نور الدين***

ENIE

الملخص:
تناولت هذه الدراسة دور اسرتاتيجيات اإلدارة البيئية يف إدارة النفايات اإللكرتونية يف جمال الصناعات
اإللكرتونية ،حيث هدفت إىل إظهار أمهية العالقة بني املتغري املستقل املعرب عنه باسرتاتيجيات اإلدارة البيئية،
واملتغري التابع املعرب عنه بإدارة النفايات اإللكرتونية ،موضحة بذلك طبيعة العالقة بني املتغريين ،عن طريق
الوقوف على درجة تأثري كل اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات اإلدارة البيئية على إدارة النفايات اإللكرتونية،
وتناولت أيضا صناعة اإللكرتونيات يف اجلزائر واليت تتميز بالديناميكية واملنافسة القوية ممثلة يف كل من
املؤسسات التالية ENIEM ، ENIE :و . CONDOR
توصلت الدراسة إىل أن تبين املؤسسات اجلزائرية -عينة الدراسة-إلسرتاتيجيات اإلدارة البيئية ،دور
هام يف املسامهة يف إدارة النفايات اإللكرتونية ،من خالل التخفيض من خطورة هاته النفايات عن طريق
التخلي عن استخدام املواد اخلطرة ،وكذا التصميم البيئي لألجهزة اإللكرتونية ،باإلضافة إىل التقليل من
حجمها عن طريق إعادة التدوير.
الكلمات الدالة :نظام اإلدارة البيئية ،اسرتاتيجيات اإلدارة البيئية ،إدارة النفايات اإللكرتونية.

Abstract
This study examined the role of environmental management strategies
in e-waste management in the field of electronic industries, which aimed to
show the importance of the relationship between the independent variable
expressed strategies for environmental management, and the dependent
variable expressed in e-waste management.
Pointing out that the nature of the relationship between two variables,
by standing on the degree of impact of each strategy of environmental
management strategies on e-waste management.
Also it addressed the electronics industry in Algeria, which is
characterized by dynamic and strong competition represented in each of the
following institutions: ENIE, ENIEM and CONDOR.
The study concluded that the adoption of the Algerian electronic
enterprises to strategies of environmental management has an important role
in contributing to the e-waste management.
Through the reduction of the danger of the electronic waste by
abandoning the use of hazardous substances as well as the environmental
design of electronic devices as well as to reduce the e-waste generated volume
by Recycling.
Key words: environmental management system, Environmental management
strategies, e-waste management.
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المقدمة
إن التطور التقين والتكنولوجي احلاصل يف جمال الكهرباء واإللكرتونيات خاصة تكنولوجيا املعلومات
واالتصال فاق كل التوقعات من ناحية اإلنتاج واالبتكار ،مما جعل حياة اإلنسان مرتبطة بشكل كبري باألجهزة
اإللكرتونية ،وهذا ملا تقدمه هذه األجهزة من حلول عديدة ومتنوعة للعديد من مشكالت اجملتمعات احلديثة
ويف جماالت متعددة كالطب ،االقتصاد ،االتصاالت ،الزراعة ،البيئة ،األمن ...اخل ،إال أن هذا التطور
التكنولوجي واملتمثل أساسا يف النمو السريع للصناعات اإللكرتونية يقرتن بتحد بيئي خطري ومتزايد ،حيث
يتمثل هذا التحدي يف اإلدارة السليمة لألجهزة واملعدات اإللكرتونية منتهية الصالحية أو ما يعرف بالنفايات
اإللكرتونية.
أصبحت النفايات اإللكرتونية يف الوقت احلايل مشكلة تؤرق العامل ،بسبب املخاطر البيئية والصحية
اليت حتدثها نتيجة لرتاكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها ،حيث قدر حجم
النفايات اإللكرتونية املتولدة يف العامل خالل سنة  2012ب ـ  49مليون طن .وتشري التقديرات أيضا أنه
وحبلول عام  2017سيتم توليد ما يقارب  72مليون طن من النفايات اإللكرتونية سنويا ،وذلك بالنظر إىل
معدل تولد النفايات اإللكرتونية والذي يقدر حاليا حبوايل  % 10سنويا.

1

إن معدل تولد النفايات اإللكرتونية ميثل حتديات جسيمة أمام والنامية على حد سواء ،وإن كانت
الدول النامية أشد ضررا ،وباألخص يف حالة تصدير األجهزة اإللكرتونية األقل جودة واألرخص سعرا واألدىن
يف مستوى مواصفاهتا أو املستخدمة ،من طرف الدول املتقدمة سواء كان بدافع التجارة أو املساعدة ،وهو ما
يؤثر يف كلتا احلالتني على تلك الدول من ناحية االستنزاف املستمر القتصاداهتا وتدمري البيئة ،أو بسبب عجز
تلك الدول عن جتميعها واستحالة قدرهتا على تدويرها.
يف حني أن اإلدارة السليمة للنفايات اإللكرتونية ال تتم إال من خالل التعاون املشرتك بني ثالثة
أطراف مهمة ،تتمثل يف اجلهات احلكومية ،املؤسسات اإلقتصادية (خصوصا املؤسسات املنتجة
لإللكرتونيات) ،واجملتمع ،حبيث جيب على كل طرف من هذه األطراف القيام بدوره على أكمل وجه ،ويعود
الدور األكرب يف جناح عملية إدارة النفايات اإللكرتونية إىل املؤسسات الناشطة يف الصناعة اإللكرتونية ،ملا هلا
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من دور يف املسامهة يف إدارة النفايات اإللكرتونية ،خاصة يف ظل إنتشار الوعي البيئي ،وتبين البعد البيئي من
طرف هذه املؤسسات من خالل أنظمة اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة العاملية األيزو .14001

أوال :إشكالية الدراسة
إن النجاح الذي حققته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،هو الذي عجل بزيادة النفايات
اإللكرتونية ،واليت تعد اليوم من أكرب مصادر النفايات وأسرعها منوا ،خصوصا مع الطلب املتزايد على
املنتجات اإللكرتونية وولوج املزيد من دول العامل عصر اإلنرتنت واملعلومات ،ويف ظل هذا النمو املطرد
للنفايات اإللكرتونية ،والتوجه اجلديد ملنظمات األعمال حنو تبين البعد البيئي ضمن توجهاهتا ،تربز لنا معامل
اإلشكالية اليت سنعمل على معاجلتها من خالل طرح التساؤل الرئيسي االيت:
ما هو دور استراتيجيات اإلدارة البيئية في إدارة النفايات اإللكترونية؟
وهذا التساؤل ميكن أن يتفرع إىل التساؤالت الفرعية التالية:
.I
.II
.III

ما املقصود بالنفايات اإللكرتونية ونظام اإلدارة البيئية؟
ما هي أهم إسرتاتيجيات نظام اإلدارة البيئية؟ وما عالقتها بإدارة النفايات اإللكرتونية؟
ما هو دور املؤسسات اجلزائرية من إسرتاتيجيات إدارة النفايات اإللكرتونية؟

ثانيا :فرضيات الدراسة
ملعاجلة إشكالية هذه الدراسة مت وضع الفرضية الرئيسية التالية:
تؤدي استراتيجيات اإلدارة البيئية دورا هاما في إدارة النفايات اإللكترونية في المؤسسات االقتصادية
الجزائرية.
وعليه سوف تندرج حتت هذه الفرضية املطروحة عدة فرضيات فرعية
 إن لنظام اإلدارة البيئية دورا هاما يف إدارة النفايات يف املؤسسات اجلزائرية.
 إن إلسرتاتيجية اإلنتاج األنظف دورا يف إدارة النفايات اإللكرتونية.
 إن إلسرتاتيجية إعادة التدوير دورا يف إدارة النفايات اإللكرتونية.
ب

 إن السرتاتيجية حتليل دورة حياة املنتج دورا يف إدارة النفايات اإللكرتونية.
 يوجد دور للمؤسسات اجلزائرية يف إسرتاتيجيات إدارة النفايات اإللكرتونية.

ثالثا :أهمية الدراسة
إن االهتمام بالبيئة مل يعد مطلبا اختياريا ،بل أصبح مطلبا عامليا وضرورة ال ميكن جتاهلها ،هذه
الضرورة امللحة دفعت باخلرباء والباحثني إىل إجراء العديد من األحباث ،والكتابات ،والدراسات التطبيقية
وامليدانية ،يف الدول الغربية املتقدمة واملنظمات الدولية ،مثل منظمة التقييس العاملية  ، ISOواليت إنبثق عنها
نظام اإلدارة البيئية واملتمثل يف املواصفة ، ISO 14001كوسيلة تساعد املؤسسات على حتسني أدائها البيئي
وحتسني العالقة بينها وبني البيئة الطبيعية ،وكذا حتسني كيفية تعامل هذه املؤسسات مع النفايات اليت أصبحت
إحدى أهم املسائل اهلامة واملطروحة على الصعيدين اإلقليمي والدويل خاصة يف العقد األخري من هذا العصر،
الذي يطلق عليه اخلرباء واالقتصاديني عصر النفايات ،وما ينجم عن هذه النفايات واملخلفات من خماطر بيئية
وصحية مجة ،هلذا جاءت هذه الدراسة لتدرس جانبا من مشكلة النفايات ،وطرق التعامل معها وهي النفايات
اإللكرتونية ،وتسليط الضوء على أهم السبل واإلسرتاتيجيات الناجعة يف التقليل من حجم هذا النوع من
النفايات ،وكذا تقليص تأثرياهتا السلبية على البيئة الطبيعية واإلنسان ،باإلضافة إىل أمهية تبين املؤسسات
اجلزائرية إلسرتاتيجيات اإلدارة البيئية يف املسامهة يف إدارة النفايات اإللكرتونية.

رابعا :أهداف الدراسة
يف ضوء ما تضمنته مشكلة الدراسة ومبا ينسجم مع فرضياهتا فان الدراسة هتدف إىل:
 حماولة الكشف عن خماطر النفايات اإللكرتونية سواء على اإلنسان أو البيئة الطبيعية
 التوصل إىل نتائج حمددة عن أثر إعتماد إسرتاتيجيات اإلدارة البيئية يف حتسني التعامل مع النفايات
اإللكرتونية داخل املؤسسات اجلزائرية ،وكذا املسامهة يف اإلدارة السليمة للنفايات اإللكرتونية.
 التأصيل العلمي ملفهوم نظام اإلدارة البيئية ،وتوضيح مدى فعاليته يف توفري الشروط ،والظروف املالئمة
للتقليل من حجم النفايات اإللكرتونية ،من جهة ومن جهة ثانية التخلص اآلمن منها.
 التأصيل العلمي السرتاتيجية حتليل دورة حياة املنتج وتوضيح أمهيتها االقتصادية يف التقليل من
استنزاف املوارد الطبيعية من جهة وأمهيتها البيئية يف احملافظة على البيئة من جهة ثانية.
ج

 حماولة زيادة الوعي لدى املؤسسات بأمهية إعادة تدوير النفايات وما له من منافع اقتصادية وبيئية.
 التأصيل العلمي السرتاتيجية اإلنتاج األنظف وتوضيح أمهيتها االقتصادية والبيئية.

خامسا :أسباب اختيار الموضوع
ميكن إمجال أهم أسباب اختيار املوضوع فيما يلي:
 تقدمي دراسة تساعد املؤسسات على التعرف والفهم الدقيق ملخاطر النفايات اإللكرتونية ،وأمهية املسامهةالفعالة من قبل هذه املؤسسات يف التقليل من حجم وخطورة هذا النوع من النفايات ،وهذا من خالل تبين
اسرتاتيجيات بيئية فعالة يف جمال إدارة النفايات اإللكرتونية.
 -الصلة القوية واملتينة هلذا املوضوع بطبيعة التخصص املختار يف فرتة ما بعد التدرج.

سادسا :الحدود المكانية والزمانية للدراسة
الحدود المكانية :ركزت هذه الدراسة على جمموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت تنشط يف
جمال صناعة اإللكرتونيات ،وهي . CONDOR،ENIEM ،ENIE
الحدود الزمانية :مت إجراء الدراسة ما بني :افريل 2015إىل جوان 2015

سابعا :منهج الدراسة
من أجل معاجلة موضوع الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وهذا من خالل استخالص
الشق النظري من أهم الدراسات واألطروحات والكتب واملقاالت العلمية ،أما الشق التطبيقي فكان من خالل
إجراء مقابلة مع موظفي مصاحل اجلودة والبيئة ،وكذا مصاحل اإلنتاج لبعض املؤسسات اجلزائرية ،واليت مت
إستلهام أسئلتها من الشق النظري للدراسة ،وهذا بغية حتقيق هدف الدراسة وكذا توجيه املقابلة إىل االجتاه
املفيد.
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ثامنا :الدراسات السابقة
الدراسة األولى :دراسة Anand Jaiswalوآخرون ( )2015تحت عنوان :التوجه األخضر مع النفايات
اإللكترونية مقاربة صديقة للبيئة من اجل التعامل مع النفايات اإللكترونية.
هذه الدراسة هي عبارة عن مداخلة مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر الدويل لتكنولوجيات املعلومات

واالتصال  ،2014واملنشورة يف جملة ،Procedia Computer Science

حيث حاولت هاته األخرية تقدمي

مقاربة خضراء لكيفية التعامل مع النفايات اإللكرتونية ،حيث تؤكد الدراسة على أن الزيادة املفرطة لنسبة
النفايات اإللكرتونية يف النفايات الصلبة ،واآلثار اخلطرة والسامة للمكونات املستعملة يف األجهزة الكهربائية
واإللكرتونية على البيئة ،وضعت العامل أمام حتدي حقيقي واملتمثل يف إجياد حلول هلذه اإلشكالية ،من خالل
العمل على إجياد اسرتاتيجيات خاصة وحمددة للحد من تولد النفايات اإللكرتونية وضمان إدارهتا وإعادة
تدويرها بالشكل السليم ،خصوصا يف ظل تنامي الوعي لدى املستهلكني ومطالبتهم الشركات املصنعة
مبنتجات أكثر صداقة للبيئة.
تطرقت أيضا إىل العديد من السبل واملقاربات املستعملة يف العديد من دول العامل مثل :فرض القيود
على استخدام املواد اخلطرة يف تصنيع النفايات اإللكرتونية ،التصنيع األخضر ،املسؤولية املوسعة للمنتجني،
ويف األخري أكدت الدراسة على أن تطوير املنتجات اخلضراء ،وتنمية الوعي البيئي بني املستهلكني ،باإلضافة
إىل إتباع أساليب إعادة التدوير بالشكل السليم ،ميكن أن يعطي حال مناسبا إلدارة النفايات اإللكرتونية.
الدراسة الثانية :دراسة

Zhenming Xu ،Ruixue Wang

( )2014تحت عنوان :إعادة تدوير األجزاء

غير المعدنية من النفايات الكهربائية واإللكترونية
تناول هذا املقال واملنشور يف جملة  ،Waste Managementالكشف عن اآلثار البيئية اخلطرية
للنفايات اإللكرتونية والكهربائية خاصة مع التعامل البدائي مع هذا النوع من النفايات ،وكذا أساليب وتقنيات
إعادة تدوير األجزاء غري املعدنية للنفايات اإللكرتونية والكهربائية ،مع إيضاح املنفعة االقتصادية الكبرية إلعادة
تدوير هذا النوع من النفايات بدل من حرقها ودفنها.
وتوصل صاحب هاته الدراسة إىل أن هناك جمموعة واسعة من النفايات اإللكرتونية ،بعضها من
السهل جدا إعادة تدويرها ،يف حني أن البعض اآلخر منها يصعب إعادة تدويرها .وقامت الدراسة بالرتكيز
ه

على األجزاء غري املعدنية للنفايات اإللكرتونية ،وتوضيح بعض السبل والطرق التقنية الناجعة يف إعادة تدوير
هذا النوع من األجزاء ،مثل تقنية االحنالل احلراري خاصة ملا هلا من منافع إقتصادية واملتمثلة يف استهالك طاقة
أقل ،باإلضافة إىل املنافع البيئية حبيث تعترب تقنية ال حتدث أضرار جسيمة بالبيئة.
الدراسة الثالثة :دراسة

Peeranart Kiddee

وآخرون  2013تحت عنوان :مقاربات إدارة النفايات

اإللكترونية :نظرة عامة
هذه الدراسة هي عبارة عن مقال منشور يف جملة  ،Waste Managementحيث تناولت هذه
الدراسة النفايات اإللكرتونية ،واليت هي واحدة من مشاكل التلوث األسرع منوا يف مجيع أحناء العامل ،نظرا
لوجود جمموعة متنوعة من املواد السامة اليت ميكن أن تلوث البيئة وهتدد صحة اإلنسان ،حيث قدمت هذه
الدراسة حملة عامة عن املواد السامة املوجودة يف النفايات اإللكرتونية ،واآلثار احملتملة على البيئة وصحة اإلنسان
جنبا إىل جنب مع إسرتاتيجيات اإلدارة اليت تستخدم حاليا يف بعض البلدان ،وتطرقت أيضا إىل العديد من
األدوات مبا يف ذلك تقييم دورة احلياة ) ،(LCAحتليل إنسياب املواد ) ،(MFAوالتحليل متعدد املعايري
)(MCAواملسؤولية املوسعة للمنتج ( (EPRإلدارة النفايات اإللكرتونية وخاصة يف البلدان املتقدمة.
توصلت الدراسة إىل أن مفتاح النجاح يف جمال إدارة النفايات اإللكرتونية هو من خالل إتباع بعض
اخلطوات املهمة منها:
 تطوير أجهزة التصميم اإليكولوجي للمنتجات.
 مجع النفايات اإللكرتونية بشكل صحيح وسليم.
 استعادة وإعادة تدوير املواد من خالل طرق آمنة ،والتخلص من النفايات اإللكرتونية من خالل
تقنيات مناسبة.
 إتباع االسرتاتيجيات املناسبة للتعامل مع النفايات اإللكرتونية وبدرجة أخص التكامل بني ،LCA
.EPR ،MCA ،MFA

و

الدراسة الرابعة :دراسة

Wath

 Sushant B.وآخرون  2010تحت عنوان :خارطة طريق لتطوير نظام

إدارة النفايات اإللكترونية المستدامة في الهند
تناول هذا املقال املنشور يف جملة  ،Science of the Total Environmentالنفايات اإللكرتونية من
خالل إ ستعراض وتقييم نظام إدارة النفايات اإللكرتونية من البلدان املتقدمة ،وكذلك الدول النامية مع الرتكيز
بشكل خاص على سويسرا ،اليت هي الدولة األوىل يف العامل اليت أنشأت وطبقت نظام إلدارة النفايات
اإللكرتونية.
هاته الدراسة حاولت رسم خارطة طريق لتطوير نظام إدارة النفايات اإللكرتونية املستدام والفعال يف
اهلند لضمان بيئة ،فضال عن والسالمة والصحة املهنية.
وتوصلت هاته الدراسة إىل أن إدارة النفايات اإللكرتونية يف الدول املتقدمة ،أعطيت األولوية القصوى
عكس الدول النامية مثل اهلند اليت مل توليها االهتمام الالزم وهذا راجع لعدة أسباب منها:
الظروف االجتماعية واالقتصادية ،وانعدام البنية التحتية ،وغياب التشريعات املناسبة للنفايات اإللكرتونية ،عدم
االلتزام الصادق لألطراف املعنية والوعي الكامل حبقيقة مشكلة النفايات اإللكرتونية.

الدراسة الخامسة :دراسة

2008 Liangkai Zheng

وآخرون تحت عنوان :مستويات الرصاص

والكادميوم في الدم والعوامل ذات الصلة بين األطفال من بلدة إعادة تدوير النفايات اإللكترونية في
الصين
قدم هذا املقال املنشور يف جملة

Environmental Research

نظرة عن آثار أنشطة إعادة تدوير

النفايات اإللكرتونية بالطرق البدائية على صحة األطفال يف كل من مدينيت  Guiyuو Chendianجبمهورية
الصني الشعبية وهذا من خالل دراسة العالقة بني مستويات الرصاص )(BLLsومستويات الكادميوم
)(BCLsيف الدم وأنشطة إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية بطريقة بدائية ،حيث حددت هذه الدراسة عينة
مكونة من  278طفل الذين تقل أو تساوي أعمارهم عن  8سنوات إلجراء الدراسة عن طريق املقارنة بني
أطفال املدينتني ،ومشلت أيضا دراسة جمموعة من العوامل واليت متثلت فيما يلي:
 االخنراط األب يف العمل املتعلق النفايات اإللكرتونية،
 إقامة األطفال يف مدينة  Guiyuومقدار الوقت الذي يلعبه األطفال بالقرب من مناطق إعادة التدوير

ز

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
هناك عالقة وثيقة بني مستويات الرصاص ) (BLLsو الكادميوم ) (BCLsيف الدم لدى
األطفال ،وأنشطة إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية البدائية يف مدينة  ،Guiyuوالتلوث البيئي وخاصة
تلوث الرصاص ،حبيث توصلت الدراسة إىل أن نسبة معدالت الرصاص والكاديوم يف الدم لدى أطفال مدينة
 - Guiyuواليت تعترب أكرب مدينة يف الصني ،يتم فيها إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية بطرق بدائية -
مرتفعة بشكل كبري مقارنة بأطفال مدينة  ،Chendianوخلصت إىل أن هذا النوع من التلوث بالنفايات
اإللكرتونية يهدد بشكل كبري صحة األطفال الذين يعيشون حول املواقع البدائية إلعادة تدوير النفايات
اإللكرتونية.

إال أن موضوع حبثنا هذا يتميز عما سبق من الدراسات السابقة باخلصائص التالية:
 إن جل الدراسات السابقة تناولت مشكلة النفايات اإللكرتونية على مستوى الدول أي على املستوى
الكلي من خالل اقرتاح خارطة إلدارة النفايات اإللكرتونية أو حماولة بناء نظام إلدارة هذا النوع من
النفايات.
أما ما تسعى إليه هذه الدراسة ،فهو إجياد العالقة بني تبين اسرتاتيجيات اإلدارة البيئية من طرف املؤسسات
املصنعة لإللكرتونيات ،ومسامهة ذلك يف إدارة النفايات اإللكرتونية أي على املستوى اجلزئي.
 باإلضافة إىل أن بعض الدراسات ركزت على إظهار العالقة بني الرتكيز الكبري للمعادن الثقيلة يف
الرتبة والنفايات اإللكرتونية ،وعالقة ذلك بالصحة البشرية ،بغية زيادة الوعي مبدى خطورة النفايات
اإللكرتونية ،يف حني ذهبت دراسات أخرى إىل حتديد أهم الطرق واالسرتاتيجيات الناجعة يف إدارة
النفايات اإللكرتونية.
يف حني تبحث هذه الدراسة عن دور املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف جمال الصناعات اإللكرتونية يف إدارة
النفايات اإللكرتونية ،من خالل تبنيها السرتاتيجيات اإلدارة البيئية.

ح

تاسعا :خطة الدراسة
بغية الوصول إىل الربهنة على فرضيات الدراسة مت تقسيمها من الناحية التنظيمية إىل ثالثة فصول:
الفصل األول وعنوانه :اإلطار النظري للنفايات اإللكرتونية واإلدارة البيئية ويشتمل على مبحثني:
 تناول املبحث األول النفايات اإللكرتونية.
 أما املبحث الثاين فتطرق إىل مدخل مفاهيمي لإلدارة البيئية.
الفصل الثاني كان بعنوان :إسرتاتيجيات اإلدارة البيئية والنفايات اإللكرتونية ،وقُسم إىل مبحثني حيث مت
التعرض يف املبحث األول السرتاتيجيات اإلدارة البيئية ،أما املبحث الثاين فتم التكلم فيه عن اإلدارة املتكاملة
للنفايات اإللكرتونية.
الفصل الثالث :عبارة عن فصل تطبيقي يتناول جمموعة من املؤسسات اجلزائرية املختصة يف الصناعات
اإللكرتونية والكهربائية ومدى تطبيقها لالسرتاتيجيات البيئية مبا يسهم يف اإلدارة السليمة للنفايات اإللكرتونية.

ط
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تمهيد:
على الرغم من االستفادة الكبرية من التكنولوجيا احلديثة يف كافة جماالت احلياة بصفة عامة لتقدميها
حلوال للعديد من مشكالت اجملتمع خاصة التعامل مع املعلومات والتفاعل مع نظم الكمبيوتر واستخدام
الوسائط ووسائل االتصال املختلفة ،إال أن هلذه التكنولوجيا جانبا من التأثري السليب سواء على صحة اإلنسان
أو على البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي ويتمثل هذا التأثري السليب يف النفايات اإللكرتونية أو املنتجات
التكنولوجية التالفة أو منتهية الصالحية ،حبيث تعد النفايات اإللكرتونية واحدة من أسرع أنواع النفايات
اخلطرية منواً وزيادة يف العامل وهو ما سنتناوله يف هذا الفصل.
وعليه فانه سيتم تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني ،املبحث األول سنحدد من خالله ماهية النفايات
اإللكرتونية ومكوناهتا وأسباب االهتمام هبا وأثارها على الصحة البشرية والبيئة الطبيعية ،يف حني سنتعرض يف
املبحث الثاين إىل اإلدارة البيئية ونظام اإلدارة البيئية حسب املواصفة األيزو  14001ومتطلبات نظام اإلدارة
البيئية ويف األخري سنتطرق إىل ماهية اإلدارة البيئية املتكاملة.
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المبحث األول :التلوث بالنفايات اإللكترونية
يستطيع اإلنسان أن يكشف عن الكثري من أنواع التلوث البيئي ،سواء الناجم عن خملفات املنازل أو
املصانع ،من مواد صلبة أو سائلة أو غازية عن طريق حواسه مثل الرؤية والرائحة ،إال أن التلوث البيئي األشد
خطورة هو الذي ال ميكن حتديد وتشخيص خماطره عن طريق تلك احلواس ،وال يتم للك إال بججراء دراسات
معمقة كما هو احلال بالنسبة للتلوث بالنفايات اإللكرتونية ،لذا سنتطرق يف هذا املبحث إىل ماهية النفايات
اإللكرتونية ومكوناهتا وأثارها على البيئة وصحة اإلنسان.

المطلب األول :مفهوم النفايات وأنواعها
ال يوجد تعريف موحد للنفايات بل هناك العديد من التعريفات املختلفة قد تلتقي يف بعض النقاط
وختتلف يف بعضها اآلخر على اعتبار أن ما يعترب نفاية عند البعض ال يعترب عند البعض اآلخر كذلك ،لذا
سنقتصر على لكر بعض التعريفات فقط.
 :1-1مفهوم النفايات
قبل التطرق ملفهوم النفايات كان لزاما علينا توضيح معاين بعض الكلمات واملتداولة بكثرة يف
األدبيات العربية وهي النفايات ،املخلفات ،القمامة ،إلزالة اللبس عنها ،وهذا الن البعض يستعملها وكأهنا
مرتادفات لكلمة واحدة فمعىن النفاية يف اللغة العربية هو:
1
ِ
الشيء لرداءته.
النُّ َفايَة من الشيء :رديئه وبقيته ،والنُّ َفايَة :ما أَبْعِ َد من
2
أما الق َم َامة فهي :الكناسة ُتمع من البيوت والطُّرق .واجلمع :قمام.

خمَلَّفات فمفردها خمَلَّف :ما يتبقى بعد االستخدام ،ويقال ألقى خملَّفات الطَّعام يف سلَّة امل ْهمالت.

3

لقد عرفت منظمة الصحة العاملية النفايات بأهنا" :كل األشياء اليت ال يريدها اإلنسان يف وقت معني ومكان
معني ،وللك لعدم أمهيتها له وفقدان قيمتها لديه".
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كما عرفها النظام املوحد إلدارة النفايات يف دول جملس التعاون اخلليجي على أهنا" :أي مادة ملقاة أو مهملة
يتعني التخلص منها".

1

وكذلك عرفت اتفاقية بازل النفايات على أهنا:
" هي مواد أو أشياء جيري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناء على أحكام
القانون الوطين"

2

وعرفها املشرع اجلزائري يف القانون رقم  19-01املؤرخ يف  27رمضان عام  1422املوافق ل  12ديسمرب
 2001واملتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها بأهنا:
"كل البقايا الناُتة عن عملية اإلنتاج أو التحويل أو االستهالك وبصفة اعم كل مادة أو منتوج وكل
منقول يقوم املالك أو احلائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو يلزم بالتخلص منه أو بجزالته".

3

أما البنك العالمي فقد عرف خربائه النفايات على أهنا:
"الشيء الذي أصبح ليس له أي قيمة يف االستعمال أما إلا أمكن تدوير هذا الشيء حبيث ميكن
استعماهلا أو اسرتجاع أحد مكوناته ففي هذه احلالة ال يعترب نفاية".

4

املالحظ أن تعريف خرباء البنك العاملي للنفايات ركز على القيمة االقتصادية لألشياء ،أي انه إلا
أمكن تدوير هذه األشياء أو إعادة استعماهلا أو اسرتجاع أحد مكوناهتا فهي ال تعترب حسبهم نفاية ،ولكن
اجلدير بالذكر هنا أن هناك بعض األشياء واملواد اليت ميكن إعادة تدويرها ،ولكن ينجر عن إعادة تدويرها أثر
سليب على البيئة أو على اإلنسان كحرق الزيوت املستعملة السرتجاع الطاقة وبالتايل فاألحرى أن تعامل
كنفاية.
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لذا فانه من الصعب إعطاء تعريف دقيق للنفايات ،لكن ميكن القول وبناء على التعاريف السابقة بأن
النفايات هي املواد أو األشياء اليت:
 مل يعد هلا أية قيمة استعماليه أو منفعة بالنسبة للحائز عليها ،وكذا مل يعد باإلمكان االستفادة منها
اقتصاديا سواء من خالل عملية التدوير السليمة أو إعادة االستعمال أو اسرتجاع بعض املواد.
 رغبة احلائز على هذه األشياء يف التخلص منها أو مت التخلص منها فعال.
 :2-1أنواع النفايات
تعددت تصنيفات النفايات من قبل العلماء واخلرباء وللك راجع لتعدد املعايري املعتمدة يف عملية
تصنيف هذه النفايات لذا سنتطرق إىل بعض التصنيفات فقط.
أوال :حسب معيار درجة الخطورة
يتم فيه تصنيف النفايات إىل صنفني مها نفايات عادية ونفايات خطرة:

1

النفايات العادية (غير الخطرة) :وتشمل
 النفايات املنزلية غري اخلطرة النامجة عن املنازل ،املطاعم ،الفنادق واملتمثلة أساسا يف بقايا الطعام
وفضالت اخلضروات والفواكه والورق ...اخل
 النفايات الزراعية ويقصد هبا مجيع املخلفات الناُتة عن كافة األنشطة الزراعية والنباتية واحليوانية.
 نفايات املباين واملقصود هبا هادر املواد اخلام املستخدمة يف البناء مثل الرمل واإلمسنت أو أنقاض
املباين.
النفايات الخطرة وهي النفايات اليت يوجد هبا إحدى اخلواص التالية :سامة ،تآكل أو تأكسد املعادن،
مشعة ،معدية ،متفجرة وتشتمل على:

1

2010

421 414
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 النفايات النووية وهي النفايات الناُتة عن استخدام الطاقة النووية ،وهي نفايات تتميز بأن هلا طبيعة
خاصة تتمثل يف عدم اختفاء آثارها السلبية على البيئة وصحة اإلنسان ،حىت مع دفنها العميق حتت
سطح األرض.
 النفايات الطبية وهي " مجيع املخلفات الناُتة عن مزاولة األعمال الطبية مبختلف أنواع املنظمات
الصحية (كبرية أو صغرية) ،واليت قد تكون غري خطرة (مشاهبة للنفايات املنزلية) أو خطرة واليت تأيت
من قدرهتا على إحداث الضرر بالبيئة واألفراد من خالل كوهنا سامة أو معدية أو جارحة "

1

 النفايات اإللكرتونية أو نفايات األجهزة اإللكرتونية والكهربائية ،واليت هي حمور هذه الدراسة لذا
سنتطرق هلا بالتفصيل الحقا.
ثانيا :حسب معيار مصدر النفاية
ميكن تصنيف النفايات حسب هذا املعيار إىل األصناف التالية:

2

 النفايات البلدية :وهي املواد املرفوضة والنامجة عن اجملمعات السكنية يف املدن والبلدات والقرى
واملطاعم والفنادق واحملال التجارية.
 النفايات الصناعية :وهي النفايات اليت تنجم عن املنشآت الصناعية سواء كانت مادة خطرة مثل
خملفات صناعة املتفجرات أو مادة سامة مثل النفايات النامجة عن معامل الطالء ،أو ليست خطرة
مثل فضالت الصناعات الغذائية.
 النفايات الزراعية :وهي الفضالت اليت تنجم عن احلقول الزراعية واحلدائق املنزلية وحقول تربية
احليوانات واملواد البالستيكية املستخدمة يف وسائل الري.
أما املشرع اجلزائري فقد صنف النفايات إىل ثالثة أصناف يف املادة رقم  5من القانون رقم 19-01
املؤرخ يف  27رمضان عام  1422املوافق ل  12ديسمرب  2001واملتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها
وهي كاآليت:
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النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة :النفايات اخلاصة هي كل النفايات الناُتة عن
النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية واخلدمات وكل النشاطات األخرى واليت بفعل طبيعتها ومكونات املواد
اليت حتتويها ال ميكن مجعها ونقلها ومعاجلتها بنفس الشروط مع النفايات املنزلية وما شاهبها والنفايات اهلادمة،
أما النفايات اخلاصة اخلطرة فهي كل النفايات اخلاصة اليت بفعل مكوناهتا وخاصية املواد السامة اليت حتتويها
حيتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو البيئة.
النفايات المنزلية وما شابهها :هي كل النفايات الناُتة عن النشاطات املنزلية والنفايات املماثلة النامجة عن
النشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية وغريها واليت بفعل طبيعتها ومكوناهتا تشبه النفايات املنزلية.

النفايات الهامدة :هي كل النفايات الناُتة السيما عن استغالل احملاجر واملناجم وعن أشغال اهلدم والبناء أو
الرتميم واليت ال يطرأ عليها أي تغيري فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي عند إلقائها يف املفارغ واليت مل تلوث مبواد
خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا حيتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة.
من خالل كل ما سبق ميكن إمجال أهم تصنيفات النفايات كما هو موضح يف الشكل رقم  01أدناه
الشكل رقم  :01تصنيف النفايات
النفايات

حسب مصدر النفاية

النفايات املنزلية

النفايات الصناعية

النفايات الزراعية

حسب طبيعة النفاية

النفايات الغازية

النفايات السائلة

النفايات الصلبة

حسب درجة خطورة النفاية

النفايات اخلطرة

النفايات العادية

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على املرجع التايل :زكريا طاحون ،إنظاف البيئة ،شركة ناس للطباعة ،القاهرة ،مصر،
 ،2008ص ص .54 44
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اعتمد الباحث يف وضعه هلذا الشكل على ترتيب معني للمعايري اخلاصة بتصنيف النفايات ،ابتداء من
معيار مصدر النفاية مث طبيعتها ويف األخري درجة خطورهتا ،وهذا راجع الن معيار مصدر النفاية هو املعيار
الذي تعتمد عليه باقي املعايري األخرى ،ألنه ميثل منشأ أو مكان تولد النفاية بغض النظر عن طبيعتها أو درجة
خطورهتا ،ويليه معيار طبيعة النفاية أي احلالة اليت تكون عليها النفاية عند تولدها من املصدر سواء كانت
منزلية أو صناعية أو زراعية ،ويف األخري درجة خطورة هذه النفاية أكانت يف حالتها الغازية أو السائلة أو
الصلبة.

المطلب الثاني :ماهية النفايات اإللكترونية
 :1-2مفهوم النفايات اإللكترونية
ال يوجد مصطلح متفق عليه من قبل العلماء حول تسمية هذا النوع من النفايات فهناك من يسميها
نفايات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية

Electrical And Electronic Equipment

Wasteوهناك من

يسميها النفايات اإللكرتونية )Electronic waste (e-wasteوهو املصطلح الذي سنعتمده يف هذه الدراسة.
عرف األمر التوجيهي لالتحاد األوروبي  2002/96/EUالنفايات اإللكرتونية بأهنا:
نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية مبا يف للك مجيع املكونات ،واألجزاء الفرعية واملواد اليت هي
جزء من املنتج يف وقت التخلص منه حيث عرف هذا األمر ،األجهزة الكهربائية واإللكرتونية بأهنا كل األجهزة
اليت تعمل بالتيار الكهربائي أو باجملاالت الكهرومغناطيسية واليت انتهى عمرها االفرتاضي ،بدءا من األجهزة
املنزلية الضخمة كالثالجات ومكيفات اهلواء وانتهاء باألجهزة الصغرية مثل احلواسيب واهلواتف النقالة ...اخل.
أما مكتب حل مشاكل النفايات اإللكترونية

1

)Solving the E-waste Problem (StEP

التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة فيشري للنفايات اإللكرتونية على أهنا:
" هي املصطلح الذي يستخدم لتغطية كل األشياء واألدوات اليت تشتمل على مجيع أنواع املعدات
الكهربائية واإللكرتونية وأجزائها ،واليت مت التخلص منها من قبل املالك كنفايات دون أي نية يف إعادة
االستخدام".

2

1

UNEP, E-waste inventory assessment manual, UNEP, volume 1, 2007, p 13.
Adrian Stephanie & other, One Global Definition of E-waste, Solving the E-Waste Problem (Step) White
Paper, Step, June 2014, p 4.
2
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يف حني تعرف شبكة عمل بازل أو ما يطلق عليها خاليا العمل الخاصة بمعاهدة بازل

Basel

Action networkالنفايات اإللكرتونية:
"بأهنا تشتمل أو حتتوي على جمموعة واسعة ومتزايدة من األجهزة اإللكرتونية واليت تتمثل يف األجهزة
املنزلية الكبرية مثل الثالجات ومكيفات اهلواء ،واهلواتف احملمولة ،وأجهزة الصوت الشخصية ،واإللكرتونيات
االستهالكية ألجهزة الكمبيوتر واليت مت التخلص منها من قبل مستخدميها".1
أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

Organization for Economic Cooperation and

Development

فقد عرفت النفايات اإللكرتونية بأهنا
" أي جهاز يستخدم إمدادات الطاقة الكهربائية والذي وصل إىل هناية حياته االفرتاضية"

2

يرى خالد مصطفى بأهنا كل ما يتخلف من إنتاج واستخدام األجهزة الكهربائية واإللكرتونية وأجزائها
ومستلزماهتا ،لكافة اجملاالت متضمنة لألجهزة املنزلية وأجهزة املكاتب ،واملؤسسات وأجهزة االتصاالت
واملعلومات ،وكذا أجهزة القياس والتحكم وأجهزة اإلضاءة وألعاب األطفال وأجهزة املعامل واألجهزة الطبية،
أجهزة التسجيل واالستقبال.

3

من خالل كل ما سبق ميكننا القول بان النفايات اإللكرتونية هي :كل املعدات واألجهزة اإللكرتونية
والكهربائية ،مكوناهتا ،أجزائها واليت مل تعد تستخدم من طرف املستهلك ،أو اليت تعاين خلالً أو عطال أو مل
تعد متوافقة مع التقنية احلديثة أو تلك اليت متّ إتالفها ،أي مبعىن آخر أن مجيع األجهزة الكهربائية واإللكرتونية

تصبح نفايات إلكرتونية عندما يتخلى عنها مالكها لسبب من األسباب التالية:
 تقادم هذه األجهزة نتيجة ظهور أنواع أكثر تطورا وحداثة.
 تلف أو كسر أو حدوث أعطال لألجهزة أو بعض أجزائه.
 هناية عمرها اإلنتاجي.
وهي تضم جمموعة واسعة من املنتجات نذكر منها ما يلي:
-التلفاز وشاشات الكومبيوتر.

 احلاسوب وتوابعه من املعدات مثل :الكامريا ،لوحة املفاتيح ،املاسح ،آلة الطباعة ،مفتاح  USBوغريها .1

G. Gaidajis & other, E-waste: Environmental Problems and Current Management, Journal of
Engineering Science and Technology Review, volume3, 2010, p 193 .
2
UNEP, Op cit, p 26.
3
421
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اجملسم :مشغّل ال  ، MP3جهاز الفيديو ،مشغل األقراص املدجمة  ...إخل.
 معدات الصوت والنظام الصويت ّ -الكامريات بكافة أشكاهلا .

 أجهزة االتصال السلكية والالسلكية. الفاكس وآالت النسخ والطباعة . ألعاب الفيديو وأدوات التسلية اإللكرتونية .احملوالت ،آالت شحن البطاريات .
 -البطارياتّ ،

 األجهزة املنزلية كامليكروويف ،الثالجة ،املكواة وغريها . معدات اإلنارة . معدات احلراسة واملراقبة والضبط. املعدات الطبية اإللكرتونية. :2-2مكونات النفايات اإللكترونية
حتتوي النفايات اإللكرتونية على جمموعة واسعة ومتعددة من املركبات واملواد حيث حتتوي على أكثر
من  1000عنصر أو مادة خمتلفة تندرج معظمهما ضمن فئة املواد اخلطرة ،وبصفة أدق حتتوي هذه النفايات
على ما يلي:
 املعادن احلديدية واملتمثلة أساسا يف احلديد والفوالل.
 املعادن غري احلديدية واليت تتمثل يف النحاس ،األملنيوم ،واملعادن الثمينة مثل :الذهب ،الفضة،
البالتينيوم والبالديوم.
 وحتتوي أيضا على البالستيك والزجاج إضافة إىل اخلزف أو السرياميك واملطاط.
وبلغة األرقام فان احلديد والفوالل ميثل ما نسبته  %50من النفايات اإللكرتونية متبوعا بالبالستيك
بنسبة  % 21وتليهما املعادن غري احلديدية بنسبة  % 13والباقي عبارة عن مركبات ومواد كيميائية خمتلفة
وهي املواد األشد خطورة سواء على صحة اإلنسان أو على البيئة وتتمثل هذه املواد فيما يلي :الرصاص،
الزئبق ،الزرنيخ ،الكاديوم ،السيلينيوم ،مثبطات اللهب املعاجلة بالربوم...اخل.

1

UNEP, Op cit, p 30
19
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للتعبري أكثر عن هذه اجملموعة الواسعة من املكونات اليت حتتويها النفايات اإللكرتونية ،يأيت اجلدول
أدناه والذي يوضح النسب املئوية لبعض العناصر املتواجدة يف أكثر األجهزة اإللكرتونية شيوعا وهو جهاز
احلاسوب املكتيب.
الجدول رقم :01النسبة المئوية لبعض المعادن المتواجدة في جهاز الحاسوب المكتبي(بتصرف)
املواد

النسبة من الوزن اإلجمالي للحاسوب %

وزن المادة بالكلغ

البالستيك

23

6.25

الرصاص

6

1.71

األملنيوم

14

3.85

احلديد

20

5.57

القصدير

1

0.27

النحاس

7

1.88

الباريوم

0.03

0.01

النيكل

0.85

0.23

الزنك

2

0.60

املنغنيز

0.03

0.01

الفضة

0.02

0.01

Source: UNEP، E-waste: inventory assessment manual، volume 1، 2007، p 32

يتضح لنا من اجلدول أعاله والذي يوضح النسبة املئوية من الوزن اإلمجايل للجهاز لكل مكون من
مكونات جهاز احلاسوب املنزيل ،واليت متثل نسبة البالستيك فيه أكرب نسبة حبوايل  % 23من وزن احلاسوب،
تليها املعادن احلديدية ممثلة يف احلديد بنسبة  ،% 20مث تأيت املعادن غري احلديدية واليت ميثلها األملنيوم بنسبة
 ،% 14إضافة إىل العدد املعترب من املواد الكيميائية كالرصاص ،القصدير ،الباريوم  ...اخل ،وبناء كذلك على
معطيات اجلدول ميكننا القول أنه باإلضافة إىل الكم املعترب من املوارد الطبيعية اليت حتتويها النفايات اإللكرتونية
واملتمثلة يف املعادن سواء احلديدية أو غري احلديدية ،واليت ميكن االستفادة منها واستعادهتا إن مت التعامل معها
بطرق سليمة ،إال أهنا أيضا حتتوي على العديد من املواد واملركبات الكيميائية واليت تصنف معظمها يف خانة
املواد اخلطرة كالرصاص ،الباريوم ،القصدير ،الزئبق ،والكادميوم  ...اخل ،وبالتايل ميكن القول أن النفايات
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اإللكرتونية هي عبارة عن سالح لو حدين ،أي انه إن مت التعامل معها بالطرق السليمة واملالئمة فهي
ستصبح عبارة عن مورد ،أما الا مل يتم التعامل معها بالشكل املطلوب فجهنا ستشكل مشكلة بيئية خطرية.
 :3-2بعض العوامل المؤثرة في ارتفاع كميات النفايات اإللكترونية
هناك العديد من العوامل اليت ساعدت على ارتفاع كميات النفايات اإللكرتونية نذكر منها:

1

 إن ارتفاع معدل التقنية والتقدم الذي يطرأ على هندسة الربامج كل سنة ونصف تقريبا والذي يتطلب
أجهزة لات مواصفات خاصة يكون حمفزا للشركات املصنعة على ابتكار أجهزة جديدة توازي يف
تطورها هندسات الربامج احلديثة.
 كما أن الزيادة السكانية وظهور أمناط وسلوكيات استهالكية ومعيشية جديدة ،والسري حنو التحضر
وارتفاع معدالت الدخل يف بعض الدول وبوجود النزعة العامة المتالك كل ما مطور وجديد يدفع
باملستهلك إىل شراء احلديث من املنتجات ورمي القدمي منها أي االستهالك غري املستدام وغري
املسؤول.
 عدم متانة األجهزة اإللكرتونية وأسعارها الرخيصة عموما واليت جعلت املستهلكني أمام واقع مفاده أن
استبدال هذه األجهزة بات أفضل اقتصاديا من تصليحها مما جعل من النادر جدا إعادة صيانة
األجهزة املعطلة وللك بسبب سهولة احلصول على البديل األفضل واجلديد نسبيا.
 تقلص العمر االفرتاضي للمنتجات اإللكرتونية بشكل متسارع ،فعلى سبيل املثال العمر االفرتاضي
للكمبيوتر عام  1997كان يقارب ال  7سنوات بينما اآلن ال يزيد عن 3سنوات وهذه احلقيقة
لوحدها قفزت بالنفايات اإللكرتونية بأوروبا إىل ثالثة أضعاف حجمها مقارنة مع النفايات األخرى.
من خالل كل هذه النقاط ميكننا القول بان النفايات اإللكرتونية متثل ضريبة العصر واليت يتم دفعها على
كل املستويات نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي املتسارع خاصة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ،لذا يعترب هذه هذا التطور احد اهم األسباب اليت ساعدت على تنامي وارتفاع حجم النفايات،
حيث أن هذه التكنولوجيا والتطور املتسارع يف الصناعات اإللكرتونية اثر بشكل سليب على النمط
االستهالكي لألفراد مما جعلهم ينقادون وبشكل تلقائي إىل اقتناء كل ما هو جديد والتخلي عن القدمي،
1
ا
http://www.kuwaitmag.com/index.jsp?inc=5&id=12301&pid=3928
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واملالحظ أيضا أن مفهوم القدمي واجلديد هو اآلخر مسته هذه التطورات وبشكل كبري فمعظم املنتجات
اإللكرتونية أصبحت توصف بالقدمية مبجرد مرور عليها مدة قصرية من الزمن عادة ال تتعدى العامني إن مل
نقل العام الواحد ،نتيجة احنسار العمر االفرتاضي.

المطلب الثالث :آثار النفايات اإللكترونية
هناك مجلة من األسباب والعوامل اليت دفعت بالدول واحلكومات والشركات واملنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية إىل االهتمام مبشكلة النفايات اإللكرتونية وهذا ما سنتطرق إليه من خالل تبيان
أثارها على ما يلي:
 :1-3آثار النفايات اإللكترونية على الموارد الطبيعية واستنزافها وخاصة الموارد المعدنية
إن إنتاج األجهزة اإللكرتونية اجلديدة يتطلب الكثري من املواد األولية اليت حتتاج بدورها إىل تكاليف
عالية بغية احلصول عليها ومعاجلتها ،وعلى سبيل املثال يكفي أن نعرف أن صنع حاسوب مع شاشته يتطلب
وسطياً حنو  240كغ من الوقود و 22كغ من املواد الكيميائية و 1500لرت من املاء ،وحيتاج اإلنسان من
أجل تصنيع وحدة «شرحية» ختزين بيانات تزن حنو  2غرام إىل حنو  3،1كغ من الوقود ،هذا يعين أن إنتاج
احلاسوب الواحد حيتاج من الوقود ما يعادل عشرة أضعاف وزنه ،وهذا استهالك عال مقارنة بجنتاج أجهزة أو
آليات أخرى مثل السيارات ،اليت تستهلك عملية إنتاجها من الوقود ما يعادل تقريباً وزهنا اإلمجايل ،هذا يف
الوقت الذي أصبح فيه خمزون األرض من مياه الشرب مشكلة تطرح نفسها يف العامل كله ،فجن استعمال املاء
بكميات هائلة يف صناعة اإللكرتونيات يساهم بشكل متزايد يف عملية اهلدر.

1

هناك جمموعة واسعة من املكونات املصنوعة من املعادن والبالستيك وغريها من املواد املتواجدة يف
األجهزة واملعدات الكهربائية واإللكرتونية وسنأخذ نفايات اهلواتف النقالة وأجهزة احلاسوب كعينة الن مها
اجلهازان األكثر تواجدا يف النفايات اإللكرتونية وبكميات كبرية وهذا راجع إىل:

1

 ،مرجع سابق.
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 التطور السريع احلاصل يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتكنولوجيا معاجلة املعلومات والذي
جيعل من هذه األجهزة تتقادم بوترية سريعة جدا.
 تقلص العمر االفرتاضي لكل من احلاسوب واهلاتف النقال خالل السنوات بشكل كبري مقارنة بباقي
األجهزة اإللكرتونية األخرى
حيث ميكن للهاتف النقال أن حيتوي على أكثر من  40عنصر من العناصر الكيميائية سواء املصنفة كمعادن
مثل :كالنحاس ) ،(Cuالقصدير ) (Snأو معادن خاصة مثل :الكوبالت ) (Coواالنديوم ) (Inواالنتيمون
) (Sbوكذلك املعادن الثمينة مثل  :الفضة ) (Agوالذهب ) (Auوالبالديوم ) (Pdكما هو موضح يف
الشكل رقم  02أدناه:
الشكل رقم  :02العناصر الكيميائية المتواجدة في الهاتف النقال حسب شركة نوكيا

Source: Mathias Schluep & other، recycling from e-waste to resources، UNEP، StEP، July 2009، p 07
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من خالل الشكل رقم  02أعاله يتضح لنا العدد املعترب من العناصر الكيميائية واملقدر ب 40
عنصر ،واليت تدخل يف تصنيع اهلاتف النقال والذي يعترب واحد من أصغر األجهزة اإللكرتونية العديدة ،وهو
ك باألجهزة األخرى الكبرية واملتعددة األصناف واألنواع ،واملالحظ أيضا
رقم كبري مقارنة حبجم اجلهاز فما بال َ
من خالل هذا الشكل أن جل هذه العناصر الكيميائية هي عبارة عن معادن ،باإلضافة إىل أن هذه املعادن

جزء كبري منها هي عبارة عن معادن ثقيلة مثل الرصاص ،النيكل ،الباريوم ،الزرنيخ ،الزئبق ،األملنيوم،
الكادميوم...اخل وهي املعروفة باهنا عناصر لات ميزات وخواص ُتعل منها عناصر خطرة وخصوصا على
الصحة البشرية.
إن املعادن متثل يف املتوسط % 23من الوزن اإلمجايل للهاتف النقال والنسبة املتبقية عبارة عن
البالستيك والسرياميك (اخلزف) ،أي أن  1طن من اهلواتف النقالة بدون بطارياهتا حتتوي على  3.5كغ من
الفضة  340غ من الذهب و 140غ من البالديوم وكذلك  130كغ من النحاس ،وُتدر اإلشارة إىل أن
هاتف نقال واحد حيتوي على املعادن الثمينة وباألحجام التالية 250 :ملغ من الفضة 24 ،ملغ من الذهب،
 9ملغ من البالديوم 9 ،غ من النحاس عالوة على للك بطارية اهلاتف النقال حتتوي على عنصر الكوبالت
حبوايل  3،5غ ،عندما نتصفح هذه األرقام للوهلة األوىل جند أن هذه الكميات صغرية جدا لكن عندما نأخذ
يف احلسبان ما مقداره  1.2مليار هاتف نقال مت بيعه عرب العامل يف سنة  2007يدفعنا هذا إىل القول أن
الطلب اإلمجايل هلذه الصناعات على املعادن معترب.

1

وهذا ما سيتم إيضاحه بشكل أحسن يف الشكل رقم  03أدناه

 المعادن الثقيلة :هي تلك العناصر الكيميائية المتواجدة في الطبيعة والتي تزيد كثافتها على خمسة أضعاف كثافة الماء ،وهي ضرورية للحياة
لو استخدمت بمقادير قليلة جدا ولكنها تكون سامة إذا وصل تركيزها مستوى عالي في الجسم بحيث تصبح بعدها قادرة على التدخل في نمو
الخاليا والجهاز الهضمي ،ويحدث التسمم بالمعادن الثقيلة ،ولها تأثيرات سلبية على البيئة عند األفراط في استخدامها.
1
Mathias Schluep & other, IBID, p p 7-9.
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الشكل رقم :03أثر الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب على الطلب على المعادن (حسب مبيعات سنة )2007

Source: Mathias Schluep & other، recycling from e-waste to resources، UNEP، StEP، July 2009 ،p 8.

من خالل الشكل رقم 03أعاله وعند القيام بعملية حسابية بسيطة واليت تتمثل يف مجع حاصل
ضرب عدد اهلواتف النقالة املباعة يف مكونات الوحدة الواحدة منها  aمع حاصل ضرب عدد أجهزة
الكمبيوتر املباعة يف مكونات الوحدة الواحدة منها  bحنصل على اجملموع  a+bوالذي ميثل لنا الكميات
املطلوبة من املعادن املذكورة والالزمة لتصنيع هذه األجهزة اإللكرتونية ،ومع األخذ يف االعتبار معدالت النمو
السريعة لباقي األجهزة اإللكرتونية عرب العامل يتضح لنا أن املعدات اإللكرتونية والكهربائية متثل احملرك الرئيسي
للطلب على املعادن عرب العامل وكذا أسعار هذه األخرية يف األسواق العاملية.
 :2-3آثار النفايات اإللكترونية على البيئة
إن املركبات السامة واملعادن الثقيلة اليت حتتويها النفايات اإللكرتونية مثل :الزئبق والرصاص ،ترتاكم يف
الرتبة لفرتات طويلة وُتعلها أراضي غري صاحلة للزراعة ،وتعمل على تلويث املياه اجلوفية خاصة عند رمي هذه
النفايات يف مكاب النفايات العادية أو يف الطبيعة املفتوحة ،ألن جل هذه العناصر هي عناصر تتفاعل عند
توافر الرطوبة(التخلص منها يف جماري املياه) ،أو األكسجني (اهلواء) ،أو احلرارة(حرق هذه النفايات) ،وهذا ما
ينتج عنها مركبات سامة ترتاكم يف الرتبة ،أو تتسرب إىل املياه اجلوفية وبالتايل تلوث املياه الصاحلة للشرب.
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إضافة إىل للك يلعب اإلنتاج األويل للمعادن (املناجم) ،الدور الرئيسي واهلام يف تزويد الصناعات
اإللكرتونية باملعادن ،مقارنة باإلنتاج الثانوي للمعادن (املعادن اليت يكون مصدرها مصانع إعادة التدوير)،
واليت تتوفر إال بكميات ضئيلة وحمدودة ،ولكن التأثري البيئي لإلنتاج األويل للمعادن كبري خصوصا بالنسبة إىل
املعادن الثمينة واخلاصة ،واليت تكون نسبة تواجدها يف اخلامات ضئيلة ومنخفضة ،وهذا ما يؤدي إىل استهالك
مساحات واسعة من األراضي ،واليت تستعمل للتعدين وهدر كبري للطاقة واملياه ،إضافة إىل االنبعاثات الغازية
واملتمثلة يف ثاين أوكسيد الكربيت وثاين أوكسيد الكربون ،فعلى سبيل املثال إلنتاج  1طن من الذهب
والبالديوم يتم توليد حوايل  10.000طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون ،املسبب الرئيسي لظاهرة
االحتباس احلراري 1،واجلدول رقم  02أدناه يوضح كمية االنبعاثات النامجة عن عمليات استخراج املعادن
اهلامة والضرورية يف الصناعات اإللكرتونية مقارنة بالطلب السنوي هلا على هذه املعادن.
الجدول رقم :02كمية المنبعثة  CO2خالل اإلنتاج األولي للمعادن (سنة )2006
المعادن المهمة

الطلب السنوي

الصناعات

على المعادن (طن/عام) (طن/CO2طن

المستخدمة في

اإللكترونية

للصناعات اإللكترونية

نسبة االنبعاثات من

اإلنتاج األولي للمعادن

معدن)

االنبعاثات اإلجمالية لغاز

CO2

(مليون طن)

النحاس

4.500.000

3.4

15.30

الكوبالت

11.000

7.6

0.08

القصدير

90.000

16.1

1.45

االنديوم

380

142

0.05

الفضة

6000

144

0.86

الذهب

300

16991

5.10

البالديوم

32

9380

0.30

البالتينيوم

13

13954

0.18
23.4

االنبعاثات اإلمجالية
لغاز ( CO2طن)

Source: Mathias Schluep & other، recycling from e-waste to resources، UNEP، StEP، July 2009، p 10
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وهكذا من خالل اجلدول رقم  02أعاله يتضح لنا جليا حجم االنبعاثات من غاز ثاين أوكسيد
الكاربون ،املسبب الرئيسي لظاهرة االحتباس احلراري ،والنامجة عن عملية التعدين أو اإلنتاج األويل للمعادن
األكثر إستعماال يف تصنيع األجهزة واملعدات الكهربائية واإللكرتونية ،حيث تقدر نسبة انبعاث غاز CO2
بأكثر من  23مليون طن سنويا ،هذا بالنسبة إىل بعض املعادن فقط وليس لكل املعادن اليت تدخل يف
الصناعات اإللكرتونية ،يتصدرها معدن النحاس الذي يعادل الطلب السنوي عليه بأكثر من أربعة ماليني طن
سنويا ،مث يليه الذهب حبوايل  300طن سنويا يف حني ينجم عن اإلنتاج األويل هلذه الكمية من الذهب ما
يقارب  5مليون طن من غاز  CO2املنبعث ،واجلدير بالذكر هنا انه كلما كان تواجد املعدن يف اخلامات
ضئيال كلما كان اثر التعدين على البيئة اكثر سواء بالنسبة الستغالل األراضي للتعدين أو كمية االنبعاثات
النامجة عن العملية.
 :3-3آثار النفايات اإللكترونية على صحة اإلنسان
تعترب النفايات اإللكرتونية من اشد أنواع النفايات خطورة على صحة اإلنسان ،نظرا لسمية بعض
املواد واملركبات املسرطنة اليت حتتويها هذه النفايات خاصة من املواد الكيميائية واملعادن الثقيلة مثل :الرصاص،
الكادميوم ،الزئبق ،الكلوريد ثنائي الفاينيل ،الربيليوم ،االنتيمون ،الزرنيخ ...اخل ،إل أن التعرض هلذه املواد على
املدى الطويل ميكن أن حيدث أضرارا باجلهاز العصيب ،الكلى ،العظام ،وكذلك يؤثر على اخلصوبة لدى
اجلنسني (العقم) ،وإضافة إىل هذا املركبات املسرطنة كالربيليوم.1
ووصوال إىل هذه النقطة ميكن القول أن املواد واملركبات املتواجدة يف النفايات اإللكرتونية هي عديدة
بتعدد استخداماهتا يف تصنيع األجهزة اإللكرتونية ،واجلدول رقم  03أدناه يوضح لنا أثر بعض هذه املواد
واملركبات على صحة اإلنسان ،وكذا مكان تواجدها يف النفايات اإللكرتونية ،أي األجزاء اليت حتتوي هذه املواد
واملركبات.

1

Ajeet Saoji, e-waste management: an emerging environmental and health issue in India, national
journal of medical research, Volume 2, 2012, p 108.
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الجدول رقم  :03آثار النفايات اإللكترونية على صحة اإلنسان
النفايات اإللكترونية وأثارها على صحة اإلنسان
مصدر النفاية

المكون

اللحام املوجود يف لوحات الدوائر املطبوعة،
واأللواح الزجاجية واألغشية املتواجدة يف

يسبب أضرارا باجلهاز العصيب املركزي واحمليطي،
الرصاص

شاشات احلاسوب
رقاقة املقاومات وأشباه املوصالت
املرحالت ومفاتيح ،لوحات الدوائر
اإللكرتونية املطبوعة ،الشاشات املسطحة

الكابالت (األسالك) وأجهزة الكمبيوتر
املنزلية
البالستيك املوجود يف األجهزة اإللكرتونية
املنزلية ولوحات الدوائر
اللوحة األمامية من شاشة أنابيب
أشعة الكاثود

آثاره على الصحة البشرية
نظام الدورة الدموية واجلهاز الكلوي ،يؤثر على
الدماغ ،النمو العقلي لألطفال

الكادميوم
الزئبق

يرتاكم يف الكلى والكبد ويسبب الضرر للجهاز
العصيب والتشوهات اجلنينية واإلجهاض
يسبب تلف يف خاليا املخ واضطرابات يف
اجلهاز التنفسي واجللد

البالستيك المتضمن

حرقه ينتج عنه مادة الديوكسني واليت تسبب :

لكلوريد متعدد

مشاكل يف اخلصوبة واإلجناب وتسبب ضررا

الفاينيل

للجهاز املناعي ،اضطرابات يف عمل اهلرمونات.

مثبطات اللهب

يعطل عمل وظائف الغدد الصماء

المعالجة بالبروم
الباريوم

التعرض لفرتة قصرية له يسبب :ضعف
العضالت ،أضرار بالقلب والكبد والطحال
مادة مسرطنة )سرطان الرئة( استنشاق األخبرة

اللوحة األم

البيريليوم

والغبار يسبب مرض الربيليوم املزمن أو التسمم
بالربيليوم ،أمراض اجللد.

Source: Mercy Wanjau، e-waste and recycling: whose responsibility is it? ، GSR11 Discussion Paper، ITU
2011، p 07.

من خالل تفحص بيانات ومعطيات اجلدول رقم  03أعاله ،يتضح لنا جليا مدى خطورة النفايات
اإللكرتونية على صحة اإلنسان ،حيث أن معظم املكونات الداخلة يف تصنيع هذه األجهزة أو بعض أجزائها
هي إما مواد مسرطنة أو مواد سامة ،وتسبب العديد من األمراض حيث تكون يف أغلب األحيان هذه
األمراض إما أمراض سرطانية تؤدي بصاحبها إىل الوفاة ،أو أمراض مزمنة يبقى يعاين منها لبقية حياته،
واملالحظ أيضا أن هذه املواد الكيميائية املتواجدة يف النفايات اإللكرتونية واملعروضة يف اجلدول مثل الكادميوم،
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الزئبق ،الكلوريد ثنائي الفاينيل ،الربيليوم ،معظمها هي عبارة عن معادن ثقيلة ،وهذا ما يفسر درجة خطورة
هاته املواد على صحة اإلنسان.
وهذا ما أثبتته دراسة  Zhengوآخرون ( )2008حتت عنوان :مستويات الرصاص والكادميوم يف
الدم والعوامل لات الصلة بني األطفال القاطنني يف بلدة إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية يف الصني.
حيث تناولت هذه الدراسة آثار أنشطة إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية بالطرق البدائية على صحة
األطفال يف كل من مدينيت  Guiyuو Chendianجبمهورية الصني الشعبية ،وهذا من خالل دراسة العالقة
بني مستويات الرصاص

ومستويات الكادميوم

)(BLLs

)(BCLs

يف الدم ،وأنشطة إعادة تدوير النفايات

اإللكرتونية بطريقة بدائية ،حيث حددت هذه الدراسة عينة مكونة من  278طفل الذين تقل أو تساوي
أعمارهم  8سنوات 154 ،طفل من مدينة غويو و 124من مدينة شانديان ،وإجراء مقارنة بني أطفال مدينة
غويو (Guiyuواملعروفة بأهنا أكرب مدينة يف الصني متارس فيها أنشطة إعادة التدوير) ،وأطفال مدينة شانديان
 ،Chendianومشلت أيضا دراسة جمموعة من العوامل املرتبطة مبستويات كل من الرصاص والكادميوم عند
األطفال واليت نذكر منها ما يلي:
 اخنراط األبوين وخاصة األب يف األنشطة املتعلقة بجعادة تدوير النفايات اإللكرتونية.
 إقامة األطفال يف مدينة

Guiyu

ومقدار الوقت الذي يلعبه األطفال بالقرب من مناطق إعادة

التدوير.
 عدد ورشات إعادة التدوير احمليطة باملنزل حىت مسافة  50مرت.
 املستوى التعليمي لألبوين ،وحاالت عودة األب من العمل (أنشطة إعادة التدوير) دون تغيري مالبس
العمل.
وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
هناك عالقة وثيقة بني مستويات الرصاص )(BLLsومستويات الكادميوم )(BCLsيف الدم لدى
األطفال ،وأنشطة إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية البدائية يف مدينة  ،Guiyuحبيث توصلت الدراسة إىل أن
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نسبة معدالت الرصاص والكاديوم يف الدم لدى أطفال مدينة
مدينة .Chendian

Guiyu

مرتفعة بشكل كبري مقارنة بأطفال

1

هنالك العديد من امللوثات اليت حتتويها النفايات اإللكرتونية ،وال ميكن احلديث عنها مجيعا لذا
سنقتصر على بعض العناصر ،واليت متثل العناصر األشد خطورة سواء على اإلنسان أو على البيئة وهي كااليت:
الزئبق :أوضحت دراسة بالسويد ،أن أخبرة الزئبق يف بعض مصانع البطاريات اجلافة أدت إىل التهاب
األعصاب الطرفية والشعور باألرق والصداع والعصبية والشعور باإلرهاق والتهاب اللثة ،حلوايل ثلث العمال
املعرضني لألخبرة واليت جرت عليهم الدراسة.2
ويعمل كذلك على حتطيم األعضاء الداخلية وخاصة الدماغ والكلى ،ويؤثر سلبياً على تكوين اجلنني.
وينتج عن اختالط الزئبق باملاء «ميثالني الزئبق« الذي ينتقل عرب حلقات السلسلة الغذائية ،من األمساك إىل
البشر ،أو من النباتات إىل الثدييات بشكل عام .وتشري الدراسات أن  %22من االستهالك السنوي للزئبق
يتم عرب املعدات الكهربائية واإللكرتونية واألجهزة الطبية واهلواتف احملمولة وأجهزة االستشعار ،وازداد استعمال
الزئبق بشكل كبري مؤخراً بعد تطوير شاشات العرض احلديثة واملسطحة ،اليت ظهرت لتحل حمل أنابيب األشعة
الكاثود التقليدية.
الكادميوم :وهو من املواد السامة لات التأثري اخلطري على جسم اإلنسان ،عند ترسبه على الكلى واجلهاز
البويل ،وقد صنف كمسبب للسرطان عند اإلنسان ،ويرتكز هذا العنصر على مقاومات الشرائح وعلى
املكثفات وعلى رقائق التوصيل الصغرية ،ويتواجد الكادميوم بشكل كبري على أنابيب أشعة الكاثود ،ويف
لوحات الدوائر اإللكرتونية.
الكروم :الذي خيرتق اخلاليا بسهولة ويعمل على حتطيم احلمض النووي ،ويسبب أوراما يف الرئتني واجليوب
األنفية عند استنشاقه بكميات عالية ،ويعد من أكثر العناصر هتديداً للبيئة .ويتواجد يف األدوات والقطع
البالستيكية املوجودة يف األجهزة الكهربائية واإللكرتونية ،ويستخدم أيضا يف لوحات الدارات اإللكرتونية.

Liangkai Zheng & other, Blood lead and cadmium levels and relevant factors among children from
2

1

an e-waste recycling town in China, journal of Environmental Research, volume 108, 2008, pp 15–20
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الباريوم :وهو عنصر يتواجد يف الشاشة حلماية املستخدم من اإلشعاع ،وأشارت الدراسات إىل أن التعرض
للباريوم لفرتة قصرية يؤدي إىل أورام املخ وضعف عضالت اجلسم ،ويعمل على إصابة القلب والكبد والطحال
بأمراض مزمنة.
البريليوم :ميتاز خبصائص ُتعله مناسبا لالستعماالت اإللكرتونية ،وخاصة اللوحة األم ،فهو معدن رمادي
كلون الفوالل خفيف الوزن للغاية وصلب ،وموصل جيد للحرارة والكهرباء ،ومت تصنيف الربيليوم مؤخراً ضمن
مسببات سرطان الرئة ،وللك من خالل إستنشاق لراته أو بلوغها اجلسم بأي صورة كانت ،كما يؤدي تعرض
العمال للربيليوم بشكل مستمر ومباشر ،إىل اإلصابة بأمراض جلدية مزمنة فضالً عن األمراض اليت تعرف
بأمراض الربيليوم املزمنة واليت تصيب الرئة.
مثبطات اللهب المعالجة بالبروم :وهي جمموعة من املركبات الكيميائية اخلطرة ،واملعروفة بامللوثات العضوية
الدائمة األثر ،وتتجمع يف أنسجة اإلنسان واحليوان واألمساك ،حبيث أظهرت الدراسات أن هذه املركبات هلا
تأثري سليب على الغدة الدرقية وتأثريات إسرتوجينية ومضار أخرى عديدة.1
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المبحث الثاني :مدخل مفاهيمي لإلدارة البيئية
تعاملت الصناعة طوال العقود املاضية مع القضايا البيئية ومعاجلة أثارها ،وفقاً ملا يعرف مبدخل هناية
األنبوب ( ،)End of Pipeوهو مدخل تعاجل وفقاً له التأثريات البيئية بعد انتهاء عملية اإلنتاج ،وليس قبل
أو أثناء للك ،حيث مل يستطع هذا املدخل أن حيقق التوافق املطلوب بني حتقيق األهداف املالية للمنظمات
من جهة ،ومحاية البيئة الطبيعة من جهة ثانية ،هذا التنايف هو الذي دفع إىل ظهور ما يعرف باإلدارة البيئية،
واليت هتدف إىل حتسني األداء البيئي هلذه املنظمات.

المطلب األول :مفهوم اإلدارة البيئية والمواصفة

ISO 14001

لقد تعددت آراء املختصني والباحثني حول مفهوم اإلدارة البيئية ،وبالتايل تعددت التعاريف ،لكن
ميكننا القول أن جل هذه التعاريف هتدف باحملصلة إىل ما هتدف إليه اإلدارة البيئية.
 :1-1مفهوم اإلدارة البيئية
مت تعريف اإلدارة البيئية من قبل بعض الباحثني على أهنا :عبارة عن اجلهود املنظمة ،اليت تقوم هبا
املنظمات لالقرتاب من حتقيق األغراض البيئية ،بوصفها جزءا أساسيا من سياساهتا.1
أما  Groloscaفقد عرفها بأهنا :اإلدارة اليت يصنعها اإلنسان ،واليت تتمحور حول أو على نشاطات
اإلنسان وعالقاته مع البيئة الفيزيائية واألنظمة البيولوجية املتأثرة ،وان جوهر اإلدارة البيئية يكمن يف التحليل
املوضوعي والفهم والسيطرة اليت تسمح به هذه اإلدارة ،لإلنسان أن يستمر يف تطوير تكنولوجيا بدون تغيري يف
النظام الطبيعي.
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يف حني ينظر برنامج البيئة لألمم المتحدة ( )UNEPملنظومة اإلدارة البيئية ،على أهنا للك اهليكل
املتضمن جمموعة من العمليات واإلجراءات املتوافقة مع األهداف البيئية للمنظمة ،والذي ميتلك مسؤوليات
مهمة يف تكوين املنظمة.

1

هناك أيضا التعريف الذي قدمته المنظمة العالمية للتقييس  ISOوهو التعريف األكثر شيوعا حول
نظم اإلدارة البيئية على انه :هو جزء من النظام اإلداري الشامل الذي يتضمن اهليكل التنظيمي ونشاطات
التخطيط واملسؤوليات واملمارسات واإلجراءات والعمليات واملوارد املتعلقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقها
ومراجعتها واحلفاظ عليها.

2

ومنه ميكننا القول بان اإلدارة البيئية هي اإلدارة اليت تشتمل على جمموعة األنشطة واملمارسات واليت
تعتمد على أساليب اإلدارة التقليدية مثل التخطيط ،التنظيم ،التوجيه ،الرقابة واليت تتم على كل املستويات
داخل املؤسسات بطريقة تتماشى ومتطلبات احلفاظ على البيئة وحتسني األداء البيئي هلاته املؤسسات.
 :2-1المواصفة الدولية :ISO 14001
أصدرت املنظمة الدولية للتقييس ( )ISOيف األول من أيلول عام  1996املواصفة
الدولية  ،ISO14001وهي أكثر مواصفات السلسلة أمهية وشهرة ،ويعد إصدارها حدث مهم يف جمال اعتماد
اسرتاتيجيات تنافسية إلدارة البيئة وهي املواصفة الوحيدة ضمن السلسلة اليت جيري تدقيقها من قبل مسجل
معتمد ،لذا تسمى باملواصفة املعيارية.
فاملواصفة ( )ISO14001عبارة عن نظام طوعي لإلدارة البيئية حيدد متطلبات املطابقة مع السياسات
واألهداف ،والنظم اإلدارية ،واإلدارة والتخطيط واإلجراءات التشغيلية والتأثريات وإجراءات التعريف األصولية
وحفظ السجالت ،والتدقيق وهي بذلك تساعد املنظمات على صياغة سياستها وأهدافها البيئية ضمن إطار

iso14000

1

2
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هيكلي فعا ل يأخذ باحلسبان املواءمة مع التشريعات البيئية ومعاجلة التأثريات البيئية مبا فيها منع التلوث ومبا
يقود إىل حتسني مستمر يف األداء البيئي وعلى أساس من التكامل مع املتطلبات اإلدارية األخرى.1
إن املواصفة  ISO 14001هي املواصفة العاملية املعرتف هبا لنظام إدارة البيئة ،وهي توفر اإلرشادات
عن كيفية إدارة املظاهر البيئية ألنشطة وسلع املنظمات ،وكذلك اخلدمات اليت تقدمها بطريقة أكثر فعالية،
آخذة يف االعتبار احلماية البيئية ومنع التلوث واالحتياجات االقتصادية واالجتماعية.

2

ويعرفها  Aroraبأهنا عبارة عن هيكل عمل إلدارة اجلوانب البيئية املمكن السيطرة عليها ،وتوقع
تأثرياهتا على البيئة ،وميكن أن تستخدم من قبل املنظمات أيا كان حجمها صغرية أو متوسطة أو كبرية ،فهي
معايري متفق عليها عامليا وبشكل مجاعي واختياري.3
من خالل التعاريف السابقة ،ميكننا تعريف املواصفة اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية األيزو  14001باهنا
املواصفة املعيارية اليت أصدرهتا املنظمة العاملية للتقييس واليت تتضمن جمموعة من اإلرشادات واألطر والتوجيهات
وخطط العمل اليت تساعد املنظمات على إدارة املظاهر البيئية من خالل مواجهة الرهانات البيئية اليت تواجهها
وإدارة اجلوانب البيئية املتعلقة بأنشطتها.
 :3-1دوافع تبني نظام البيئية وفقا للمواصفة اإلدارة

ISO 14001

إن تبين نظام اإلدارة البيئية من طرف املنظمات أصبح يف الوقت احلايل ضروريا ،رغم عدم وجوبيته
قانونيا ،حيث صار املنتج األخضر (الصديق للبيئة) مطلوب عامليا وميكن إجياز دوافع تبين نظام اإلدارة البيئية
من طرف املنظمات فيما يلي:

4
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المسؤولية األقل وتحسين الكفاءة :إن تصميم نظام اإلدارة البيئية يساعد املنظمة على حتديد املخاطر البيئية
بسهول ة ،ووضع خطة ملواجهة هذه املخاطر وختفيفها وبذلك ميكن تقليل احلوادث البيئية املكلفة ،كما ميكنها
من حتديد وتصحيح عدم كفاءة األداء يف جمال اإلنتاج وإدارة الفاقد والنفايات.
طلب السوق :نتيجة لتزايد الوعي البيئي وزيادة الطلب على املنتجات اخلضراء فان العديد من املنظمات
اُتهت إىل إنتاج منتجات غري ضارة بالبيئة والذي انعكس يف زيادة إبداع املنظمة وقدرهتا على املنافسة ألجل
احلصول على حصة سوقية أكرب.
العالقة مع الوكاالت والمنظمات الحكومية :إن تبين املنظمات لنظام اإلدارة البيئية جيعلها يف اجلانب السليم
مع هذه الوكاالت ،ألهنا تتوافق مع التشريعات والقوانني البيئية ،وإجياد معايري موحدة ومفهومة ميكن للجميع
تطبيقها ،وتكون كدليل ملسؤوليتها االجتماعية واحلفاظ على املوارد والعناية بالبيئة ألجل األجيال القادمة واحلد
من التلوث.
األرباح غير الملموسة :تقوم املنظمات اليت تطبق نظام اإلدارة البيئية بتنظيم أسبقيتها ومشاريعها وحتديد
املشاكل واكتشافها قبل وقوعها ،واالستعداد لالستجابة للطوارئ ،كما يكون هناك حتسن يف أداء العاملني
ورضاهم ملعرفتهم أهنم يعملون يف منظمة تتبىن مسؤولية بيئية ،وحتسني صورة املنظمة لدى مجيع األفراد
واألطراف لات املصلحة.
تقليل التعددية والتكرار :إن تبين نظام اإلدارة البيئية يؤدي إىل تقليل عدد مرات التدقيق البيئي على السلع
واخلدمات ،وهذا ما يؤدي إىل وفرات يف تكاليف الفحوصات املتعددة وااللتزامات اليت تفرض على املنظمات
نتيجة تباين القوانني والتعليمات واألنظمة.
ووصوال إىل هذه النقطة ميكن القول بانه وعلى الرغم من الصفة الطوعية لشهادة نظام اإلدارة البيئية
إال أن الشركات واملؤسسات أصبحت ملزمة بتبين هذه املواصفة ،وهذا لعدة أسباب أمهها تقلص األسواق
التقليدية وظهور األسواق اخلضراء نظرا لزيادة مستوى الوعي البيئي لدى املستهلكني ،تزايد شدة املنافسة
وبالتايل حماولة هاته الشركات احلصول على ميزة تنافسية من خالل تبين هذا النظام ،وُتدر اإلشارة هنا إىل
الشركات البرتولية العمالقة اليت تعترب من أكرب املتهمني بتدمري البيئة ،ولكن نظرا الحتكارهم لقطاع احملروقات
واملنافسة فيه حمدودة بني هاته الشركات باإلضافة إىل احلاجة امللحة للعامل على املوارد الطاقوية ،جند هاته
35
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الشركات ال تعري أي اهتمام لنظام اإلدارة البيئية وللك لعدم تواجد أسواق طاقوية خضراء حىت وان وجدت
فهي حمدودة جدا ،باإلضافة إىل انعدام املنافسة ،واألرباح اخليالية اليت حتققها وعدم حاجتها إىل ميزة تنافسية
نظرا للطابع املميز لقطاع الطاقة.
 :4-1مزايا الحصول على شهادة :ISO 14001
إن تبين املؤسسات لنظام اإلدارة البيئية وحصوهلا على شهادة املوافقة له جمموعة من الفوائد اليت تعود
على هذه املؤسسات ونذكر منها ما يلي:

1

 تساعد املؤسسات على تنسيق وتبسيط ممارسات اإلدارة البيئية يف إطار متماسك ،وبالتايل تقليل
احلاجة إىل التصاريح واملتطلبات الواردة يف اللوائح الوطنية أو احمللية املختلفة.
 هي معيار دويل تساعد املؤسسات على تطوير نظم اإلدارة البيئية الطوعية وكذلك تسهل على
املسامهني ،والوكاالت التنظيمية احلكومية ،وشركات التأمني ،واملؤسسات املالية عملية تقييم التزام
املؤسسة مبدى حتسني أدائها البيئي والتقليل من املخاطر البيئية.
 تساعد املؤسسات على تنسيق وتبسيط ممارسات اإلدارة البيئية يف إطار متماسك ،وبالتايل تقليل
احلاجة إىل التصاريح واملتطلبات الواردة يف اللوائح الوطنية أو احمللية املختلفة.
 احلصول على شهادة

ISO 14001

يساعد املؤسسات على خفض احلوادث وااللتزامات البيئية،

وزيادة كفاءة العمليات عن طريق إزالة النفايات من عمليات اإلنتاج والتوزيع ،وزيادة الوعي باآلثار
البيئية للعمليات بني مجيع العاملني ،وتقدمي صورة قوية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
 النهج الطوعي لشهادة ISO 14001يعطي املؤسسات املرونة الالزمة لتطوير نظم اإلدارة البيئية اليت
هي مناسبة لعملياهتا ،وخصائصها ،وموقعها ،ومستويات املخاطر عندها.
 التدقيق اخلارجي لنظام اإلدارة البيئية للمؤسسة ومدى اتفاقه مع معايري شهادة

ISO 14001

حيسن

ثقة املستثمرين يف املؤسسة ويعطيها مزايا تنافسية على تلك اليت ال تعتمد أو مل حتصل بعد على
شهادة املوافقة.
 تركيز شهادة

ISO 14001

من خالل مبادئها التوجيهية على منع التلوث يساعد على حفظ أموال

املؤسسات من خالل حتسني الكفاءة وخفض تكاليف الطاقة واملواد والغرامات والعقوبات.
1

Dennis Rondinelli, Gyula Vastag, Panacea, Common Sense, or Just a Label? The Value of ISO 14001
Environmental Management Systems, European Management Journal, Volume 18, No. 5, 2000, p 501.
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من خالل كل النقاط السابقة ،ميكن القول بأن نظام اإلدارة البيئية يدفع باملؤسسات إىل حتقيق التوازن بني
أدائها البيئي واالقتصادي مما حيقق هلا مكاسب بيئية واقتصادية على حد السواء ،حيث تتمثل املكاسب البيئية
يف حتسني األداء البيئي هلذه املؤسسات أما فيما خيص املكاسب االقتصادية فيزيد من تنافسيتها خاصة يف
األسواق اليت تفرض قيودا بيئية مشددة ،ويؤدي كذلك إىل حتقيق وفورات يف تكاليف الطاقة ،املياه واملواد
األولية ،وختفيض تكاليف معاجلة النفايات ،ولكن هذا ال يعين أن نظام اإلدارة البيئية هو نظام ميكن
املؤسسات من القضاء متاما على التلوث وعدم تولد النفايات متاما ،بل هو نظام يسمح للمؤسسات اليت تتبناه
بان ختفض نسب التلوث وتولد النفايات إىل مستويات معيارية منخفضة ،أي مبعىن إجياد عالقة تسمح
باالستفادة من البيئة واستغالهلا دون التأثري على قدرة النظام األيكولوجي على إصالح لاته.
المطلب الثاني :متطلبات نظام اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة ISO14001
تعرض املواصفة الدولية  ISO14001املتطلبات الرئيسية الواجب على املنظمات تنفيذها من اجل حتقيق نظام
شامل ومتكامل لإلدارة البيئية وتتمثل هذه املتطلبات يف العناصر املبينة يف الشكل رقم  04أدناه:
الشكل رقم :04متطلبات نظام اإلدارة البيئية

مراجعة

السياسة
البيئية

التحسني املستمر

اإلدارة

الفحص
واإلجراءات
التصحيحية

التخطيط

التنفيذ
والتشغيل

Source: Ambika zutshi ، Amrik sohal، environmental management system adoption by Australian
organizations reasons، benefits and impediments، working paper، Monash University، faculty of business
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تشرتط املواصفة

ISO14001

لتنفيذ نظام اإلدارة البيئية مخسة متطلبات رئيسية كما هي مبينة يف

الشكل أعاله ،مع ضرورة التزام املنظمة بالتحسني املستمر ،وفيما يلي شرح موجز هلذه املتطلبات الرئيسية.
أوال :السياسة البيئية
تتضمن وضع أساسيات النظام وعالقته مع مجيع مفردات األداء البيئي ،وهذه السياسة تزود اُتاهات
األنظمة باإلحساس وااللتزام حنو البيئة وعمل اهليكل ،من اجل حتقيق األهداف واألغراض ،وعلى اإلدارة العليا
أن تقوم بوضع السياسة البيئية وتتأكد من أهنا:

1

 -1تتالءم مع طبيعة وحجم اآلثار البيئية النامجة عن أنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا.
 -2تشمل االلتزام بالتحسني املستمر واحلد من التلوث.
 -3تشمل االلتزام باالمتثال للقوانني والقرارات واملطالب األخرى اليت ختضع هلا املنظمة.
 -4توفر إطار للعمل لتحقيق ومراجعة األهداف والغايات ،وجيب أن تكون موثقة ومطبقة ومتاحة للعاملني
واجلمهور.
ثانيا :التخطيط
ويضم اخلطوات التالية:

2

أ-الجوانب البيئية
تبدأ عملية التخطيط حبصر وحتديد اجلوانب البيئية بشكل عام ومن مث حتديد اجلوانب البيئية املهمة
اليت من املمكن التحكم فيها والسيطرة عليها وتلك من املميزات اليت ختص هبا املواصفة  ISO14001عن
سواها إل متنحها مرونة يف االختيار والتمييز لتلك األوجه ،كما يتوجب على املنظمة أن حتدث للك احلصر
بصفة دورية وان تتأكد من إن تلك األوجه البيئية قد أخذت باالعتبار عند صياغة الغابات واألهداف البيئية،
ويالحظ بان املواصفة قد ميزت بني اجلوانب البيئية ( )Aspectsوالتأثريات البيئية ) (Impactsأي بني
السبب والنتيجة ،وركزت جهد النظام يف السيطرة على السبب باعتباره األساس.

14001

1

7
2

2014 2

8

8 7
38

الفصل األول :اإلطار النظري للنفايات اإللكترونية واإلدارة البيئية

ب-المتطلبات القانونية وغيرها
تلزم املواصفة  ISO14001املنظمة بوضع وإدامة إجراءات حتدد املتطلبات القانونية وغريها من اليت
ختضع املنظمة هلا واملتعلقة باجلوانب البيئية ألنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا سواء كانت متعلقة بالعمليات
اإلنتاجية أو املنتج  /اخلدمة وجيب أن تتوفر لديها الوسائل اليت متكنها من احلصول على تلك التشريعات
والتعليمات ،فهي ال تطالب املنظمات باالحتفاظ بتلك التشريعات مبواقع العمل وإمنا تطالبها بان تكون قادرة
على الوصول إليها يف احلاالت الضرورية ومن أمثلة تلك املتطلبات:
 -1القوانني البيئية السارية.
 -2الضوابط والتعليمات املعنية بنشاط اإلنتاج.
 -3الضوابط والتعليمات املعنية باملنتجات واخلدمات.
 -4الضوابط والتعليمات اخلاصة بالقضايا البيئية العامة.
 -5اإلرشادات العاملية للحفاظ على البيئة.
ج-الغايات واألهداف:
تلزم املواصفة  ISO 14001املنظمة بوضع وإدامة غايات وأهداف بيئية واضحة وموثقة ومتناغمة مع
السياسة البيئية املعلنة لكل وظيفة ومستوى يف اهليكل التنظيمي ،ويتوجب على املنظمة عند وضع ومراجعة
غاياهتا وأهدافها أن تأخذ باالعتبار القضايا اآلتية:
 -1املتطلبات القانونية وغريها ،اليت التزمت هبا املنظمة.
 -2اجلوانب البيئية املهمة لنشاط املنظمة ومنتجاهتا وخدماهتا.
 -3البدائل واخليارات التكنولوجية املتاحة للمنظمة.
 -4املتطلبات التمويلية والعملياتية للمنظمة.
 -5وجهات نظر لوي املصاحل .
تتناول املواصفة الغايات ) (Objectivesواألهداف ) ،(Targetsفاألوىل عامة وطويلة األمد كتقليل
النفايات ،أما الثانية فمحددة وقصرية األمد كتحديد نسبة معينة خالل فرتة زمنية للوصول لتلك الغاية.
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د-برنامج اإلدارة البيئية
جيب على املنظمة وفقا للمواصفة  ISO14001وضع برنامج لتحقيق الغايات واألهداف البيئية
واحملافظة عليه ،على أن يتضمن اآليت:
 -1حتديد مسؤولية حتقيق الغايات واألهداف عند كل وظيفة ومستوى يف اهليكل التنظيمي.
 -2حتديد الوسائل لتحقيق تلك الغايات واألهداف.
 -3وضع خمطط زمين حمدد لكل ما جيب حتقيقه.
أي إن عليها أن حتدد (ماذا يجب عمله؟ وكيف؟ وبواسطة من؟ ومتى؟) كما يتوجب أن يكون
الربنامج عمليا وموثقا ويعمل على إيصاله لكافة العاملني لديها حىت أولئك غري املسؤولني بصورة مباشرة عن
تنفيذ أيا من مفرداته وغالبا ما يتم الرجوع للربنامج كوسيلة للتحسني والتأكد من الطبيعة العملية للغايات
واألهداف.
ثالثا :التنفيذ والتشغيل:
يستدعي التنفيذ الناجح لنظام اإلدارة البيئية التزاما من قبل مجيع العاملني يف املؤسسة ،وبذلك مل يعد
اقتصار املسؤوليات البيئية على األقسام املتخصصة ،بل أصبحت تدخل ضمن أعمال املؤسسة ككل ،وعليه
جاءت مرحلة التنفيذ والتشغيل باخلطوات التالية:

1

أ -الموارد واالدوار والمسؤوليات:
جيب على اإلدارة العليا للمؤسسة أن تتأكد من توفر املوارد الالزمة لوضع وتنفيذ وحفظ وحتسني نظام
اإلدارة البيئية ،وتتضمن هذه املوارد القوى العاملة واملهارات املتخصصة ،والبنية التحتية والتكنولوجيا واملوارد
التمويلية ،كما حتدد وتوثق األدوار واملسؤوليات والسلطات وتعميمها لتحقيق اإلدارة البيئية الفعالة ،وجيب على
اإلدارة العليا تعيني ممثل أو ممثلني هلا يتولون إىل جانب مسؤولياهتم ،مهام ومسؤوليات أخرى تتمثل فيما يلي:
 السهر على ضمان إنشاء وتنفيذ حفظ نظام اإلدارة البيئية وفقا ملتطلبات املواصفة.
 رفع تقارير عن أداء نظام اإلدارة البيئية لإلدارة العليا من اجل املراجعة كأساس للتطوير والتحسني
املستمر.
1

2011
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ب -التدريب والتوعية
انطالقا من حتديد العاملني الذين يقومون بأعمال قد تنشا عنها آثار بيئية هامة سواء بطريقة مباشرة أو
غري مباشرة ،واليت ينم حتديدها من قبل ،لذا جيب على املؤسسة أن حتدد االحتياجات التدريبية املتعلقة
باجلوانب البيئية ،ووضع برامج خاصة لألعمال لات التأثريات البيئية اخلطرية ضمن برناجمها التدرييب ،إضافة إىل
وضع اإلجراءات الالزمة لزيادة الوعي لدى العاملني باجلوانب التالية:
 أمهية تطبيق السياسة البيئية وبقية متطلبات نظام اإلدارة البيئية.
 التأثريات البيئية اخلطرية احملتملة ألعماهلم ،والفائدة املتوقعة من حتسني األداء البيئي.
 مسؤوليات وأدوار العاملني يف تنفيذ السياسة البيئية واملتطلبات األخرى لنظام اإلدارة البيئية.
 ختصيص األفراد لوي الكفاءات املناسبة واخلربة ،ورفع مهارات أولئك الذين تنتج عن أعماهلم تأثريات
بيئية.
ج-االتصال:
ينبغي على املؤسسة أن تضع اإلجراءات الالزمة اليت توضح االتصاالت الداخلية بني مجيع املستويات
والوظائف املختلفة ،مع االستالم والتوثيق واالستجابة لالتصاالت من جانب املهتمني بشؤون البيئة ،وكذا
األخذ بعني االعتبار وسائل االتصاالت اخلارجية وباألخص فيما يتعلق بالتأثريات البيئية اخلطرية للمؤسسة.
د-توثيق نظام اإلدارة البيئية
تعمل املؤسسة على توثيق معلومات مكتوبة وحمفوظة وللك من اجل وصف السياسة البيئية
واألهداف والغايات ،وصف العناصر األساسية لنظام اإلدارة البيئية وتفاعالهتا ،توضيح الوثائق والسجالت
املطلوبة من طرف املواصفة  ،ISO 14001والوثائق والسجالت احملددة والضرورية لتأكيد فعالية التخطيط
والتشغيل والتحكم يف العمليات اليت هلا عالقة باجلوانب البيئية اهلامة.
هـ-ضبط الوثائق:
على املؤسسة أن تضع اإلجراءات املناسبة لضبط مجيع الوثائق اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية للتأكد من
تواجدها يف األماكن احملددة هلا ومراجعتها بشكل دوري وتعديلها عند الضرورة باإلضافة إىل إمكانية احلصول
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على إصدارات من الوثائق يف املواقع اليت تظهر احلاجة إليها والتأكد من أن الوثائق واضحة ومفهومة وميكن
متييزها.
و-ضبط العمليات:
يعد التحكم وضبط العمليات من املتطلبات األساسية لتنفيذ نظام اإلدارة البيئية ،حيث جيب على
املؤسسة وبعد حتديدها للعمليات واألنشطة اليت ينجم عنها جوانب بيئية خطرية ،واليت ال تنسجم مع
سياساهتا وأهدافها ،القيام بالتخطيط هلذه العمليات للتأكد من إجنازها وفق ظروف حمددة ،من خالل وضع
وتنفيذ إجراءات موثقة تغطي اجلوانب البيئية اخلطرية ،واليت يؤدي غياهبا إىل احنرافات عن السياسة واألهداف
البيئية للمؤسسة ،وخلصت املواصفة  ISO 14001األنشطة اليت ينبغي للمؤسسة ضبطها للتحكم يف
العمليات فيما يلي:
 رقابة أنشطة اإلنتاج ملنع حدوث التلوث واحلفاظ على املوارد.
 رقابة األنشطة اإلدارية لضمان توافق املتطلبات التنظيمية الداخلية واخلارجية ،والتأكد من كفاءهتا
وفعاليتها.
 رقابة األنشطة اإلدارية االسرتاتيجية لالستجابة ألي تغيريات حمتملة يف املتطلبات البيئية.
ز-االستعداد واالستجابة للطوارئ
جيب على املؤسسة أن تنشا إجراءات وحتافظ عليها ،وللك لتعريف احلاالت الطارئة احملتملة اليت
ميكن أن تكون هلا آثارا سلبية على البيئة ،مع كيفية االستجابة الفعلية حلاالت الطوارئ واحلوادث ومنع أو
ختفيف اآلثار البيئية املرافقة هلا ،كما جيب على املؤسسة أن تقوم وبشكل دوري وحيث ما كان للك ضروريا
مبراجعة وتعديل واختبار إجراءات االستعداد للطوارئ واالستجابة هلا وخاصة بعد حدوثها.
رابعا :الفحص واإلجراءات التصحيحية
يتم يف هذه الفقرة الرئيسية القيام بالتأكيد من تطبيق وتشغيل النظام من خالل فحصه واكتشاف
املشكالت احملتملة وتصحيحها ،ويتم للك من خالل اخلطوات اآلتية:

1
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أ -الرصد والقياس:
تلزم املواصفة  ISO14001املنظمة بضرورة وضع وإدامة إجراءات موثقة وعلى أسس نظامية لرصد
وقياس العناصر األساسية لعمليات املنظمة وأنشطتها لات التأثري البيئي املهم يف البيئة فقط ،كما يتوجب
القيام مبعايرة وصيانة أجهزة الرصد واالحتفاظ بالسجالت املوثقة لتلك العملية ،تؤكد املواصفة على ضرورة
وضع إجراءات موثقة وإدامتها خاصة بالتقومي الدوري للمواصفة مع التشريعات والتعليمات البيئية.
ب -عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية:
يتوجب على املنظمة أن تكون جاهزة لتصحيح أي مشكلة تربز ومنع تكرارها مبعاجلة األسباب
الرئيسية لظهورها ،وعليه فاملواصفة  ISO14001تتطلب من املنظمة القيام بوضع إجراءات حتدد مسؤوليات
وصالحيات الكشف عن حاالت عدم املطابقة وإدامتها ،باإلجراءات التصحيحية الالزمة للتخفيف من حدة
التأثريات مع اشرتاط تعادل اإلجراءات التصحيحية مع جسامة املشاكل والتأثريات البيئية ،كما تشرتط املواصفة
ضرورة القيام بتنفيذ وتسجيل أي تغريات يف اإلجراءات املوثقة نتيجة لإلجراءات التصحيحية والوقائية.
ج -السجالت:
تؤكد املواصفة على ضرورة قيام املنظمة بوضع سجالت بيئية خاصة بالتدريب ونتائج التدقيق الدوري
وإدامتها ومراجعة اإلدارة العليا ،على أن تكون تلك السجالت جمازة وحمفوظة بطريقة يسهل الوصول إليها
دون تعرضها للتلف أو الفقدان ،مع حتديد وتسجيل فرتة صالحيتها ،حيث يعد نظام حفظ الوثائق
والسجالت من اخلصائص الرئيسية ألنظمة إدارة البيئة وفقا ملواصفات  ISOلذا توليه املواصفة عناية خاصة
من خالل حتديد شروط التوثيق وآلياته ،والن تلك السجالت متثل أحد أهم األدلة املادية على مطابقة املنظمة
ملتطلبات النظام عند القيام بججراءات التدقيق (.)Auditing
د -تدقيق نظام اإلدارة البيئية:
يعد تدقيق نظام اإلدارة البيئية عملية حتقق منطية يقوم هبا فريق تدقيق داخلي أم خارجي ،تستهدف
التقومي املوضوعي للنظام ومدى مطابقته ملتطلبات املواصفة  ISO 14001من خالل األدلة املوثقة واملشاهدة،
وإبالغ اإلدارة العليا بنتائج للك التدقيق ،وعليه فاملواصفة  ISO14001تلزم املنظمة بضرورة وضع صيانة
برامج وإجراءات دورية لتدقيق النظام بغرض التأكد من مدى مطابقته ملتطلبات املواصفة وتنفيذ وإدامته هلا
على أكمل وجه ،على أن ترفع لإلدارة العليا تقارير تبني نتائج للك التدقيق مع التأكد على ضرورة اعتماد
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برامج التدقيق وجداوهلا الزمنية على أمهية البيئية للنشاط املعين ونتائج التدقيقات السابقة ،ومع وجوب تغطية
تلك اإلجراءات لنطاق ،وتكرار ،ومنهج ،التدقيق ومسؤولياته ومتطلباته الالزمة ،حىت تتصف تلك اإلجراءات
بالشمول ،على أن يتم تسجيل تلك اإلجراءات كافة بوثائق معدة هلذا الغرض.
خامسا :مراجعة اإلدارة
جيب على اإلدارة العليا مراجعة نظام اإلدارة البيئية للمنظمة ،على فرتات خمطط هلا ،لضمان استمرار
مالءمته هلا ،وكفاءته وفعاليته ،وجيب أن تتضمن عملية مراجعة اإلدارة تقييم فرص التحسني واحلاجة إىل
التغيريات الالزمة يف نظام اإلدارة البيئية ،مبا يف للك السياسة البيئية والغايات واألهداف البيئية ،وجيب كذلك
على املنظمة االحتفاظ بسجالت املراجعة الدورية.
وجيب أيضا أن تتضمن مدخالت عملية مراجعة اإلدارة للنظام ما يلي:

1

 نتائج التدقيق الداخلي وتقييم االمتثال للمتطلبات القانونية واملتطلبات األخرى اليت تلتزم هبا املنظمة.
 حمتوى االتصاالت مع األطراف املعنية اخلارجية ،مبا يف للك الشكاوى.
 األداء البيئي للمنظمة.
 األهداف والغايات اليت مت حتقيقها.
 وضع اإلجراءات التصحيحية والوقائية.
 إجراءات متابعة أعمال املراجعات السابقة.
 مدى التكيف مع الظروف املتغرية ،مبا يف للك مبا يف للك التطورات يف املتطلبات القانونية
واملتطلبات األخرى املتعلقة اجلوانب البيئية.
 توصيات للتحسني املستمر.
وجيب أن تتضمن املخرجات من مراجعات اإلدارة ،القرارات واإلجراءات املتصلة بالتغريات املمكنة يف السياسة
البيئية واألهداف والغايات والعناصر األخرى لنظام اإلدارة البيئية ،مبا يتفق مع االلتزام بالتحسني املستمر.
من خالل كل ما سبق لكره ميكننا القول أن أساس بناء نظام اإلدارة البيئية داخل أي مؤسسة يقوم
على حتقيق جمموعة من املتطلبات الرئيسية والفرعية ،واليت من أمهها تبين سياسة بيئية واضحة ومفهومة حتدد
السبل الكفيلة بتحقيق األهداف والغايات ،إضافة إىل حتديد اجلوانب البيئية ألنشطة للمؤسسة واليت هلا أثر
1

ISO 14001:2004, environmental management systems requirements with guidance for use, bureau of
Indian standards, 2005, p 9.

44

الفصل األول :اإلطار النظري للنفايات اإللكترونية واإلدارة البيئية

على البيئة الطبيعية من خالل عملية التخطيط ،مث تأيت مرحلة تنفيذ وتشغيل هذا النظام باإلضافة إىل الفحص
لكل مكوناته هذا للت أكد من التنفيذ السليم والصحيح له وكذا حتديد االختالالت إن وجدت وأخريا املراجعة
اإلدارية ،لكن ُتدر اإلشارة هنا إىل أن كل هذه املتطلبات واملراحل جيب أن تتسم أو تتصف بالتحسني
املستمر والذي يعترب مبثابة عملية تعزيز نظام اإلدارة البيئية من خالل حتقيق التحسينات يف األداء البيئي
اإلمجايل وهذا مبا يتناسب مع السياسة البيئية للمؤسسة.

المطلب الثالث :اإلدارة البيئية المتكاملة
إن محاية البيئة هي مسؤولية مشرتكة ال تتحملها املؤسسات االقتصادية فقط بل جيب على الدول
واحلكومات وضع أهداف حمددة للحفاظ على البيئة وترشيد استهالك مواردها مبا يتناسب وخصوصية هذه
املوارد ،حبيث توضع هذه األهداف مبشاركة كل األطراف سواء احلكومية أو غري احلكومية.
 :1-3مفهوم اإلدارة البيئية المتكاملة:
برز مفهوم اإلدارة البيئية املتكاملة كبديل للنهج القطاعي التقليدي خصوصا يف طريقة تعامله مع
املشاكل البيئية ،والذي ساد حىت سبعينيات القرن املاضي مما أدى إىل إجراءات غري فعالة وغري ناجعة ،واليت
سامهت يف خلق العديد من املشاكل البيئية اجلديدة ،ويرجع للك أساسا إىل العديد من الصعوبات خاصة يف
عدم التنسيق بني السياسات ،يف حني هتدف اإلدارة البيئية املتكاملة يف التوفيق بني أهداف التنمية االقتصادية
واالجتماعية مع احلفاظ على جودة البيئة والوظائف اإليكولوجية ،من خالل اعتماد جمموعة من السياسات
والتدابري ،وبالتايل فان اإلدارة البيئية املتكاملة هتدف لتحقيق التوازن بني القوى االجتماعية واالقتصادية
والتكنولوجية والبيئية يف عمليات ختصيص املوارد من أجل حتقيق التنمية املستدامة واحملافظة القصوى على
إمكانية التطور للمحيط البيئي.

1

تعرف اإلدارة البيئية املتكاملة بأهنا نسق إداري متكامل يتحقق من خالل التزام مستويات اإلدارة
العليا ومتخذي القرار التنموي و السياسي ،واقتناعهم الكامل بتطبيقه للوصول بالدولة إىل التنمية املستدامة
لكافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية ،وتتحقق اإلدارة البيئية املتكاملة من خالل التعرف الصحيح على
املوارد املتاحة والتخطيط السليم الستغالهلا مع الرتشيد يف استهالك املوارد الطبيعية للدولة واحلفاظ على صحة
1

Paula Antunes, Rui Santos, analysis integrated environmental management of the oceans,
Ecological Economics journal, volume 31, Published by Elsevier Ltd, 1999, p 215.
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أفراد اجملتمع  ،كما حتقق هذه اإلدارة اإلنتاج األنظف واحلد من التلوث الناتج عن النشاطات الصناعية و
الزراعية و السياحية والتجارية واخلدمية مبا يضمن رفاهة األجيال احلالية واملستقبلية.

1

وعليه ميكن القول إن اإلدارة البيئية املتكاملة هي عبارة عن فلسفة إدارية حديثة تتداخل من خالهلا
األهداف والسياسات االقتصادية للدولة مع تلك املتعلقة باحلفاظ على البيئة ،وهذا من خالل وضع نظام
إداري بيئي متكامل وشامل ال يبحث فقط عن املستوى اجليد لألداء االقتصادي الكلي ،بل يسعى دوما حنو
حتقيق التنمية املستدامة من خالل التحسني املستمر لكل أبعادها على مستوى الدولة.
 :2-3تحديات تطبيق نظام اإلدارة البيئية المتكاملة في الصناعة العربية
بالرغم من اخلطوات اجلادة اليت تتخذها العديد من الدول العربية من دعم وحفز للصناعات املختلفة
بتبين نظم اإلدارة البيئية املتكاملة اليت تدعم الوصول إىل اإلنتاج الذي ميكن تصديره إىل اخلارج وحيافظ على
البيئة الطبيعية من التدهور ،إال أن حتقيق للك مازال جيابه الكثري من التحديات واليت ميكن إمجاهلا يف النقاط
التالية:

2

 األجهزة البيئية العربية يف الكثري من الدول العربية الزالت اقل نفولا على املستوى السياسي من
الوزارات اإلنتاجية واخلدمية املتأصلة يف احلكم ،فاألجهزة البيئية حىت لو كانت على مستوى الوزارة
الزالت حديثة العمل يف اجلهاز احلكومي ،وحاجة هذه الدول إىل نظام معلومات على املستوى
اإلقليمي والذي يساعد الصناعات على معرفة االنبعاثات القياسية من خطوط التصنيع وطرق
التصنيع األنظف واملدخالت اإلنتاجية املساعدة الختال القرار بواسطة القيادات الصناعية.
 املخصصات املالية من احلكومات ألجهزة محاية البيئة من اقل خمصصات الوزارات كما أهنا وزارة
تنسيقية مما يضعف قدرهتا على تنفيذ القانون مع الوزارات األخرى اليت تقوم هي بتنفيذ اإلدماج
البيئي كما ترى ووفقا مليزانياهتا وأولويات عملها.
 الدول العربية دول مستوردة لتقنيات التصنيع اليت قد ال تكون على املستوى املطلوب من التحكم يف
امللوثات الناُتة عن العمليات الصناعية واليت حتتفظ الدول الصناعية املصدرة لنفسها بالتقنيات
اإلنتاجية النظيفة ملا قد أنفقته هذه الدول يف تطوير وحتسني أداء هذه الصناعات.
2005
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 بعض الدول العربية ال تتمتع بوجود القوى البشرية اليت تستطيع عمل التغيريات التقنية اليت ُتعل
خطوط اإلنتاج أكثر كفاءة يف اإلنتاج واقل هدرا للمواد اخلام ومدخالت الصناعة ،باإلضافة اىل
غياب اإلرادة السياسية احلقيقية لدى بعض القيادات العربية بشأن أمهية احلفاظ البيئة فال يزال الكثري
منهم يعترب أن القضايا البيئية ترف ال تقدر عليه الدول النامية وال تستطيع حتقيقه إال الدول الصناعية
لات االقتصاد القوي.
 القوانني البيئية يف دول املنطقة العربية الزالت حتتاج إىل املزيد من التطوير لتتناسب ومتطلبات التصنيع
األنظف ،كما مل تضع احملددات امللزمة إلدماج املواصفات البيئية يف املواصفات القياسية للمنتجات
املختلفة.
 نقص أو عدم دراية املستهلكني بأمهية شراء املنتجات الصديقة للبيئة ومدى التأثري االقتصادي
واالجتماعي العائد عليهم نتيجة تصنيع منتجات تسبب التلوث البيئي إثناء تصنيعها أو هبا مواد
خطرة أو مغلفة مبواد غري قابلة للتدوير مما ال خيلق الدافع اجلاد لدى العديد من الصناعات للعمل
على تغيري أمناط إنتاجها.
 الصناعات الصغرية واملتوسطة ال تتمتع بالقدرة املالية لعمل التطويرات الالزمة لتحقيق اإلنتاج
األنظف.
 عدم اهتمام الكثري من املؤسسات الصناعية بتدريب القوى العاملة لديها على السلوك البيئي السليم
وتبين نظم احلماية الشخصية واحلفاظ على بيئة العمل خوفا من مطالبة العاملني بتوفري سبل احلماية
واليت تعتربها القيادات الصناعية خطا تكلفة إضافية ال مردود هلا.
من خالل ما سبق ميكن القول إن جل دول العامل العريب تعاين العديد من املشاكل واملعوقات اليت
حتول دون تبين الصناعة العربية لنظام اإلدارة البيئية ،واملتمثلة أساسا يف عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى
املستويات العليا بقضايا البيئة ،باإلضافة إىل االعتماد الكلي للصناعات العربية على اخلارج يف جمال
التكنولوجيا وحتديث خطوط إنتاجها ،مما يعقد وجيعل تبين نظام اإلدارة البيئية املتكاملة امر مكلف جدا هلاته
الدول وصناعاهتا.
وكذا الوضع غري املستقر ملعظم دول العامل العريب حيث أن معظم هاته الدول تعاين من عدم
االستقرار األمين ،وما له من تأثري على كل اجلوانب سواء االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية وكذا الطابع
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املميز القتصاديات معظم الدول العربية واليت تعترب اقتصادات ريعية تعتمد بالدرجة األوىل على الصناعة
االستخراجية واملتمثلة يف النفط.
 :3-3اآلليات المؤسسية لإلدارة البيئية المتكاملة في المنشاة الصناعية
إن إدارة البيئة يف املنشاة الصناعية عن طريق إدارة متخصصة تتمتع بقدر كاف من االستقالل وتعمل
يف إطار اهليكل التنظيمي للمنشاة ،يؤدي إىل زيادة التنسيق فيما بني املنشاة واجلهات التنفيذية من اجل دمج
االعتبارات البيئية املالئمة يف العمليات الصناعية ،ومعاجلة مشاكل محاية البيئة وسالمة العاملني على حنو
أفضل ،ويقرتح أن تنحصر السياسة البيئية لإلدارة املقرتحة يف أربعة أنشطة رئيسية يتم تنفيذها على مراحل على
النحو التايل:

1

 مراجعة األوضاع البيئية احلالية واإلشراف على تنفيذ إجراءات تصحيحية جديدة ملعاجلة واحلد من
مصادر التلوث يف الوحدات اإلنتاجية ولتحقيق االلتزام بالقوانني واللوائح البيئية.
 تنفيذ اإلجراءات الوقائية يف إطار خطة شاملة لإلنتاج األنظف ،وإدخال ضوابط جديدة للحد من
التلوث بججراءات قليلة أو عدمية التكلفة داخل املنشاة وتشجيع استخدام اخلامات غري املسببة
للتلوث ،وإدخال تعديالت على املعدات وعلى تصميم املنتج هبدف احلد من انبعاث امللوثات.
 زيادة الوعي البيئي لدى العمال ،وتقدمي حوافز لتشجيع املبادرات الطوعية ملكافحة التلوث وتعزيز
مشاركة اجملتمع احمللي واإلعالم باإلجراءات املتخذة حنو تنفيذ مشروعات اإلنتاج األنظف.
 ترشيد استخدام املوارد وللك من خالل استخدام التقنيات احلديثة.
تسعى املؤسسات حاليا للوصول إىل مستوى جيد لألداء البيئي ،وللك من خالل حتكم أفضل يف
التأثريات اليت قد حتدثها نشاطاهتا على البيئة معتمدا يف للك على نظام لإلدارة البيئية املتكاملة ،الذي يعتمد
على فحص ومراجعة األوضاع البيئة احلالية من اجل تنفيذ اإلجراءات التصحيحية هلذه األوضاع عن طريق
إدخال ضوابط جديدة للحد من التلوث واعتماد تكنولوجيات اكثر صداقة للبيئة ،وقد ظهرت هذه
االنشغاالت واملساعي وتنامت يف ظل التزايد املستمر للضغوطات (الرمسية وغري الرمسية) املفروضة عليها من
طرف اجملتمع ،واملتعلقة خاصة باحلفاظ على البيئة

1

املرجع نفسه ،ص .234
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خالصة الفصل
مت التطرق يف هذا الفصل إىل اإلطار املفاهيمي للنفايات اإللكرتونية ،من خالل اإلحاطة بكل
اجلوانب اخلاصة هبذا النوع من النفايات ،ابتداءً من مفهومها ومكوناهتا وانتهاء بآثارها سواء على البيئة أو على

الصحة البشرية ،هذا كله يف املبحث األول ،يف حني مت التطرق يف املبحث الثاين إىل نظام اإلدارة البيئية
حسب املواصفة العاملية الصادرة عن املنظمة العاملية للتقييس ،من خالل توضيح مفهوم نظام اإلدارة البيئية

واملتطلبات ،الالزم التقيد هبا من قبل الشركات واملؤسسات للحصول على شهادة املطابقة ،واليت تعين تبين هذه
الشركات هلذا النظام ،باإلضافة إىل توضيح املزايا والفوائد املتأتية من تبين هذا النظام على األداء االقتصادي
والبيئي للشركات.
من خالل ما مت تناوله يف هذا الفصل ،ميكن القول أن النفايات اإللكرتونية ،واملتمثلة بصفة عامة يف
خمتلف األجهزة اإللكرتونية والكهربائية منتهية الصالحية واليت إنتهى عمرها االفرتاضي ،حيث تعترب أحد أخطر
أنواع النفايات سواء على مستوى البيئة الطبيعية أو على الصحة اإلنسانية ،نظرا ملا حتتويه هذه النفايات من
مواد ومركبات كيميائية شديدة السمية ،خاصة إلا مت التعامل معها على أساس أهنا نفايات عادية كالنفايات
املنزلية ومت التخلص منها بالطرق العادية واملتمثلة يف الرمي يف مكبات النفايات أو يف البيئة الطبيعية ،حيث
أضحت معدالت النفايات اإللكرتونية األسرع واألكثر منوا يف العامل ،وساعدها يف للك التطور التكنولوجي
املتسارع بوترية مطردة إضافة إىل إحنسار العمر االفرتاضي هلذه األجهزة اإللكرتونية ،فجهاز احلاسوب مثال
تقلص عمره االفرتاضي حبيث ال يتعدى حاليا السنتني.
لذا كان لزاما على كل من الشركات املنتجة هلذه األجهزة اإللكرتونية واحلكومات إعادة النظر يف طرق
التعامل مع هكذا نفايات من خالل اختال العديد من اإلجراءات وإتباع السبل املالئمة لذلك ،واليت من
ضمنها تبين نظم اإلدارة البيئية اليت تعترب من أحسن األنظمة اهلادفة إىل تقليص الفجوة بني االقتصاد من جهة
والبيئة الطبيعية من جهة ثانية ،واليت تساعد أيضا على إجياد السبل الكفيلة لإلدارة السليمة للنفايات
اإللكرتونية وجعلها موردا عوضا عن كوهنا جمرد نفاية ،لذا سنتطرق يف الفصل الثاين إىل أهم اسرتاتيجيات
اإلدارة البيئية وعالقتها بجدارة النفايات اإللكرتونية من خالل توضيح مرتكزات هذه االسرتاتيجيات.
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تمهيد
إن تولد النفايات بصفة عامة والنفايات اإللكرتونية بصفة خاصة ال يكون فقط من املستهلك عندما
يرمي هذه الفضالت أو املنتجات املستغىن عنها ،ولكن يكون على شكل حلقة تبدأ من استخراج املواد األولية
لعملية التصنيع ،ومث عملية النقل ،وعملية املعاجلة ،وتليها التصنيع األويل (جتهيز املادة األولية للصناعة) ،ووصوال
إىل عملية التصنيع واالستعمال النهائي ،لذا فان اإلدارة السليمة هلذه النفايات جيب أن تأخذ يف احلسبان مجيع
مراحل هذه احللقة حىت تكون هذه اإلدارة ناجعة بيئيا واقتصاديا.
حيث تكون هناك إدارة استباقية (أسلوب بداية األنبوب) واليت هلا اسرتاتيجياهتا الوقائية اخلاصة هبا،
وإدارة بعدية (أسلوب هناية األنبوب) واليت هلا أيضا اسرتاتيجياهتا العالجية ،وهذا ما سنتناوله يف هذا الفصل
حبيث سنستعرض يف املبحث األول أهم اسرتاتيجيات اإلدارة البيئية ،ويف املبحث الثاين اإلدارة املتكاملة للنفايات
اإللكرتونية ،مع الرتكيز على النموذج السويسري يف إدارة النفايات اإللكرتونية.
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المبحث األول :استراتيجيات اإلدارة البيئية
إن اهلدف األساسي من تبين املنظمات لنظام اإلدارة البيئية هو حماولة إجياد احللول املناسبة للمشكالت
البيئية العديدة واملعقدة اليت أصبحت تؤرق الكثري من دول العامل ،وكذلك إجياد نقطة التوافق بني األنشطة
االقتصادية واستمراريتها من جهة ومحاية البيئة من جهة ثانية ،حيث يرتكز هذا النظام على جمموعة من السياسات
واالسرتاتيجيات اليت من خالهلا يتم حتقيق هذا التوافق ،لذا سنتطرق يف هذا املبحث إىل ثالث اسرتاتيجيات
بيئية هامة واملتمثلة يف اسرتاتيجية تقييم دورة احلياة واسرتاتيجية اإلنتاج األنظف وأخريا اسرتاتيجية إعادة التدوير.

المطلب األول :استراتيجية تقييم دورة حياة المنتج

Life cycle assessment

تعد اسرتاتيجية تقييم دورة حياة املنتج من أهم االسرتاتيجيات املتبعة يف تتبع وتقييم التأثريات البيئية للمنتجات،
وتنبع أمهية هذه االسرتاتيجية يف أهنا تتناول مرحلة ما قبل اإلنتاج وما بعد اإلنتاج فضال عن مرحلة اإلنتاج.
-1مفهوم دورة حياة المنتج
إن مفهوم دورة حياة املنتج عموما يشري إىل وقت املنتج بدءا من بناء مفهوم املنتج يف مرحلة البحث
والتطوير والتصميم إىل مرحلة التخلص منه.

1

وتعرف أيضا دورة حياة املنتج على أهنا :الفرتة الزمنية اليت تنقضي من وقت البدء يف نشاطات البحث
والتطوير والتصميم إىل وقت تسلم املنتج للمستهلك النهائي وتطول أو تقصر هذه الفرتة وفقا لنوع املنتج
والصناعة.

2

ويقصد بدورة حياة املنتج بأهنا تلك املراحل اليت مير هبا املنتج من نقطة تصور املنتج كفكرة مطروحة
للدراسة والتقييم حىت انتهاء حياة املنتج وسحبه من السوق والتوقف عن إنتاجه ،ويرى البعض أن دورة حياة
املنتج تشتمل على ثالث مراحل رئيسية هي:

3

 مرحلة البحث والتطوير :حيث يتم ختطيط املنتج وتصميم وظائفه املتوقع أن حيققها ،ويف هذه املرحلة
يعد تصميم أويل ،يليه تصميم تفصيلي دقيق يتم اختباره للتأكد من حتقيقه للوظائف احملددة مسبقا.
1

116

2014 36

.93

2

2
3

112

2013 35

185
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 مرحلة اإلنتاج :فبعد إجراء االختبارات يف املرحلة السابقة وتصميم وهندسة عمليات التشغيل أو اإلنتاج
يبدأ اإلنتاج النهائي بكميات كبرية والبيع للزبائن.
 مرحلة خدمة ما بعد البيع والتخلي عن املنتج بتكوين أو تطوير منتج جديد.
إن كل التعاريف السابقة لدورة حياة املنتج تشري إىل عموم دورة احلياة الكاملة للمنتج ،ولكن يف احلقيقة
إن لكل منتج دورة حياة ختتلف من منظور إىل آخر أو حبسب وجهات نظر السوق واملنتج والزبون ،فمثال دورة
حياة املنتج من وجهة النظر اإلنتاجية ختتلف عن تلك املراحل من وجهة النظر التسويقية ،وكذلك بالنسبة لوجهة
نظر الزبون وهي كالتايل:

1

الم ْنتج (داخل الشركة) :إن دورة حياة املنتج حسب هذا املنظور هي عبارة عن الزمن
من وجهة نظر ُ

من بداية البحث والتطوير إىل النقطة اليت يتم فيها التخلص النهائي من املنتج وختتلف هذه الفرتة حبسب طبيعة

الصناعة واملنتج ،وغالبا ما تتضمن مراحل دورة حياة املنتج مرحلة البحث والتطوير ،مرحلة تصميم املنتج متضمنة
تصميم النموذج واالختبار ،ومرحلة التصنيع والفحص والتعبئة والتخزين ،ومرحلة الرتويج والتوزيع ،وأخريا مرحلة
البيع وخدمة الزبون.
من وجهة النظر التسويقية :هي عبارة عن تعاقب األطوار يف حياة املنتج يف السوق من تقدمي املنتج
والنمو يف املبيعات والنضوج ومن مث التدهور واالضمحالل وبعض املنتجات تظل فرتة طويلة يف األسواق إىل إن
تصل إىل مرحلة التدهور بينما البعض له دورة حياة أسرع وتتداخل هذه املراحل مع مرحلة إنتاج املنتج.
من وجهة نظر الزبون :وتتكون دورة حياة املنتج وفقا لوجهة نظر الزبون من مرحلة االستحواذ أو الشراء
ومرحلة التشغيل ومرحلة الصيانة وأخريا مرحلة التخلي عن املنتج أو استبداله ،حيث أن دورة احلياة تبعا هلذه
الرؤية متثل مرحلة قابلية املنتج لالستهالك ،أي املدة الزمنية اليت خيدم فيها املنتج متطلبات الزبون ،وهي متثل دورة
خدمات ما بعد البيع والتخلص من املنتج ،وهبذا فإهنا تتداخل مع دورة حياة تصنيع املنتج.
إن مجيع هذه التعاريف وإن كانت ختتلف يف ألفاظها ومعانيها فإهنا تشرتك مجيعها يف أن دورة حياة
املنتج هي الفرتة الزمنية اليت مير هبا املنتج ابتداء من مرحلة التصميم األويل إىل مرحلة التخلص منه ،لذا ميكننا
القول إن الدورة الكاملة حلياة املنتج هي املدة الزمنية املكونة من املراحل اليت مير هبا املنتج داخل الشركة من
التصميم االبتدائي إىل مرحلة البيع ،وجمموعة املراحل اليت حيقق فيها هذا املنتج متطلبات الزبون النهائي ابتداء
من مرحلة االستحواذ وصوال إىل مرحلة ما بعد التخلص النهائي من املنتج من طرف الزبون.
 1صالح الشعباني ،على اليامور ،مرجع سابق ،ص ص 203-200
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-2ماهية تقييم دورة حياة المنتج:
لقد عرف برنامج األمم املتحدة للبيئة  UNEPاسرتاتيجية تقييم دورة حياة املنتج على أهنا منهجية
تقييم شاملة للسلع واخلدمات ،واليت تنظر يف الدورة الكاملة هلذه السلع واخلدمات من املهد إىل اللحد (أي من
شراء املواد اخلام إىل اإلنتاج واالستخدام ووصوال إىل التخلص منها) ،حيث تعترب أحد األدوات القيمة اليت
تساعد يف توثيق االعتبارات البيئية اليت حتتاج إىل أن تكون جزءا من عملية اختاذ القرار حنو االستدامة.

1

تعرف املواصفة  ISO 14040اسرتاتيجية تقييم دورة حياة املنتج بأهنا عبارة عن جتميع وتقييم
املدخالت واملخرجات واآلثار البيئية احملتملة للمنتجات خالل دورة حياهتا ،وبالتايل هي أداة لتحليل العبء
البيئي للمنتجات عرب مجيع مراحل دورة حياهتا بدءا من استخراج املواد األولية ومرورا بإنتاج املواد اليت تدخل يف
صناعة املنتج أو بعض أجزاء املنتج ووصوال إىل مرحلة ما بعد ختلص املستهلك النهائي من املنتج وهو ما يطلق
عليه مبقاربة "من المهد إلى اللحد ،حيث يتضمن العبء البيئي مجيع أنواع التأثريات البيئية مبا يف ذلك
استخراج األنواع املختلفة من املواد األولية ،وكذلك انبعاثات املواد اخلطرة ،وحجم استغالل األراضي ...اخل،
حيث أن مقاربة " من المهد إلى اللحد" هي عبارة عن مقاربة شاملة تأخذ بعني االعتبار مجيع اآلثار البيئية
يف إطار واحد ،أينما؟ ومتى وقعت هذه اآلثار؟ أو سوف تحدث ،وميكن تعريف مقاربة " من المهد إلى
اللحد" على أهنا املقاربة اليت تبدأ من استخراج املواد األولية من األرض ،وتستمر خالل مراحل تصنيع وتطوير
املنتجات داخل املصانع ،وتنتهي عندما تعود كل هذه املواد إىل األرض.
توجد العديد من األسباب الرئيسية اليت جعلت اسرتاتيجية حتليل دورة حياة املنتج تعتمد على هذه
املقاربة بشكل رئيسي واليت نذكر منها ما يلي ،هو أن مقاربة "من المهد إلى اللحد" تعاجل أو تتجنب مشكلة
ترحيل أو حتويل املشاكل البيئية أو جزء منها إىل مرحلة أخرى من مراحل دورة حياة املنتج ،مبعىن آخر إن صناعة
السيارة من األملنيوم بدال من الفوالذ يساعد يف ختفيض استهالك الوقود وبالتايل تقليل التلوث الناجم عن عوادم
السيارات ،ولكن إنتاج األملنيوم يتطلب املزيد من الطاقة أكثر من الفوالذ وبالتايل نالحظ انه مت ترحيل املشكلة
البيئية املتمثلة يف االستهالك الكبري للطاقة من مرحلة إىل مرحلة أخرى من دورة حياة السيارة ،وعلى هذا ال بد

1

Chalita Liamsanguan & other, LCA: A decision support tool for environmental assessment of MSW
management systems, Journal of Environmental Management, Published by Elsevier, volume 87, 2008, p
132.
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من أن تؤخذ مجيع هذه العوامل بعني االعتبار حىت ميكننا احلكم على أن السيارة املصنوعة من األملنيوم هي حقا
أكثر صداقة للبيئة من نظريهتا املصنوعة من الفوالذ.

1

هناك من يعرف تقييم دورة احلياة بأهنا أداة تستعمل من اجل التصميم الصديق للبيئة لألجهزة اإللكرتونية
وختفيض مشاكل النفايات اإللكرتونية ،حيث جيب إعطاء أمهية أكثر لالعتبارات البيئية واالقتصادية عند تصميم
األجهزة اإللكرتونية.

2

حيث يعرف التصميم البيئي للمنتج ( Eco-designالتصميم األخضر ،التصميم الصديق للبيئة)
بأنه:
هو عملية الرتكيب ،املزج والتوليف ،اليت يكتسب فيها املنتج صفات مميزة ،حيث جيب األخذ يف االعتبار البعد
البيئي ،التكلفة ،األداء ،قابلية التصنيع ،السالمة ،وتوقعات املستهلكني ،والنقطة األساسية يف التصميم البيئي
هو الربط وبأقل خسارة ما بني األهداف البيئية ،وكل من أداء املنتج ومنفعته االستعمالية والوظيفية.

3

إذن من خالل التعريفات السابقة نستنتج أن اسرتاتيجية تقييم دورة حياة املنتج هي اسرتاتيجية تعتمد
بشكل أساسي على مقاربة من المهد إلى اللحد يف حتديد وتقييم كل اآلثار البيئية املرتبطة باملنتج خالل الدورة
الكاملة حلياته ،وذلك من اجل حتديد حجم هذه اآلثار ومىت تنشا هذه األخرية (يف أي مرحلة من مراحل دورة
حياة املنتج) ،بغية التوصل إىل معرفة احللول العملية اليت تساعد يف ختفيض هذه اآلثار ،واخلروج بنتائج تساعد
يف التصميم البيئي للمنتجات ،وعملية اختاذ القرار السليم.
-3متطلبات استراتيجية تقييم دورة حياة المنتج حسب المواصفة  ISO14040إصدار 2006
حسب املواصفة  ISO 14040إصدار  2006فان اسرتاتيجية تقييم دورة احلياة تتألف من أربع مراحل
رئيسية هي:

4

 حتديد هدف ونطاق الدراسة.
 جرد خمزون دورة احلياة.
1

Jeroen B. Guinée & other, Handbook on Life Cycle Assessment Operational Guide to the ISO Standards,
Kluwer Academic Publishers, New York, volume 7, 2004, p p 5, 6.
2
Peeranart Kiddee & other, Electronic waste management approaches: An overview, Journal of Waste
Management, Published by Elsevier, volume 33, 2013, p 1241.
3

2012

93
4

J.F. Sanz Requena & other, Life Cycle Assessment (LCA) of the biofuel production process from
sunflower oil, rapeseed oil and soybean oil, journal of Fuel Processing Technology, Published by Elsevier,
2010, p 3.
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 تقييم أثر دورة احلياة.
 تفسري النتائج.
إن متطلبات اسرتاتيجية تقييم دورة حياة املنتج هي عبارة عن أربعة مراحل مرتبطة ومتكاملة فيما بينها
كما هو موضح يف الشكل التايل:
الشكل رقم  :05مراحل تقييم دورة الحياة حسب المواصفة  ISO14040إصدار 2006

تحديد نطاق وهدف

التفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـير

الدراسة

تحليل المخزون

تقييم اآلثار

Source: Poritosh Roy & other, a review of life cycle assessment (LCA) on some food products,

وفيما يلي شرح لكل مرحلة:

Journal of Food Engineering, Published by Elsevier, volume 90, 2009, p 2.
1

أوال :تحديد هدف ونطاق الدراسة:
تعترب هذه املرحلة من أهم مراحل اسرتاتيجية تقييم دورة احلياة ،وهذا الن جممل الدراسة اليت سيتم
القيام هبا تعتمد بشكل رئيسي على ما يتم وضعه يف هذه املرحلة من بيانات وافرتاضات وقيم.
يتم يف هذه املرحلة حتديد الغرض من الدراسة وكذا الوحدات الوظيفية وحدود النظام ومصادر ومتطلبات
جودة البيانات وكذا املنتج املتوقع من الدراسة ،حبيث يتمثل حدود النظام يف وضع خمطط عام يشمل التدفق
الكلي للمدخالت واملخرجات ومجيع العمليات اليت تدخل يف دورة حياة املنتج ،أما الوحدة الوظيفية فهي تعين

Poritosh Roy& and other, op cit, , p p 2-3

1
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توفري وحدة مرجعية الستعماهلا يف عملية تسوية بيانات جرد خمزون دورة احلياة ،ويعتمد حتديد هذه الوحدة
املرجعية بشكل كبري على أصناف التأثريات البيئية.
ثانيا :جرد مخزون دورة الحياة
هذه املرحلة هي أكثر املراحل استهالكا للوقت مقارنة مع باقي املراحل األخرى من اسرتاتيجية تقييم
دورة حياة املنتج ،نظرا للعمل املكثف ويرجع ذلك أساسا إىل عملية مجع البيانات ،حبيث يتم يف هذه املرحلة
القيام بعملية جتميع مفصل جلميع املدخالت واملتمثلة يف (املواد اخلام ،الطاقة سواء متجددة أو غري متجددة،
املياه) وكذلك جلميع املخرجات واملتمثلة أيضا يف (االنبعاثات يف اهلواء واملاء والرتبة ،النفايات) يف كل مرحلة من
مراحل دورة حياة املنتج.
وميكن أن تكون عملية مجع البيانات اقل استهالكا للوقت إذا توافرت قاعدة بيانات جيدة ،حيث تتوفر
اآلن العديد من الربجميات اخلاصة بتقييم دورة حياة املنتج واليت تضمن قاعدة بيانات هامة عن هذه االسرتاتيجية.
ثالثا :تقييم اآلثار البيئية
هتدف مرحلة تقييم األثر إىل فهم وتقييم التأثريات البيئية على أساس مرحلة حتليل جرد املخزون ،وذلك
يف إطار هدف ونطاق الدراسة ،ويف هذه املرحلة يتم إسناد نتائج جرد خمزون دورة احلياة إىل أصناف خمتلفة من
التأثري ،معتمدة يف ذلك على األنواع املتوقعة من التأثريات على البيئة.
وتتكون مرحلة تقييم األثر يف تقييم دورة احلياة عموما من العناصر التالية:
 التصنيف  :classificationهي عملية مهمة تتمثل يف التجميع األويل لبيانات جرد خمزون دورة
احلياة إىل جمموعات تأثري مشرتكة.
 التوصيف  :characterizationهو تقييم حلجم اآلثار احملتملة لكل تدفق من تدفقات املخزون
إىل األثر البيئي املناظر له ،على سبيل املثال :منذجة التأثري احملتمل لغاز ثاين أكسيد الكربون على ظاهرة
االحتباس احلراري ،وهي تعترب وسيلة للمقارنة املباشرة لنتائج جرد خمزون دورة احلياة داخل كل فئة.
 المعايرة  :normalizationهي قاعدة املقارنة لألمناط املختلفة من اآلثار البيئية.
 التقييم  :valuationهي عملية تقييم األمهية النسبية لألعباء البيئية احملددة يف كل من التصنيف،
التوصيف واملعايرة عن طريق تعيني أوزاهنا النسبية لكل فئة من فئات اآلثار حسب األمهية ومستوى
الضرر أو الرفق بالبيئة اليت تسمح مبقارنتها أو جتميعها ،وفئات التأثري ميكن أن تكون عاملية مثل (ظاهرة
االحتباس احلراري ،واستنزاف طبقة األوزون ...اخل) ،أو إقليمية (ظاهرة التحمض أو األمطار احلمضية،
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وظاهرة التشبع الغذائي ...اخل) ،أو حملية (اإلزعاج ،ظروف العمل ،آثار النفايات اخلطرة ،آثار النفايات
الصلبة ...اخل)
رابعا :التفسير
يتم يف هذه املرحلة مناقشة وحتليل وتفسري النتائج املتحصل عنها من مرحليت جرد املخزون وحتليل اآلثار البيئية
وحتديد القضايا البيئية اهلامة واخلروج باستنتاجات وتوصيات تتفق مع هدف ونطاق الدراسة ،حيث يعترب اهلدف
اإلمجايل من هذه املرحلة هو اخلروج بنتائج وتوصيات واستنتاجات تساعد يف عملية اختاذ القرار السليم ،وميكن
أن تشمل هذه التوصيات والتدابري ما يلي:
 التغريات الواجب إدخاهلا على املنتج نفسه.
 التغيري يف آلية ونشاط التصميم من حيث الشكل والتغليف.
 اقرتاحات ختص استعماالت املواد األولية.
 حتسني عمليات التصنيع وإدخال التغريات الالزمة عليها.
 إدارة النفايات.
ويتطلب أيضا القيام بتقييم دورة حياة املنتج الفهم اجليد للعناصر واملراحل التالية:

1

 عمليات اإلنتاج األويل واالستخراج الضروريتني لتوفري املادة اخلام اليت تدخل يف صناعة املنتج.
 خطوات التصنيع الالزمة قبل أن يصبح املنتج جاهزا للشحن.
 عمليات التوزيع الواقعة بني عمليات املؤسسة واملستخدم النهائي.
 الوظيفة اليت يؤديها املنتج النهائي للمستهلك.
 خيارات إعادة االستخدام والتدوير املمكن تطبيقها عند انتهاء العمر اإلنتاجي للمنتج.
 خيارات التخلص النهائي من النفايات.
-4أهم المؤشرات البيئية المستعملة في استراتيجية تقييم دورة الحياة
إن املواصفة اخلاصة بتقييم دورة حياة املنتج  ISO 14040مل تقم بتحديد أصناف التأثريات البيئية وال
املؤشرات املرتبطة هبا ،والواجب أخذها بعني االعتبار عند القيام بعملية تقييم دورة احلياة بل تركت اجملال مفتوحا،
إال أن هناك العديد من الدراسات واألحباث اليت قامت باستحداث مؤشرات متعارف عليها تساعد يف فهم

1
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وحتليل التأثريات البيئية املعروفة ،ومن بني أهم هذه املؤشرات وأكثرها شيوعا واستعماال من طرف اخلرباء والعلماء
ما سيتم إيضاحه يف الشكل املوايل:
الجدول رقم  :04بعض المؤشرات البيئية المستعملة في تقييم دورة الحياة
مؤشرات التأثيرات البيئية
اسم المؤشر

األثر البيئي المقترن به

التغري املناخي GWP

ظاهرة االحتباس احلراري

الشرح
انبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري ،واليت تسبب
زيادة يف درجة حرارة الطبقات السفلى للغالف اجلوي

تدمري طبقة األوزون يف
الغالف اجلوي ODP

زيادة حتمض األراضي

االنبعاثات يف اهلواء للمواد اليت تدمر طبقة األوزون يف
ظاهرة استنفاد طبقة األوزون يف الغالف

الغالف اجلوي

اجلوي
االنبعاثات يف اهلواء للمواد اليت تسبب األمطار
احلمضية

ظاهرة األمطار احلمضية

واملياه AP
زيادة العناصر املغذية يف

االنبعاثات يف اهلواء واملاء من املواد اليت تسبب وجود
فائض من املواد الغذائية يف البحريات واألهنار

ظاهرة التشبع الغذائي

واحمليطات

األوساط املائية EP
الضباب الدخاين
POCP

إمكانية تشكل املؤكسدات الكيميائية الضوئية يف طبقة
األوزون

ظاهرة الضباب الدخاين

المؤشرات المتعلقة باستهالك المواد الخام والطاقة
استخدام الطاقة غري
املتجددة NRER

يستخدم كمؤشر لتوضيح مدى استنزاف
الطاقات غري املتجددة

االستخدام الكلي للمياه

يستخدم كمؤشر لتوضيح مدى استنزاف
املوارد املائية

متطلبات الطاقة اإلمجايل

يستخدم كمؤشر لتوضيح إمجايل استهالك
موارد الطاقة األولية سواء املباشرة أو غري
املباشرة

WU t
GER

من إعداد الباحث اعتمادا على املرجعني التاليني:
Source: Gian Andrea Blengini & Mirko Busto, The life cycle of rice: LCA of alternative agrifood chain management systems in Vercelli (Italy), Journal of Environmental Management,
Published by Elsevier, volume 90, number 3, 2009, p 1513.
Source: Robert U. Ayres, Leslie W. Ayres, a Handbook of Industrial Ecology, Edward Elgar
Publishing, Inc. United States of America, 2002, p 144.

59

الفصل الثاني :استراتيجيات اإلدارة البيئية والنفايات اإللكترونية

من خالل اجلدول أعاله ميكننا القول أن عملية القياس الكمي للتأثريات البيئية النامجة عن املنتجات ال
تتم بالشكل السليم والصحيح ،إال إن مت ربطها مبجموعة واضحة وحمددة من املؤشرات اليت تساعد على حتديد
مدى خطورة هذه التأثريات على البيئة الطبيعية والصحة اإلنسانية ،لذا جند أن اسرتاتيجية تقييم دورة حياة املنتج
ترتكز وبشكل رئيسي يف حتليلها لألعباء البيئية املتعلقة باملنتجات خالل الدورة الكاملة حلياهتا على ربط هذه
التأثريات البيئية املتنوعة مبؤشرات بيئية حمددة ومتفق عليها ،وهذا كما قلنا بغية القياس الكمي هلذه التأثريات
والذي يساعد يف النهاية يف عملية اختاذ القرار السليم.

المطلب الثاني :استراتيجية اإلنتاج األنظف
قد خيتلط اإلنتاج األنظف مع مسميات أخرى تستخدم يف هذا اجملال مثل اإلنتاج املستدام واإلنتاج
األخضر والتكنولوجيا النظيفة وتكنولوجيا تقليل النفايات ،إال أن الدراسات والبحوث مل تكشف اختالفات
حمسوسة كون أن مجيع هذه املسميات تؤكد على االستخدام الكفء للموارد والتقليل من االنبعاثات والنفايات،
لذا سنعتمد على مصطلح اإلنتاج األنظف يف هذه الدراسة.
 .Iمفهوم اإلنتاج األنظف:
لقد مت طرح مفهوم اإلنتاج األنظف ألول مرة من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام 1989
كاستجابة ملطالب خفض التلوث والنفايات الصناعية العاملية ،وكانت األهداف الرئيسية من وراء ذلك هي:
 زيادة الوعي مبفهوم اإلنتاج األنظف عرب العامل
 مساعدة احلكومات والصناعة لتطوير برامج لإلنتاج األنظف
 تشجيع تبين اإلنتاج األنظف وتسهيل نقل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
يعرف اإلنتاج األنظف بأنه اسرتاتيجية وقائية هتدف لتخفيض تأثريات اإلنتاج واملنتجات على البيئة،
واملرتكز الرئيسي لإلنتاج األنظف هو خلق الوعي البيئي لدي الشركات للوقاية من التلوث ،وكذا العثور على
مصادر االنبعاثات والنفايات لوضع برنامج للحد من هذه االنبعاثات والنفايات واآلثار السلبية املرتبطة هبما،
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وزيادة كفاءة استخدام املوارد ،حيث تعترب الشركات اليت تتحكم يف تقنيات وعمليات وأساليب اإلنتاج اجلهات
األكثر فعالية يف اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف.

1

وميكن أن نقدم تعريفني لإلنتاج األنظف مها:

2

األول :وهو التعريف الضيق الذي يرتبط حصرا بعمليات اإلنتاج حيث اإلنتاج األنظف هو االستخدام املتواصل
للعمليات اليت تكون اقل استخداما للمواد والطاقة واقل انبعاثات ونفايات .وقد تعين احلالة املثالية هلذا التعريف
هو استخدام املواد والطاقة املتجددة وحتقيق االنبعاثات الصفرية.
والثاني :هو التعريف الواسع حيث اإلنتاج األنظف هو االستخدام املتواصل للمدخالت والعمليات واملخرجات
املصممة منذ البدء للوقاية من التلوث مع خفض النفايات وتدنيه املخاطر البيئية على البيئة وصحة اإلنسان.
وهذا التعريف جيعل لإلنتاج األنظف ثالثة جوانب أساسية:
أوال :المدخالت :وهذا اجلانب هو ما يسبق العمليات ويتعلق باملواد والطاقة والتصميم وغريها مما هو ضروري
للعمليات التحويلية ،وميكن أن يظهر اإلنتاج األنظف يف :مواد أولية ومكملة متجددة ،استخدام مواد وطاقة
متجددة أو قابلة للتدوير واالستخدام ،مواد أولية ومكملة وطاقة غري متجددة وغري قابلة للتدوير باحلد األد،ى،
تصميم ودي بيئيا للمواد املستخدمة واملنتجات املطلوبة ،استبعاد املواد الكيمياوية والسمية ذات التأثريات السلبية
على البيئة.
ثانيا :العمليات :وهذا يتعلق بالتكنولوجيا النظيفة املستخدمة يف العمليات وعلى أساس مدخل الوقاية أن
التكنولوجيا النظيفة هي اليت حتقق عادة نفس النتائج أو املنتجات اليت حتققها التكنولوجيا التقليدية مع إزالة أو
ختفيض اآلثار البيئية السلبية ،ويف أحيانا أخرى قد تكون التكنولوجيا النظيفة ذات خمرجات أو منتجات أكثر
كفاءة وأفضل بيئيا.

1

Johannes Fresner, Cleaner production as a means for effective environmental management, Journal of
Cleaner Production, Published by Elsevier, volume 6, 1998, p 171.
2

2008

184 183

.
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ثالثا :المخرجات :وهذا يتعلق باملنتجات الودية بيئيا وخفض االنبعاثات والنفايات الناجتة عن اإلنتاج ،وإذا
كان اإلنتاج التقليدي ينتج تأثريات بيئية سلبية فان اإلنتاج األنظف يقوم خبفض أو إزالة هذه التأثريات من
خالل املنتجات اخلضراء اليت تكون قابلة إلعادة التدوير واالستخدام ،منتجات اقل ضررا بالبيئة ،نفايات اقل.
يتبني لنا مما تقدم أن اإلنتاج األنظف هو اسرتاتيجية بيئية تعمل وفق مدخل بداية األنبوب أي معاجلة
املشاكل البيئية من املنبع ،من اجل تغيري النمط اإلنتاجي التقليدي بنمط إنتاجي جديد أكثر توافقا مع البيئة
من خالل اعتمادها على ممارسات وتقنيات وتكنولوجيات نظيفة تعمل على ختفيض استهالك الطاقة الناضبة
وحتفيز استغالل الطاقات البديلة ،والتخلي عن استعمال املواد اخلطرة واستبداهلا مبواد أكثر صداقة للبيئة ،باإلضافة
إىل خفض االنبعاثات والنفايات إىل مستويات دنيا.
 .IIممارسات اإلنتاج األنظف
يبىن اإلنتاج األنظف على جمموعة من املمارسات أو اخليارات اليت تعتمدها املنظمات حنو تطبيقه وتتمثل هذه
املمارسات فيما يلي:

1

أوال :الممارسات التشغيلية الجيدة:
أو كما يشار إليها بالتدبري اإلداري اجليد وهي التدابري اإلجرائية واإلدارية للمنظمة اليت ميكن استخدامها
للحد من االنبعاثات وامللوثات ولتحسني الكفاءة وتقليل التكاليف ،وميكن تنفيذ هذه املمارسات يف أقسام
املنظمة كافة وتشمل اآليت:
 ممارسات اإلدارة والعاملني مبا فيها من تدريب العاملني وتقدمي احلوافز واملكافآت وغريها من الربامج اليت
تشجع احلد من االنبعاثات وامللوثات
 ممارسات التعامل مع املواد املخزنة وتشمل ممارسات التعامل مع املواد الداخلة وظروف التخزين املناسبة
للحد من تلف املواد وتسرهبا وتأثرياهتا على البيئة.
 ممارسات تقليل امللوثات واالنبعاثات احلاصلة نتيجة تقادم اآلالت واملعدات
 ممارسات فصل/فرز النفايات وتشمل التقليل من حجم النفايات اخلطرة
1

115

2014 36

286
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ثانيا :التغيرات في المواد األولية:
تؤدي التغريات يف املواد السامة إىل حتقيق اإلنتاج األنظف عن طريق خفض وإلغاء املواد اخلطرة والسامة
اليت تدخل يف عملية اإلنتاج وبالتايل تقليل انبعاث النفايات وامللوثات وتتم بإدخال تغريات جوهرية تتمثل يف
تصفية املواد واستبداهلا.
ثالثا :التغيير التكنولوجي:
هي التغريات التكنولوجية املوجهة حنو إجراء التعديالت يف اآلالت واملعدات للحد من انبعاث النفايات
وامللوثات ،وميكن أن تكون هذه التغريات ترتاوح ما بني تغريات بسيطة ميكن تنفيذها بتكلفة منخفضة إىل
استبدال العمليات واليت ترتتب عليها تكاليف رأمسالية كبرية وتشمل هذه التغريات:
 التغريات يف عملية اإلنتاج
 تعديل التجهيزات والتصميم الداخلي للمعدات واآلالت
 التغريات يف العملية مثل معدالت التدفق ودرجات احلرارة وبيئة العمل.
رابعا :التغييرات في تصميم المنتج:
هي التغريات اليت جتري على خصائص املنتج هبدف احلد من انبعاث النفايات أثناء استخدام املنتج أو بعد
استخدامه (التخلص منه) وميكن أن تؤدي هذه التغريات إىل إعادة تصميم املنتج وتركيبته الفنية ومبا يؤدي إىل
تقليل التأثريات البيئية على طول دورة حياة املنتج ،وتتم هذه التغيريات من خالل:
 التغيري يف مواصفات اجلودة
 التغيري يف تركيبة املنتج
 استبدال املنتج
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خامسا :التقليص وإعادة االستخدام والتدوير:
تشري إىل منع توليد النفايات من مصدرها بدا من تقليل استخدام املواد األولية والطاقة وإعادة استخدام
النفايات املتولدة منها إىل إعادة تدويرها وجعلها مواد مفيدة من خالل اجملموعة من املعاجلات ،أي مبعىن
االستخدام املتكرر للمنتج من خالل تغيري استخدامه األصلي.
إن دمج اإلنتاج األنظف يف العمليات الصناعية يؤدي إىل احلفاظ على املواد اخلام والطاقة ،واإلقالل
من تولد النفايات السامة ،واحلد من امللوثات اليت تسبب أضرارا بيئية ،أما بالنسبة للمنتجات فان اإلنتاج األنظف
يؤدي إىل احلد من اآلثار البيئية السلبية طوال مدة حياة املنتج ،وإدخال االعتبارات البيئية يف تصميم املنتج ،مما
يسهل استخدامه وصيانته وتدوير اجلزء األكرب منه عند هناية االستخدام ،وهذا ما يبينه لنا الشكل رقم 06
أدناه:
الشكل رقم  :06مجاالت اإلنتاج األنظف
دورة حياة
المنتج
التدريب
واعداد
المتخصصين

التدوير واعادة
االستخدام

احالل المواد
صديقة للبيئة

جماالت اإلنتاج

التطوير في
عمليات
التصنيع
والياتها

األنظف

ادارة الجودة
والبيئة

التعامل االمن
مع النفايات

التخطيط
لالنناج ورقابة
العمليات

المراجعة
البيئية الدورية

2005
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من خالل الشكل أعاله تتجلى لنا وبوضوح العالقة بني اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة واإلنتاج
األنظف حبيث أن جماالت اإلنتاج األنظف تتقاطع يف العديد من النقاط اهلامة مع أسس ومبادئ اإلدارة املتكاملة
للنفايات الصلبة وخاصة اهليكل اهلرمي إلدارة النفايات ،ابتداء من إحالل مواد صديقة للبيئة وبالتايل اخلفض
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من خطورة ومسية النفايات ابتداء من املنبع ،وكذا الرتكيز على دورة حياة املنتج ووصوال إىل التطوير يف عمليات
التصنيع ،واليت بدورها تؤدي إىل رفع كفاءة اإلنتاج واإلقالل من اإلنتاج املعيب والتشغيل املعاد وبالتايل خفض
النفايات وعدم هدر الطاقة ،وانتهاء بإعادة التدوير وإعادة االستخدام لالستفادة الكاملة من النفايات واملنتجات
املعيبة قصد احملافظة على املوارد الطبيعية وخاصة الناضبة منها ،والتعامل األمن مع النفايات.
.III

أهمية وأهداف اإلنتاج األنظف:

تتحدد أمهية اإلنتاج األنظف من قبل املنظمات عموما والصناعية منها خصوصا:

1

 بلوغ الكفاءة اإلنتاجية يف استخدام املوارد الطبيعية والطاقة من خالل ختفيض اإلسراف وتدوير
النفايات.
 ختفيض التكاليف من خالل ختفيض النفايات ومعاجلتها واالستغالل الرشيد للمواد اخلام مما ينعكس
على زيادة الرحبية والقدرة التنافسية.
 تقليل اآلثار السلبية على اإلنسان والبيئة من خالل احلد من اآلثار اخلطرة النامجة عن طرح النفايات
إىل البيئة.
 مسامهة تقنيات اإلنتاج األنظف يف جعل التقدم الصناعي واالقتصادي أداة فاعلة لتحسني مستوى
معيشة الفرد وضمان بيئة نظيفة له.
إن اهلدف األمشل لتطبيق اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف هو العمل بصورة مشرتكة الختاذ إجراءات كفيلة
بتحقيق تنمية مستدامة تلىب احتياجات اجملتمعات وتربطها باخلطط التنموية يف ضوء احملافظة على البيئة وهذا
يساهم يف خفض استنزاف املصادر الطبيعية وزيادة اإلنتاج وتوفري يف استهالك الطاقة واملياه و حتسني نوعية
املنتجات وزيادة القدرة على املنافسة ،كما يساهم اإلنتاج األنظف يف خفض تكاليف احلماية البيئة الناجتة عن
مهما يف
نقل النفايات وختزينها ومعاجلتها وحيقق ً
دورا ً
مردودا اقتصاديًا من تدويرها وإعادة استخدامها ويلعب ً

إلزام الشركات واملؤسسات بالتشريعات البيئية واملواصفات القانونية وحتسني بيئة العمل وحتقيق فوائد يف جماالت
السالمة املهنية والبيئية ،ويُعد اإلنتاج األنظف وسيلة لتطوير التكنولوجيا فقد جرى تطوير تكنولوجيا إنتاج أكثر

توفريا للموارد وأقل خطورة على البيئة ومن أمثلتها إنتاج منظفات ومواد الصقة من أصول نباتية بدالً من مثيالهتا
ً
1
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ذات األصل النفطي اليت تسبب انبعاثات الغازات الدفيئة وتطوير أصباغ ودهانات جديدة بدالً من املذيبات
العضوية واستخدام مصادر الطاقة البديلة وغريها.1
من خالل كل ما سبق ميكننا القول أن السرتاتيجية اإلنتاج األنظف أمهية كبرية يف احلفاظ على البيئة ،حبيث
تكمن هذه األمهية يف التأثريات اليت حتدثها هذه االسرتاتيجية يف العديد من اجملاالت وتغيريها للعديد من
املمارسات اخلاطئة ،باإلضافة إىل مسامهتها يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسات اليت تتبناها ،وإعطائها فرصة
لتحسني صورهتا أمام جمتمعاهتا ،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كل املؤسسات االقتصادية هلا القدرة
على تبين اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف وخصوصا املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومؤسسات الدول النامية؟
.IV

معوقات اإلنتاج األنظف في العالم العربي

إن تطبيق اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف يف العامل العريب تواجهها العديد من الصعوبات واملعوقات من أمهها ما
يلي:

2

المعوقات االقتصادية:
تتمثل املعوقات االقتصادية يف نقص املوارد املالية للمنشاة أو عندما تزيد تكلفة املشروع االستثمارية عن
عائد بيع املنتجات يف املدى القصري ،وتتفاقم املشكلة يف حالة الكساد االقتصادي وما ينتج عنه من ضغوط
على تصريف املنتجات الصناعية ،وبالتايل نقص األرباح أو مواجهة اخلسائر ،وتؤدي هذه العوامل باإلضافة إىل
غياب احلوافز من احلكومة إىل عدم اهتمام اإلدارة الصناعية باالستثمار يف اإلنتاج األنظف حىت ولو حتققت
جدواه االقتصادية يف املدى البعيد.
المعوقات الفنية:
ينجم عن حتديث طرق ومعدات التصنيع إلدخال تكنولوجيات جديدة لإلنتاج األنظف بعض املشاكل
الفنية مثل:
 االفتقار إىل املعلومات عن التقنيات اجلديدة
1

2

2010
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 القلق من أثر التغري على جودة املنتج ورضا العميل
 حتديث خطوط اإلنتاج قد ينجم عنه إيقاف العمليات القائمة حىت وان كانت صاحلة للتشغيل.
 العمليات اجلديدة قد ال تتناسب واملهارات املتاحة للعمالة احلالية.
 ردود الفعل السلبية ملستويات اإلدارة املتوسطة (املهندسني والفنيني) بالنسبة للتقنيات اجلديدة.
ومن ناحية أخرى فان موردي اخلامات حيتكرون يف العادة السوق احمللي ويؤثرون بالتايل على احتياجات
اإلنتاج ،ولعدم اهتمام هؤالء باإلنتاج األنظف وتركيز اجلهود لتحقيق أقصى قدر من األرباح فقد يؤدي ذلك
للرتويج ملواد خام غري صديقة للبيئة طاملا حيقق ذلك مستويات عالية من األرباح ،حيث يالحظ يف اغلب
األحيان غياب اخلربة االستشارية فيما يتعلق باختيار التقنية واملواد اخلام الصديقة للبيئة ،ويعترب أيضا االفتقار إىل
خدمات التحليل الختبار نقاوة املواد اخلام يف املنشآت الصغرية واملتوسطة من األمور املعوقة لالختيارات املناسبة
بيئيا.
المعوقات االجتماعية:
تتسبب العمالة الزائدة يف إعاقة تنفيذ برامج اإلنتاج األنظف واليت حتتاج عادة لعدد اقل من العمال ،وقد
يواكب ذلك أيضا ضعف اهليكل اإلداري واقتصار إصدار القرارات املتعلقة باإلنتاج على اإلدارة العليا وهو ما
سيؤدي إىل انعدام احلافز لدى العاملني لتنفيذ مبادرات زيادة الكفاءة واحلد من الفاقد ،وقد تتسبب عوامل
أخرى يف إعاقة تنفيذ برامج اإلنتاج األنظف منها على سبيل املثال ما يلي:
 عدم التزام اإلدارة العليا (االفتقار للوعي لتحقيق األهداف)
 ضعف التواصل بني اإلدارة العليا واملتوسطة والعمال.
 املمارسات املقيدة يف التنظيم املؤسسي للمنشاة وإتباع األساليب البريوقراطية املضادة للتغيري.
معوقات الحصول على المعلومات:
تعترب املعلومات املتعلقة بفرص اإلنتاج األنظف يف العامل العريب غري متاحة بشكل عام ،إال أن االهتمام
بإنشاء مراكز متخصصة لإلنتاج األنظف يف العديد من الدول العربية سوف يؤدي إلتاحة مصادر للمعلومات
وللخربة الفنية لتنفيذ برامج التوسع يف اإلنتاج األنظف يف الدول املعنية ،ومازالت اللغة متثل حاجزا ألنه ال بد
من ترمجة الوثائق واألدلة املنشورة باللغات األجنبية إىل العربية لضمان نشر املعلومات على أوسع نطاق ممكن.
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المطلب الثالث :استراتيجية إعادة التدوير
إن من بني أحد أكرب التحديات اليت تواجه الصناعة حاليا هو استنزاف املوارد الطبيعية غري املتجددة
وتزايد كمية النفايات والتلوث البيئي ،وكيفية التعامل مع هذه التحديات وإجياد البدائل واحللول املالئمة هلا،
حيث تعترب اسرتاتيجية إعادة التدوير أحد البدائل الناجعة يف مواجهة هذه التحديات من خالل حماولة االستفادة
من النفايات.
أوال :مفهوم إعادة التدوير:
هو مصطلح يعرب عن املواد املسرتدة من النفايات إىل منتجات جديدة بتغيري طبيعتها قبل إعادة
استخدامها مثل حتويل النفايات الصناعية العضوية إىل مساد عضوي صناعي ،أي أن عملية إعادة التدوير تبىن
على جتميع عناصر التلوث (النفايات) من صناعة آو صناعات خمتلفة ،وإدخاهلا كمواد خام ثانوية وتصنيعها عن
طريق عمليات صناعية لينتج منتجا جديدا مبواصفات خمتلفة ،تعترب املادة اخلام فيه يف النفايات الناجتة عن صناعة
أو صناعات أخرى بدال من صرفها يف البيئة.

1

ويعرف أيضا إعادة التدوير على انه عملية استعادة مواد كانت قد صنعت كمنتجات ،مث ألقيت
كمخلفات أي انه مدى إمكانية االستفادة من نفاية ما ،املفروض أهنا يف طريقها إىل التخلص منها بأي وسيلة
من وسائل التخلص املعروفة.

2

وبشكل عام ميكن تعريف إعادة التدوير من وجهات نظر متعددة ،وذلك حسب النظرة املوجهة لعملية
3

التدوير وارتباطها بالنشاط املستهدف من عملية إعادة التدوير حيث ميكن تعريفها على أهنا:

"إعادة استخدام املنتج مرة أخرى بعد االنتهاء من استعماله أو أجزاءه أو تغري يف مواصفاته ليكون مادة
أولية لذات املنتج أو يدخل كجزء من منتج أخر" وهذا التعريف يتوافق مع وجهة نظر العمليات التصنيعية حيث

1

2
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يهدفون إىل احلصول على مواد أولية رخيصة أو بديلة الستخدامها يف استقرار عمليات اإلنتاج بدل من التوقف،
أو ملواجهة املنافسة القوية من املنتجات األجنبية.
كما ميكن أن تعرف ومن وجهة نظر مشولية إىل كوهنا" حتويل السلعة أو املادة حمدودة القيمة إىل سلعة
أو مادة أخرى ذات فائدة ،ولتمثل قيمة مضافة حقيقية لعملية اإلنتاج أو االستخدام أو حىت االستهالك".
إن الفكرة اجلوهرية إلعادة التدوير هي استحداث أو استكمال الدوائر املغلقة لالستفادة من املنتجات واملخلفات
وذلك بإعادة استخدامها أو تصنيعها كما هي موضحة يف الشكل رقم  07أدناه:
الشكل رقم  :07دورات إعادة التدوير

http://www.khayma.com/madina/m1-eng/recycel1.htm

تاريخ التصفح2015/03/21 :

من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن إعادة التدوير هي العملية اليت تتميز مبا يلي:
 مدخالت عملية إعادة التدوير هي عبارة عن املواد أو األجهزة غري املستخدمة وغري املرغوب فيها من
قبل حائزيها.
 مدخالهتا أيضا تتميز باهنا مواد قيمتها االقتصادية متدنية أو باألحرى معدومة.
 هي العملية اليت ميكن من خالهلا إعطاء املواد ذات القيمة االقتصادية املنعدمة قيمة مضافة حقيقية.
 خمرجات عملية إعادة التدوير تعترب مواد أولية ثانوية تستخدم يف خمتلف الصناعات األخرى.
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ثانيا :أصناف إعادة التدوير

1

إعادة تدوير المنتج :تعترب حال ضروريا وبديال لإلنتاج اجلديد وميكن تطبيقها على اإلنتاج الكامل أو املكونات
واألجزاء كاآليت:
 إعادة تدوير املنتج مع احملافظة على شكله وبنيانه والقيمة العالية له بعد صيانته أو تطويره وإعادة
استخدامه لنفس الوظائف واملهام أو غريها.
 إعادة تدوير املنتج بعد تفكيكه وإدخال مكوناته وأجزائه لعملية اإلنتاج والتجميع ويعترب هذا النوع أقل
قيمة من النوع السابق.
إعادة تدوير المواد :االستفادة من املواد الداخلة يف صناعة أي منتج (إعادة التصنيع) يف صناعات مماثلة أو
خمتلفة بعد فصل املواد الداخلة يف صناعته عن بعضها البعض مع مراعاة شروط محاية البيئة كاآليت:
 إعادة تدوير املواد من خالل إعادة تصنيعها واستخدامها كمواد تشغيل
 إعادة تدوير املواد من خالل معاجلتها كيميائيا أو حراريا لتصنيع مواد خام جديدة
ثالثا :متطلبات إعادة التدوير
لضمان جناح عملية إعادة التدوير وحتقيق األهداف اليت تسعى إليها جيب مراعاة جمموعة من املتطلبات
واملتمثلة خصوصا يف املتطلبات البيئية والتقنية واالقتصادية إلعادة التدوير.
-/1المتطلبات البيئية:
تعترب عملية إعادة التدوير لغرض احلصول على املواد الثانوية (مواد التشغيل) مالئمة بيئيا عندما يكون
استهالك الطاقة واملواد واالنبعاثات وتلوث املاء واهلواء والرتبة أقل منها أثناء إنتاج مواد جديدة بنفس املواصفات.
-/2المتطلبات التقنية:
ملعاجلة النفايات وإعادة تدويرها جيب البحث عن التقنيات املناسبة واليت ميكن من خالهلا إنتاج مواد
تشغيل تتساوى مع املواد اجلديدة من ناحية املواصفات ،أو استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل درجة
1

70

الفصل الثاني :استراتيجيات اإلدارة البيئية والنفايات اإللكترونية

نوعية يف حالة تواجد إمكانية التسويق والقبول لدى املستهلك ،وتعتمد إعادة التدوير وجودة املواد املنتجة بشكل
كبري على عدة عوامل ومتطلبات تقنية ،ولكي يتم حتقيق النتائج االقتصادية والبيئية املرجوة من عملية إعادة
التدوير ،فانه البد أن تنجز املتطلبات الالزمة لذلك على وفق خطوات تنسيقية دقيقة ومتعاقبة وتتمثل بااليت:

1

أ الجمع:
هو املتطلب الفين األول من سلسلة عملية التدوير واملتمثل بالوصول إىل منابع تولد النفايات بكل
أنواعها وأصنافها ،وتتم طريقة وكيفية عملية اجلمع حبسب طبيعية البلدان وتطورها االجتماعي والثقايف ودرجة
االهتمام بالبيئة ،حيث ميكن للمواطنني والقائمني يف إدارة املؤسسات واملصانع املختلفة من املسامهة يف تبسيط
عمليات تدوير النفايات ورفع كفاءهتا من خالل املسامهة اجلادة بعملية الفرز املسبق ألنواع النفايات ،وهذا األمر
من شأنه أن يسهل من عملية الفرز الحقاً ويسرع من عملية إعادة التدوير.
ب النقل:
هذا املتطلب هو مبثابة العصب احلساس يف عملية التدوير وحتقيق الكفاءة املطلوبة منها ،ويكفي فقط
اإلشارة هنا إىل ماذا ميكن أن حيصل من تلوث بيئي خطري لو مل يتم مجع النفايات من أماكنها ليوم واحد أو
أكثر يف مدينة مكتظة بالسكان ،ومن الشروط الواجبة لعملية النقل هي أن متتاز بالدقة ووجوب النقل السليم
للمحتويات ودون أي تسرب أو وقوع شيء منها ،وكذلك يشرتط أن تكون عملية النقل مستمرة على وفق
توقيتات زمنية متوافقة مع كمية النفايات املتجمعة عند منابع النفايات ،وقدرة مصانع التدوير الستقبال النفايات
بالكميات اليت حيتاجها الستمرار العمل يف إعادة التدوير.
ج الفرز:
يعترب هذا املتطلب من املراحل األساسية واملهمة والصعبة بذات الوقت يف عملية التدوير ،ألهنا ستكون أساس
مهم يف سهولة وصعوبة عملية إعادة التدوير وتأثريها املتحقق سلباً أو إجيابا على املخرجات النهائية يف إعادة
التدوير ،وميكن أن تتم عملية الفرز بطريقتني:

1
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 الفرز اليدوي :وهو األكثر استخداماً يف الدول النامية ،واليت تعتمد أساليب بسيطة وغري متقدمة
تكنولوجياً يف التدوير ،حيث يتم االعتماد على العنصر البشري يف عملية الفرز لتقليل التكاليف املرتتبة
على العمل ولكوهنا تقدم أجور زهيدة مقابل هذا العمل يف دول قد تعاين من شدة البطالة ،مما جيعل
العمل رخيص فيها وحىت العمل الشاق أو الذي يتولد منه خماطر على صحة اإلنسان.
 الفرز اآللي :وهو األسلوب املتقدم يف عملية التدوير واليت تتم على وفق تقنيات متقدمة للتعرف على
نوعية كل مادة يراد فرزها وفصلها عن املواد األخرى بشكل تلقائي ،ويتم ذلك عرب مرور النفايات على
بساط متحرك ليتم التقاط املعادن عن طريق املغناطيس وبقية املواد األخرى غري املمغنطة تبقى على
البساط املتحرك ليتم استخدام اهلواء سواء كان املسحوب (الشفط) أو املدفوع(النفخ) عرب أجهزة
كهربائية ذات قوة كبرية لفرز النفايات اخلفيفة واليت تكون يف الغالب األوراق والبالستيك يف أماكنها
احملددة وهكذا لبقية النفايات األخرى.
د التفكيك:
غالباً ما تستخدم عملية التفكيك ضمن عملية التدوير يف األجهزة الكهربائية واملنزلية والسيارات القدمية
واملعدات امليكانيكية اليت تتطلب جهداً بشرياً واضحاً يف هذه العملية ،رغم التكلفة املرتتبة على هذا العمل
لكونه عمل جمهد وصعب ولكن ميكن جتاوز عملية التفكيك اليدوي بالقيام بعملية الفرم (الطحن) للمواد ولكي
خترج يف النهاية مواد مطحونة وميكن فرزها بطرق ميكانيكية الحق ،ولكن املشكلة هنا تكمن يف عدم نظافة
هذه املواد وقد تبلغ مستوى عال من درجة اخلطورة فيها ،لذلك يتوجب القبول يف العمل اليدوي يف التفكيك
وحتمل تكاليف مضافة من اجل بلوغ النظافة املرجوة يف املواد املعاد تدويرها يف هناية املطاف.
ه إعادة التدوير:
هي املتطلب األخري من متطلبات عملية التدوير مبجملها واملتمثلة باستحصال املواد أو األجزاء من
املكونات إلعادة استخدامها أو إدخاهلا يف عمليات إنتاجية الحقة ،أو يف إرساهلا إذا ما كان معمل متخصص
يف عملية التدوير إىل اجلهات اليت حتتاجها أو جرى االتفاق املسبق على تزويدها هبا ،هذه املواد وغريها ستدخل
مرة أخرى يف عملية تصنيع جديدة وتكون مواد بديلة عن مواد ميكن أن تكون يف اغلبها طبيعية.
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-/3المتطلبات االقتصادية:
تعترب مسألة التكلفة االقتصادية لعملية إعادة التدوير عنصراً هاما جيب أخذه يف االعتبار ألن العديد
من التقنيات واإلمكانيات املتاحة يتم جتنبها نظراً الرتفاع تكلفتها ،وهي تعتمد بشكل رئيسي على شكل وتركيبة
املنتج واملواد الداخلة يف صناعته ،فكلما ازدادت درجة التفكيك والفرز للمكونات واملواد ازدادت تكاليفها
وبالتايل اخنفض الربح الذي ميكن حتقيقه.
من خالل استعراض املتطلبات البيئية والتقنية واالقتصادية ميكن استخالص املواصفات واملتطلبات
املساعدة إلعادة التدوير واملتمثلة يف عدة خواص هي:

1

خاصية التغيير والتطوير :كل ما ميكن إعادة استخدامه ال جيب تصنيعه من جديد ويوفر بالتايل مواد خام
وطاقة وتكلفة .ومع زيادة عمر املنتج وطول مدة االستعمال تقل كمية املخلفات .أهم شروط عملية إعادة
االستعمال هي تطبيق مفهوم توحيد القياس للمكونات واألجزاء.
خاصية التفكيك :تتمثل أمهية خاصية التفكيك وفصل املكونات واملواد يف اآليت:
 تفكيك األجهزة واملعدات ونزع املكونات واألجزاء إلجراء الصيانة أو االستبدال أو التطوير.
 تفكيك املنتج كليا للمواد الداخلة يف صناعته وفصلها عن بعضها البعض إلعادة تصنيعها.
أهم النقاط اليت جيب مراعاهتا هي:
 احلد األد،ى من تكاليف التفكيك.
 احلد األقصى من املواد القابلة إلعادة التدوير مع مراعاة احلد األد،ى من التكاليف.
 احلد األد،ى من تكاليف التخلص من املواد اخلطرة ومعاجلتها.
خاصية المواد :تتطلب هذه اخلاصية استعمال مواد ميكن فصلها عن بعضها بشكل بسيط وسريع وبدون
استعمال مواد خطرة وجتنب تعدد مدخالت العملية اإلنتاجية والعمل على إنتاج منتجات مصنعة من مادة
واحدة فقط.

1
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رابعا :إعادة تدوير النفايات اإللكترونية:
إن اإلنتاج السنوي للبضائع اإللكرتونية حول العامل يتطلب ما يقارب  320طناً من الذهب وما يزيد
على  7.500طن من الفضة ،مع قيمة مرتافقة تتجاوز  21مليار دوالر ،وعليه فإن إحدى أهم التحديات اليت
ستواجه العامل يف املستقبل القريب ستكون حول زيادة تكلفة التنقيب يف الوقت الذي ال يتزايد فيه توافر املعادن
الثمينة يف العامل بنفس الطريقة ،فالنفقات األساسية للمعادن اخلام سرتتفع إىل الضعفني والثالثة أضعاف يف
املستقبل ،وال توجد أي طريقة أخرى للحصول على هذه املعادن إال من خالل إعادة تدوير املنتجات اإللكرتونية
القدمية لذا جيب على الشركات واحلكومات أن تطور أساليب إلعادة تدوير كافة النفايات اإللكرتونية.

1

ففي عام  1998أكثر من  29000طن من املعادن مت استعادهتا من إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية
يف الواليات األمريكية املتحدة ،ونسبها على التوايل :األملنيوم 4500طن ،الفوالذ 19900طن ،النحاس
4600طن ،ومن املعادن النفيسة 1طن واليت تتضمن :الذهب ،البالديوم ،البالتينيوم ،الفضة.

2

لكن جتدر اإلشارة إىل انه للوصول إىل نتائج مرضية سواء اقتصادية أو بيئية من عملية إعادة التدوير
وحتقيق األهداف املرجوة منها ،ال بد من توفر جمموعة من املتطلبات واملراحل املتكاملة فيما بينها كما هو موضح
يف الشكل أدناه الذي يعرب عن خمطط مبسط لعملية إعادة التدوير النفايات اإللكرتونية.

تاريخ االطالعhttp://www.envirocitiesmag.com/articles/waste-management/electronics.php 2015/03/29 :

1

2

Hai Yong Kang & Julie Schoenung, Electronic waste recycling: A review of U.S infrastructure and
technology options, Journal of Resources Conservation and Recycling, volume 45, 2005, p394.
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Source: Hai Yong Kang & Julie Schoenung, Electronic waste recycling: A review of U.S
infrastructure and technology options, Journal of Resources Conservation and Recycling,
volume 45, 2005, p369.

يتضح لنا من الشكل أعاله أن عملية إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية تبدأ جبمع هذه النفايات حيث
يتم جتميعها ونقلها إىل منشآت إعادة التدوير بوسائل مناسبة ،أين يتم فرزها وتنتهي هذه العمليات بتحديد
املنتجات واألجهزة املمكن إعادة استخدامها ،واليت يتم إعادة بيعها بعد صيانتها أو تقدميها كهبات ،مث تأيت
عملية تفكيك بقية األجهزة واملنتجات التالفة حبيث تسمح هذه العملية بفرز األجزاء واملكونات السليمة عن
نظريهتا التالفة قصد توجيه األجزاء السليمة إىل إعادة االستخدام مرة أخرى يف عملية تصنيع املنتجات اجلديدة
أو صيانة القدمية منها ،أما األجزاء واملكونات اليت ال ميكن االستفادة منها توجه إىل عملية الطحن والسحق
بغية ختفيض أحجامها مث متر بالعديد من املراحل من اجل استخالص وفرز املواد اليت يتم حتويلها إىل مواد أولية
خام.
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إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية يساعد على استعادة موارد طبيعية هامة ،مثل الفضة والذهب ،من
اجل إعادة االستخدام وتقليل األثر البيئي ،ويعترب أفضل احللول وأكثرها صداقة للبيئة ،وهذا راجع إىل إمكانية
استعادة املعادن املتواجدة يف املنتجات املهملة ،بدال من استغالل أماكن جديدة للتعدين واليت تؤثر على البيئة،
1

حيث يعترب إعادة التدوير يف األساس هو علم إعادة استخدام النفايات لتخفيض آثارها الضارة على البيئة.

إن النفايات اإللكرتونية ال حتتوي فقط على املواد السامة واخلطرة بل حتتوي أيضا على موارد مثينة جدا
واملتمثلة يف املعادن واملعادن النادرة والزجاج والبالستيك باإلضافة إىل مواد أخرى ،هذا كله إن مت معاجلتها
بالطريقة السليمة ،ففي األعوام األخرية أخذت اسرتاتيجية إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية الكثري من االهتمام
سواء من قبل مراكز البحث أو من قبل اجملتمعات لسببني مها محاية البيئة والفائدة أو املنفعة االقتصادية ،حيث
تطرقت العديد من الدراسات لكيفية اسرتجاع وإعادة استخدام املواد الثمينة املوجودة يف النفايات اإللكرتونية،
معظم هذه الدراسات تركزت حول الطريقة السليمة إلعادة تدوير األجزاء املعدنية هلذه النفايات ،لكن األجزاء
غري املعدنية واليت متثل أيضا نسبة كبرية يف النفايات اإللكرتونية يتم معاجلتها يف األغلب عن طريق احلرق أو
الطمر يف مكب النفايات ،لكن يف حقيقة األمر إعادة تدوير األجزاء غري املعدنية للنفايات اإللكرتونية متثل
حتديا كبريا وهذا لسببني مها:
 أوال :املكونات املعقدة لألجزاء غري املعدنية يف هذا النوع من النفايات.
 ثانيا :احتواء هذه األجزاء غري املعدنية على العديد من امللوثات العضوية وغري العضوية واليت تسبب
مشاكل بيئية خطرية.

2

إعادة تدوير البالستيك من النفايات اإللكترونية:
إن البالستيك ميثل يف النفايات اإللكرتونية حوايل  % 30 – 10من وزهنا اإلمجايل ،حبيث حيتوي
البالستيك املتواجد يف خمتلف األجهزة اإللكرتونية على ما يفوق من  15نوع من اللدائن أو البوليمار وهذا ما
جيعل عملية إعادة التدوير صعبة نوعا ما إال أنه توجد العديد من الطرق الناجعة إلعادة تدوير البالستيك نذكر
منها ما يلي:

3

1

Barbara Lipnicka: electronic waste management sustainable solutions to a global problem, Stevenson
College, Edinburgh, 2010, p 7.
2
Ruixue Wang, ZhenmingXu: Recycling of non-metallic fractions from waste electrical and electronic
equipment, a review Waste Management, Published by Elsevier, volume 34, 2014, p 1456.
3
Ruixue Wang, ZhenmingXu, IBID, p 1457.
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طريقة التحلل الحراري:
وهي عملية تتمثل يف تسخني املواد يف درجة عالية تفوق  600درجة مئوية ويف غياب عنصر األوكسجني
والذي هو عنصر أساسي يف عملية االحرتاق ،وتفكيك هذه املواد إىل جزيئات صغرية ،مقارنة مع طريقة احلرق
واملستعملة بشكل واسع يف عملية إعادة تدوير البالستيك واليت هلا آثارا بيئية خطرية واملتمثلة يف انبعاث املركبات
السامة سواء يف الغبار املتطاير أو يف رواسب عملية احلرق ،تعترب عملية التحلل احلراري التقنية األنسب واألكثر
مالئمة من نظريهتا طريقة احلرق وهذا لعدة أسباب منها:
 اخنفاض انبعاث الغازات من  5إىل  % 10مقارنة باحلرق.
 امللوثات اليت تتولد يف الرواسب حتتوي على حجم كبري من الغازات السامة املتسربة إىل البيئة خالل
عملية االحرتاق.
 امللوثات لن تتسرب إىل البيئة خالل عملية التحلل احلراري بسبب النظام املغلق هلذه العملية ،حيث
أن خملفات أو خمرجات عملية التحلل احلراري ميكن أن تستعمل كوقود أو مواد أولية للصناعات البرت
وكيميائية.
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المبحث الثاني :اإلدارة المتكاملة للنفايات اإللكترونية
إن التعامل مع النفايات الصلبة مل يعد يقتصر على التخلص منها بالطريقة التقليدية واليت عادت ما
تكون يف مكاب النفايات ،بل تعداه إىل البحث عن السبل السليمة بيئيا لكيفية التعامل معها وتغيري االعتقاد
السائد بان النفايات هي مواد ال فائدة منها إىل اعتبار أن النفايات مصدر للعديد من املوارد ،لذا سنتطرق يف
هذا املبحث إىل ماهية إدارة النفايات الصلبة وما املقصود باإلدارة املتكاملة للنفايات اإللكرتونية ،وكذلك سوف
نعرج على االتفاقيات اليت ختص إدارة النفايات اخلطرة وأخريا واقع إدارة النفايات اإللكرتونية يف اجلزائر مع اإلشارة
إىل النموذج السويسري.

المطلب األول :ماهية اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
أوال :مفهوم اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
تعرف إدارة النفايات الصلبة على أهنا كافة اإلجراءات املتخذة اجتاه النفايات ابتداء من مواقع تولدها
وحىت معاجلتها والتخلص منها

1

يف حني يعرف املشرع اجلزائري تسيري النفايات أو إدارة النفايات يف املادة  3من القانون رقم 19-01
املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها بأهنا كل العمليات املتعلقة جبمع النفايات وفرزها ونقلها وختزينها وتثمينها
وإزالتها مبا يف ذلك مراقبة هذه العمليات

2

أما اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة فتعرف باهنا اإلطار املرجعي لتصميم وتنفيذ نظم جديدة إلدارة
النفايات وحتليل وحتسني النظم القائمة ،وتستند اإلدارة املتكاملة للنفايات على مفهوم أن مجيع جوانب نظام
إدارة النفايات (الفنية وغري الفنية) ينبغي أن يتم حتليلها معا ،ألهنا يف الواقع مرتابطة والتطورات يف منطقة واحدة
يؤثر بشكل متكرر على املمارسات أو األنشطة يف منطقة أخرى.3
وهناك العديد من السبل جلعل أنظمة إدارة النفايات متكاملة من بينها ما يلي:

4

1

25

2007 5

227

 2الجمهورية الجزائرية ،القانون رقم  ،19-01الجريدة الرسمية ،المادة  ،3العدد  15 ،77ديسمبر  ،2001ص .11
3
UNEP: Solid Waste Management, Volume 1, 2005, P 7.
4
UNEP, Op cit , p p 7 9.
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-/1جيب حتديد مجيع جوانب نظام إدارة النفايات ودجمها يف إطار هيكلي واحد ووضع خطة تقوم على
أهداف هذا النظام بأكمله.
-/2وضع مجيع الوظائف ذات الصلة بالنفايات يف إطار نفس التقسيم أو الوكالة وتعترب هذه اخلطوة وسيلة
هامة لتحقيق التكامل ،وكذلك توفري مصادر التمويل الالزمة لعمل هذا النظام كاستخدام رسوم التخلص من
النفايات لتمويل عمليات هذا النظام ومن املهم أيضا تقييم مجيع تكاليف نظام إدارة النفايات الصلبة ،وكذلك
حتديد الفرص املتاحة للحصول على اإليرادات ،وتبين اهليكل اهلرمي إلدارة النفايات باعتباره أحد أهم األسس
اليت تقوم عليها أنظمة إدارة النفايات احلديثة.
تكمن أمهية اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة يف أهنا حتقق الطريقة املثلى لتخفيض العبء والضغط على
أنظمة التخلص من النفايات من خالل تقليص حجم النفايات املولدة ،وتتمثل أيضا أمهية اإلدارة املتكاملة
للنفايات الصلبة يف الراءات األربعة :التخفيض  ، Reduceإعادة االستعمال ، Reuseإعادة التدوير
 ،Recycleاالسرتجاع  ،Recoverحبيث تعترب هذه املصطلحات هي لب وجوهر أنظمة اإلدارة املتكاملة
للنفايات.

1

حيث يكون تنفيذ أو تبين الراءات األربعة عرب مراحل دورة حياة النفايات الصلبة كما هو موضح يف الشكل رقم
 09أدناه:
الشكل رقم  :09دورة حياة النفايات في إطار اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

Source :UNEP, Developing Integrated Solid Waste Management-Assessment of Current Waste
Management System and Gaps therein, Volume 2, 2009, p 7.
UNEP, Solid Waste Management, Op cit , p p 7 9
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يتجلى لنا من الشكل رقم  09أعاله أن اإلطار العام لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة يرتكز على
نظام احللقة املغلقة أو استكمال الدوائر املغلقة للمواد ،حبيث نالحظ أن دورة حياة النفايات يف هذا اإلطار هي
عبارة عن حلقة مغلقة ،تبدأ من االستغالل األويل للموارد الطبيعية املستعملة يف تصنيع املنتجات اليت أصبحت
نفاية فيما بعد وانتهاء بعودة هذه املواد إىل البداية كمواد أولية معاد تدويرها ،مرورا بعدة مراحل تتخللها جمموعة
من املمارسات السليمة والواجب اتباعها كالتخفيض يف استغالل املوارد الطبيعية ،االستهالك املستدام ،إعادة
االستخدام وإعادة التدوير وأخريا التخلص السليم من النفايات اليت مل يعد باإلمكان االستفادة منها.
ثانيا :الهيكل الهرمي لإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
يعترب عنصرا أساسيا لإلدارة املتكاملة للنفايات وغالبا ما يعترب كقاعدة أساسية يف املمارسة احلديثة
لنظام إدارة النفايات حيث انه يصنف عمليات إدارة النفايات وفقا للمنافع البيئية أو الطاقوية ،ولقد مت اعتماد
اهليكل اهلرمي إلدارة النفايات بأشكال خمتلفة يف معظم البلدان الصناعية ،كذلك مت تضمني العناصر الرئيسية له
أيضا يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ،وخاصة تلك اليت تتعامل مع إدارة النفايات السامة أو اخلطرة ،ويف
حماوالت إقليمية لوضع سياسة منسقة تشجع على إعادة استخدام املنتجات الثانوية املختلفة الناجتة من عمليات
إدارة النفايات ،والغرض من اهليكل اهلرمي إلدارة النفايات هو:
 جعل ممارسات إدارة النفايات سليمة بيئيا قدر اإلمكان
 أداة مفيدة يف احلفاظ على املوارد ،وكذا التعامل مع نقص املكب ،وللحد من تلوث اهلواء واملياه ،ومحاية
الصحة والسالمة العامة.
ويف الوقت نفسه ،ينبغي االعرتاف بأن مجيع ممارسات إدارة النفايات لديها تكاليف فضال عن الفوائد،
وهذا يعين أن اهليكل اهلرمي إلدارة النفايات ال ميكن إتباعه بشكل صارم ،ففي حاالت معينة ،تكلفة النشاط
احملدد قد تتجاوز الفوائد ،عندما تؤخذ مجيع االعتبارات املالية واالجتماعية والبيئية يف احلسبان.

1

إن الشكل اهلرمي لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة يتكون الراءات األربعة ،حبيث يرتبها حسب األفضلية
كما يف الشكل التايل

UNEP : Solid Waste Management, p 9
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الشكل رقم  :10الهيكل الهرمي لإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

Source: Mark Hyman, guidelines for national waste management strategies: moving from
challenges to opportunities, UNEP and UNITAR, 2013, page 18.

املالحظ من الشكل رقم انه عبارة عن هرم مقلوب وجرت العادة على أن تكون قمة اهلرم على راس
األمهية يف الرتتيب أي هي املطلوبة أكثر ،لكن يف اهليكل اهلرمي إلدارة النفايات الصلبة العكس هو الصحيح
أي أن قاعدة اهلرم هي من تأيت على راس األمهية واألكثر تفضيال يف ممارسات اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
واليت تستوجب أن تكون على نطاق واسع (نسبة استعماهلا كبرية) لذا جاء اهلرم مقلوبا ،حيث أن اهليكل اهلرمي
لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة يرتكز على أساسيات ومبادئ اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة واملتمثلة يف
املنع ،التخفيض ،إعادة التدوير واالسرتجاع ،حبيث يعد أسلوبا منع تولد النفايات وختفيض حجم النفايات
املتولدة عند املنبع مها األكثر تفضيال واألكثر وجوبا لالستعمال وعلى أوسع نطاق ،مث يليهما إعادة التدوير
واسرتجاع الطاقة من النفايات ،وأخريا التخلص النهائي وهو األقل تفضيال لالستعمال.
ثالثا :اإلدارة المتكاملة للنفايات اإللكترونية
إن النفايات اإللكرتونية بقدر ما هي خطرة وسامة إال أهنا تعترب مورد هام للطاقة واملوارد الثمينة ،إن مت
التعامل معها وفقا السرتاتيجية حمددة تراعي كل من االعتبارات البيئية واالقتصادية على حد السواء ،فوفقا لتقرير
صادر عن وكالة محاية البيئة األمريكية عام  ،2014فان إعادة تدوير مليون كمبيوتر حممول ميكن أن حيفظ طاقة
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تعادل الطاقة الكهربائية اليت يستخدمها  3657منزل يف الواليات املتحدة األمريكية ملدة سنة كاملة ،لذا فان
التعامل السليم مع النفايات اإللكرتونية يتطلب اسرتاتيجية حمددة تتضمن الطرق والتقنيات املالئمة واملناسبة
لكل من عمليات اجلمع ،الفرز ،الفصل وإعادة التدوير ،حيث أن أنشطة اجلمع والنقل هي اكثر األنشطة
تكلفة ،وعليه ميكن القول أن الطريقة األكثر جناعة يف مجع النفايات اإللكرتونية تتم كااليت:
 مجع النفايات اإللكرتونية من املنازل واملؤسسات التجارية عن طريق املنظمات احلكومية أو غري
احلكومية.
 مجع النفايات اإللكرتونية من جامعي القمامة والنفايات الصلبة.
 اجلمع من قبل الشركات املنتجة للمعدات واألجهزة الكهربائية واإللكرتونية من املستخدمني النهائيني
باعتبارها واجب يدخل ضمن املسؤولية االجتماعية للشركات وذلك باستخدام نظام الودائع حيث
يدفع املستهلك مبلغا من املال غري حممل يف سعر اجلهاز ويستعيده عند إعادة اجلهاز املراد التخلي عنه
من طرفه.
أما عمليات الفرز ،الفصل والتفكيك فتوجد العديد من السبل والتقنيات املستعملة حاليا واليت أثبتت جناعتها
مقارنة بعملية الفصل والفرز اليدوي اليت ال تزال تستعمل يف العديد من معامل إعادة التدوير.

1

إن كل هذه األنشطة والعمليات اليت جيب القيام هبا من اجل اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اإللكرتونية
هي موضحة يف الشكل رقم  11أدناه والذي حيدد النهج السليم للتعامل مع هذا النوع من النفايات.

1

Anand Jaiswal & other, Go Green with WEEE: Eco-friendly approach for handling e- waste, Procedia
Computer Science journal, Published by Elsevier, volume 46, 2015, p 1321.
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الشكل رقم  :11النهج األخضر للتعامل مع النفايات اإللكترونية
األجهزة اإللكترونية والكهربائية

النفايات اإللكترونية

جمع النفايات اإللكترونية

االجهزة الممكن اعادة استخدامها
االجهزة الممكن اعادة استخدامها
صيانة وإعادة التدوير

المرحلة الرئيسية

والفرز االولي
الفصل والفرز
الفصل
األولي

بقايا االجهزة
بقايا األجهزة

االجهزة
تجميع المكونات

المكونات واألجزاء الممكن إعادة استخدامها

صيانة وإعادة تدوير

المرحلة الثانوية

فصل وفرز المكونات

تفكيك األجهزة إلى مكونات

المكونات واألجزاء
بقايا المكونات

الفرز

النفايات غير السامة
تحويل

الحرق

النفايات
إلى طاقة

النفايات السامة

الطحن والسحق
الطمر

معامل معالجة النفايات السامة
والخطرة

Source: Anand Jaiswal & other, Go Green with WEEE: Eco-friendly approach for handling ewaste, Procedia Computer Science journal, Published by Elsevier, volume 46, 2015, p 1322.
83

الفصل الثاني :استراتيجيات اإلدارة البيئية والنفايات اإللكترونية

املالحظ من الشكل رقم  11أعاله أن األنظمة املتكاملة إلدارة النفايات اإللكرتونية تستوجب توفر
جمموعة من األطر التشريعية واملؤسساتية اليت تضمن السري اجليد هلذه األنظمة وبالتايل حتقيق األهداف اليت
وضعت من أجلها ،وتتمثل هذه األطر يف توفر القوانني واللوائح اليت تنظم عملية مجع ونقل النفايات ،وكذا
حتديد مسؤوليات ومهام مجيع األطراف بدءا من الشركات املنتجة لإللكرتونيات واملستوردين ووصوال إىل
املستهلك النهائي ،باإلضافة إىل توفر اهلياكل والبىن التحتية اليت تتوافق مع أنشطة إدارة النفايات وخصوصا
مصانع إعادة التدوير ،حيث يبدا عمل أنظمة إدارة النفايات اإللكرتونية يف املرحلة األوىل بفرز وفصل النفايات
اإللكرتونية وذلك لتحديد األجهزة السليمة اليت ميكن صيانتها وإعادة استخدامها مرة أخرى ،يف حني توجه
األجهزة التالفة إىل املرحلة الثانية واملتمثلة يف تفكيك هذه األجهزة إىل مكونات وأجزاء بغية االستفادة من
األجزاء واملكونات اليت ال تزال سليمة من خالل صيانتها وإعادة استخدامها مرة أخرى ،أما املكونات واألجزاء
اليت ال ميكن إعادة استخدامها فيتم إعادة فرزها حسب درجة اخلطورة ،حبيث تعامل املكونات غري السامة
بالطرق العادية اليت تعامل هبا النفايات العادية ،أما اخلطرة منها فتوجه إىل معامل ومراكز معاجلة النفايات السامة.
وجتدر اإلشارة أيضا أن اإلدارة السليمة للنفايات اإللكرتونية تتطلب ما يلي:

1

 إطار تشريعي مالئم لسياسات التنمية املستدمية يقوم على اجلمع وإعادة تدوير واسرتجاع النفايات
اإللكرتونية ويعاجل كذلك عمليات نقلها عرب احلدود.
 التصميم األخضر الذي يهدف إىل احلد من استخدام املواد اخلطرة يف املنتجات اإللكرتونية
والكهربائية وتعزيز القدرة على إعادة تدويرها.
 إغالق الفجوة اخلاصة باملواد القابلة إلعادة التدوير.
 متديد فرتة صالحية املنتجات من خالل إعادة االستخدام والتجديد أو الصيانة.
 القضاء على املكونات اخلطرة يف املنتجات.
 وضع معايري لإلدارة السليمة بيئياً فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات اإللكرتونية والتخلص النهائي
منها.
 وضع اإلجراءات الالزمة ملنع االجتار غري املشروع فيها.
 إجياد شراكات بني القطاعني العام واخلاص إلشراك مجيع أصحاب املصلحة.
تاريخ التصفح2015/03/25 :
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 دعم التتبع والقدرة على التنبؤ والشفافية اليت ستربز يف اإلطار اخلاص باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
اإللكرتونية.
 التعامل مع النفايات اإللكرتونية ،سواء كانت خطرة أو غري ذلك ،وفقاً ملبادئ ومعايري ممارسات
اإلدارة السليمة بيئياً.
 التشجيع على اختبار املعدات اإللكرتونية والكهربية املستعملة أو اهلالكة قبل تصديرها لتحديد مدى
صالحيتها أو إذا كانت حتتوي على مكونات خطرة.
رابعا :بعض العوائق أمام اإلدارة اآلمنة بيئيا للنفايات اإللكترونية
هناك جمموعة من العوائق واحلواجز اليت تقف أمام اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اإللكرتونية على املستوى
العاملي ،لكننا سنتطرق إىل العوائق واحلواجز اليت تعاين منها الدول النامية على وجه اخلصوص ونذكر منها:

1

 نقص الوعي العام حول احلاجة إىل نظام إدارة النفايات اإللكرتونية سواء على مستوى احلكومات
والوزارات أو على مستوى اجملتمعات.
 السلوك االستهالكي غري املسؤول الذي مييز معظم شعوب الدول النامية.
 نقص الوعي سواء البيئي أو الصحي مبخاطر النفايات اإللكرتونية سواء على البيئة الطبيعية أو على
صحة األفراد.
 نقص يف التشريعات واللوائح اليت ختص هكذا نفايات وان وجدت يف بعض الدول النامية إال أهنا يف
البدايات وتبقى غري كافية.
 صعوبة اجلرد وبالتايل ال توجد بيانات عن كمية النفايات اإللكرتونية املتولدة وعدد األجهزة واملعدات
الكهربائية واإللكرتونية اليت مت التخلص منها من قبل املستهلكني.
 حمدودية قدرة الوكاالت احلكومية اهلامة يف هذه الدول وخاصة املعنية بأمور البيئة يف التعامل مع النفايات
اإللكرتونية.
 عدم وجود هنج منسق عرب مقدمي اخلدمات والوزارات للتعامل مع النفايات اإللكرتونية.
 عزوف الشركات املصنعة لإللكرتونيات عن التعامل مع قضية النفايات اإللكرتونية خاصة يف ظل عدم
وجود اطر تشريعية ولوائح تنظم هذا اجملال.
Mercy Wanjau, Op cit, p 18
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المطلب الثاني :المعاهدات والمؤتمرات الدولية حول النفايات اإللكترونية
 :1اتفاقية بازل:
من اجل مواجهة املخاطر اليت تسببها النفايات مت يف عام  1989إبرام اتفاق بازل بشأن التحكم يف
نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود وتتضمن االتفاقية املذكورة هدفني مرحليني مقرتنني بالتزامات
عامة ووسائل للتنفيذ أما اهلدف األول فهو حايل على املدى القصري ويتضمن تشديد الرقابة وإحكامها على
عمليات نقل النفايات اخلطرة اليت يسمح بنقلها عرب احلدود واهلدف الثاين يكون على املدى املتوسط والبعيد
ويتم إجنازه من خالل العمل على ختفيض معدل توليد النفايات إىل أد،ى مستوى ممكن.

1

متثل هذه االتفاقية حبق إرادة اجملتمع الدويل يف احلد من تأثري النفايات اخلطرة و املواد الكيميائية السامة
ومحاية اإلنسان والبيئة من كوارث التلوث ،وظهرت احلاجة إىل هذه االتفاقية نظرا لقيام عدد من الدول الصناعية
الكربى باختاذ إجراءات بيئية مشددة أدت إىل ارتفاع تكلفة التخلص من النفايات ويف حماولة منها خلفض هذه
التكلفة قامت بتصديرها لعدد من الدول النامية ودول أوربا الشرقية  ،ومت توقيع هذه االتفاقية يف مدينة بازل
السويسرية ودخلت حيز النفاذ يف سنة  1992وتضم هذه االتفاقية  29مادة باإلضافة على عدد  6مالحق،
حبيث هتدف هذه االتفاقية إىل تناول ومعاجلة املشاكل النامجة عن النفايات اخلطرة والعمل على خفضها والتخلص
منها بالقرب من أماكن تولدها وتقليص نقلها عرب احلدود ،وتستثين من نطاق االتفاقية النفايات املشعة والنفايات
الناشئة عن العمليات العادية للسفن واليت تنظمها اتفاقية دولية أخرى ،وتضم االتفاقية شروط نقل النفايات
اخلطرة عرب احلدود بني الدول األعضاء يف االتفاقية وكذا شروط النقل عرب احلدود من الدول غري املوقعة على
االتفاقية ،وتتضمن االتفاقية أيضا التعاون الدويل بعض حتسني اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اخلطرة وكذا التنسيق
مع االتفاقيات الثنائية واإلقليمية املتعلقة هبذا الشأن ،وميكن حتديد ابرز بنود االتفاقية يف النقاط التالية:

2

أ خفض النفايات الخطرة :حبيث يعترب هذا البند هو األساس للتنفيذ العملي لإلدارة السليمة بيئيا،
وجيب أن يبىن العمل يف هذا اجملال على اخلربات املكتسبة من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة ،املنظمات
الدولية األخرى ويتضمن ذلك تقدمي املعلومات املتوفرة حول طرق اإلنتاج األنظف ملنع توليد النفايات
اخلطرة وتوفري بدائل مناسبة لتجنب استخدام املواد اخلطرة كلما أمكن ذلك.
2006
385
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ب إدارة النفايات بطرق سليمة بيئيا :يتطلب ذلك معرفة جمال وتعريف العملية ووصف التكنولوجيا
وفعاليتها واملخاطر البيئية وقابلية النفايات للمعاجلة وفرص جتنب النفايات وفرض االسرتجاع وآلية
تشغيل التكنولوجيا بطريقة آمنة بيئيا ووسائل املراقبة ،اجلدوى االقتصادية لعمليات إدارة النفايات.
ج التعاون الدولي :تتعاون األطراف يف تقدمي املساعدات للدول النامية خلفض توليد النفايات اخلطرة
ومنع حركتها عرب احلدود ،وذلك عن طريق تقدمي التدريب والتشريعات واخلربات الفنية ،ويتضمن التعاون
الدويل موضوعات عديدة منها نقل التكنولوجيا وأنظمة اإلدارة وتطوير وتنفيذ تكنولوجيا صديقة للبيئة
وتطوير وتشجيع إدارة النفايات اخلطرة وغري اخلطرة بطرق سليمة بيئيا ،تشجيع اهتمام اجلمهور.
د تدابير نقل النفايات الخطرة عبر الحدود :يقع على عاتق كل بلد االلتزام خبفض توليد النفايات
اخلطرة إىل احلد األد،ى والتخلص منها داخل أراضيه ،وينبغي أال يسمح بنقل النفايات اخلطرة عرب
حدوده إال إذا كان هذا النقل ميثل احلل األسلم من الناحية البيئية.
ه أنواع النفايات الخطرة :وفقا هلذا البند مت حتديد النفايات اخلطرة املشمولة من قبل االتفاقية بالتفصيل
من خالل مالحقها.
و طرق التخلص من النفايات :يتضمن هذا البند مجيع الطرق املستعملة يف التخلص من النفايات اخلطرة
وحتديد الطرق األكثر سالمة على البيئة واإلنسان والدعوة إىل ابتكار طرق جديدة سليمة بيئيا تتماشى
مع املتطلبات البيئية والصحية للتخلص من النفايات.
 :2إعالن ديربان

1

أما على املستوى اإلقليمي ،كان إعالن ديربان بشأن إدارة املخلفات اإللكرتونية يف إفريقيا نتيجة حللقة
عمل بشأن املخلفات اإللكرتونية عُ ِقدت أثناء مؤمتر إدارة املخلفات الذي عُ ِقد يف ديربان ،جبنوب إفريقيا يف
 ،2008واستناداً إىل التجارب املكتسبة يف كينيا ،واملغرب ،والسنغال ،وجنوب إفريقيا وأوغندا ،يعرتف اإلعالن
بضرورة زيادة الوعي بني اجلهات صاحبة املصلحة باملخاطر البيئية والصحية املرتبطة بإعادة تدوير املخلفات
اإللكرتونية والتخلص منها ،كما يعرتف اإلعالن بضرورة شروع كل بلد من البلدان اإلفريقية يف عملية داخلية
لوضع خارطة طريق لتحقيق أهداف حمددة يف جمال إدارة املخلفات اإللكرتونية .وعلى الرغم من أن اإلعالن ال

تاريخ االطالع2015/03/27 :
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يعد اتفاقاً متعدد األطراف ،إال انه ميكن أن حيرك حواراً إقليمياً بشأن تنفيذ أفضل املمارسات يف جمال إدارة
املخلفات اإللكرتونية.
 :3مؤتمر نيروبي

1

اتفقت الدول األعضاء يف معاهدة بازل حول السيطرة على حتركات النفايات الضارة العابرة للحدود
والتخلص منها ،على تكثيف اجلهود للحد من املخاطر اليت تشكلها الزيادة الكبرية يف النفايات اإللكرتونية عرب
العامل على صحة البشر والبيئة ،وتتضمن األولويات اليت مت االتفاق عليها يف ختام االجتماع الثامن ملؤمتر أطراف
املعاهدة الذي عقد يف نريويب-كينيا يف  27نوفمرب  2006إطالق مشروعات جتريبية إلقامة أنظمة إلعادة
تصنيع املنتجات اإللكرتونية املستعملة ،وتعزيز التعاون العاملي ملكافحة التجار غري الشرعيني ،وتطوير أفضل
املمارسات عرب إرشادات فنية جديدة ،وأشارت تقارير املؤمتر إىل أنه يتم إنتاج ما بني  20إىل 50مليون طن
من النفايات اإللكرتونية تتضمن الرصاص والكادميوم والزئبق واملواد الضارة األخرى عرب العامل سنويا نتيجة
للطلب املتنامي الستهالك اإللكرتونيات.
وأعرتف املشاركون يف املؤمتر باحلاجة إىل حتسني سياسات السيطرة وتعزيز اجلهود وحثوا املصانع على
إتباع ما مسوه "بالمخطط األخضر " للتخلص على مراحل من املكونات الضارة والتحكم يف دورة حياة
املنتجات ،وقال أشيم ستنر املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة الذي مت حتت إشرافه تبين معاهدة بازل
"إن احلكومات حتتاج إىل تطوير ضوابط تنظيمية فعالة تعطي السوق سلطة الرد اإلجيايب على حتديات النفايات
اإللكرتونية"

المطلب الثالث :واقع إدارة النفايات اإللكترونية في الجزائر باإلشارة إلى النموذج السويسري
يتمثل التحدي األساسي يف إدارة النفايات اإللكرتونية يف آالف املاليني من األجهزة اإللكرتونية املتقادمة
على املستوى العاملي ،ونقص البيانات العلمية عن التأثريات الصحية للتعرض للمواد اخلطرة يف النفايات
اإللكرتونية والكهربائية ،وكذلك عدم توافر معلومات كافية عن احلجم والطابع الفعلي للمخاطر البيئية املرتبطة

تاريخ التصفح2015/03/25 :
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مبمارسات إعادة التدوير غري النظامية ،فهذه البيانات أساسية للمساعدة يف حتديد الوضع الراهن واالجتاهات
إال أهنا يف كثري من األحيان إما منعدمة أو غري كاملة.
 )1اإلطار القانوني والمؤسساتي للنفايات في الجزائر
ال متلك اجلزائر تشريعات حمددة أو أية اطر مؤسساتية بشأن النفايات اإللكرتونية ،ومع ذلك فان هذا
النوع من النفايات ختضع إىل اللوائح والقوانني املتعلقة بالنفايات اخلطرة-النفايات اخلاصة  ،-خاصة أن اجلزائر
هي من الدول املوقعة على اتفاقية بازل ،إال أننا سنتطرق إىل جممل القوانني واملؤسسات العاملة يف جمال محاية
البيئة بصفة عامة والنفايات بصفة خاصة فيما يلي:
أوال :اإلطار القانوني:
للتعامل مع املشاكل البيئية وخصوصا النفايات اختذت اجلزائر العديد من اإلجراءات والتدابري القانونية
واملتمثلة يف سن وتشريع العديد من القوانني وكذلك إصدار املراسيم التنفيذية اخلاصة بالنفايات واليت نذكر منها
ما يلي:
القانون رقم  19-01المؤرخ في :2001/12/12

1

هو القانون املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها حيث جاء هذا القانون كاستجابة النضمام اجلزائر
مع التحفظ إىل اتفاقية بازل حيث مت التوقيع على هذه االتفاقية من اجلانب اجلزائري يوم  16ماي ،1998
ويتضمن هذا القانون تسعة أبواب حيث جاء الباب األول أحكام عامة ختص النفايات ،يف حني تناول الباب
الثاين النفايات اخلاصة من خالل حتديد واجبات منتجيها وحركة هذه النفايات ،أما الباب الثالث والرابع فتناوال
على التوايل النفايات املنزلية والنفايات اهلامدة ،وتناول الباب اخلامس هتيئة وشروط استغالل املنشآت اخلاصة
مبعاجلة النفايات اخلاصة ،أما فيما خيص األحكام املالية واجلزائية فتم ختصيص هلما كل من الباب السادس
والسابع ،يف حني جاء يف الباب الثامن والتاسع كل من أحكام خاصة وأخرى انتقائية.
يهدف هذا القانون إىل حتديد كيفيات تسيري النفايات ومراقبتها ومعاجلتها ،حيث ترتكز عملية تسيري
النفايات ومراقبتها وإزالتها حسب هذا القانون على املبادئ التالية (الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات
1القانون رقم  ،19-01الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ،العدد  15 ،77ديسمبر ،2001 ،ص ص .18-9
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من املصدر ،تنظيم فرز النفايات ومجعها ونقلها ومعاجلتها ،تثمني النفايات بإعادة استخدامها أو رسكلتها،
املعاجلة البيئية العقالنية للنفايات) ،ويهدف أيضا إىل إعالم وحتسيس املواطنني باملخاطر النامجة عن النفايات
وآثارها على الصحة والبيئة ،باإلضافة إىل تنظيم سري املنشآت اخلاصة مبعاجلة النفايات وشروط إقامتها وكذا
حتديد املواصفات التقنية اخلاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغالل هذه املنشآت ،وينص هذا القانون أيضا على
إنشاء خمطط وطين لتسيري النفايات اخلاصة مهمته جرد كميات النفايات اخلاصة السيما اخلطرة منها املنتجة
سنويا على مستوى الرتاب الوطين ،باإلضافة إىل حتديد املناهج املختارة ملعاجلة كل صنف من أصناف النفايات
مع حتديد املواقع ومنشات املعاجلة املوجودة.
القانون رقم  10-03المؤرخ في :2003/07/19

1

وهو القانون املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة حيث حيدد القواعد اخلاصة حبماية البيئة يف إطار
التنمية املستدامة يف مثانية أبواب ،ويرتكز هذا القانون على املبادئ العامة اآلتية:
 مبدا المحافظة على التنوع البيولوجي والذي ينبغي مبقتضاه على كل نشاط جتنب احلاق ضرر معترب
بالتنوع البيولوجي.
 مبدا عدم تدهور الموارد الطبيعية حيث ينص هذا املبدأ على جتنب احلاق الضرر باملوارد الطبيعية.
 مبدا االستبدال ومعناه استبدال عمل مضر بالبيئة باخر يكون اقل خطرا عليها ،وخيتار هذا النشاط
األخري حىت ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع احلماية.
 مبدا اإلدماج ويعين دمج الرتتيبات املتعلقة حبماية البيئة والتنمية املستدامة عند إعداد املخططات
والربامج القطاعية وتطبيقها.
 مبدا النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند المصدر وذلك باستعمال أحسن
التقنيات املتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة.
 مبدا الحيطة والذي جيب مبقتضاه اال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية احلالية
سببا يف تأخري اختاذ التدابري الفعلية واملناسبة للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة املضرة بالبيئة.

 1القانون رقم  ،10-03الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ،العدد  20 ،43جويلية  ،2003ص ص .22-6
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 مبدا الملوث الدافع والذي يتحمل مبقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أن يتسبب يف احلاق
الضرر بالبيئة ،نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها إىل حالتها
األصلية.
يهدف القانون رقم  10-03إىل محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة وذلك من خالل حتديد املبادئ
األساسية وقواعد تسيري البيئة ،باإلضافة إىل ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسني شروط املعيشة والعمل على
ضمان إطار معيشي سليم ،والوقاية من كل أشكال التلوث واألضرار امللحقة بالبيئة وإصالح األوساط املتضررة،
وكذا ترقية االستعمال العقالين للموارد الطبيعية املتوفرة واستعمال التكنولوجيات األكثر نقاء ،ويهدف أيضا إىل
تدعيم اإلعالم والتحسيس ومشاركة اجلمهور وخمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة.
المرسوم التنفيذي رقم  477/03المؤرخ في :2003/12/9

1

إن اهلدف من هذا املرسوم هو حتديد كيفيات وإجراءات إعداد املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة
ونشره ومراجعته ،ويعد هذا املخطط عادة ملدة عشر سنوات من طرف جلنة يرتاسها وزير البيئة أو ممثل عنه
وتتكون هذه اللجنة من ممثلني عن الوزارات األخرى ،ممثل عن املنظمات املرتبط نشاطها بتثمني النفايات ،ممثل
عن املؤسسات العمومية اليت تعمل يف ميدان تسيري النفايات وأخريا ممثل عن اجلمعيات الوطنية حلماية البيئة،
حيث يعني أعضاء هذه اللجنة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مبوجب قرار من وزير البيئة وبناء على اقرتاح
من السلطات اليت يتبعوهنا ،وتعد هذه اللجنة كل سنة تقريرا يتعلق بتسيري وتنفيذ املخطط الوطين لتسيري النفايات
اخلاصة.
المرسوم التنفيذي رقم  104/06المؤرخ في :2006/02/28

2

يهدف هذا املرسوم إىل حتديد قائمة النفايات مبا يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرة ،حبيث تصنف قائمة
النفايات تصنيفا متناسقا ،وتكون هذه القائمة موضوع تكييف عند احلاجة على أساس التطورات التقنية والعلمية
يف هذا اجملال ،حبيث مت إسناد لكل نفاية رمز مكون من ثالث أرقام ،ميثل الرقم األول الصنف الذي حيدد جمال
النشاط أو الطريقة اليت جنمت عنها النفاية يف حني ميثل الرقم الثاين القسم الذي حيدد أصل أو طبيعة النفاية أما

 1المرسوم التنفيذي رقم  ،477-03الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ،العدد  14 ،78ديسمبر  ،2003ص .4
 2المرسوم التنفيذي رقم  ،104/06الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ،العدد  5 ،13مارس  ،2006ص ص .61-10
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الرقم الثالث فيمثل الفئة اليت تتضمن تعيني النفاية ،وكمثال على ذلك أعطى املرسوم الرمز ()18.1.20
للنفايات اإللكرتونية واليت امساها جتهيزات الكرتونية وكهربائية مهملة ومت تصنيفها باهنا نفايات خاصة خطرة
معتربا إياها عبارة عن نفايات سامة خطرة على البيئة ،حبيث اعتمد هذا املرسوم يف تصنيفه للنفايات على جمموعة
من مقاييس خطورة النفايات اخلاصة اخلطرة نذكر منها قابلية االنفجار ،حمدثة للسرطان ،سامة ،معدية ،مهيجة،
خطرة على البيئة ،سامة بالنسبة للتكاثر...اخل.
المرسوم التنفيذي رقم  138/06المؤرخ في :2006/04/15

1

يهدف هذا املرسوم إىل تنظيم انبعاث الغاز والدخان والبخار واجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو وكذا الشروط
اليت تتم فيها مراقبتها ،يقصد يف مفهوم هذا املرسوم انبعاث الدخان والبخار واجلزيئات السائلة أو الصلبة يف اجلو
واملسماة باالنبعاثات اجلوية ،كل انبعاث هلذه ملواد من مصادر ثابتة ال سيما عن املنشآت الصناعية.
حيث حيدد هذا املرسوم القيم القصوى لالنبعاثات اجلوية يف مالحق تابعة هلذا املرسوم ،وذلك بغية
حتديد احلد املسموح به من االنبعاثات اجلوية النامجة عن املنشآت ،يف حني يلزم هذا املرسوم بان تنجز وتشيد
وتستغل املنشآت اليت ينتج عنها انبعاثات جوية بطريقة جتنب أو تقلل من االنبعاثات اجلوية عند املصدر،
باإلضافة إىل إ لزامية مسك سجل خاص بنتائج التحاليل والقياسات ملستوى االنبعاثات من قبل مستغلى هذه
املنشآت ،حيث جترى هذه القياسات على مسؤولية ونفقة املستغل والذي جيب عليه تقدمي هذه النتائج
والقياسات إىل مصاحل املراقبة املؤهلة واليت بدورها تقوم باملراقبة الدورية و/أو املفاجئة هلذه املنشآت للوقوف على
مدى صحة هذه النتائج املقدمة وكذا مدى مطابقة االنبعاثات اجلوية للقيم القصوى احملددة يف املرسوم.
ثانيا :اإلطار المؤسساتي:
يف اجلزائر ،هناك العديد من اهليئات اإلدارية املكلفة حبماية البيئة اليت ختتص بالقضايا البيئية ذات البعد
الوطين مبا يف ذلك النفايات ،وعلى رأس هذه اهليئات جند وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم اليت تعمل على حتقيق
توافق اإلطار التشريعي والتنظيمي مع أهداف محاية البيئة ،وتوجد عدة هيئات أخرى أصبحت عملية ومتارس
نشاطها يف الواقع ،حبيث تشكل هذه اهليئات الوسيطة امتدادا علميا وتقنيا لإلدارة املركزية واملتمثلة يف وزارة البيئة
وهتيئة احمليط واليت تعمل حتت وصايتها كل هاته اهليئات الوسيطة ،وخنص بالذكر ما يلي:
 1المرسوم التنفيذي رقم  ،138/06الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ،العدد  16 ،24أفريل  ،2006ص ص .17-13
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الوكالة الوطنية للنفايات :AND

1

الوكالة الوطنية للنفايات هي مؤسسة مكلفة بتعزيز السياسة الوطنية من أجل التسيري املتكامل للنفايات
من خالل التوعية ونشر جمموعة تقنيات الفرز والنقل واملعاجلة واإلنعاش والتخلص من النفايات ،حيث تأسست
مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 02-175الصادر يف  20ماي 2002وتعمل حتت إشراف وزارة البيئة وهتيئة
اإلقليم ،وتساهم الوكالة يف تطوير التسيري املتكامل للنفايات من خالل مشاركتها يف عدة مشاريع يف إطار
اتفاقيات التعاون الدولية واليت من بينها ما يلي:
 التعاون التقين البلجيكي ) (CTBيف إطار برنامج دعم التسيري املتكامل للنفايات.
 التعاون التقين األملاين (GIZ).
 املعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة البيئية.
المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة :ONEDD

2

هو عبارة عن مؤسسة وطنية عمومية ذات طابع صناعي جتاري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل
املايل ويعمل هذا املرصد حتت وصاية وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم ،حيث أنشأ مبرسوم تنفيذي رقم  115/02املؤر
يف  03أفريل  ،2002واهلدف من هذا املرصد هو وضع وتدعيم وحتسني سري الشبكة الوطنية لرصد وحراسة
وقياس التلوث ونوعية خمتلف األوساط البيئية ،وذلك من خالل تطوير وإعادة تنظيم املخابر اجلهوية ،إعداد
برامج وطنية وجهوية للرصد واحلراسة والقياس وكذلك لتنسيق مع الشبكات القطاعية األخرى باإلضافة إىل
معاجلة املعطيات واملعلومات البيئية ونشرها وتوزيعها ،املبادرة إىل الدراسات الرامية إىل حتسني املعرفة البيئية.
المركز الوطني للتكنولوجيات النظيفة :CNTPP

3

هو عبارة عن مؤسسة وطنية عمومية ذات طابع صناعي جتاري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل
املايل ويعمل هذا املركز حتت وصاية وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم ،حيث أنشا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم-02
 262املؤر يف 17أوت  ،2002وتتمثل مهام هذا املركز يف ترقية مفهوم تكنولوجيات اإلنتاج األكثر نقاء
https://and.dz/presentation-de-l-agence-nationale-des-dechets-algerie/presentation-et-missions-de-l-and

2015/03/25
 2المرسوم التنفيذي رقم  ،115/02الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ،العدد  03 ،22أفريل  ،2002ص ص .17-14
 3المرسوم التنفيذي رقم  ،262/02الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ،العدد  18 ،56أوت  ،2002ص ص .9-6
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وتعميمه والتوعية به ،مساعدة مشاريع االستثمار يف تكنولوجيات إنتاج اكثر نقاء ومساندهتا ،تزويد الصناعات
بكل املعلومات املتعلقة بصالحياته يف مسعاها من اجل حتسني طرق اإلنتاج عرب الوصول إىل تكنولوجيات إنتاج
اكثر نقاء وباحلصول على الشهادات املرتبطة بذلك عند االقتضاء ،تطوير التعاون الدويل يف ميدان تكنولوجيات
إنتاج اكثر نقاء.
 )2حجم النفايات اإللكترونية في الجزائر
إن حجم النفايات اإللكرتونية يف اجلزائر ينمو وبشكل متسارع وهذا راجع إىل احلركية والنشاط الذي
يشهده خاصة قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصال ،وكذلك إىل االستخدام أو االستهالك املتزايد هلذه
التكنولوجيات من طرف املستهلك اجلزائري من خالل نسبة الربط بالشبكة العنكبوتية وسوق اهلاتف النقال
الذي يعرف هو اآلخر يف اجلزائر منوا مطردا خالل السنوات األخرية ،ولكن يبقى اإلشكال املطروح يف اجلزائر
هو قلة إن مل نقل ندرة املعطيات والبيانات حول احلجم احلقيقي للنفايات اإللكرتونية املتولدة يف اجلزائر ،وهذا
راجع لعدم وجود أو القيام بدراسات لتقييم حجم هذه النفايات يف اجلزائر.

1

فمثال يف عام  2010فقط مت يف اجلزائر استرياد ما يقارب  8000طن من احلواسيب و 5000طن
من اهلواتف النقالة وخمتلف املعدات واألجهزة ذات الصلة هبا ،وهذا وفقا إلحصائيات األمم املتحدة ،وكذلك
ووفقا لبعض البيانات واإلحصائيات اليت قدمتها وزارة البيئة وهتيئة احمليط واليت تقول بان حجم النفايات
اإللكرتونية املتولدة يف اجلزائر كل سنة تقدر حبوايل  18000طن/سنة.

2

وجتدر اإلشارة إىل أن جل الدول املتقدمة على غرار سويسرا واليابان والواليات املتحدة األمريكية وبعض
الدول النامية أوجدت حلوال هلذه املشكلة فأصبحت النفايات اإللكرتونية بالنسبة هلا عبارة عن مواد خام ،ميكن
إعادة تصنيعها وتدويرها وبالتايل مصدرا جديدا من مصادر الدخل ،وذلك عن طريق سن التشريعات وإصدار
اللوائح اليت ختص هذا الشأن ،واجلدول رقم  05أدناه يوضح لنا بعض القوانني واللوائح اليت مت إصدارها يف بعض
الدول وحمتواها الرئيسي باإلضافة إىل سنة اإلصدار والتنفيذ الفعلي هلذه القوانني واللوائح.

1

Joseph Seitz, analysis of existing e-waste practices in Mena countries-Regional Study, SWEEPNET and
ANged, published by Giz, January 2014, p 18.
2
SWEEPNET & ANged, country report on solid waste management in Algeria, published by GIZ, April
2014, p 38.
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الجدول رقم  :05بعض القوانين واللوائح الخاصة بالنفايات اإللكترونية في بعض الدول
القوانين واللوائح

المحتوى الرئيسي

الدولة

-1قانون بشأن منع التلوث البيئي

التخلص من النفايات الصلبة البلدية والصناعية واستخدام النفايات

الناجم عن النفايات الصلبة.

الحالة/التاريخ

الصلبة كمواد اخلام.

-2اإلشعار اخلاص بالواردات من

حظر على استرياد الفئة السابعة من النفايات.

النفايات اليت تدخل ضمن الفئة
السابعة.

-3إشعار على تعزيز اإلدارة البيئية معاجلة النفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية لتلبية متطلبات قانون منع أصدر يف  26أوت

جمهورية

التلوث البيئي الناتج عن تولد النفايات الصلبة

للنفايات اإللكرتونية.

الصين

-4املرسوم اخلاص بإدارة النفايات

الشعبية

املنزلية وإعادة تدوير املنتجات

إلزامية إعادة التدوير نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية على أساس

2003
ومت تطبيقها عام 2006

مسؤولية املنتج املوسعة

اإللكرتونية والتخلص منها.

-5الالئحة التنظيمية إلدارة إعادة فرض قيود على استخدام املواد اخلطرة.
التدوير والتخلص من النفايات التصميم البيئي للمنتجات وتوفري املعلومات عن املكونات واملواد
اخلطرة ،وإعادة التدوير.

الكهربائية.

األمر التوجيهي لالحتاد األورويب
اخلاص بالنفايات اإللكرتونية

واجباهتم اجتاه التعامل مع النفايات اإللكرتونية بطريقة سليمة

وأصبحت فعالة يف عام

بيئيا .

2004

تبين نظام االستعادة ملنتجاهتم من املستهلكني وإعادة تدويرها إلزامي
على املصنعني واملوزعني يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.

االتحاد
األوروبي

مبادئ توجيهية مفصلة ملساعدة املنتجني واملستهلكني يف فهم

أصدرت يف عام 2002

يصنف التوجيه النفايات اإللكرتونية اىل 10فئات
اللوائح اخلاصة بتقييد استخدام يقيد وينص على التخلي عن استخدام املواد اخلطرة متداولة مثل
خطرة الرصاص والزئبق والكادميوم والكروم ،الربوم ،ثنائي الفينيل متعدد

معينة

املواد يف الكهربائية املعدات الربوم ،ثنائي الفينيل واثري الفينيل متعدد الربوم يف األجهزة اإللكرتونية
اإللكرتونية

وتشجع على استخدام مواد بديلة

اعتبارا من

1جويلية

2006

يشار النفايات اإللكرتونية بأهنا السلع االستهالكية الكهربائية
اليابان

قانون إلعادة تدوير أنواع حمددة املهملة من قبل املستهلكني وتغطي التلفزيونات والثالجات
من األجهزة املنزلية

افريل 2001

والغساالت ومكيفات اهلواء
2006/07/01

حيمل املصنعني واملستوردين مسؤولية استعادة النفايات اإللكرتونية
قانون ينص على تعزيز

وإعادة تدويرها ،ويتضمن أيضا فصل النفايات اإللكرتونية عن

االستخدام األمثل للموارد

النفايات البلدية الصلبة
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القوانين واللوائح

الدولة

الحالة /التاريخ

المحتوى الرئيسي
لقد أدخلت والية كاليفورنيا قانونا جلمع رسوم إعادة

أصدر عام  2003ومت تطبيقه يف

تدوير النفايات من املستهلكني يف وقت شراء املنتج

سبتمرب 2004

رسوم إعادة التدوير املسبقة للنفايات اجلديد ،ويرتاوح الرسم بني 6دوالر إىل  10دوالر
الصلبة اخلطرة مبا يف ذلك النفايات لألجهزة اإللكرتونية التالية فقط
أمريكا

اإللكرتونية يف والية كاليفورنيا .

أجهزة التلفاز ،وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض

قانون إعادة تدوير يف والية واشنطن الشركات املصنعة ألجهزة الكمبيوتر ،وشاشات الكمبيوتر،
املرتكز على املسؤولية املوسعة والكمبيوتر احملمول ،وأجهزة الكمبيوتر احملمولة والتلفزيونات عام 2006
للمنتج.

ملزمة بتقدمي خدمات إعادة التدوير احلرة يف والية واشنطن
جلميع عمالئها

التشريع اخلاص بإلزامية االستعادة ويشمل مجع ونقل وإعادة التدوير واملعاجلة والتخلص من
سويسرا

والتخلص من األجهزة اإللكرتونية

النفايات اإللكرتونية املبين على أساس املسؤولية املوسعة دخل حيز التطبيق يف جويلية
1998

للمنتجني

Source: Sushant B. Wath & other, A roadmap for development of sustainable E-waste management
system in India, Journal of Science of the Total Environment, Published by Elsevier, volume 409, 2010, p p
21 22.

من خالل اجلدول رقم  05أعاله جند أن معظم الدول واحلكومات واستشعارا منها خبطر النفايات
اإللكرتونية من جهة وتقديرها للقيمة االقتصادية املمكن حتقيقها من هذه النفايات من جهة ثانية ،بادرت إىل
وضع التشريعات واللوائح اليت تساعد على حتقيق أهداف محاية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية من االستنزاف
وكذا محاية الصحة البشرية ،فكانت سويسرا الدولة األوىل يف العامل اليت بادرت إىل وضع مثل القوانني واللوائح
وتطبيقها وكان ذلك سنة  1998مت تالها كل من االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية سنة ،2004
أما الصني واليابان فكان ذلك سنة .2006
لكننا سوف نركز يف هذه الدراسة على منوذج واحد وهو النموذج السويسري وهذا الن سويسرا تعترب الدولة
األوىل يف العامل اليت وضعت نظام خاص إلدارة النفايات اإللكرتونية.
 )3النموذج السويسري:
إن سويسرا تعترب الدولة األوىل يف العامل اليت قامت بوضع وتنفيذ وتطوير نظام خاص بالنفايات
اإللكرتونية يشتمل مجيع املراحل من مجع ونقل وإعادة تدوير ومعاجلة والتخلص النهائي من النفايات اإللكرتونية.
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لكن قبل التطرق للنموذج السويسري يف إدارة النفايات اإللكرتونية كان لزاما علينا توضيح االسرتاتيجية
للمنتجين
اليت يعتمد عليها هذا النموذج واملسماة باستراتيجية المسؤولية الموسعة ُ

Extended Producer

Responsibility

للمنتجين
 :1-3مفهوم استراتيجية المسؤولية الموسعة ُ
هي اسرتاتيجية حلماية البيئة هتدف للوصول إىل اهلدف البيئي املتمثل يف ختفيض األثر البيئي اإلمجايل
للمنتج ،من خالل جعل الشركة املصنعة للمنتج مسؤولة عن كامل دورة حياة املنتج ،وخاصة بالنسبة لالستعادة
وإعادة التدوير والتخلص النهائي من املنتج ،حبيث يتم تنفيذ اسرتاتيجية املسؤولية املوسعة للمنتجني من خالل
أدوات إدارية واقتصادية وإعالمية ،تركيبة تلك األدوات حيدد الشكل الدقيق للمسؤولية املنتجني املوسعة.

1

حيث تتمثل هاته املسؤوليات فيما يلي:
المسؤولية :تشري إىل املسؤولية عن األضرار البيئية املؤكدة والنامجة عن املنتج املعين ،ويتم حتديد مدى هذه
املسؤولية بواسطة التشريعات وميكن أن تشمل أجزاء خمتلفة من دورة حياة املنتج ،مبا يف ذلك االستخدام
والتخلص النهائي.
المسؤولية االقتصادية-المالية :-يعين أن املنتج (الشركة املصنعة) سوف تساهم يف حتمل كل أو جزء من
نفقات وتكاليف التخلص من اجلهاز بعد هناية دورة حياته ،على سبيل املثال :مجع وإعادة التدوير أو التخلص
النهائي من املنتجات اليت قامت الشركة بتصنيعها وميكن أن تدفع هذه النفقات مباشرة من قبل (الشركة املصنعة)
أو عن طريق رسم خاص.
المسؤولية اإلعالمية :تعين اإلمكانيات املختلفة لتوسيع نطاق املسؤولية عن املنتجات ،واليت تتطلب من املنتجني
تقدمي املعلومات الكافية عن اخلصائص البيئية للمنتجات اليت يتم تصنيعها من طرفهم إىل األطراف املعنية هبا مبا
يف ذلك املستهلك النهائي.

1

Thomas LINDHQVIST, Extended Producer Responsibility in Cleaner Production Policy Principle to
Promote Environmental Improvements of Product Systems, Doctoral Dissertation, Lund University, May
2000, p 37.
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تعرفها أيضا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأهنا:
عبارة عن نظام طوعي يضمن حتمل املسؤولية عن اآلثار البيئية يف مجيع مراحل دورة احلياة الكاملة
للمنتج من قبل مجيع املشاركني يف دورة احلياة ،هؤالء املشاركون هم املصممني واملوردين واملصنعني واملوزعني
واملستخدمني ومتعهدي التخلص والذين هم يتحملون جزءا كبريا من املسؤولية نظرا لقدرهتم على املسامهة يف
احلفاظ على املوارد الطبيعية ومنع التلوث بأقل تكلفة.

1

وهي كذلك املفهوم الذي جيعل من املصنعني و املستوردين يتحملون قدرا كبريا من املسؤولية عن اآلثار
البيئية ملنتجاهتم يف مجيع مراحل دورة حياة املنتج ،مبا يف ذلك اآلثار األولية واملتمثلة يف اختيار املواد الداخلة يف
تصنيع املنتج واآلثار النامجة من املصنع خالل عملية تصنيع املنتج نفسه وكذا اآلثار النهائية من االستخدام أو
التخلص من املنتجات ،حيث يقبل املنتجون مسؤولياهتم عندما يقوموا بتصميم منتجاهتم من اجل تقليل اآلثار
البيئية لدورة حياة املنتج ،ويقبلون كذلك مسؤولياهتم القانونية واملادية واالجتماعية واالقتصادية لآلثار البيئية اليت
ال ميكن القضاء عليها عن طريق التصميم.

2

حيث إن إنشاء حلقة التغذية العكسية من املرحلة النهائية -إدارة هناية حياة املنتج – إىل املرحلة
االبتدائية – تصميم املنتجات – هو جوهر أو لب مبدأ اسرتاتيجية املسؤولية املوسعة للمنتجني ،وهذا ما مييزها
عن باقي أنظمة االستعادة املعروفة.

3

من خالل كل ما سبق يتضح لنا أن القصد األساسي من اسرتاتيجية املسؤولية املوسعة للمنتجني هو
توسيع نطاق املسؤولية عن املنتجات يف مرحلة ما بعد املستهلك بعيدا عن دافعي الضرائب والبلديات حنو املنتج،
حبيث تعترب سياسة تغيري مسؤولية إدارة هناية حياة املنتجات لبعض فئات املنتجات من البلديات ودافعي الضرائب
للمنتجني ،املستوردين واملستهلكني.
 :2-3فوائد استراتيجية المسؤولية الموسعة للمنتجين

4

إن اسرتاتيجية املسؤولية املوسعة للمنتجني وخاصة إذا كانت مصممة بشكل صحيح ،ميكن أن تكون قوة
1

Business and Industry Advisory Committee (BIAC), Shared Product Responsibility, BIAC discussion
paper. In OECD Workshop on Extended Producer Responsibility, 2-4 December 1997, Ottawa, Canada, p 2.
2
Thomas LINDHQVIST, OP CIT p 52
3
Chris van Rossem & other, Extended Producer Responsibility An examination of its impact on
innovation and greening products, Report commissioned by Greenpeace International, Friends of the Earth
and the European Environmental Bureau (EEB), SEPTEMBER 2006, p 5.
4
OECD, Extended Producer Responsibility a guidance manual for governments, 2001, p 17.
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دافعة لتجنب النفايات واحلد من التلوث املرتبط هبا يف مجيع قطاعات االقتصاد ،وميكن أن تشمل فوائد
عديدة أخرى منها:
 تقليل عدد مدافن النفايات واحملارق والتأثريات البيئية املصاحبة هلا.
 ختفيف العبء على البلديات خاصة فيما خيص املتطلبات املادية واملالية يف جمال إدارة النفايات.
 تشجيع إعادة التدوير وإعادة استخدام املنتجات أو أجزاء منها.
 حتسني سهولة تفكيك املنتجات إلعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.
 القضاء أو خفض استعمال املواد الكيميائية اخلطرة الداخلة يف تصنيع املنتجات.
 تشجيع منظمات األعمال يف إتباع أسلوب اإلنتاج األنظف وكذا إنتاج املنتجات اخلضراء.
 تشجيع االستخدام الرشيد واألكثر كفاءة للموارد الطبيعية.
 حتسني العالقة بني اجملتمع والشركة وتعزيز إدارة أكثر تكامال مع البيئة.
 :3-3اإلطار التشغيلي والقانوني للنظام السويسري

1

يستند اإلطار التشغيلي والقانوين للنظام السويسري اخلاص بإدارة النفايات اإللكرتونية على استراتيجية
للمنتجين حبيث حتمل املسؤولية املادية واملالية إلعادة تدوير ومعاجلة هذه النفايات والتخلص
المسؤولية الموسعة ُ
السليم بيئيا منها للشركات املصنعة هلذه املنتجات وكذا املستوردين ،ويعمل هذا النظام حتت وصاية :الجمعية

السويسرية للمعلومات واالتصال والتنظيم التكنولوجي ( ،)SWICOالمؤسسة السويسرية إلدارة النفايات
(.)SENS
حيث تعترب هاتان املؤسستان مها املسؤولتان عن إدارة عمليات هذا النظام عن طريق حتديدمها لألدوار
واملسؤوليات ،ويتم توفري التمويل املايل الالزم لعمل هذا النظام واملتمثل يف (النقل ،اجلمع ،إعادة التدوير،
سبقة إلعادة التدوير ،وهي عبارة عن رسوم يتم مجعها من كل املشرتين لألجهزة
التخلص) من الرسوم ُ
الم َ
اإللكرتونية اجل ديدة يف وقت الشراء ،حبيث يدفع املستهلك النهائي رسم خاص بإعادة التدوير متضمن داخل
السعر النهائي للمنتج املراد شرائه ،وهو ما يعادل الفرق بني التكلفة اإلمجالية للنظام وجمموع القيم املسرتدة من
النفايات اإللكرتونية ،حبيث يستند رسم إعادة التدوير على مبيعات األجهزة اإللكرتونية والتكاليف الالزمة جلمع

Sushant B. Wath, op cit, p p 19–32
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وإعادة تدوير النفايات اإللكرتونية املتولدة ،ويعمل نظام الرسم على إعادة التدوير على نظام التعاقد بني األجيال
كما هو يف نظام التقاعد ،أي بني شراء األجهزة يف املاضي واملستقبل.
يتم وضع ومراجعة الرسم اخلاص بإعادة التدوير سنويا من قبل اللجنة البيئية ،واليت تتألف من املنتجني
يف خمتلف قطاعات الصناعة وترتأسها اجلمعية السويسرية للمعلومات واالتصال والتنظيم التكنولوجي حيث يتم
استخدام مؤشر أسعار املنتج حلساب رسوم إعادة التدوير ،ويرتاوح رسم إعادة التدوير يف سنة  2005من 0
بالنسبة لألجهزة اليت ال يتجاوز مثنها  50فرنك سويسري إىل  1500فرنك سويسري لألجهزة اليت يتجاوز مثنها
 600.001فرنك سويسري.
ومينع التخلص غري املشروع للنفايات اإللكرتونية حبيث جيب على املستهلك دفع مبلغ صغري كرسم
إلعادة تدوير النفايات اإللكرتونية يف وقت شراء املنتج اجلديد ،وإيداع نفاياهتم اإللكرتونية أو األجهزة القدمية
اليت يرغبون يف التخلص منها بغض النظر عن العالمة التجارية أو سنة الصنع عند متاجر التجزئة أو  500نقطة
مجع رمسية تابعة هلذا النظام حول سويسرا ،وهذا جلعل مهمة املستهلك يف التخلص من األجهزة اإللكرتونية
القدمية سهلة ويف املكان الصحيح واملناسب.
يتمثل تدفق النفايات اإللكرتونية يف النظام السويسري يف شكل دائرة مغلقة تبدأ من موردي املواد األولية
وتنتهي عند مراكز إعادة التدوير ،وإليضاح أكثر التدفقات النقدية واملادية لنظام إدارة النفايات اإللكرتونية
السويسري يأيت الشكل رقم  12أدناه الذي يبني لنا طريقة عمل هذا النظام ،وكيفية متويله باالعتماد على الرسوم
املسبقة إلعادة التدوير.
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الشكل رقم  :12التدفق النقدي والمادي في نظام إدارة النفايات اإللكترونية السويسري

Source: Deepali Sinha Khetriwal & other, Producer responsibility for e-waste management: Key
issues for consideration-Learning from the Swiss experience, Journal of Environmental
Management, Published by Elsevier, volume, 2007, p 5.

من خالل الشكل أعاله ميكننا القول أن مبدا عمل النظام السويسري إلدارة النفايات اإللكرتونية والذي
يرتكز على اسرتاتيجية املسؤولية املوسعة للمنتجني ،يتم تنفيذها من خالل جمموعة من األدوات االقتصادية على
غرار الرسوم املسبقة إلعادة التدوير واليت جيب على املؤسسات املصنعة حتميلها ضمن السعر النهائي للمنتج مع
توضيح قيمتها يف الفاتورة املقدمة للزبون ،هذا الرسم الذي ينتقل من املستهلك النهائي إىل صندوق إعادة التدوير
مرورا بتجار التجزئة واملؤسسات املصنعة يغطي تكاليف مجع النفايات اإللكرتونية من مصدر تولدها وتكاليف
نقلها إىل هياكل أو مراكز إعادة التدوير ،وكذا تكاليف تشغيل هاته اهلياكل اليت بدورها تصبح احد موردي
املواد األولية للشركات املصنعة فيما بعد ،هذا فيما خيص التدفق املايل للنظام.
أما التدفق املادي فنالحظ أن النظام السويسري إلدارة النفايات اإللكرتونية يهدف إىل استكمال
وحتسني احللقة املغلقة لدورة املواد األولية املستعملة يف تصنيع األجهزة اإللكرتونية ،فعند انتهاء دورة حياة هذه
األخرية متر بدورها عرب مراحل اجلمع وإعادة التدوير لتعود املواد األولية إىل بداية احللقة كمواد جديدة تستعمل
يف عملية التصنيع.
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ولتوضيح التدفقات النقدية اإلمجالية للنظام السويسري سوف نقوم بعرض جممل تكاليف عمل النظام
وإيرادات الرسم املسبق إلعادة التدوير خالل سنة واحدة وهذا يف اجلدول أدناه الذي يوضح لنا جممل التدفقات
للنظام خالل سنة .2004
الجدول رقم  :06التدفقات النقدية والمادية لكل من  SWICOو SENSخالل سنة 2004

SWICO

SENS

النظام ككل

2004

2004

2004

15,292

10,493

25,785

اجلمع عن طريق نقاط اجلمع

7646

23,040

30,686

اجلمع عن طريق مؤسسات إعادة التدوير

9102

2842

11,944

اجلمع عن طريق طرق أخرى

4369

0

4369

36,409

36,375

72,784

إيرادات الرسم املسبق إلعادة التدوير

40.67

43.70

84.37

تكاليف إعادة التدوير

27.28

18.62

45.90

تكاليف النقل واإلمداد

7.61

7.85

15.46

2.22

4.12

6.34

2.85

0.13

2.98

1.58

1.91

3.49

41.54

32.64

74.18

اجلمع عن طريق حمالت التجزئة

تدفق املواد
(طن)

الكمية اإلجمالية التي تم جمعها (طن)
التدفق
النقدي

(مليون
إعادة تدوير أغلفة املواد والبطاريات
فرنك
سويسري) تكاليف أخرى كالرقابة واإلدارة
تكاليف نقاط اجلمع

التكاليف اإلجمالية (مليون فرنك سويسري)

Source: Deepali Sinha Khetriwal & other, Producer responsibility for e-waste management: Key issues for
consideration-Learning from the Swiss experience, Journal of Environmental Management, Published by
Elsevier, volume, 2007, p 5.

من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا ما مت احلديث عنه سابقا حول تغطية تكاليف النظام عن طريق
الرسم املسبق إلعادة التدوير ،ففي سنة  2004مت مجع ما يقدر حبوايل  73000طن من النفايات اإللكرتونية
يف كل أحناء سويسرا حيث كانت التكاليف اإلمجالية النامجة عن اإلدارة السليمة هلذا الكم من النفايات من مجع
ونقل وإعادة تدوير  ...اخل بأكثر من  74مليون فرنك سويسري ،يف حني كانت إيرادات الرسم املسبق إلعادة
التدوير يف حدود  84مليون فرنك سويسري أي بفارق إجيايب قدره 10ماليني فرنك سويسري ،وهذا ما يثبت
جناعة النظام السويسري يف إدارة النفايات اإللكرتونية خاصة فيما خيص اعتماده على التمويل املايل عن طريق
الرسم املسبق إلعادة التدوير.
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يتم ضمان السري احلسن للنظام وخلوه من الفساد واالختالسات عن طريق املستويات املتعددة للرقابة
املستقلة على التدفقات املاد ية واملالية يف كل مرحلة من مراحل عمل هذا النظام وكذا مراقبة ومنع االسترياد غري
املشروع للنفايات اإللكرتونية وتصديرها من واىل سويسرا ،1كما هو موضح يف اجلدول  07أدناه والذي يوضح
مسؤولية ودور كل طرف من أطراف هذا النظام.
الجدول رقم  :07األطراف الفاعلة والمسؤوليات في نظام إدارة النفايات اإللكترونية السويسري
األطراف الفاعلة
الحكومة

األدوار والمسؤوليات

احلكومة االحتادية تلعب دور املشرف العام وذلك من خالل التأطري ووضع املبادئ التوجيهية
واألساسية والتشريعات

الشركات المصنعة،

يتحملون املسؤولية االقتصادية واملادية ملنتجاهتم

المستوردين
SWICO, SENS

الموزعين وتجار التجزئة

يتمثل دور هاتني املؤسستني يف إدارة عمليات النظام مبا يف ذلك وضع رسوم إعادة التدوير وكذلك
الرتخيص والتدقيق يف عمليات إعادة التدوير
للمنتج ،حبيث هم ملزمون بقبول املنتجات
يتحملون جزءا من املسؤولية املادية واإلعالمية ُ
اإللكرتونية من األصناف اليت يبيعوهنا بغض النظر عما إذا كان هذا املنتج مت شرائه من نفس احملل
أم ال ،أو ما إذا كان املستهلك يرغب يف شراء منتج مماثل كبديل أم ال ،وكذلك هم مسؤولون عن
التوضيح واإلشارة إىل مبلغ الرسم املسبق إلعادة التدوير يف فاتورة الشراء للزبائن

المستهلكين
نقاط الجمع (مواقع

هم مسؤولون وملزمون مبوجب القانون بإرجاع األجهزة املهملة لتجار التجزئة أو نقاط اجلمع
املخصصة
استالم ومجع كل أنواع النفايات اإللكرتونية جمانا وضمان سالمة املنتجات املستعادة من

معينة على وجه التحديد) االختالسات أو التصدير غري القانوين هلذه النفايات.

جيب أن تلتزم باملعايري الدنيا لالنبعاثات واختاذ تدابري السالمة الكافية املتعلقة بصحة العمال.
مراكز إعادة التدوير

وجيب عليها احلصول على ترخيص لتشغيل مرفق إعادة التدوير من احلكومة.
وكذلك على ترخيص من املؤسستان املسؤولتان عن عمل هذا النظام.

Source: Deepali Sinha Khetriwal & other, Producer responsibility for e-waste management: Key issues for
consideration- Learning from the Swiss experience, Journal of Environmental Management, Published by
Elsevier, volume, 2007.p 4.

Sushant B. Wath, op cit, p 23.
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إن املالحظ من اجلدول رقم  07أعاله والذي يوضح األطراف الفاعلة يف نظام إدارة النفايات اإللكرتونية
السويسري ،هو أن إدارة النفايات اإللكرتونية هي عملية مركبة حبيث تتداخل وتتفاعل فيها كل األطراف املعنية
هبا واملتمثلة يف الدولة ،املؤسسات املنتجة لإللكرتونيات ،املستهلك ،جتار اجلملة والتجزئة ،وأخريا مراكز إعادة
التدوير ،كل طرف من هذه األطراف يساهم جبزء معني من اجل حتقيق وجناح هذا النظام ،ولكن قبل ذلك جيب
توفر االطار التوجيهي والتشريعي والتنظيمي لضمان السري احلسن هلذا النظام ،والذي حيدد وحيمل لكل طرف
من هذه األطراف املسؤولية امللقاة على عاتقه وخصوصا املؤسسات املنتجة لألجهزة اإللكرتونية ،اليت جيب عليها
تبين البعد البيئي يف تصميم منتجاهتا من اجل ختفيض آثارها على البيئة ،وكذلك من اجل جعلها اكثر سهولة
إلعادة التدوير ،واجلدير بالذكر انه كلما زادت درجة التكامل واالنسجام بني هذه األطراف(الدولة ،املؤسسة
املنتجة اإللكرتونيات ،املستهلك ،بائع التجزئة واجلملة ،مراكز إعادة التدوير) كلما مت احلصول على نتائج جد
مرضية وكذا حتقيق هدف النظام وهو اإلدارة السليمة للنفايات اإللكرتونية.
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خالصة الفصل:
إن إدارة النفايات وخاصة اإللكرتونية منها هي ليست بالعملية البسيطة وال ميكن ملؤسسة أو جمموعة
من املؤسسات أن تقوم هبا وحدها على أكمل وجه ،لذا جيب أن تتكاثف اجلهود واألدوار مبا يف ذلك الدوائر
احلكومية واملؤسسات االقتصادية وكذا اجملتمعات من اجل حتقيق إدارة متكاملة وسليمة بيئيا للنفايات اإللكرتونية،
انطالقا من املؤسسة املنتجة هلذه األجهزة اإللكرتونية اليت تصبح عند هناية عمرها االفرتاضي عبارة عن نفاية،
وذلك من خالل جمموعة من املمارسات واملبادئ األساسية اليت ترتكز عليها أنظمة إدارة النفايات الصلبة أمهها
الراءات األربعة ،واليت جيب تبنيها من طرف مجيع األطراف الفاعلة يف هذا النظام.
إن الفاعل الرئيسي يف إدارة النفايات اإللكرتونية هي املؤسسات املنتجة لإللكرتونيات ،وهذا للدور
الذي تلعبه يف املسامهة يف التخفيف من خطورة هذا النوع من النفايات وإدارهتا عن طريق تبنيها لنظام اإلدارة
البيئية ،وتطبيقها لالسرتاتيجيات البيئية اليت تساعد املؤسسات على التخلي الكلي أو استبدال املواد السامة
واخلطرة الداخلة يف تصنيع األجهزة اإللكرتونية ،مبواد أخرى أكثر مالئمة للبيئة والصحة البشرية ،مثل اسرتاتيجية
اإلنتاج األنظف واسرتاتيجية تقييم دورة حياة املنتج ،وكذا مسامهتها يف التخفيض من حجم النفايات املتولدة
بإتباع العديد من االسرتاتيجيات والطرق واليت منها اسرتاتيجية إعادة التدوير ،أسلوب التصميم البيئي ،إطالة أو
متديد العمر االفرتاضي هلذه املنتجات ،جعلها أكثر قابلية إلعادة االستخدام من جديد ،تصنيع منتجات يسهل
إعادة تدويرها.
من خالل كل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل ميكننا القول أن تبين املؤسسات والشركات املنتجة
لإللكرتونيات السرتاتيجيات اإلدارة البيئية يساهم ويساعد يف اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اإللكرتونية يف العديد
من اجلوانب ،هذا كله من اجلانب النظري أما يف الواقع أو على امليدان فهو ما سنتناوله يف الفصل الثالث الذي
ميثل الدراسة امليدانية اليت سنتناول فيها جمموعة من املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف جمال إنتاج وتسويق األجهزة
اإللكرتونية والكهربائية وحماولة إسقاط اجلانب النظري على الواقع اجلزائري.
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تمهيد:
بعد التطرق يف الفصلني السابقني إىل اجلانب النظري للدراسة والذي مشل ماهية النفايات اإللكرتونية
وأثارها على البيئة الطبيعية والصحة البشرية ،إضافة إىل إدارة هذا النوع من النفايات ،وكذا أهم اسرتاتيجيات
اإلدارة البيئية واليت اتضح لنا من خالل هذا اجلانب النظري أن هلا دورا هاما وفعال يف إدارة هذا النوع
النفايات سواء من خالل ختفيض حجم النفايات اإللكرتونية املتولدة ،أو من التقليل من خطورهتا.
ولتأكيد الدراسة النظرية ،بات من الضروري إسقاطها على الواقع للتأكد من مدى صحة هذه
الستنتاجات ،وكذا مدى حتقق فرضيات الدراسة ،حيث مت هذا اإلسقاط من خالل حتديد عينة تتمثل يف
جمموعة من املؤسسات القتصادية اجلزائرية واملتمثلة يف املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية ،املؤسسة
الوطنية للصناعات الكهرومنزلية وأخريا مؤسسة كوندور.
سنتطرق يف هذا الفصل إىل مدى تطبيق هذه املؤسسات لسرتاتيجيات اإلدارة البيئية مبا يسهم يف
إدارة النفايات اإللكرتونية ،وعليه مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث
ففي املبحث األول سنتطرق إىل التعريف باملؤسسات اليت هي حمل الدراسة كل على حدى.
أما املبحث الثاين فسنتناول فيه ميدان التحقيق وأداة البحث املعتمدة يف الدراسة وهي أسلوب
املالحظة واملقابلة.
ويف األخري ويف املبحث الثالث سنقوم مبقارنة وحتليل نتائج املقابالت.
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المبحث األول :التعريف بالمؤسسات ميدان الدراسة
سنقوم يف هذا املبحث بإعطاء نبذة خمتصرة ووجيزة عن الصناعات اإللكرتونية يف اجلزائر وكذلك
سوف نقوم بتقدمي املؤسسات والشركات اليت هي ميدان هذه الدراسة ويتعلق األمر بكل من الشركة الوطنية
للصناعات اإللكترونية بسيدي بلعباس  ،ENIEوالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية بتيزي وزو
 ،ENIEMإضافة إىل شركة كوندور لإللكترونيات  CONDORبربج بوعريريج.

المطلب األول :نبذة تاريخية عن الصناعات اإللكترونية في الجزائر
شهد قطاع الصناعات اإللكرتونية والكهرومنزلية يف اجلزائر العديد التطورات والتغيريات اهليكلية ،واليت
سامهت بشكل كبري يف حتديد اهليكل األساسي هلذا القطاع وكذا إرساء املؤسسات العاملة به ،حبيث متثلت
هذه التطورات يف اإلصالحات القتصادية الكربى اليت صاحبت النتقال السريع للنظام القتصادي والنفتا
على األسواق العاملية يف ظل حترير التجارة اخلارجية.
كان قطاع الصناعات اإللكرتونية يف سبعينيات القرن املاضي مقتصرا على املؤسسة الوطنية
 ،SONELECواليت كانت مبثابة املؤسسة األم اليت تضم حتتها العديد من املؤسسات واليت انفصلت عنها بعد
إعادة هيكلتها ،وذلك يف إطار اإلصالحات القتصادية الوطنية ،وأسفرت عملية إعادة هيكلة مؤسسة
 SONELECعلى انفصال العديد من املؤسسات العمومية ،من اهم هذه املؤسسات املؤسسة الوطنية للصناعة
اإللكرتونية  ENIEواملؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية  ،ENIEMحيث واجهت هاتان املؤسستان
صعوبات كبرية يف التأقلم والستمرار ،وذلك لعدم قدرهتا على متابعة البيئة التكنولوجية املتغرية والسريعة
التطور ،مما أدى إىل اخنفاض الطلب على منتجاهتا ،خاصة مع زيادة الطلب على املنتجات األجنبية وارتفاع
نسبة الواردات منها ،ويف إطار انفتا القتصاد الوطين وحترير التجارة اخلارجية وفتح املبادرة أمام اخلواص
وسعي الدولة إىل تشجيع الستثمار احمللي اخلاص ،كل هذا دفع برجال األعمال اخلواص إىل إبرام عقود شراكه
مع مؤسسات أجنبية معروفة دوليا بتطورها وخربهتا يف هذا اجملال من الصناعة ،من اجل إنشاء مؤسسات
خاصة تشتغل يف هذا القطاع على غرار مؤسسة .CONDOR

1

 1مغراوي محي الدين عبد القادر ،محاولة نمذجة إدراك الزبون الجزائري لصورة العالمة المحلية حالة العالمات الكهرومنزلية في الجزائر،
أطروحة دكتوراه ،اختصاص تسويق دولي ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر ،2014 ،ص .218
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المطلب الثاني :التعريف بالمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكترونية

ENIE

لقد ارتبط اسم مؤسسة  ENIEبأغلب املنتجات اإللكرتونية يف السوق اجلزائرية ،حيث تعترب من
أقدم املؤسسات العمومية املتخصصة يف جمال الصناعات اإللكرتونية ،وذلك منذ إنشائها من طرف املؤسسة
األمريكية  GTEيف ستينيات القرن املاضي ،وتعترب هذه املؤسسة من بني املؤسسات القالئل اليت ختطت التغري
اهليكلي لالقتصاد اجلزائري وهي اآلن تلعب دورا هاما يف القتصاد الوطين.
أوال :نبذه تاريخية عن المؤسسة:
تأسست املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية يف الفاتح من نوفمرب من عام  ،1982وذلك بعد
إعادة هيكلة الشركة األم الشركة الوطنية لصناعة وتركيب املعدات الكهربائية واإللكرتونية
وأصبحت املؤسسة تتمتع بالستقاللية التامة ابتداء من مارس .1983

SONELEC

1

ثانيا :المقر االجتماعي ومجال النشاط:
يقع املقر الجتماعي للمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية يف ولية سيدي بلعباس باملنطقة
الصناعية الواقعة بطريق معسكر ،وهي حاليا مؤسسة ذات أسهم تابعة للقطاع العام برأس مال يقدر ب ـ ـ
 8.322.000.000دينار جزائري ،وتشغل حوايل  1329موظف ،حبيث تعترب شركة  ENIEأحد أهم
الشركات اجلزائرية املتخصصة يف تصنيع األجهزة اإللكرتونية بكل أصنافها وذلك تقريبا على مدى أكثر من
ثالثني عاما ،حيث تعترب من املؤسسات اجلزائرية القليلة اليت متتلك قاعدة صناعية متكاملة وهامة حبيث تقوم
بتصنيع املنتجات النهائية واملنتجات نصف املصنعة ،وتتمثل األنشطة الرئيسية للمؤسسة فيما يلي:

2

 صناعة اإللكرتونيات الستهالكية.
 صناعة املكونات اإللكرتونية الدقيقة.
 تصنيع الدارات اإللكرتونية املطبوعة.
 صناعة األجهزة الطبية اإللكرتونية.
 صناعة األجهزة املهنية اإللكرتونية-كأجهزة كامريات املراقبة واحلراسة.
تاريخ التصفح http://www.enie.dz/?page_id=406 2015/09/17
تاريخ التصفح http://www.enie.dz/?page_id=62 2015/09/17
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باإلضافة إىل استحداث وحدة إنتاج جديدة مهمتها تصنيع األلوا الشمسية ،واليت بدأت يف اإلنتاج
فعليا يف بداية  2014بنسبة تكامل تصل إىل  %15حبيث يتم تصنيع البطاريات واهلياكل املعدنية اخلاصة
هبذه األلوا الشمسية كليا يف الوحدة ،أما باقي األجزاء فيتم استريادها من اخلارج وتقوم الوحدة بعملية
الرتكيب فقط.

1

واجلدول رقم ()08أدناه يلخص ما سبق .
الجدول رقم  :08التعريف بمؤسسة ENIE
اسم المؤسسة

المؤسسة الوطنية للصناعات االلكترونية ENIE

شعار المؤسسة
المقر الرئيسي والمصنع
الفروع
مجال النشاط الرئيسي
سنة التأسيس
رأس المال
العمال

املنطقة الصناعية بسيدي بلعباس والواقعة بطريق معسكر
فرع  ALFATRONاملتواجد بولية وهران واملتخصص يف صناعة أجهزة الكمبيوتر
تصنيع املنتجات اإللكرتونية
1982
 8.322.000.000دينار جزائري
 1329عامل من العمال املهنيني إىل اإلطارات السامية باملؤسسة

شهادة الجودة iso 9001

 22سبتمرب 2014

شهادة البيئة iso 14001

يف طور التحضري للحصول على الشهادة

من إعداد الباحث بالعتماد على وثائق املؤسسة
ثالثا :الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكترونية:
إن اهليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية املذكور أدناه سيعرف تعديالت
وتغيريات عديدة وذلك وفقا ملا صر به مسؤويل املؤسسة ،حبيث سيصدر اهليكل التنظيمي اجلديد مع بدايات
العام القادم وجاءت هذه التغيريات والتعديالت جلعل اهليكل التنظيمي أكثر مالئمة للتغيريات اليت مت
استحداثها يف املؤسسة مثل استحداث دائرة التكامل اإللكرتوين كإدارة جديدة ،باإلضافة إىل حصول املؤسسة
على شهادة األيزو  9001اخلاصة باجلودة يف  22سبتمرب  2014وسعيها للحصول على شهادة األيزو
.14001
Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, bulletin du secteur public
marchand industriel, N°16, 31 Octobre 2013, p 3.
1
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الشكل رقم  :13الهيكل التنظيمي

ENIE

الرئيس المدير العام
المستشارون

المديرية المركزية للمراقبة اداخل المؤسسة

المديرية المركزية للشغل والادار

مديرية المحاسبة المالية ومراقبة التسيير

مديرية الشغل

مديرية المالية

مديرية الشؤون القانونية والتامين

مديرية المحاسبة

مديرية الشؤون العامة

مديرية مراقبة التسيير

قسم المركبات ال لك ترونية

المديرية المركزية التجارية

مديرية المحاسبة
المالية ومراقبة
التسيير

مديرية المحاسبة المالية
ومراقبة التسيير

اادار التموين

وحد النظافة
والمن

مديرية تاكيد الجواد

قسم الممتلكات

وحد التسطيح
البالستيكية
المعاادن
قسم
المساحة
معالجة
و

قسم ال لك ترونيات

مديرية المحاسبة المالية

مديرية المحاسبة
المالية ومراقبة
التسيير

ومراقبة التسيري

اادار التسويق
مديرية تاكيد الجواد
اادار خدمات ما بعد البيع
وحد صناعة المركبات
وحد
الخدمات

مديرية التجار

مديرية التمويل
والتحصيل او
التحويل
مديرية تاكيد الجواد

قسم احترافي

الطاقة الشمسية

كاميرات
المراقبة

المناولة

اادار المبيعات
وحد بيع المركبات

وحد البالستيك
مكنة شوب

و.ج .للغرب

مركز التنمية
وحد التجميع بالمركب

و.ج .للوسط
وحد النتاج البليد
و.ج .للشرق
وحد النتاج تالغ
و.ج .للجنوب
وحد النتاج عين وسار
وحد النتاج راس الماء

المؤسسة
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المصدر:
وثائق
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يظهر اهليكل التنظيمي للمؤسسة يف الشكل رقم  13أعاله أن تنظيمها غري مركزي وهذا حتت
إشراف الرئيس املدير العام حبيث يتفرع إىل عدة مديريات وأقسام ،وهو هيكل تنظيمي يتميز بالتعقيد يظهر
فيه التمايز األفقي يف املديريات األربعة الرئيسية ذات الوظائف املختلفة أما التمايز العمودي فيظهر يف أن كل
قسم ينقسم إىل جمموعة من املديريات الفرعية أو الوحدات يف حني يظهر التمايز اجلغرايف يف تواجد املؤسسة
يف اربع جهات على املستوى الوطين من خالل وحداهتا اجلهوية ،وبناء على هذا فاهليكل التنظيمي ملؤسسة
 ENIEيتكون من مستويني مها:
المستوى األول :ويتكون من ثالث مديريات رئيسية واملتمثلة يف املديرية املركزية للشغل واإلدارة ،املديرية
املركزية للمراقبة داخل املؤسسة ،مديرية احملاسبة املالية ومراقبة التسيري إضافة إىل هيئة املستشارون مهمة هاته
املديريات تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة ،وكذا السرتاتيجيات املختلفة لإلنتاج والتوزيع ،كما تعمل على
مراقبة النشاطات املختلفة ألقسام املؤسسة ،ومقارنتها باألهداف املسطرة من طرف اإلدارة العليا للمؤسسة.
حيث تنقسم املديرية املركزية للشغل واإلدارة إىل ثالث مديريات ،وهي مديرية الشغل ،مديرية الشؤون
القانونية والتأمني ومديرية الشؤون العامة ،يف حني تنقسم مديرية احملاسبة املالية ومراقبة التسيري هي أيضا إىل
ثالث مديريات ،وهي على التوايل مديرية املالية ،مديرية احملاسبة ومديرية مراقبة التسيري.
المستوى الثاني :ويشمل األقسام الوظيفية املختصة يف إنتاج خمتلف املنتجات يف إطار نشاطات املؤسسة،
وتضم مخسة أقسام وهي كاليت :قسم املمتلكات ،قسم املركبات اإللكرتونية ،قسم املعادن البالستيكية ،قسم
اإللكرتونيات ،وأخريا قسم إحرتايف باإلضافة إىل املديرية املركزية التجارية ،ويضم كل قسم من هاته األقسام
جمموعة من املديريات (على مستوى األقسام) ،باإلضافة إىل الوحدات اليت تضمن الستغالل (الشراء،
اإلنتاج ،البيع ،التسيري) هلذه األقسام يف إطار نشاطاهتم السرتاتيجية.
واملالحظ أيضا يف اهليكل التنظيمي ملؤسسة  ENIEانه ل يوجد به موقع إلدارة البيئة وهذا راجع لن
املؤسسة مل تتحصل بعد على شهادة املطابقة األيزو .14001

المطلب الثالث :التعريف بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية
على غرار نظريهتا

ENIE

فان املؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية

ENIEM
ENIEM

تعترب من أعرق

وأقدم املؤسسات يف السوق الوطنية خصوصا يف جمال الصناعات الكهرومنزلية ،واستطاعت أن جتد لنفسها
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عالمة حملية إمتازت بسمعة جيدة يف اجملتمع اجلزائري لفرتة طويلة من الزمن ،خاصة وأهنا كانت من العالمات
احمللية األوىل يف القطاع الكهرومنزيل اليت سامهت -ولزالت تساهم -يف تلبية حاجات الزبون احمللي من هذه
املنتجات.
أوال :نبذه تاريخية عن المؤسسة:
ENIEM

هي املؤسسة العمومية اجلزائرية املتخصصة يف صناعة اآللت الكهرومنزلية ،تأسست يف 2

جانفي  1983ولكنها موجودة منذ  1974حيث كانت حتت وصاية املؤسسة األم ( (Sonelecوتعترب
املؤسسة نتاج عملية إعادة هيكلة املؤسسة األم سونيالك شاهنا شان املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية،
وحتولت املؤسسة ابتداء من  8أكتوبر  1989إىل مؤسسة ذات أسهم حبيث يقدر رأس ماهلا حبوايل:
 10.279.800.000دينار جزائري.
ثانيا :المقر االجتماعي ومجال النشاط:
يقع املقر الجتماعي للمؤسسة باملنطقة الصناعية عيسات إيدير مبنطقة واد عيسي واليت تبعد عن
مدينة تيزي وزو حبوايل سبعة كيلومرتات عن مدينة تيزي وزو ،حيث تعترب املؤسسة الوطنية للصناعات
الكهرومنزلية من املؤسسات الرائدة يف اجلزائر ،واليت متتلك باعا طويال يتجاوز الثالثني سنة من اخلربة يف
صناعة ،تسويق وتطوير األجهزة الكهرومنزلية وكذلك ضمان اخلدمة ما بعد البيع لكل منتجاهتا ،حيث تنتج
تشكيلة واسعة من املنتجات من أمهها:

1

 الثالجات بكل أصنافها سواء الصغيرة أو الكبيرة.
 آالت الطبخ.
 مكيفات الهواء.
 آالت الغسيل.
 مسخنات المياه.

تاريخ التصفح http://www.eniem.com.dz/#accroche 2015/10/03
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موزعة على ثالث وحدات إنتاج رئيسية وهي:
 وحدة التربيد
 وحدة الطبخ
 وحدة تكييف اهلواء
لدى  ENIEMفرعني مها:
 .1فرع  FILAMPاملتواجد مبدينة احملمدية بولية معسكر والذي ينتج مصابيح اإلضاءة.
 .2فرع  EIMSاملتواجد مبدينة مخيس مليانة بعني الدفلة والذي ينتج منتجات خاصة بالصرف الصحي.
واجلدول رقم  09أدناه يلخص كل ما مت التطرق إليه
الجدول رقم  :09التعريف بمؤسسة ENIEM
اسم المؤسسة

المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM

شعار المؤسسة
المقر الرئيسي والمصنع
الفروع
مجال النشاط الرئيسي
سنة التأسيس
رأس المال

املنطقة الصناعية عيسات إيدير مبنطقة واد عيسي ،مدينة تيزي وزو
فرع  ،FILAMPفرع EIMS
صناعة ،تسويق وتطوير األجهزة الكهرومنزلية
 2جانفي 1983
 10.279.800.000دينار جزائري

العمال
شهادة الجودة iso 9001

حتصلت عليها سنة 2002

شهادة نظام اإلدارة البيئية

حتصلت عليها سنة 2008

iso 14001

من إعداد الباحث باالعتماد على وثائق المؤسسة

ثالثا :الهيكل التنظيمي للمؤسسة
منذ جانفي  1998مت إعادة تنظيم األنشطة السرتاتيجية للمؤسسة واليت متحورت حول عملية إعادة
هيكلة معقدة ختص العديد من التغريات اهليكلية واليت تتضمن خلق العديد من وحدات اإلنتاج ووحدات
ختص الدعم لذا جاء اهليكل التنظيمي النهائي للمؤسسة كما هو موضح أدناه:
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الشكل رقم  :14الهيكل التنظيمي لمؤسسة ENIEM

المصدر :وثائق المؤسسة
إن اهليكل التنظيمي ملؤسسة  ENIEMابسط واقل تعقيدا من اهليكل التنظيمي ملؤسسة  ENIEوهذا
راجع لتعدد نشاطات ومنتجات مؤسسة

ENIE

عكس مؤسسة

ENIEM

واملتخصصة فقط يف األجهزة

الكهرومنزلية ،حيث أن اهليكل التنظيمي هلاته األخرية يتميز باملركزية لكون كل املديريات والوحدات اإلنتاجية
مرتبطة مباشرة بالرئيس املدير العام ماعدا الوحدة التجارية التابعة ملديرية التسويق ،وجند أيضا انه يتكون فقط
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من مستويني تنظيميني ،املستوى األول الذي يعمل حتت وصاية وإشراف الرئيس املدير العام للمؤسسة
واملتكون من مثانية مديريات رئيسية تساهم يف وضع وإعداد الربامج واخلطط والسياسات اخلاصة باملؤسسة
وهي مديرية املوارد البشرية ،مديرية املالية واحملاسبة ،مديرية التطوير والشراكة ،مديرية التسيري الصناعي ،مديرية
التسويق والتصال ،مديرية التخطيط ومراقبة التسيري والتدقيق ،مديرية الشؤون القانونية وأخريا مديرية اجلودة
والبيئة واليت تعترب حمل اهتمامنا يف هذا اهليكل التنظيمي ،حيث نالحظ أن مؤسسة

ENIEM

عند إنشائها

ملديرية اجلودة والبيئة قامت باعتمادها كمديرية رئيسية وذلك يدل نوعا ما على جدية والتزام املؤسسة اجتاه
املسامهة يف احلفاظ على البيئة وجعل منو وازدهار املؤسسة يتماشى توافقيا مع عدم اإلضرار بالبيئة الطبيعية.
املستوى الثاين فيمكن تسميته باملستوى التنفيذي ألنه يتكون من مخسة وحدات مهمتها تنفيذ
السياسات وحتقيق األهداف املرسومة من طرف املستوى األول.
واملالحظ أيضا أن اهليكل التنظيمي ملؤسسة

ENIEM

مل يظهر به جملس اإلدارة على الرغم من أن

املؤسسة هي مؤسسة ذات أسهم ،وهذا راجع لكون املؤسسة هي مؤسسة عمومية أي أن مدير املؤسسة يتم
تعيينه من طرف الدولة وليس من طرف جملس اإلدارة.

المطلب الرابع :التعريف بمؤسسة كوندور

CONDOR

تعترب مؤسسة كوندور أحد اهم املؤسسات اجلزائرية اخلاصة الناشطة يف جمال الصناعات اإللكرتونية
واليت استطاعت خلق عالمة جتارية استحوذت على نصيب ل بأس به من السوق اجلزائرية ،وتربز مؤسسة
كوندور كمؤسسة خاصة متخصصة يف الصناعات اإللكرتونية تسعى لتحقيق أكرب نسبة من التكامل
اإللكرتوين بالنسبة جلميع منتجاهتا عكس نظرياهتا من املؤسسات اخلاصة الناشطة يف نفس اجملال.

أوال :نبذه تاريخية عن المؤسسة
مرت مؤسسة كوندور مبجموعة من املراحل حىت وصلت إىل ما هي عليه اآلن وتتمثل هذه املراحل
فيما يلي:
مرحلة الشراء للبيع :حيث أن املؤسسة كانت تقوم بشراء املنتجات اإللكرتونية جاهزة ،وبيعها على حاهلا يف
السوق اجلزائرية.
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مرحلة شراء المنتج مفككا جزئيا :يف هذه املرحلة كانت املؤسسة تقوم بشراء املنتجات مفككة جزئيا ،لتقوم
بعد ذلك برتكيبها ،ويف هذه احلالة استفادت املؤسسة من عدة مزايا أمهها التعرف على اجلهاز املركب وطريقة
تركيبه.
مرحلة شراء الجهاز مفكك كليا :أي شراء املنتجات مفككة كليا وإعادة تركيبها ،وهذا ما مسح للمؤسسة
بالتعرف على اجلهاز أكثر وتعلم تركيبه ،باإلضافة إىل معرفة املكونات اليت ميكن إنتاجها حمليا أو ذاتيا وبتكلفة
أقل.
مرحلة اإلنتاج  :يف هذه املرحلة وبعد الستفادة من املراحل السابقة ،أصبحت املؤسسة تتحكم يف تقنيات
تركيب األجهزة ،وبعد حتديد املكونات اليت ميكن شراؤها حمليا أو إنتاجها ذاتيا ،مل يتبقى هلا سوى أن تسجله
بعالمة جتارية خاصة هبا ،وذلك عن طريق شراء الرتاخيص ،وهذا ما قامت به فعال ،حيث قامت بشراء
الرتاخيص من مؤسسة  HISENSEوهي مؤسسة عمومية صينية تأسست سنة  1969خمتصة يف الصناعات
اإللكرتونية والكهرومنزلية.
ثانيا :المقر االجتماعي ومجال النشاط
مؤسسة كوندور هي إحدى املؤسسات املكونة جملمع بن محادي الذي يتكون إضافة إىل كوندور من
املؤسسات التالية:

1

 مؤسسة " "ARGILORوهي وحدة إلنتاج اآلجر.
 مؤسسة " "GERBIORوهي وحدة تنشط يف جمال القمح الصلب ومشتقاته.
 مؤسسة " "POLYBENوهي وحدة إلنتاج األكياس البالستيكية.
 مؤسسة " "GEMACوهي وحدة إلنتاج البالط ومواد البناء.
 مؤسسة " "HODNA METALوهي وحدة تنشط يف جمال املواد املعدنية.
حصلت مؤسسة كوندور على سجلها التجاري يف أفريل  2002كمؤسسة خاصة ذات مسؤولية
حمدودة ،حتت اسم

Antar Trade

وبدأت نشاطها يف فيفري  2003وأصبحت منذ جوان  2012شركة

ذات أسهم ،ويوجد املقر الجتماعي للمؤسسة باملنطقة الصناعية لولية برج بوعريريج على مساحة تقدر ب
 80104م ،2برأس مال قدره  2.540.000.000دج ورقم أعمال يف سنة  2014هو
 1مديرية الموارد البشرية بمؤسسة كوندور
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 8,403,613,300دج ويتمثل نشاطها يف صناعة وتسويق األجهزة اإللكرتونية والكهرومنزلية ،حيث تقوم
املؤسسة بإنتاج تشكيلة متنوعة من املنتجات مثل :أجهزة التلفاز ،الستقبال الرقمي ،املكيفات اهلوائية،
الثالجات ،اإلعالم اآليل ،آلت الطبخ والغسيل ،قارئ األقراص املضغوطة...اخل.
الجدول رقم  :10التعريف
اسم المؤسسة

بمؤسسة CONDOR

كوندور الكترونيكس Condor

عالمة المؤسسة
مجال النشاط الرئيسي

تصنيع األجهزة اإللكرتونية واألجهزة الكهرومنزلية

المقر الرئيسي والمصنع

املنطقة الصناعية بولية برج بوعريريج ،طريق مسيلة

الشركاء االستراتيجيين

 HISENSEالصينية و  GREEاليابانية
 DONGBU DAEWOOكوريا اجلنوبية
 INTEL et MICROSOFTالوليات املتحدة األمريكية

سنة التأسيس

أفريل 2002

رأس المال

 2.540.000.000دج

شهادة الجودة iso

 21جويلية 2010

 /9001إصدار 2008
شهادة نظام اإلدارة البيئية

 10جوان 2015

iso 14001

حوالي  5000موظف

العمال

من إعداد الباحث باالعتماد على وثائق المؤسسة
ثالثا :الهيكل التنظيمي للمؤسسة
إن اهلياكل التنظيمية ليست هياكل منوذجية بل هي ختتلف بإختالف املؤسسات تبعا حلجمها وطبيعة
عملياهتا ،حيث ميثل اهليكل التنظيمي ذلك اإلطار التنظيمي الذي يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها ،من
خالل حتديد وتوزيع املسؤوليات ويوضح تقسيم العمل ملختلف مصاحل املؤسسة ووحداهتا ،والشكل اآليت
يوضح اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور.
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الشكل رقم  :15الهيكل التنظيمي لمؤسسة Condor

المصدر :مديرية الموارد البشرية بمؤسسة كوندور
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من خالل اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور ،يتضح لنا أنه يتكون من أربع مستويات تنظيمية ،كل
مستوى من هاته املستويات ينقسم بدوره إىل جمموعة من املديريات ،تعمل كلها حتت مسؤولية املدير العام
املعني من طرف جملس إدارة الشركة ،واليت تعترب هي اهليئة اليت تشرف على عمل املدير العام ،وهذا راجع ألن
املؤسسة هي مؤسسة ذات أسهم ،يف حني يتكون املستوى التنظيمي األول من املديريات الستة الرئيسية
للمؤسسة وهي كالتايل مديرية الدعم اللوجستيكي ،مديرية إدارة اجلودة الشاملة والتنمية املستدامة ،املديرية
املركزية للتربيد ،مديرية أنظمة اإلعالم اآليل ،مديرية املوارد البشرية ،مديرية املالية واحملاسبة حيث تساهم هاته
املديريات يف املساعدة يف وضع األهداف و السياسات املختلفة للمؤسسة بالشرتاك مع املدير العام.
أما املستويات التنظيمية املتبقية ،فدورها يتمثل يف إجناز وحتقيق األهداف والسياسات اليت مت وضعها
من قبل املستوى التنظيمي األول ،حيث يتكون املستوى الثاين من أربع مديريات وهي مديرية املشاريع ،مديرية
التسويق ،املديرية التجارية للمنتجات الكهرومنزلية ،املديرية التجارية ملنتجات اإلعالم اآليل ،يف حني املستوى
الثالث فيشمل على املديريات اجلهوية الثالث إضافة إىل مديرية الستغالل ومديرية األمن الداخلي وكذا دائرة
الستثمارات واملوارد العامة  ،أما املستوى الرابع فيتكون من جمموعة من الوحدات اإلنتاجية اليت تعمل على
إنتاج خمتلف املنتجات اليت تقوم بإنتاجها املؤسسة.
إن تواجد موقع إلدارة البيئة يف اهليكل التنظيمي ملؤسسة ما ،خيتلف من مؤسسة ألخرى بغض النظر
عن كون هذه املؤسسة تابعة للقطاع اخلاص أو القطاع العمومي ،ويتغري هذا املوقع تبعا لوعي وحاجات هاته
املؤسسات هلذه اإلدارة ،وعليه فان مؤسسة كوندور تعتمد إدارة اجلودة الشاملة والتنمية املستدامة كإدارة رئيسية
على غرار العديد من اإلدارات الرئيسية األخرى ،كإدارة املوارد البشرية وإدارة املالية واحملاسبة ،وهذا إن دل إمنا
يدل على جدية املؤسسة يف املضي قدما حنو املسامهة يف احملافظة على البيئة ،وهذا من خالل جعلها ملديرية
اجلودة الشاملة والتنمية املستدامة إدارة رئيسية وليست جمرد إدارة مساعدة ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة.
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المبحث الثاني :أداة وميدان البحث
هنا ك العديد من وسائل وأدوات البحث العلمي اليت تستعمل جلمع املعلومات وختتلف هذه األدوات
حسب نوع الدراسة ،فعادة ما يستخدم الستبيان يف الدراسات الكمية وتستخدم املالحظة واملقابلة يف
الدراسات الكيفية ،لذا سنتعرض يف هذا املبحث إىل األداة اليت مت استعماهلا من قبل الباحث جلمع املعلومات
الضرورية اليت ختدم الدراسة باإلضافة إىل حتديد ميدان أو حقل هاته األخرية.

المطلب األول :ميدان التحقيق والبحث
سنتطرق يف هذا املطلب إىل جمتمع الدراسة من خالل حتديد مفرداته الكلية باإلضافة إىل حتديد ماهية
العينة املعتمدة من قبل الباحث وجمموع الدوافع اليت كانت وراء حتديد هاته العينة.
أوال  -مجتمع الدراسة:
تستوجب الدراسة التطبيقية التصال مبجتمع البحث والذي يتمثل يف جمموع الشركات واملؤسسات
اجلزائرية الناشطة يف جمال الصناعات اإللكرتونية والكهرومنزلية ،ألنه عندما تكون وحدة العينة مؤسسة فان
جمتمع العينة هو كل املؤسسات الناشطة يف اجملال نفسه ،حيث قام الباحث يف بداية الدراسة الستطالعية
وكمرحلة أوىل بتحديد عناصر جمتمع الدراسة واملتمثلة يف خمتلف املؤسسات والشركات اجلزائرية املتخصصة يف
الصناعة اإللكرتونية ،مث التصال مبجتمع الدراسة يف املرحلة الثانية من خالل زيارة ميدانية للعديد من
املؤسسات والتحدث مع بعض املسؤولني فيها واليت من بينها املؤسسات التالية،GEANT :
،Condor ،SAMHA ،COBRA Electronique ،MAXTOR ، MIDEA ،CRISTOR
. IRIS ، ENIEM ،ENIE
هذه الزيارة امليدانية جملموعة من أفراد اجملتمع الكلي للدراسة ساعدت الباحث بشكل كبري يف ضبط
وحتديد جمموعة املؤسسات النهائية للدراسة.
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ثانيا  -عينة الدراسة:
قام الباحث بتحديد عينة الدراسة وهي تعترب عينة قصدية لن الباحث احناز يف حتديده هلا وهذا
جملموعة من األسباب اليت متكن هذه العينة من متثيل اجملتمع متثيال سليما بناء على معلومات سابقة استقاها
الباحث من الزيارات الستطالعية لعدد معترب من أفراد جمتمع الدراسة ،حيث يتمثل ميدان البحث والتحقيق
هلذه الدراسة يف املؤسسات الثالث اليت سبق ذكرها ( )ENIEM, ENIE, CONDORوباخلصوص يف
املصاحل املكلفة باإلنتاج وإدارة اجلودة والبيئة داخل هذه املؤسسات ،ويرجع السبب يف اختيار هذه العينة من
املؤسسات ألهنا متتلك باعا طويال وخربة كبرية يف إنتاج وتصنيع األجهزة واملعدات اإللكرتونية وكذا إىل نسبة
التكامل اإللكرتوين داخل املؤسسات املكونة جملتمع الدراسة ،عكس املؤسسات األخرى الناشطة يف نفس
اجملال واليت ل يتعدى نشاطها عملييت الرتكيب والتجميع ملختلف القطع واألجزاء اإللكرتونية أي منتجات
نصف مصنعة ،واليت تصنع خارج اجلزائر ،وهذا بناء على أقوال مسؤويل هذه الشركات واليت مت مقابلتهم يف
البداية ،ومت أيضا اختيار هذه العينة من املؤسسات لسبب رئيسي ،وهو أن طبيعة الدراسة ل تتوافق مع النشاط
التجميعي والرتكييب للمنتجات نصف املصنعة ،بل تشرتط على املؤسسة اليت جيب على الباحث إدخاهلا يف
عينة الدراسة اإلنتاج الفعلي ملختلف القطع واألجزاء اإللكرتونية سواء كليا أو جزئيا.

المطلب الثاني :أداة البحث
بعد الطالع والدراسة ملنهجية طرق وأدوات البحث العلمي ،والتعرف على سلبياهتا وإجيابياهتا ،وحىت
يتم إعطاء الدراسة النظرية بعدا تطبيقيا سليما مبا يتوافق وينسجم مع إشكالية الدراسة وفرضياهتا ،اتضح
للباحث أن أسلوب املالحظة واملقابلة هو األسلوب األنسب واألكثر مالئمة هلذه الدراسة ملا يوفره من
معلومات ومعطيات ختدم الدراسة بشكل جيد.
أوال  -المالحظة:
إن املدة اليت قضاها الباحث يف املؤسسات املعنية وخاصة مؤسسة  ENIEواليت قدرت خبمسة أيام يف
كل مؤسسة ،مسحت للباحث وبالعتماد على أداة املالحظة من احلصول على كم ل باس به من املعطيات
واملعلومات ،واليت مت استغالهلا يف املقابالت وكذلك يف حتضري وإعداد دليل املقابلة.
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ثانيا  -المقابلة:
إن اختيار الباحث ألداة املقابلة راجع لطبيعة الدراسة الستكشافية يف ميدان البحث ،حبيث هتدف
الدراسة الستطالعية من خالل أداة املقابلة إىل احلصول على املعلومات األولية اليت ختدم البحث ،وكذا متكن
الباحث من اإلجابة عن إشكالية الدراسة واختبار فروضها ،وتكمن أمهية املقابلة بدرجة كبرية يف أهنا وسيلة
اتصال مباشرة بني الباحث وبني من تتوفر لديهم املعلومات الضرورية اليت ختدم الدراسة ،كما أهنا تساعد
الباحث يف شر األسئلة اليت هبا بعض الغموض للمبحوث ،وبالتايل تكون إجابته دقيقة تقل فيها األخطاء.
ولقد استخدم الباحث نوعني من املقابلة حيث متثلت األوىل يف املقابلة احلرة مع بعض عمال
وإطارات املؤسسات عينة الدراسة وتناول فيها الباحث موضوع النفايات بصفة عامة وعالقتها بالبيئة الطبيعية
وطرق تعامل هذه املؤسسات مع النفايات ،ومدى مسامهة هذه الطرق واآلليات املتبعة من طرف املؤسسات
املعنية يف إدارة النفايات وختفيف العبء عن األجهزة املسؤولة عن النفايات البلدية.
أما الثانية فتمثلت يف املقابلة املوجهة مع إطارات املؤسسات الثالث وخصوصا إطارات مصلحيت
اإلنتاج واجلودة وإدارة البيئة ،وتناول الباحث يف هذا النوع من املقابلة احملاور الرئيسية للدراسة والنقاط اهلامة
اليت جاءت يف اجلانب النظري من اجل إسقاط هذا اجلانب على الواقع ،ولقد راعى الباحث يف إجراء
املقابالت بعض النقاط أمهها:
 اطالع املبحوث مسبقا عن األسئلة املوجودة يف دليل املقابلة.
 كانت أسئلة املقابالت مكتوبة ومرتبة بدءا باألسئلة العامة ووصول إىل األسئلة الدقيقة وذلك حسب
كل حمور.
 إن املقابالت اليت أجراها الباحث مت البعض منها بطريقة مرنة ،حبيث مل يتقيد أحيانا الباحث باألسئلة
احملددة مسبقا ،حيث متحور النقاش أثناء هذه املقابالت حول املوضوع حمل الدراسة بصورة عامة،
وهذا ما شجع املبحوثني عن التعبري عن أفكارهم حبرية كاملة.
ثالثا  -دليل المقابلة:
من اجل القيام الصحيح والسليم باملقابلة املوجهة قام الباحث بعدة خطوات أمهها حتديد احملاور
الرئيسية للدراسة وكذا األهداف اليت ترمي هلا هذه األخرية ،مث القيام بالتعبري عن كل حمور من حماور الدراسة
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من خالل جمموعة من األسئلة واليت هتدف للتحقق من أهداف الدراسة ،وكذا مدى حتقق الفرضيات املوضوعة
مسبقا ،وأخريا إعداد دليل خاص باملقابلة املوجهة ،حيث يتضمن هذا الدليل جمموعة من األسئلة اليت ستكون
اإلجابة عنها مبثابة استجابة ملتطلبات الدراسة وفرضياهتا.
حيث قام الباحث بتقسيم هذا الدليل إىل اربع حماور رئيسية وذلك متاشيا مع إشكالية الدراسة ،كل
حمور ينطوي على جمموعة من األسئلة اليت ختدم الدراسة ،وتساعد الباحث على الربط بني ما هو نظري وما
هو تطبيقي ،ولقد جلا الباحث إىل األسئلة املفتوحة (غري احملددة) من اجل الستفادة أكثر من املبحوث ،من
خالل جعل هذا األخري أكثر حرية يف اإلجابة عن األسئلة ،وهو ما قد يفيد الباحث مبعلومات تفيد الدراسة
ويكون الباحث قد غفل عنها ،أي متكني املبحوث من اإلجابة عن األسئلة باألسلوب الذي خيتاره واللغة اليت
خيتارها أيضا ،لذا جاءت أسئلة الدليل باللغتني العربية والفرنسية كما هو موضح يف امللحق رقم .01
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المبحث الثالث :نتائج المقابالت وتحليلها
سنقوم يف هذا املبحث بعرض النتائج الكلية لعملية املقابلة من خالل عرض خمتلف إجابات مسؤويل
املؤسسات الثالث اليت متت معهم املقابلة حول مجيع األسئلة املتعلقة هبا واملقسمة إىل أربع حماور كما هو
موضح يف امللحق رقم . 01
حبيث سنتطرق يف املطلب األول للمناخ اليت متت فيه عملية املقابلة مث يليه املطلب الثاين والذي
سيتناول عرض ومقارنة وحتليل نتائج املقابلة وأخريا مقارنة هذه النتائج مبا مت التطرق إليه سابقا يف الدراسة
النظرية .

المطلب األول :مناخ سير عملية المقابلة
سنقوم يف هذا املطلب بالتعرض إىل املناخ العام لسري عملية املقابلة حبيث سنوضح فيه الظروف اليت
رافقت سري عملية املقابلة من خالل توضيح اجلدول الزماين واملكاين هلا باإلضافة إىل ماهية املسؤول الذي متت
معه املقابلة ،حيث ميكننا أن نلخص مناخ سري عملية املقابلة يف املؤسسات حمل الدراسة كما هو موضح يف
اجلداول الثالث( )13 ،12 ،11أدناه.
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أوال :مؤسسة ENIE
الجدول رقم :11مناخ سير عملية المقابلة بالنسبة لمؤسسة ENIE
المبحوث

مناخ المقابلة

نوع المقابلة

تاريخ المقابلة2015/04/30 :

مدة المقابلة :ساعتان /من الساعة 10:00

الخبرة :عشرة سنوات

إىل 12:00

مكان العمل :الوحدة

الرئيسية لإلنتاج
دائرة التكامل اإللكرتوين

موجهة

المنصب :رئيس الدائرة

التقنية يف مصلحة اإلنتاج

االستقبال :على انفراد ويف وقت العمل -
املكتب -
قام الباحث بإعالم املبحوث بطبيعة مشروع
الدراسة.
كتابة األجوبة كانت مباشرة بعد إذن املبحوث.
عدم وجود تناقض يف إجابات املبحوث.

الخبرة :مثاين سنوات

تاريخ المقابلة2015/04/29 :

معاجلة املياه

 10:30إىل 12:00

مكان العمل :حمطة
المنصب :املسؤول
املباشر عن احملطة-
مهندس دولة يف
الكيمياء-

مدة المقابلة :ساعة ونصف /من الساعة

حرة

الخبرة :سبع وعشرون

تاريخ المقابلة2015/04/28 :

مدة المقابلة :ساعتان /من الساعة 13:00

سنة

مكان العمل :مصلحة

األمن الصناعي (الوحدة
الرئيسية لإلنتاج)

المنصب :رئيس مصلحة

األمن الصناعي

االستقبال :على انفراد ويف وقت العمل -
املكتب -
قام الباحث بإعالم املبحوث بطبيعة مشروع
الدراسة.
كتابة األجوبة كانت مباشرة بعد إذن املبحوث.

إىل 15:00

حرة

االستقبال :على انفراد ويف وقت العمل -
املكتب -
قام الباحث بإعالم املبحوث بطبيعة مشروع
الدراسة.
كتابة األجوبة كانت مباشرة بعد إذن املبحوث.
المصدر :من إعداد الباحث
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النقاط التي تم التطرق إليها
النفايات والنفايات
اإللكرتونية وطرق التعامل
معها.
اإلدارة البيئية وشهادة األيزو.
اإلنتاج األنظف.
حتليل دورة حياة املنتج.
إعادة التدوير.
املنتجات الصديقة للبيئة.
األفاق واألحباث املستقبلية
فيما خيص النفايات
اإللكرتونية.
ماهية املواد الكيميائية
املستعملة يف عملية التصنيع.
طرق معاجلة املياه امللوثة
النامجة عن عملية التصنيع.
طرق صرف املياه بعد إعادة
معاجلتها

شهادة األيزو وعالقتها مع
األمن الصناعي.
النفايات وكيفية التعامل
معها.
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ثانيا :مؤسسة

ENIEM
الجدول رقم :12مناخ سير عملية المقابلة بالنسبة لمؤسسة ENIEM

نوع

المبحوث

مناخ المقابلة

المقابلة

تاريخ المقابلة2015/05/19 :

مدة المقابلة :ساعتان /من الساعة 12:00

الخبرة31 :سنة

إىل 14:00

مكان العمل :إدارة

موجهة

اجلودة والبيئة

المنصب :مدير
إدارة اجلودة والبيئة

االستقبال :على انفراد ويف -املكتب -
قام الباحث بإعالم املبحوث بطبيعة مشروع
الدراسة.
كتابة األجوبة كانت مباشرة بعد إذن
املبحوث.
عدم وجود تناقض يف إجابات املبحوث.

النقاط التي تم التطرق إليها
النفايات والنفايات اإللكرتونية وطرق
التعامل معها.
اإلدارة البيئية وشهادة األيزو.
اإلنتاج األنظف.
حتليل دورة حياة املنتج.
إعادة التدوير.
املنتجات الصديقة للبيئة.
األفاق واألحباث املستقبلية فيما خيص
النفايات اإللكرتونية.

المصدر :من إعداد الباحث

ثالثا :مؤسسة

CONDOR
الجدول رقم :13مناخ سير عملية المقابلة بالنسبة لمؤسسة CONDOR

المبحوث

نوع

المقابلة

تاريخ المقابلة2015/06/14 :

الخبرة 13 :سنة

مكان العمل :مديرية اجلودة
الشاملة والتنمية املستدامة.
المنصب :مدير مديرية

اجلودة الشاملة والتنمية
املستدامة.

مناخ المقابلة

مدة المقابلة :ساعة ونصف /من الساعة

 14:00إىل .15:30
موجهة

االستقبال :على انفراد ويف املكتب

قام الباحث بإعالم املبحوث بطبيعة مشروع
الدراسة.
كتابة األجوبة كانت مباشرة بعد إذن
املبحوث.
عدم وجود تناقض يف إجابات املبحوث.
المصدر :من إعداد الباحث
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النقاط التي تم التطرق إليها
النفايات والنفايات اإللكرتونية
وطرق التعامل معها.
اإلدارة البيئية وشهادة األيزو.
اإلنتاج األنظف.
حتليل دورة حياة املنتج.
إعادة التدوير.
املنتجات الصديقة للبيئة.
األفاق واألحباث املستقبلية
فيما خيص النفايات
اإللكرتونية.
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المطلب الثاني :مقارنة وتحليل نتائج المقابالت
سنتطرق يف هذا املطلب إىل جممل آراء مسؤويل املؤسسات حمل الدراسة والذين متت معهم املقابلة،
حيث سيتم عرض نتائج آرائهم حسب احملاور األربعة املوضحة يف دليل املقابلة ،مث مقارنة تلك اآلراء فيما
بينها من خالل توضيح نقاط التوافق والختالف.
أوال :محور النفايات والنفايات اإللكترونية
سنقوم فيما يلي بعرض اإلجابات اخلاصة بكل مؤسسة واليت هي نتاج عملية املقابلة حول أسئلة هذا
احملور واملتمثلة يف أربع أسئلة حيث كانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم  14أدناه:
الجدول رقم  :14عرض نتائج إجابات المحور األول
السؤال األول :ما المقصود بالنفايات بصفة عامة؟
ENIE
ENIEM

CONDOR

النفايات هي كل املواد أو األشياء الناجتة عن أية عملية مهما كان نوعها.
النفايات هي كل األشياء املرتسبة أو املواد املتبقية من األنشطة مبختلف أشكاهلا سواء صناعية أو منزلية أو

فالحية.
النفايات هي جمموعة العناصر املتولدة من األنشطة الصناعية واملقصود هبا جمموعة العمليات اليت تعمل
على حتويل املواد األولية إىل مواد هنائية (منتجات مصنعة أو نصف مصنعة) ،وقد تتولد هذه العناصر على

شكل غازات أو سوائل أو مواد صلبة.
السؤال الثاني :هل لديكم فكرة عن ماهية النفايات اإللكترونية؟
ENIE

النفايات اإللكرتونية هي كل األجهزة اإللكرتونية والكهربائية التالفة أو غري املرغوب فيها بسبب غري
توافقها مع التكنولوجيا احلديثة.
عبارة عن جمموعة من النفايات املعقدة واملركبة وهذا لحتوائها على العديد من العناصر الكيميائية واملعادن

ENIEM

الثقيلة.
هي نتاج التطور السريع للتقنية والتكنولوجيا وما صاحب ذلك من زيادة كبرية يف حجم اإللكرتونيات
املستعملة من طرف اإلنسان ،حيث إن هذه األجهزة تستغل مدة من الزمن مت يستغىن عنها إما لقدمها أو

CONDOR

أهنا مل تعد تليب الغرض املطلوب منها.
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السؤال الثالث :هل هناك آثار للنفايات اإللكترونية سواء على اإلنسان أو البيئة؟
ENIE

تتكون هذه النفايات من جمموعة من العناصر واملركبات خاصة الكيميائية منها والداخلة يف تصنيع هذه
األجهزة واليت هلا أثار متتد لتمس البيئة الطبيعية كاملياه والرتبة وكذا الصحة البشرية.

ENIEM

تظهر آثارها من خالل تلويثها للرتبة واملياه اجلوفية نتيجة تسرب املركبات والعناصر الكيميائية اليت حتتويها
هذه النفايات ،باإلضافة إىل تلويثها للهواء نتيجة تفاعلها عند التعرض لألكسجني وكذا عند حرقها.

CONDOR

هلا العديد من اآلثار سواء على صحة اإلنسان أو على البيئة الطبيعية.

السؤال الرابع :ما نوعية هذه اآلثار؟
ENIE
ENIEM

نفايات شديدة اخلطورة خاصة إذا مت التعامل معها على أساس أهنا نفايات عادية ،أي رميها مع النفايات
البلدية وترجع خطورة هذه النفايات إىل العناصر واملركبات خصوصا الكيميائية منها الداخلة يف تصنيع

هذه األجهزة.
تعترب من أخطر أنواع النفايات خاصة على الصحة العامة والبيئة الطبيعية.

 CONDORإن هذه النفايات تصنف ضمن النفايات اخلطرة سواء على البيئة أو الصحة البشرية.

المصدر :من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات العمل
لقد أجاب مسؤويل املؤسسات الثالث على كل األسئلة املتعلقة باحملور األول حبيث أعطى كل واحد
منهم تصوره وفهمه للنفايات بصفة عامة والنفايات اإللكرتونية بصفة خاصة وكانت اإلجابات متقاربة ومؤكدة
ملا جاء يف اجلانب النظري خصوصا ما جاء يف املطلب الثاين والثالث من املبحث األول يف الفصل األول،
وكحوصلة ملا جاء يف إجابات مسؤويل املؤسسات الثالث عن حمور النفايات والنفايات اإللكرتونية ،جند أن
إجاباهتم كانت متقاربة فيما بينها إىل حد بعيد خصوصا فيما يتعلق مبفهوم النفايات اإللكرتونية ،مكوناهتا
واملواد الداخلة يف تصنيع األجهزة اإللكرتونية والكهربائية اليت بدورها ستتحول فيما بعد إىل نفايات ،وكذا
بالنسبة لآلثار اخلطرية هلذا النوع من النفايات على اإلنسان والبيئة.
إل أ هنم اختلفوا اختالفا طفيفا فيما خيص مفهوم النفايات حبيث جند أن مسؤويل كل من مؤسسيت
ENIEوENIEMاتفقوا على أن النفايات هي نتاج أي نشاط مهما كان نوعه يف حني ركز مسؤول
مؤسسة  CONDORيف تعريفه للنفايات على اجلانب التصنيعي.
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ثانيا :محور نظام اإلدارة البيئية
أما فيما خيص حمور نظام اإلدارة البيئية فسيايت عرض نتائج املقابلة من خالل سرد جممل اإلجابات
املتعلقة بأسئلة هذا احملور كما يلي يف اجلدول رقم  16املوايل:
الجدول رقم  :15عرض نتائج إجابات المحور الثاني

السؤال األول :ماذا تعرف عن نظام اإلدارة البيئية؟
هو منظومة إدارية تعىن بالتحديات البيئية اليت تواجه املؤسسة حبيث تتواجد هذه املنظومة ضمن النظام
ENIE

اإلداري الكلي للمؤسسة هدفها السيطرة على كل اآلثار غري املرغوبة والسلبية على البيئة واملصاحبة للنشاط
التصنيعي للمؤسسة.

ENIEM

عبارة عن نظام إداري يتضمن جمموعة من الوظائف واإلجراءات الالزمة إلدارة اجلوانب البيئية املتعلقة بنشاط
املؤسسة ،الذي بدوره يساعد املؤسسة على حتقيق التوافق مع التشريعات واللوائح البيئية ،حيث جاءت
املواصفة لتحدد اخلطوط العريضة الواجب السرتشاد هبا من اجل التنفيذ السليم لنظام اإلدارة البيئية.
هو نظام إدارة تطوعي حمدد مبواصفة معيارية عاملية صادرة عن املنظمة العاملية  ISOيتضمن جمموعة واسعة

CONDOR

من املتطلبات الواجب حتقيقها من طرف املؤسسات من اجل مساعدهتا على تبين نظام إداري خاص مهمته
حتديد وإدارة اجلوانب البيئية جلميع أنشطة املؤسسة من اجل ختفيض اآلثار السلبية على البيئة حبيث يرتكز
هذا النظام على التحسني املستمر جلميع العمليات واألنشطة اخلاصة باملؤسسة.

السؤال الثاني :هل كل مؤسسة هي ملزمة بتبني نظام اإلدارة البيئية؟
على الرغم من عدم إلزامية هذه الشهادة إل أن مؤسسة  ENIEأصبحت ملزمة بتبين هذا النظام واحلصول
على شهادة املطابقة ،وهذا لن هذه الشهادة وبالرغم من صفتها الطوعية إل أهنا أصبحت مفتا األسواق
ENIE

أي أن املؤسسات اليت ل حتوز على هذه الشهادة تتضاءل حصتها السوقية شيئا فشيئا ،خاصة أن
السرتاتيجية اجلديدة لـ  ENIEهي النفتا على أسواق جديدة وخاصة األسواق اإلفريقية ،وكذا بسبب
تطور الوعي البيئي لدى املستهلك اجلزائري الذي أصبح على سبيل املثال يفضل املنتجات واألجهزة األقل
استهالكا للطاقة واألقل ضررا بالصحة البشرية.
إن املؤسسات اليت تسعى لتحسني صورهتا والتحسني املستمر لوظائفها ومنتجاهتا وتشجع البتكار يف

ENIEM

عملياهتا وأنشطتها باإلضافة إىل التفاعل واستغالل مجيع الفرص املتاحة ،هي اليت جتد نفسها ملزمة بتبين
نظام اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة املعيارية العاملية  ،ISO 14001حيث يتجلى هذا يف السياسة العامة
للمؤسسة وثقافتها وتوجهاهتا وأهدافها السرتاتيجية.
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إن تبين مؤسسة كوندور لنظام اإلدارة البيئية يرجع باألساس إىل جمموعة من األهداف اليت تسعى املؤسسة
لتحقيقها ،من بني هذه األهداف استغالل مجيع الفرص والبدائل املتاحة من اجل احلصول على ميزة تنافسية
CONDOR

تساعد املؤسسة على خوض غمار املنافسة الشديدة يف هذا اجملال من طرف العديد من العالمات سواء
احمللية أو األجنبية ،باإلضافة إىل مسامهة املؤسسة يف حتقيق التنمية املستدامة ضمن املساعي احلثيثة اليت
تسعى إليها الدولة اجلزائرية يف هذا اإلطار ،وذلك من خالل املسامهة يف محاية البيئة واحلفاظ على املوارد
الطبيعية.

السؤال الثالث :هل مؤسستكم تحوز على شهادة نظام اإلدارة البيئية؟
ENIE

يف طور التحضري للحصول على الشهادة

ENIEM

حتصلت على شهادة املطابقة اخلاصة باملواصفة  ISO 14001سنة 2008

CONDOR

حتصلت مؤسسة كوندور على شهادة املطابقة اخلاصة باملواصفة العاملية  ISO 14001اخلاصة باإلدارة
البيئية بتاريخ /10جوان.2015/

السؤال الرابع :هل هناك تغير منذ حصول مؤسستكم على هذه الشهادة؟ وهل هذا التغير إيجابي
أم سلبي؟
ENIE

ENIEM

يوجد تغري ملحوظ داخل املؤسسة وهو تغري حنو األحسن ويتضح هذا أكثر يف منتجات املؤسسة اليت
أصبحت أكثر تالئما مع تطلعات املستهلك وأكثر اقتصادا للطاقة واقل ضررا بالبيئة ،ويرجع هذا باألساس
إىل أن نظام اإلدارة البيئية يرتكز على التحسني املستمر جلميع العمليات واألنشطة داخل املؤسسة خصوصا
وان املؤسسة تعترب من املؤسسات األوىل يف اجلزائر اليت سارعت إىل تبين نظام اإلدارة البيئية حيث حتصلت
على شهادة املطابقة اخلاصة باملواصفة  ISO 14001سنة .2008
نعم يوجد تغري أو باألحرى حتسن على مجيع املستويات سواء اإلنتاجية أو التسويقية أو البشرية داخل
املؤسسة خاصة أن مؤسسة كوندور اليت ل يتجاوز عمرها  13سنة ومقارنة ببعض املؤسسات اجلزائرية
األخرى استطاعت أن تقطع شوطا كبريا يف جمال محاية البيئة فهي اآلن تتبىن نظام إدارة اجلودة الشاملة
 Total Quality Managementوالذي هو عبارة عن فلسفة إدارية تعمل على إضافة قيمة مضافة

 CONDORللمؤسسة من خالل التحسني املستمر للعمليات والوظائف اإلدارية مبا يضمن جودة املنتجات ،رضا الزبون،
السالمة املهنية باإلضافة إىل محاية البيئة.
حيث حتصلت مؤسسة كوندور على شهادة املطابقة اخلاصة باملواصفة العاملية  ISO 9001واليت ختص
اجلودة وكذا حصوهلا على كل من شهادة املواصفة اخلاصة باإلدارة البيئية  ISO 14001واملواصفة اخلاصة
بإدارة السالمة والصحة املهنية  OHSAS 18001بتاريخ /10جوان.2015/
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السؤال الخامس :ما هي الميزة التي ستكتسبها المؤسسة بعد حصولها على شهادة المطابقة األيزو  14001في
مجال التعامل مع النفايات؟

على الرغم من عدم حصول املؤسسة على شهادة املطابقة اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية ،إل أهنا تعترب من
املؤسسات الرائدة يف اجلزائر يف محاية البيئة ،فهي حسب قوله املركب اإلنتاجي األول يف اجلزائر الذي مت
تصميمه منذ البداية-أي منذ السبعينات-تصميما يدعم احملافظة على البيئة ،حبيث متتلك املؤسسة حسب
رايه مؤهالت وإمكانيات نذكر منها حمطة معاجلة املياه واملرتبطة باملركب اإلنتاجي مباشرة ،فرقة للحماية
ENIE

املدنية خاصة باملؤسسة وتابعة هلا ،حبيث تساعد هذه املؤهالت واإلمكانيات يف تبين نظام اإلدارة البيئية
حسب املعايري الدولية وبكل سهولة ،وهذا ما تسعى إليه املؤسسة خاصة بعد حصوهلا على شهادة املطابقة
اخلاصة باجلودة  ISO 9001بتاريخ  22سبتمرب  ،2014أما املزايا اليت ميكن أن تكتسبها املؤسسة بعد
حصوهلا على شهادة املطابقة اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية فمن أمهها ختفيض اآلثار البيئية النامجة عن
األنشطة اإلنتاجية للمؤسسة واليت تتضمن النفايات املتولدة مبعىن زيادة كفاءة العمليات واألنشطة اإلنتاجية
على حنو يؤدي يف النهاية إىل ختفيض النفايات املتولدة والتعامل اجليد معها.
إن امليزة اليت ميكن أن تكتسبها املؤسسة من خالل تبنيها لنظام اإلدارة البيئية يف جمال النفايات هو ختفيض

ENIEM

النفايات من املصدر بدل من معاجلتها يف هناية العملية اإلنتاجية وهو ما يسهم يف ختفيض تكاليف معاجلة
ونقل والتخلص من هذه النفايات وبالتايل خفض تكاليف املؤسسة بصفة عامة مما جيعلها أكثر تنافسية.
امليزة اليت ستكتسبها املؤسسة بعد حصوهلا على شهادة املطابقة األيزو  14001هي كيفية الستفادة من

 CONDORالنفايات إىل اقصى حد ممكن وجعلها عبارة عن مورد ثانوي للمواد األولية وهو ما يسهم بدوره يف احملافظة
على املوارد الطبيعية وختفيض النفايات املتولدة عن نشاطات املؤسسة.

المصدر :من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات العمل
من خالل إجابات مسؤويل املؤسسات عن هذا احملور يف اجلدول أعاله ميكننا القول أن مستوى
الوعي البيئي لدى املؤسسات الثالث مل يرتقي بعد إىل مستوى جيعل من هذه املؤسسات تتحمل فيه وبإرادهتا
احلرة جزء من املسؤولية البيئية ألنشطتها وذلك من خالل تبنيها لنظام اإلدارة البيئية بدافع ذايت قصد املسامهة
يف التخفيف من التدهور البيئي احلاصل  ،بدل من تبنيها هلذا النظام بدافع التوافق مع التشريعات أو البحث
عن ميزة تنافسية ،حيث تباينت آراء املسؤولني الثالث حول دوافع تبين نظام اإلدارة البيئية ،فمسؤول مؤسسة
 ENIEاعترب أن نظام اإلدارة البي ئية هو مبثابة املفتا للولوج والتغلغل يف األسواق سواء احمللية أو األجنبية ،أما
مسؤول مؤسسة  ENIEMفأكد على أن إرادة املؤسسة ورغبتها يف التطوير والتحسني املستمر ملختلف
أنشطتها ووظائفها وكذا درجة توافقها مع التشريعات واللوائح البيئية هو السبب الرئيسي وراء تبين املؤسسات
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لنظام اإلدارة البيئية ،يف حني ارجع ممثل مؤسسة  CONDORذلك إىل سعي املؤسسات من اجل حتقيق
ميزة تنافسي ة يف ظل املنافسة املوجودة وكذا حتقيق رغبات وتلبية احتياجات الزبون واملتمثلة يف تقدمي منتجات
ل تضر ل بالبيئة ول بالصحة اإلنسانية.
إل اهنم اتفقوا حول اهلدف األساسي من تبين نظام اإلدارة البيئية حيث امجعوا على أن هذا اهلدف يتمثل
باألساس يف محاية البيئة من خالل حتديد املشكالت البيئية املرتبطة باألنشطة التصنيعية ملؤسساهتم وحماولة
إجياد األساليب الناجعة للحد من تفاقم هاته املشكالت ،وكذا اتباع طرق وتقنيات التصنيع اليت تسمح
بتخفيض أثر األنشطة الصناعية على البيئة وذلك بإدخال تكنولوجيات حديثة اقل تلويثا للبيئة ،واتفقوا أيضا
أن لتبين نظام اإلدارة البيئية أثر إجيايب بصفة عامة على مجيع العمليات واألنشطة داخل املؤسسة سواء على
املستوى اإلنتاجي أو التسويقي أو املوارد البشرية ،وبصفة خاصة على إدارة النفايات داخل املؤسسة من خالل
ختفيضها إىل مستويات دنيا إضافة إىل حصول املؤسسة على ميزة تنافسية.
ثالثا :محور استراتيجيات اإلدارة البيئية والنفايات اإللكترونية
سنقوم فيما يلي بعرض جممل آراء مسؤويل املؤسسات الثالث حول حمور اسرتاتيجيات اإلدارة البيئية
وعالقتها بالنفايات اإللكرتونية كما هو موضح يف اجلدول رقم  16أدناه.
الجدول رقم  :16عرض نتائج إجابات المحور الثالث
السؤال األول :ماذا تعرف عن استراتيجية اإلنتاج األنظف؟
ENIE

ENIEM

هي اسرتاتيجية ختص عملية اإلنتاج يف حد ذاهتا واليت ترتكز يف تنفيذها على حمورين رئيسيني واملتمثلني يف السعي
من اجل التخلي أو التقليل من استخدام املواد اخلطرة يف عملية التصنيع ،املعاجلة السليمة للنفايات النامجة عن
عملية التصنيع.
اس ـرتاتيجية اإلنتــاج األنظــف هــي جمموعــة املمارســات واإلج ـراءات الــيت تســمح للمؤسســات بتبــين أســلوب إنتــاجي
جديــد يرتكــز علــى دمــج التكنولوجيــا النظيفــة والتقنيــات واألســاليب التصــنيعية األقــل تلويثــا يف العمليــة اإلنتاجيــة،
وجعله ــا تعم ــل يف إط ــار ع ــام يتمث ــل يف معاجل ــة النفاي ــات م ــن املص ــدر أي ختف ــيض النفاي ــات املتول ــدة ع ــن العملي ــة
التصنيعية إىل أدىن مستوياهتا.

اإلنتاج األنظف هو السرتاتيجية اليت تسمح للمؤسسة بتبين جمموعة من التقنيات والتكنولوجيات احلديثة اليت
تساعد املؤسسات على ختفيض اآلثار البيئية ملختلف أنشطتها الصناعية أي إنتاج منتجات ذات جودة عالية
CONDOR
ومواصفات عاملية ويف نفس الوقت غري مضرة بالبيئة.
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السؤال الثاني :هل مؤسستكم تطبق استراتيجية اإلنتاج األنظف؟ وما هي المعوقات إن كانت اإلجابة بال؟
إن مؤسسة  ENIEتتبىن اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف ،ولكن بالشكل الذي يتوافق ويتالءم مع إمكانيات
ENIE

املؤسسة أي انه وبالرغم من وجود العديد من املعوقات اليت تعيق تنفيذ هذه السرتاتيجية واملتمثلة
باألساس يف عدم التمكن التام من التكنولوجيات احلديثة وكذا املعوقات املالية إل أن املؤسسة تسعى

جاهدة من اجل التبين الكامل هلذه السرتاتيجية.

ENIEM

إن مؤسسة  ENIEMتتبىن اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف واليت تضمن ختفيض استهالك الطاقة واملياه وكذا
تولد النفايات باإلضافة إىل مراقبة النبعاثات النامجة عن عملية التصنيع ،وذلك يف إطار نظام اإلدارة
البيئية اخلاص هبا ،حيث ترتكز يف تبنيها هلذه السرتاتيجية على عدة حماور أمهها إدارة النفايات من خالل
أسلوب املعاجلة من املصدر والذي يسمح خبفض النبعاثات امللوثة للبيئة النامجة عن العملية اإلنتاجية
سواء كانت غازية أو سائلة أو صلبة ،وكذا دمج البعد البيئي يف عملية تصميم أغلفة التعليب اخلاصة
مبنتجاهتا من خالل جعل هذه األغلفة أكثر قابلية للتحلل البيئي يف الطبيعة.

نعم تطبق اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف وأضاف أن املؤسسات اجلزائرية على غرار كوندور تواجه العديد من
العقبات واحلواجز اليت تقف يف وجه التبين الكامل لسرتاتيجية اإلنتاج األنظف ،حيث يعترب مدى التمكن
من التكنولوجيا احلديثة من أكرب العوائق والدليل على ذلك نسبة التكامل اإللكرتوين للمؤسسات اجلزائرية
العاملة يف جمال الصناعة اإللكرتونية واليت هي منخفضة مقارنة بنظرياهتا يف العامل ،وأوضح أن نسبة
CONDOR
التكامل اإللكرتوين ملؤسسة كوندور ختتلف من منتج آلخر حسب درجة متكن املؤسسة يف عملية تصنيع
هذا األخري ،حبيث ترتاو نسبة التكامل اإللكرتوين يف األجهزة الكهرومنزلية ما بني  60إىل  %65يف
حني نسبة التكامل يف أجهزة التلفاز فترتاو ما بني  35إىل  %40أما نسبة التكامل يف أجهزة اإلعالم
اآليل واهلواتف فتقدر بـ . % 20

السؤال الثالث :هل هناك مواد تدخل في تصنيع منتجاتكم تستوجب تعامال خاصا؟

ENIE

أي صناعة تقريبا حتتوي على مواد سواء خطرة يف حد ذاهتا أو خطورهتا تكمن يف عدم التعامل السليم معها ففي
صناعة اإللكرتونيات هناك العديد من املركبات اخلطرة لذا تقوم مؤسسة  ENIEباملضي قدما حنو التخلي الكلي
للمواد اخلطرة الداخلة يف تصنيع منتجاهتا ،يف حني يتم التعامل مع هكذا نوع من املواد وفق اعلى مستويات
احلماية وشروط احلفظ والتخزين ،وكمثال على ذلك قامت مؤسسة  ENIEمؤخرا باستبدال املواد الرئيسية
املستعملة يف عملية تلحيم اللوحة األم لكل أجهزهتا واملصنعة داخل املؤسسة ،حيث كان يستعمل مزيج مكون من
ماديت الرصاص والقصدير لتلحيم العناصر الدقيقة يف اللوحة األم ،ونظرا خلطورة مادة الرصاص مت الستغناء عنها
من خالل تبين تقنية تلحيم جديدة تعتمد على مادة هالمية مكونة فقط من معدن القصدير وخالية متاما من
الرصاص.

ENIEM

نعم هناك بعض املواد اليت يستوجب التعامل معها بشكل خاص لذا تسعى املؤسسة جاهدة من اجل
استبداهلا مبواد أخرى ،حيث أن املؤسسة تبنت أسلوب جديد يف عملية طالء منتجاهتا حبيث ختلت كليا
عن استعمال مواد الطالء السائلة وذلك خلطورة هذا النوع من الطالء واستبداهلا بطريقة طالء على شكل
مسحوق وليس سائل.
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إن مؤسسة كوندور وإدراكا منها خلطورة بعض املواد خصوصا قامت بوضع نظام محاية داخل الوحدات
اإلنتاجية يسمح بتخفيض حجم الضوضاء إىل ما دون  85ديسي بال حلماية العمال من الصمم ،وكذا
CONDOR
نظام تلحيم يعتمد على القيام بالعملية بشكل أيل ويف نفق مغلق دون تواجه أي عامل بشري داخل هذا

النفق.
السؤال الرابع :ما هي فوائد اإلنتاج األنظف خاصة فيما يخص النفايات اإللكترونية؟

ENIE

إن تقنية اإلنتاج األنظف تعترب من أجنع التقنيات اليت هلا دور هام يف إدارة النفايات بصفة عامة والنفايات
اإللكرتونية بصفة خاصة ،وذلك من خالل التخفيف من درجة خطورهتا إىل أدىن حد ممكن ،ألنه عند
استبدال املواد اخلطرة الداخلة يف تصنيع املنتجات اإللكرتونية مبواد أخرى غري خطرة تزول صفة اخلطورة
عن هذه النفايات أي تصبح نفايات عادية يسهل التعامل معها.

ENIEM

يتمثل دور املؤسسات املصنعة لألجهزة اإللكرتونية والكهربائية يف تصنيع منتجات غري مضرة بالبيئة أو
بالصحة اإلنسانية وذلك من خالل تبنيها لسرتاتيجية اإلنتاج األنظف ،مما يسمح باملسامهة يف التخفيف
من العبء على اإلدارات املكلفة بإدارة النفايات كمراكز الدفن التقين.

إن هلذه السرتاتيجية دور يف املسامهة يف إدارة النفايات اإللكرتونية حبيث انه كلما كانت املؤسسات
اجلزائرية أكثر متكنا يف التكنولوجيا وتقنيات التصنيع احلديثة واألكثر مالئمة للبيئة ،كلما كانت مسامهة
CONDOR
هذه السرتاتيجية يف إدارة النفايات اإللكرتونية أكرب وذلك من خالل إنتاج منتجات اقل خطورة على
البيئة وتتميز بعمر افرتاضي طويل نسبيا.

السؤال الخامس :ماذا تعرف عن المنتجات الصديقة للبيئة
ENIE
ENIEM

هي املنتجات اليت حتمل خاصية التحلل البيولوجي يف الطبيعة ول تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي من
نبات وحيوان ...اخل.
يقصد هبا املنتجات األقل ضررا بالبيئة.

هي املنتجات اليت تتالءم بشكل كبري مع البيئة ول تشكل أي ضرر على الصحة اإلنسانية لن الصحة
CONDOR
البشرية مرتبطة مبدى سالمة البيئة الطبيعية.

السؤال السادس :ماذا تعرف عن تقييم دورة حياة المنتج أو المواصفة ISO 14040؟
ENIE

تعذر احلصول على إجابات نظرا لعدم إملام املبحوثني هبذه السرتاتيجية.

ENIEM

تعذر احلصول على إجابات نظرا لعدم إملام املبحوثني هبذه السرتاتيجية.

 CONDORتعذر احلصول على إجابات نظرا لعدم إملام املبحوثني هبذه السرتاتيجية.
السؤال السابع :هل مؤسستكم تتبنى استراتيجية تقييم دورة حياة المنتج في تطوير منتجاتها؟
ENIE

ل

ENIEM

ل
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 CONDORل
السؤال الثامن :ما هو دور استراتيجية تحليل دورة حياة المنتج في إدارة النفايات اإللكترونية
ENIE

تعذر احلصول على إجابات نظرا لعدم املام املبحوثني هبذه السرتاتيجية.

ENIEM

تعذر احلصول على إجابات نظرا لعدم املام املبحوثني هبذه السرتاتيجية.

 CONDORتعذر احلصول على إجابات نظرا لعدم إملام املبحوثني هبذه السرتاتيجية.
السؤال التاسع :ما هو مفهوم إعادة التدوير؟
ENIE
ENIEM
CONDOR

عملية إعادة التدوير هي عملية تصنيعية تتم على املواد أو املنتجات إلعادة استخدامها مرة أخرى هبدف
التقليل من استهالك املواد األولية والطاقة وختفيض التكاليف والتلوث البيئي.
إعادة التدوير هي العملية اليت تسمح بإعادة استعمال املواد للمرة الثانية خالل عملية التصنيع.
إعادة التدوير تعين العملية اليت يتم فيها استخدام نواتج عملية التصنيع واملقصود هنا النفايات وكذا
املنتجات غري الصاحلة للحصول على مواد أولية جديدة ميكن إدخاهلا مرة أخرى يف عملية التصنيع.

السؤال العاشر :هل تتبنى مؤسستكم استراتيجية إعادة التدوير؟
إن مؤسسة  ENIEتتبىن اسرتاتيجية إعادة التدوير خصوصا يف جمال النفايات حبيث تتعامل مع نوعني
أساسني من النفايات ومها نفايات التغليف اخلاصة باملواد األولية واملتمثلة خصوصا يف البوليسرتان ،الورق،
البالستيك ،اخلشب...اخل والنفايات النامجة عن عملية التصنيع ،أما فيما خيص معاجلة النفايات وحسب
ذات املصدر فان املؤسسة متتلك حمطة خاصة مبعاجلة املياه داخل املركب اإلنتاجي وهي تعترب من أكرب
ENIE

حمطات معاجلة املياه يف اجلزائر ،حيث تقوم هذه األخرية مبعاجلة املياه القادمة من سد سيدي عبديل
بتلمسان عن طريق العديد من الطرق والتقنيات احلديثة لتنتج عدة أنواع من املياه نذكر منها املاء املقطر
الذي يتم بيعه للعديد من املخابر واملستشفيات والشركات ،ونوع أخر وهو املاء نصف املقطر واملوجه
لالستعمال الصناعي ،ومهمتها أيضا هي معاجلة املياه امللوثة النامجة عن عملية التصنيع والستفادة منها يف
سقي املساحات اخلضراء داخل املصنع ،وذلك بعد تنقيتها طبعا.

ENIEM

مؤسسة  ENIEMتسعى إىل التمكن التام يف اإلجراءات واآلليات اخلاصة بإعادة التدوير بغية تثمني
النفايات اخلاصة باملؤسسة حبيث تقتصر حاليا على إعادة تدوير البالستيك واخلشب فقط.

إن مؤسسة كوندور تتبىن اسرتاتيجية إعادة التدوير حبيث يتجلى ذلك يف الوحدتني املخصصتني هلذا
الغرض ومها وحدة معاجلة وإعادة تدوير البالستيك ووحدة إعادة تدوير البوليسرتان وهتدف املؤسسة من
 CONDORخالل هاتني الوحدتني ختفيض تكاليف احلصول على املواد األولية باإلضافة إىل ختفيض حجم النفايات
املتولدة عن العمليات التصنيعية.
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السؤال الحادي عشر :ما هي فوائد إعادة التدوير؟ وما هو دوره في إدارة النفايات اإللكترونية؟

ENIE

إن إعادة التدوير هلا دور هام يف التقليل من حجم النفايات اإللكرتونية وخاصة إذا توفرت اإلمكانيات
املالية واملادية ،حيث جيب على املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف جمال اإللكرتونيات أن تويل اهتمام أكرب
باسرتاتيجية إعادة التدوير ملا حتققه من مزايا مثل ختفيض التكاليف من خالل إعادة تدوير املواد مرة ثانية

وبالتايل زيادة األربا إضافة إىل الفوائد اليت تعود على املوارد الطبيعية.
إن إعادة التدوير تعترب حاليا من أجنع املمارسات املتبعة عرب العامل يف إدارة النفايات بصفة عامة
ENIEM

واإللكرتونية بصفة خاصة وذلك للفوائد املتأتية من هذه العملية واليت من بينها جتنب استنزاف املوارد
الطبيعية والستفادة إىل ابعد حد من املواد األولية الثانوية الناجتة عن عملية إعادة تدوير النفايات
اإللكرتونية وبالتايل ختفيض تكاليف احلصول على املواد األولية الالزمة لعملية التصنيع.

إن النفايات اإللكرتونية وبالرغم من خطورهتا إل أهنا حتتوي على جمموعة كبرية من املواد واملعادن الثمينة
قليلة التواجد يف الطبيعة لذا فان املؤسسة اليت تتقن عملية إعادة التدوير النفايات اإللكرتونية بالشكل
CONDOR
املطلوب سوف تقلص تدرجييا إن مل نقل كليا من فاتورة شراء أو استرياد املواد األولية الداخلة يف عملية
التصنيع وهو ما يسهم بدوره يف التقليص من كمية النفايات اإللكرتونية.

المصدر :من إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات العمل
يتضح لنا من خالل اجلدول رقم  16أعاله انه وبالرغم من تبين املؤسسات الثالث لسرتاتيجية
اإلنتاج األنظف إل أن هذا التبين ليس كامال حبيث يسمح للمؤسسات بالنتقال إىل عصر التقنية النظيفة
وهذا راجع لكون هذه املؤسسات ل تزال تعاين من مشكلة التكامل اإللكرتوين أي عدم حتكمها الكلي يف
تقنيات التصنيع ،فهي تعتمد يف حتديث خطوط إنتاجها على مؤسسات أجنبية من اجل احلصول على
تكنولوجيات وتقنيات التصنيع النظيفة ،لكن هذا ل ينفي اجلهود املبذولة من قبل هذه املؤسسات يف سبيل
حتقيق ذلك.
أما فيما خيص اسرتاتيجية إعادة التدوير فنالحظ أن املؤسسات وبالرغم من تبنيها هلذه السرتاتيجية
إل أهنا تقتصر على بعض املواد فقط مثل :البالستيك ،البوليستريان واخلشب أي عدم وجود أي عملية إعادة
تدوير للمعادن سواء احلديدية أو غري احلديدية املتواجدة بكثرة يف األجهزة اإللكرتونية ،وهذا راجع إىل عدم
قدرة هذه املؤسسات على حتمل تكاليف إعادة تدوير هذه النوع من املواد ،باإلضافة إىل عدم التحكم يف
التقنيات احلديثة لعملية إعادة التدوير.
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عند مقارنة أجوبة مسؤويل املؤسسات الثالث الذين متت معهم عملية املقابلة يف حمور اسرتاتيجيات
اإلدارة البيئية وعالقتها بالنفايات اإللكرتونية ،جند اهنم توافقوا يف العديد من النقاط واختلفوا يف أخرى كما
يلي:
نقاط التوافق
 أكدوا على أن نظام اإلدارة البيئية يساعد املؤسسات على املسامهة وبشكل إجيايب يف حتقيق األهداف
البيئية اليت تسعى إليها الدولة بشكل عام وذلك من خالل تطبيق هاته املؤسسات لالسرتاتيجيات
املنبثقة عن هذا النظام.
 وجود العديد من العوائق والعقبات اليت تقف يف وجه التبين الكامل لسرتاتيجية اإلنتاج األنظف من
طرف املؤسسات اجلزائرية.
 أمهية اإلنتاج األنظف يف معاجلة العديد من املشكالت البيئية وخاصة منها النامجة عن عملية التصنيع
واليت تتضمن التلوث بالنبعاثات ،إدارة النفايات ،احلماية والسالمة املهنية.
 إعادة التدوير هي العملية اليت تسمح بالستفادة من النفايات واستغالهلا كمواد أولية ثانوية.
 األمهية البالغة اليت تكتسيها اسرتاتيجية إعادة التدوير يف جمال إدارة النفايات بصفة عامة والنفايات
اإللكرتونية بصفة خاصة ،ووجوب تعاون املؤسسات اجلزائرية مع مراكز البحث والتطوير من اجل
تطوير وحتديث أسلوب عمل إعادة التدوير كما هو معمول به يف العديد من الدول.
 ضرورة التبين الكامل لسرتاتيجية إعادة التدوير من قبل املؤسسات اجلزائرية ملا هلا من فوائد اقتصادية
(حتقيق ميزة تنافسية من خالل ختفيض التكاليف) وفوائد بيئية (عدم استنزاف املوارد الطبيعية
واملسامهة يف ختفيض حجم النفايات املتولدة).
نقاط االختالف:
ركز مسؤول مديرية الدائرة التقنية للتكامل اإللكرتوين ملؤسسة  ENIEيف تعريفه لسرتاتيجية اإلنتاج
األنظف بانه السرتاتيجية اليت تعتمد بشكل أساسي على التخلي الكلي أو التدرجيي للمواد اخلطرة الداخلة يف
عملية التصنيع باإلضافة إىل معاجلة النفايات الصناعية ،يف حني اكد مسؤول إدارة اجلودة والبيئة مبؤسسة
 ENIEMعلى أن اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف تعتمد على مبدا معاجلة النفايات من املصدر وكذا تطبيق
املمارسات اليت تسمح بتخفيض النبعاثات امللوثة يف اجلو ،أما مسؤول إدارة اجلودة الشاملة والتنمية املستدامة
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مبؤسسة

CONDOR

فاكد بان اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف ترتكز على مدى حتكم املؤسسة بالتقنيات

والتكنولوجيات النظيفة.
رابعا :محور إدارة النفايات اإللكترونية
سنحاول يف هذا احملور معرفة ماهي اإلجراءات والتدابري املتخذة من قبل املؤسسات الثالث يف جمال
إدارة النفايات اإللكرتونية وهو ما ستبينه لنا إجابات احملور الرابع واألخري كما هو موضح يف اجلدول أدناه
الجدول رقم  :17عرض نتائج إجابات المحور الرابع
السؤال األول :ما هي إجراءاتكم حول النفايات اإللكترونية؟

ENIE

إن مؤسسة  ENIEتقوم بسحب املنتجات اليت مل يتم بيعها يف مراكز أو نقاط البيع املعتمدة لديها
واملنتجات التالفة أيضا ،بغية إعادة حتديث وتطوير املنتجات يف حد ذاهتا وإعادهتا إىل السوق أو تفكيكها
وفرز األجزاء السليمة منها وصيانتها وإعادة استخدامها كقطع غيار للمنتجات اجلديدة ،أو يف إطار
خدمات ما بعد البيع واملتضمنة إصال أجهزة الزبائن الداخلة ضمن مدة الضمان واليت تساوي عامني،
أما فيما خيص النفايات اإللكرتونية اليت ل ميكن الستفادة منها إطالقا فيتم ختزينها يف خمازن أعدت
خصيصا هلذا الغرض حلني اختاذ القرار املناسب هلا وذلك تنفيذا لتعليمة وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة.

ENIEM

فيما يتعلق بالنفايات اإللكرتونية وخصوصا األجهزة الكهربائية واإللكرتونية املستغىن عنها والناجتة عن
األنشطة اإلدارية للمؤسسة فاكد أن املؤسسة ل تقوم برمي هذه النفايات إطالقا ول يتم إرساهلا إىل مراكز
الدفن التقين ،بل تقوم بإعادة تفكيك األجهزة اليت ميكن الستفادة منها من خالل احلصول على األجزاء
واملكونات اليت ميكن الستفادة منها وإعادة استعماهلا مرة ثانية ،خاصة يف جمال خدمات ما بعد البيع
واليت تتضمن إصال أجهزة الزبائن اليت تدخل يف مدة الضمان ،يف حني يتم ختزين النفايات اإللكرتونية
اليت ل تستطيع املؤسسة الستفادة منها يف خمازن خمصصة لذلك إىل غاية اختاذ القرار املناسب خبصوصها
وذلك تنفيذا لتعليمة وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة.

يف اطار اإلجراءات املعمول هبا داخل املؤسسة واليت هتدف إىل املسامهة يف إدارة النفايات اإللكرتونية
فتعتمد بشكل أساسي على أسلوب التغذية العكسية يف امتصاص أجهزة الزبائن التالفة أو هبا عطل
واملضمونة عن طريق نقاط البيع املعتمدة لدى الشركة حبيث يتم إصال األجهزة املمكن إصالحها
وإعادهتا للزبون أما األجهزة اليت ل ميكن إصالحها فيتم استبداهلا للزبون بأجهزة أخرى حديثة ،يف حني
CONDOR
يتم استعمال األجهزة التالفة كمصدر لقطع الغيار املستعملة يف عملية الصيانة وذلك عن طريق إعادة
تفكيكها وفرز املكونات السليمة عن نظرياهتا التالفة ،أما النفايات اإللكرتونية اليت ل تستطيع املؤسسة
التعامل معها فتقوم املؤسسة بإرساهلا جملموعة من اهليئات اليت جتمعها مع مؤسسة كوندور عقود شراكة
واليت مهمتها معاجلة هذه النفايات.
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السؤال الثاني :هل هناك جهات أخرى تتعاون مع شركتكم في مجال إدارة هذا النوع من النفايات؟

ENIE

لدى مؤسسة  ENIEأربع خمابر أمههم خمرب البحث والتطوير والذي مهمته إجراء البحوث يف جمال تطوير
أساليب اإلنتاج ويعمل هذا املخرب مع العديد من اهليئات واليت من بينها جامعة اجليالين اليابس ببلعباس
من خالل عقود واتفاقيات تربط الطرفني ،وكما هو معلوم فان املؤسسة باعتبارها مؤسسة عمومية فهي
مرتبطة بالعديد من الوزارات مثل وزارة الصناعة واملناجم ووزارة التجارة إضافة إىل وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة.

ENIEM

يف جمال إدارة النفايات اإللكرتونية فان مؤسسة  ENIEMختضع للمراسيم والقوانني الصادرة عن الدولة
اجلزائرية وبالتايل فهي تتعامل باألخص مع وزارة هتيئة القليم والبيئة.

تتعامل مؤسسة كوندور يف جمال إدارة النفايات بصفة عامة مع جمموعة من أصناف النفايات واملتمثلة
باألساس يف البالستيك ،البوليسرتان ،الورق ،النفايات الصيدلنية أما ما خيص النفايات اإللكرتونية فقد
قامت املؤسسة بإبرام العديد من التفاقيات وعقود الشراكة مع العديد من اهليئات املهتمة مبعاجلة وإعادة
 CONDORتدوير النفايات من بينها اتفاق مع جممع نفطال ملعاجلة الزيوت واتفاق مع مصنع البطاريات بولية سطيف
إلعادة تدوير البطاريات ،وهي حاليا يف مشاورات للدخول يف اتفاق شراكة مع أحد اخلواص واملهتم
بإعادة تدوير أحبار الطابعات ،يقضي هذا التفاق بان تقوم مؤسسة كوندور بتزويد هذا األخري بأحبار
الطابعات منتهية الصالحية لديها ليقوم هو بإعادة تدويرها.

السؤال الثالث :هل هناك تعاون محلى أو إقليمي بينكم وبين المؤسسات التي تعمل في نفس مجال عملكم؟
وهل هذا التعاون يشمل كيفية إدارة النفايات اإللكترونية؟
يوجد تعاون حملي بني املؤسسة والعديد من املؤسسات األخرى واليت من بينها مؤسسة UNITAL

ENIE

ENIEM
CONDOR

واملتخصصة يف أجهزة اهلاتف الثابت واليت يتواجد مقرها بولية تلمسان ويقضي هذا التعاون بان تقوم
مؤسسة  ENIEبإصال وحتديث القطع اإللكرتونية الدقيقة اليت تدخل يف تصنيع منتجات مؤسسة
 UNITALيف املقابل تقوم ذات املؤسسة بتخفيض العروض املتعلقة باستخدامات اهلاتف الثابت واليت
تستفاد منه  ENIEلكن تعاون خيص كيفية إدارة النفايات اإللكرتونية فال يوجد وهذا راجع لن
املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف هذا اجملال مل ترتقي بعد إىل هذا املستوى.
ل توجد تعاون مع املؤسسات الناشطة يف نفس اجملال وهذا راجع إىل املنافسة الشديدة.
ل يوجد تعاون حملي لكن توجد عقود شراكة مع شركات دولية خمتصة يف الصناعات اإللكرتونية هتدف
من خالهلا مؤسسة كوندور إىل احلصول على التكنولوجيا لكن ل يشمل إدارة النفايات اإللكرتونية.

السؤال الرابع :هل يوجد تعاون بين مؤسستكم ووزارة البيئة وتهيئة المحيط؟
ENIE

تتعاون مؤسسة  ENIEبدرجة كبرية مع وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة.

ENIEM

نعم يوجد لكن ليس تعاون باملعىن الكلي لكن هناك عالقة بني مؤسسة  ENIEMووزارة هتيئة اإلقليم
والبيئة.

نعم يوجد تعاون بيننا وبني وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة وخصوصا يف جمال محاية البيئة وحتقيق التنمية
CONDOR
املستدامة اليت تسعها إليها الدولة اجلزائرية.
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السؤال الخامس :هل يتم تنظيم الدورات التدريبية لتحسيس عمال المؤسسة بأخطار النفايات
اإللكترونية ورفع كفاءة وخبرة العمال؟

ENIE

ENIEM

تركز مؤسسة  ENIEيف جمال الدورات التكوينية والتدريبية بشكل كبري على العمال املهنيني لديها حبيث
تنظم دورات تعريفية جلميع العمال املهنيني فيما خيص األجزاء الصغرية واملكونات الدقيقة لألجهزة اليت يتم
تصنيعها ،وكذا من اجل حتسيسهم مبخاطر النفايات الصناعية بصفة عامة ورفع كفاءهتم يف التعامل مع
هذه النفايات وهذا جتسيدا للسياسة العامة للمؤسسة ،أما إطارات مؤسسة  ENIEفمعظمهم يتم
السما هلم باملشاركة يف امللتقيات والندوات الوطنية وحىت الدولية ويف مجيع التخصصات ،أما إجراء
دورات تدريبية حول النفايات اإللكرتونية باألخص فلم يتم بعد.
يتم دورات تدريبية وندوات حتسيسية دورية وأخرى غري دورية كلما تطلب األمر ذلك ،لكن دورات خاصة
بالتحسيس مبخاطر النفايات اإللكرتونية فلم يتم تنظيم أي دورة تدريبية خاصة بالنفايات اإللكرتونية إىل
حد الساعة.

إن أي موظف أو عامل جديد لدى مؤسسة CONDORخيضع للعديد من الدورات التكوينية والتدريبية
فيما خيص املنصب الذي سيشغله وكذا لتعريفيه بسياسة املؤسسة واألهداف العامة اليت تسعى إليها واليت
من بينها املسامهة يف التنمية املستدامة وذلك من اجل توضيح الرؤية لدى العامل وجعله على الطريق
 CONDORالصحيح مبا خيدم العامل يف حد ذاته من خالل محايته وحيقق أهداف املؤسسة وكذا املسامهة يف تنمية
اجملتمع ،لكن دورات تدريبية وحتسيسية فيما خيص النفايات اإللكرتونية فلم تتم إىل حد اآلن.
وإضافة إىل هذا يتم تنظيم دورات وندوات حتسيسية لعمال املؤسسة فيما خيص كل ما هو جديد أو
مستحدث داخل املؤسسة سواء خط إنتاجي أو جهاز جديد أو توجه جديد للمؤسسة.

السؤال السادس :في رأيكم من المسؤول عن إدارة النفايات اإللكترونية؟
ENIE

إدارة النفايات اإللكرتونية هي عملية مركبة ومعقدة تتداخل فيها األدوار واملسؤوليات وتتطلب تكاثف
اجلهود واملساعي بني مجيع األطراف داخل اجملتمع من اجل حتقيق اإلدارة املناسبة للنفايات اإللكرتونية.

ENIEM

إن إدارة النفايات بصفة عامة واإللكرتونية بصفة خاصة هي مسؤولية اجلميع وليست مسؤولية اإلدارات
املكلفة بتسيري النفايات كمراكز الدفن التقين فقط ،بل جيب على كل طرف القيام بدوره بالشكل السليم
للوصول إىل اإلدارة السليمة هلذه النفايات.

 CONDORالنفايات بصفة عامة هي مشكلة عاملية إن صح التعبري فكل دول العامل تقريبا تعاين من مشكلة النفايات
وإدارهتا تستلزم وضع خطط وبرامج وطنية هتدف إىل إدارة النفايات ،حبيث حتدد فيها األدوار
واملسؤوليات.

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات العمل
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املالحظ من إجابات مسؤويل املؤسسات الثالث يف اجلدول رقم  17أعاله أن املؤسسات الثالث
املعنية تساهم يف عملية إدارة النفايات اإللكرتونية بشكل جزئي من خالل مرحلة واحدة أو مرحلتني من عملية
إدارة النفايات اإللكرتونية واليت تتضمن العديد من املراحل حبيث تقتصر مسامهة هذه املؤسسات على مرحليت
مها مرحلة صيانة وحتديث األجهزة اإللكرتونية التالفة وإعادهتا إىل السوق ومرحلة تفكيك األجهزة وفرز األجزاء
السليمة منها لستخدامها كقطع غيار ضمن عملية خدمات ما بعد البيع.
حيث التقت هاته اإلجابات حول نقطة عدم التخلص من النفايات اإللكرتونية يف مكاب النفايات
أو إرساهلا إىل مراكز الدفن التقين ،واختلفت يف طريقة تعامل هاته املؤسسات مع النفايات اإللكرتونية فنجد
أن كل من مؤسسة  ENIEو ENIEMتقوم بتخزين هذه النفايات يف خمازن خمصصة هلذا الغرض وهذا تنفيذا
لتعليمات وزارة البيئة وهتيئة احمليط ،يف حني جند أن مؤسسة كوندور أكثر مرونة من  ENIEو ENIEMحبيث
تقوم بتوريدها للجهات املتخصصة يف هكذا نوع من النفايات مما يعود عليها بالفائدة ،واملالحظ أيضا أن
ا ملؤسسات اجلزائرية الناشطة يف هذا اجملال مازالت بعيدة عن التعاون فيما بينها حبيث ل توجد أي حلقة وصل
بني هاته املؤسسات الثالث.
إضافة إىل اهنم امجعوا على أن إدارة النفايات اإللكرتونية هي ليست بالعملية السهلة أو البسيطة ،وإمنا
هي عملية مركبة ومعقدة تتداخل فيها األدوار واملسؤوليات تتطلب تكاثف اجلهود واملساعي من اجل حتقيق
اإلدارة املناسبة للنفايات اإللكرتونية ،حبيث جيب رفع مستوى الوعي لدى اجملتمعات مبدى خطورة هذه
النفايات سواء على البشر أو على البيئة وذلك من اجل حتمل كل طرف مسؤولياته ابتداء من الفرد البسيط يف
األسرة ووصول إىل األجهزة احلكومية مرورا باملؤسسات الناشطة يف هذا اجملال ،هذا كله من اجل وضع التدابري
واإلجراءات الالزمة للتعامل مع هاته النفايات وإجياد احللول الناجعة للمشكالت البيئية اليت تسببها.

المطلب الثالث :مقارنة نتائج المقابالت مع الجانب النظري
للوقوف على مدى حتقق أهداف وفرضيات الدراسة وكذا مدى ارتباط اجلانب النظري بالواقع
امللموس على ارض امليدان ،سوف نقوم بربط نتائج املقابالت مع ما مت التطرق يف اجلانب النظري هلذه
الدراسة وحتديد درجة التحقق كما هو موضح يف اجلدول أدناه:
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الجدول رقم  :18درجة تحقق نتائج المقابالت مع الجانب النظري

المحاور

النفايات والنفايات
اإللكترونية

نظام اإلدارة البيئية

موضع تطابق نتائج المقابالت مع الجانب

درجة

تعترب النفايات اإللكرتونية من أخطر لقد أجاب املسؤولني عن األسئلة املتعلقة هبذا
أنواع النفايات على البيئة واإلنسان .احملور من وجهة نظرهم وكانت اإلجابات
حيث تكمن خطورهتا يف املواد متقاربة ومؤكدة ملا جاء يف اجلانب النظري
واملركبات الكيميائية الداخلة يف خصوصا ما جاء يف املطلب الثاين والثالث من
املبحث األول يف الفصل األول.
تصنيعها.

قريب

خالصة نتائج المقابلة

النظري

هو النظام اإلداري املنطوي حتت
النظام الكلي للمؤسسة والذي يسمح
هلا بتحديد اجلوانب البيئية النامجة عن
خمتلف أنشطتها من اجل مواجهة كل
التحديات البيئية ،وله دور هام يف
جعل املؤسسات أكثر توافقا مع
التشريعات واللوائح البيئية وكذا
مساعدهتا على مواجهة التحديات
البيئية املتعلقة بأنشطتها ،باإلضافة
دوره الفعال يف العمل على ختفيض
حجم النفايات املتولدة داخل

محلت اإلجابات جمموعة من النقاط التقت
يف جمملها مع اجلانب النظري ،وباألخص ما
جاء يف الفصل األول املبحث الثاين املطلب
األول العنصر 3و 4رغم وجود بعض
الختالفات الطفيفة واليت هلا عالقة مبدى
املعرفة العلمية بنظام اإلدارة البيئية لدى هؤلء
املسؤولني

التحقق

جدا

قريب

املؤسسة إىل أدىن مستوى ممكن.

استراتيجيات نظام
اإلدارة البيئية

والنفايات اإللكترونية

يتمثل دور اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف
يف إدارة النفايات اإللكرتونية بشكل
أساسي يف التقليل من خطورة هذه
النفايات وبالتايل سهولة التعامل معها
من طرف اإلدارات واملؤسسات
املكلفة هبذه العملية.
إن تبين املؤسسات لسرتاتيجية إعادة
التدوير حيقق هلا فوائد اقتصادية وبيئية
جيعلها تساهم يف تقليل حجم
النفايات النهائية املتوجهة إىل مكاب
النفايات.
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كانت اإلجابات عن أسئلة اسرتاتيجية اإلنتاج
األنظف وبالرغم من وجود العديد من
الختالفات البسيطة قريبة مما جاء يف الفصل
النظري الثاين املبحث األول املطلب الثاين.
وتطابقت أيضا اإلجابات حول اسرتاتيجية
إعادة التدوير بشكل كبري مع اجلانب النظري
الفصل الثاين املبحث األول املطلب الثالث
خصوصا يف كون إعادة التدوير تقنية تسمح
جبعل النفايات اإللكرتونية مورد عوضا عن
كوهنا جمرد نفاية.

قريب
جدا
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إدارة النفايات
اإللكترونية

لكي تكون هناك إدارة سليمة
للنفايات اإللكرتونية جيب تظافر
وتكاثف اجلهود وقيام كل دور
مبسؤوليته على أحسن وجه.
يتمثل دور املؤسسات الناشطة يف
قطاع الصناعات اإللكرتونية يف جمال
إدارة النفايات اإللكرتونية يف سعيها
إلنتاج منتجات أكثر توافقا مع البيئة
من خالل حتسني العمر الفرتاضي هلا
إضافة إىل التخلي التدرجيي عن
استعمال املواد اخلطرة يف عملية
تصنيع هذه األخرية وانتهاء بإعادة
تدوير النفايات اإللكرتونية والذي له
دور كبري يف ختفيض حجم هاته
األخرية.

كانت إجابات املبحوثني عن أسئلة حمور إدارة
النفايات اإللكرتونية قريبة يف معظم النقاط
اليت مت التطرق إليها مع اجلانب النظري
خصوصا يف دور مؤسسات الصناعات
اإللكرتونية يف إدارة النفايات اإللكرتونية من
خالل استعماهلا ألسلوب التغذية العكسية
من اجل امتصاص األجهزة التالفة من السوق
والستفادة منها ويظهر ذلك جليا يف الفصل
النظري الثاين املبحث الثاين املطلب األول
العنصر الثالث أي عند التطرق إىل النهج
األخضر للتعامل مع النفايات اإللكرتونية.

المصدر :من إعداد الباحث
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خالصة الفصل:
لقد أراد الباحث من خالل هذا اجلانب التطبيقي الوقوف عن مدى مسامهة تبين اسرتاتيجيات اإلدارة
البيئية من طرف املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف جمال الصناعات اإللكرتونية يف اإلدارة الفعالة للنفايات
اإللكرتونية ،حيث مت الرتكيز على ثالث اسرتاتيجيات رئيسية وهي اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف ،اسرتاتيجية
تقييم دورة حياة املنتج ،وأخريا اسرتاتيجية إعادة التدوير.
ولقد استعان الباحث يف عملية إسقاط اجلانب النظري على واقع املؤسسات عينة الدراسة واملتمثلة يف
كل من  ENIE ,ENIEM ,CONDORعلى أسلوب املالحظة واملقابلة يف مجع املعلومات واملعطيات
الالزمة لإلجابة عن التساؤل الرئيسي للدراسة من خالل إجراء جمموعة من املقابالت سواء احلرة أو املوجهة مع
مسؤويل مديرية اجلودة والبيئة للمؤسسات عينة الدراسة.
بعد إجراء حتليل ومقارنة لنتائج هذه املقابالت مع اجلانب النظري هلذه الدراسة مت التوصل إىل نتائج
مهمة ساعدتنا على اختبار الفرضيات واإلجابة عن التساؤل الرئيسي للدراسة ،واليت سوف يتم توضيحها
بشكل مفصل يف اخلامتة مع تقدمي بعض القرتاحات والتوصيات.
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خاتمة عامة:
إن خطر النفايات اإللكرتونية ،ال يتهدد االنسان فحسب بل يتعداه اىل الطبيعية بكل مكوناهتا من
حيوان ،نبات ،هواء سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،وينبع خطر هاته النفايات من املواد الكيميائية اخلطرة
الداخلة يف العملية اإلنتاجية لتلك األجهزة واملعدات واملكونة للنفايات االلكرتونية ،حيث يقول اخلرباء أن
النفايات االلكرتونية هي املسؤولة عن حوايل % 70من املعادن الثقيلة املتواجدة يف مكاب النفايات ،لذا كان
لزاما تبين السبل واالسرتاتيجيات الناجعة يف إدارة النفايات االلكرتونية ،والتقليل من آثارها خصوصا من قبل
املؤسسات والشركات املنتجة لإللكرتونيات.
إن اجلزائر وكغريها من دول العامل ،شهدت وال زالت تشهد العديد من التغريات والتطورات نتيجة
حماولة هذه األخرية مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي احلاصل يف العامل ،وتتمثل هذه التطورات باألخص يف
منو سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر ،وكذا نسبة ربط املدن باألنرتنت ،وما صاحبها من االستعمال املتزايد
للعديد من االجهزة الكهربائية وااللكرتونية ،لذا لكان لزاما على اجلزائر أن تفكر جبدية يف الطريقة املناسبة
إلدارة هذا الكم اهلائل من األجهزة االلكرتونية التالفة ،او املستغىن عنها ،خصوصا وان اجلزائر مل تقم اىل حد
اآلن بأ ي عملية لتقدير احلجم الفعلي لكمية النفايات االلكرتونية املتولدة يف اجلزائر ،حيث تكمن أمهية هذا
التقدير يف أنه ي ساعد يف معرفة اخلطط واملناهج األكثر مالئمة إلدارة النفايات االلكرتونية ،ويساعد كذلك
على حتديد مسؤوليات ومهام كل األطراف املعنية باألمر ،يف حني يعترب املستوردين واملنتجني مها اهم األطراف
الفاعلة يف إدارة النفايات االلكرتونية ،لذا ركزنا يف هذه الدراسة على معرفة الدور الذي تلعبه اسرتاتيجيات
اإلدارة البيئية يف املسامهة يف إدارة النفايات اإللكرتونية ،من خالل دراسة جمموعة املؤسسات االقتصادية
اجلزائرية ،الناشطة يف جمال الصناعات االلكرتونية والكهرومنزلية.
إن الرهان احلقيقي هلذه املؤسسات حمل الدراسة ،يتمثل يف مدى قدرهتا على التحكم الكلي يف
تكنولوجيات وأساليب التصنيع األجهزة االلكرتونية ،أي ما يعرف بدرجة التكامل االلكرتوين ،واليت بدورها
تعترب جحر األساس ملدى استفادة هاته املؤسسات من إسرتاتيجيات اإلدارة البيئية ،مبا خيدم مهمة اإلدارة
السليمة للنفايات االلكرتونية.
لقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ،واليت ساعدتنا على اختبار صحة الفرضيات املقرتحة يف
بداية الدراسة ،واليت من خالهلا ميكن اخلروج باقرتاحات حبيث كانت النتائج كااليت:
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النتائج:
على ضوء هذه الدراسة وبشقيها النظري والتطبيقي ميكننا استخالص بعض النتائج التالية:
 ان إدارة النفايات الصلبة مل تعد تقتصر على عملييت اجلمع والتخلص من هاته النفايات فقط ،وامنا
تطورت بشكل ملحوظ لتأخذ هنجا أكثر تكامال واتساعا ،حبيث أصبحت عبارة عن جمموعة من
املمارسات اليت تتكاثف فيها مجيع األطراف ،وتغريت تسميتها إىل اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
اليت ترتكز على (املنع ،التخفيض ،إعادة التدوير ،االسرتجاع).
 عدم اإلدارة السليمة للنفايات اإللكرتونية ،ال يشكل فقط مشكلة بيئية ،وامنا مشكلة اقتصادية تتمثل
يف اهدار املوارد واخلامات الطبيعية ،خاصة يف ظل التزايد املستمر للطلب على هذه اخلامات ،واليت
معظمها ان مل نقل كلها هي عبارة عن موارد ناضبة ،واليت تزداد تكلفتها االقتصادية كلما زادت درجة
ندرهتا يف الطبيعة.
 ان النفايات اإللكرتونية وبالرغم من خطورهتا ،إال أهنا تعترب موردا هاما للمعادن الثمينة مثل الذهب،
الفضة ،النحاس...اخل ان مت التعامل معها بالطرق والسبل االمنة بيئيا وذات اجلدوى االقتصادية.
 أصبحت مشكلة النفايات االلكرتونية ،مشكلة عاملية حىت بالنسبة للدول اليت ال متتلك صناعات
إلكرتونية وكذا الدول اليت مل تلتحق بعد بركب التطور التقين والتكنولوجي يف العامل ،بسبب األجهزة
الكهربائية واإللكرتونية القدمية واملستخدمة اليت تصدرها اليها الدول املتقدمة هبدف التخلص من هذه
األجهزة ،اليت تعتربها هذه االخرية نفايات جيب التخلص منها ،وذلك حتت غطاء التربع واملساعدات
اإلنسانية.
 عدم وجود صناعات متخصصة أو قائمة على إستغالل النفايات االلكرتونية يف اجلزائر ،مما يزيد من
العبء البيئي املرتتب عنها وإهدار املوارد الطبيعية ،حبيث التزال اجلزائر بعيد كل البعد عن العديد من
الدول املتقدمة ،وكذا بعض الدول النامية واليت وضعت وطورت أنظمة خاصة بإدارة النفايات
االلكرتونية.
 ان للمؤسسات الناشطة يف جمال صناعة االلكرتونيات ،دور بالغ األمهية يف اإلدارة االمنة بيئيا
للنفايات االلكرتونية ،وذلك من خالل انتهاجها جملموعة من االسرتاتيجيات اليت حتقق هلذه
املؤسسات العديد من املزايا والفوائد سواء اقتصاديا او بيئيا.
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 مل يويل املشرع اجلزائري النفايات االلكرتونية االهتمام الالزم ،ويتجلى ذلك يف عدم وجود أي
تشريعات قانونية او لوائح تنظيمية ختص النفايات اإللكرتونية ،حيث مت التطرق اليها فقط وبشكل
وجيز يف القانون  19/01واخلاص بتسيري النفايات ،وكذا املرسوم التنفيذي  104/06اخلاص
بتحديد قائمة النفايات.
 نقص الوعي البيئي يف اجملتمع اجلزائري مبدى خطورة النفايات اإللكرتونية.

اختبار الفرضيات:
بناء على النتائج املتحصل عليها من حتليل نتائج املقابلة مت التوصل إىل التحقق من إثبات واختبار
صحة الفرضيات اليت مت صياغتها يف بداية الدراسة كما يلي:
الفرضية األولى :إن لنظام اإلدارة البيئية دور مهم في إدارة النفايات.
تعد هذه الفرضية صحيحة الن الدراسة التطبيقية ومن خالل اراء املسؤولني الذين متت معهم املقابلة
اكدوا على ان تبين نظام اإلدارة البيئية داخل املؤسسات حيقق هلا العديد من املزايا خصوصا يف جمال التعامل
مع النفايات واليت من بينها ختفيض نفايات التصنيع والنفايات اخلطرة املتولدة عن نشاط املؤسسة سواء كانت
هذه النفايات على شكل صلب او سائل او انبعاثات جوية ،لكن وعلى الرغم من تبين جل املؤسسات حمل
الدراسة باستثناء  ENIEاليت هي يف طور السعي لتبين هذا النظام فانه ال جيب ان نعترب نظام اإلدارة البيئية
مبثابة احلل النهائي للتأثريات السلبية للصناعة على البيئة الطبيعية ،ولكن ميكن القول انه ميثل نقطة االنطالق
السليمة من اجل إجياد التوافق بني النشاط اإلنتاجي الصناعي واحلفاظ على البيئة ،من خالل مجلة املبادئ
واالسرتاتيجيات البيئية اليت هتدف اىل تقليل االثار النامجة عن األنشطة املختلفة للمؤسسات اىل ادىن
مستوياهتا وجعل الصناعة بصفة عامة على توافق مه البيئة الطبيعية.
الفرضية الثانية :إن الستراتيجية اإلنتاج األنظف دورا في إدارة النفايات اإللكترونية.
لقد أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرضية الثانية ألن اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف هي اسرتاتيجية تعتمد
على جمموعة من املبادئ واملمارسات العملية ،واليت تطبق على ثالث مراحل رئيسية ،واملتمثلة يف مدخالت
العملية التصنيعية ،حيث يتم فيها استبعاد املواد الكيمياوية والسمية ذات التأثريات السلبية على البيئة ،أما يف
عملية التصنيع فيتم استخدام تكنولوجيا نظيفة ذات خمرجات أو منتجات أكثر كفاءة وأفضل بيئيا ،وأخريا
149

خمرجات العملية التصنيعية ،اليت يتم فيها إزالة التأثريات البيئية من خالل إنتاج منتجات خضراء تكون قابلة
إلعادة التدوير ،واإلستخدام وأقل ضررا بالبيئة ،ناهيك عن ختفيض النفايات.
إن كل هذه املمارسات واخلاصة بإسرتاتيجية اإلنتاج األنظف يتم تطبيقها وتبنيها من قبل املؤسسات
حمل الدراسة ،وبالشكل الذي يتوافق مع إمكانيات املؤسسات ،حيث أمجع كل من متت معهم املقابلة على أن
عملية تقليل االثار البيئية للمنتجات تبدا من مرحلة التصميم واإلنتاج ،حيث يكون احلد من او ختفيض
استخدام املواد اخلطرة ،لذا فإنه إذا متت إزالة املواد اخلطرة منذ البداية ،فلن تكون هناك حاجة ملعاجلة هاته
النفايات ،ومنه يتجلى لنا أن إستبدال اخلامات أو املواد األولية اخلطرة بأخرى أكثر صداقة للبيئة ،يعترب أحد
احللول املناسبة لإلدارة املتكاملة للنفايات االلكرتونية وهذا ما تضمنه اىل حد بعيد اسرتاتيجية اإلنتاج االنظف.
الفرضية الثالثة :إن الستراتيجية إعادة التدوير دور في إدارة النفايات اإللكترونية.
إن هذه الفرضية صحيحة وهذا بناء على ما توصلت إليه الدراسة التطبيقية من تأكيد للمسؤولني
على دور اسرتاتيجية إعادة التدوير يف ادارة النفايات االلكرتونية ،حيث أكدوا ان النفايات االلكرتونية وبالرغم
من خطورهتا اال اهنا تعترب منجم للموارد الثمينة ،خصوصا ان كان هناك متكن تام من طرق وتقنيات إعادة
التدوير ،وهو ما يسمح بتحقيق هدفني أساسني ،مها حتقيق منافع اقتصادية تعود على املؤسسة ،وكذا منافع
بيئية ،واملتمثلة يف التقليل من حجم النفايات االلكرتونية املتولدة ،وبالتايل ختفيف العبء على اإلدارات املكلفة
بتسيري النفايات ،وهو ما ينجم عنه يف األخري املسامهة يف اإلدارة السليمة للنفايات اإللكرتونية ،حيث أكد
مسؤولو هاته املؤسسات على أن طرق وتقنيات إعادة التدوير ،تسمح بتحقيق هدفني أساسيني مها حتقيق
منافع اقتصادية تعود على املؤسسة ،وكذا منافع بيئية تعود على اجملتمع بصفة عامة ،واملتمثلة يف التقليل من
حجم النفايات اإللكرتونية املتولدة ،وبالتايل ختفيف العب على اإلدارات املكلفة بتسيري النفايات.
يف حني جيب التأكيد على أن املؤسسات الثالث ال تتبىن اسرتاتيجية إعادة التدوير بالشكل الكامل
واملطلوب ،فهي ال متتلك وحدات خاصة بإعادة فرز وتفكيك للنفايات اإللكرتونية ،واستخالص املواد
واملعادن الثمينة املتواجدة فيها ،وهذا راجع باألساس إىل التكلفة االقتصادية لعملية إعادة التدوير.
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الفرضية الرابعة :إن الستراتيجية تحليل دورة حياة المنتج دور في إدارة النفايات اإللكترونية.
مل يتم التأكد بالشكل السليم من هذه الفرضية ،وذلك راجع لعدم إملام مسؤويل املؤسسات الذين
متت معهم املقابلة ،باسرتاتيجية تقييم دورة حياة املنتج ،باإلضافة إىل عدم تبين هذه االسرتاتيجية من قبل
املؤسسات عينة الدراسة ،مما مل يتح الفرصة للباحث للتأكد من مدى حتقق هذه الفرضية.
الفرضية الخامسة :يوجد دور للمؤسسات الجزائرية في استراتيجيات إدارة النفايات اإللكترونية.
لقد أثبتت نتائج الدراسة التطبيقية صحة الفرضية اخلامسة ،والقائلة بأنه يوجد دور للمؤسسات
اجلزائرية يف إدارة النفايات اإللكرتونية ،حيث جند أن املؤسسات حمل الدراسة تقوم مبجموعة من املمارسات
واإلجراءات ،واليت هلا دور يف املسامهة يف إدارة النفايات اإللكرتونية ،وتتمثل هذه املمارسات فيما يلي:
إن املؤسسات حمل الدراسة تتبىن أسلوب التغذية العكسية يف عملية اسرتجاع أجهزهتا اإللكرتونية
التالفة من زبائنها ،من خالل "مصلحة خدمة الزبائن ومدة الضمان على هاته األجهزة" ،هبدف إصالحها أو
سحبها من السوق إلعادة إستخدامها واالستفادة من األجزاء السليمة منها ،مبا خيدم املؤسسة وحيقق هلا
العديد من املزايا ،واليت من بينها تقليل التكلفة واستهالك الطاقة ،باإلضافة إىل التقليل من استغالل املوارد
الطبيعية ،من خالل توجيه األجزاء أو املنتجات اإللكرتونية التالفة لديها إىل العديد من الشركاء االقتصاديني
املهتمني بإعادة التدوير.
احملاوالت اجلادة هلاته املؤسسات للتخلي عن استعمال املواد األولية اخلطرة الداخلة يف تصنيع أجهزهتا
اإللكرتونية ،من خالل استبداهلا بأخرى أكثر صداقة للبيئة ،مما يسمح هلا بإنتاج منتجات أقل خطورة على
البيئة وتتميز بعمر افرتاضي طويل نسبيا.
االقتراحات:
من خالل ما مت التوصل إليه يف هذه الدراسة ،تتجلى جمموعة من اإلقرتاحات ،نوجزها فيما يلي :
 رفع مستوى الوعي واملعرفة لدى مستوردي ومنتجي وبائعي األجهزة االلكرتونية والكهربائية مبدى
خطورة هذه النفايات.
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 وضع الية تواصل دائمة بني مستوردي ومنتجي وبائعي األجهزة اإللكرتونية وبني األجهزة احلكومية
املعنية باألمر كوزارة الصناعة ،وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم ،املركز الوطين لتكنولوجيات اإلنتاج
االنظف...اخل ،هبدف حتقيق اإلدارة املتكاملة للنفايات االلكرتونية.
 االهتمام أكثر بنوعية األجهزة اليت تدخل السوق اجلزائرية ومدى جودهتا وعمرها االفرتاضي واضافة
اىل ذلك التدقيق يف املواد الداخلة ضمن تصنيعه ،وذلك من خالل وضع اإلجراءات واالليات املناسبة
هلذا الغرض ،باإلضافة اىل سن القوانني والتشريعات وفرض الغرامات الرادعة اليت حتد من استرياد
األجهزة االلكرتونية الرديئة واملستعملة.
 ضرورة سعي املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف جمال الصناعات االلكرتونية اىل حتقيق اعلى درجات
التكامل االلكرتوين قصد التمكن أكثر من تقنيات وطرق تصنيع األجهزة اإللكرتونية مما يسمح هلا
باملسامهة أكثر يف التقليل من خطورة النفايات االلكرتونية ،باإلضافة اىل دعم الدولة هلا يف هذا
اجملال.
 ضرورة سعي املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف جمال الصناعات االلكرتونية اىل تقليل حجم القطع
االلكرتونية ما أمكن مع ابقائها على املواصفات الفنية للمنتج وكفاءته من خالل استخدام مواد أولية
أقل.
 نشر وزيادة الوعي البيئي لدى مستهلكي ومستخدمي األجهزة الكهربائية وااللكرتونية وزرع ثقافة
االستهالك الرشيد أو املستدام يف أوساط املستهلك اجلزائري بكل فئاته.
 وضع وتبين الربامج من قبل املؤسسات والشركات املنتجة لإللكرتونيات اليت من شاهنا حتفيز
املستهلكني على تسليم خمتلف اجهزهتم الكهربائية وااللكرتونية املهملة اىل هذه الشركات من اجل
االستفادة منها.
 تشجيع ودعم الدولة لالستثمارات اليت ختص انشاء املنشآت اخلاصة بإعادة التدوير.
آفاق الدراسة:
ان اهلدف هذه الدراسة هو تسليط الضوء حول مشكلة النفايات االلكرتونية لذا فهي ال تقدم رؤية
شاملة أو كاملة حول موضوع دور اسرتاتيجيات اإلدارة البيئية يف إدارة النفايات االلكرتونية ،ويرجع ذلك
لتعدد جوانب هذه الدراسة وهو ما يسمح بإمكانية دراستها من جوانب عديدة وبأبعاد خمتلفة ،ولذلك ميكن
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اقرتاح العديد من املواضيع اليت تكون مكملة هلذه الدراسة ،أو تزيد يف إثرائها من الناحيتني النظرية والعملية
وتتمثل هذه املواضيع فيما يلي:
 دراسة تقييمية شاملة حلجم واثار النفايات االلكرتونية يف اجلزائر.
 حماولة بناء منوذج لنظام إدارة النفايات االلكرتونية يف اجلزائر يأخذ يف احلسبان خصوصية املستهلك
اجلزائري.
 البعد االقتصادي للنفايات اإللكرتونية يف اجلزائر أي مدى استفادة املؤسسات اجلزائرية من النفايات
اإللكرتونية.
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الساعة :من  .........إلى ...........

المكان............................ :

الخبرة............................. :

المنصب........................... :
تحية طيبة

لكم مين الشكر اجلزيل عن منحكم لنا جزء من وقتكم الثمني ،أنا الطالب مالك نور الدين سنة ثانية ماجيسرت بكلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جبامعة املسيلة ،جئت حملاورتكم يف إطار دراسة تتناول " دور استراتيجيات اإلدارة البيئية في
إدارة النفايات اإللكترونية ".
المحور األول :النفايات بصفة عامة والنفايات اإللكترونية بصفة خاصة.
 يف رأيكم ما املقصود بالنفايات بصفة عامة؟
? A votre avis, qu'est- ce- que le concept de « Déchets » d'une manière général



 هل لديكم فكرة عن ماهية النفايات اإللكرتونية أو نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية؟
Avez-vous une idée sur les déchets électroniques ou les déchets de matériels
? électrique et électronique



 يف رأيكم هل هناك آثار للنفايات اإللكرتونية سواء على اإلنسان أو البيئة؟
A votre avis, y a-t-il des effets de déchets électroniques, soit pour l'humanité ou sur
? l'environnement



 وما نوعية هذه اآلثار؟
? Quelle est la qualité de ces effets



المحور الثاني :نظام اإلدارة البيئية- ISO 14001-
 ماذا تعرف عن نظام اإلدارة البيئية؟
? Que savez-vous sur le système de management environnemental



 يف رأيكم هل كل مؤسسة اآلن هي ملزمة بتبين نظام اإلدارة البيئية حسب املواصفة ISO 14001؟
A votre avis, chaque entreprise a été le obliger maintenant d'adopter un « Système
? du management environnemental » selon la norme ISO 14001



 هل مؤسستكم حتوز على شهادة املطابقة اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية؟
Est-ce que votre entreprise a le certificat de conformité spécifique du « Système
? » management environnemental



 يف أي سنة حتصلت شركتكم على شهادة األيزو 14001؟
? En quelle année votre entreprise a obtenu le certificat ISO 14001

 يف رأيكم هل هناك تغري منذ حصول شركتكم على هذه الشهادة؟ وهل هذا التغري إجيايب أم سليب؟





Est –ce- que vous avez remarqué un changement après l'obtention de ce certificat par
votre entreprise ? Est-il positif ou négatif ?

 يف جمال التعامل14001  يف رأيكم ما هي امليزة اليت ستكتسبها املؤسسة بعد حصوهلا على شهادة املطابقة األيزو
مع النفايات؟


A votre avis, quel est l’avantage acquis par l'entreprise après avoir reçu le certificat
ISO 14001 qui correspondant le domaine de traitement des déchets ?

. استراتيجيات اإلدارة البيئية والنفايات اإللكترونية:المحور الثالث
» La stratégie de «La Production plus propre اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف:أوال
 ماذا تعرف عن اسرتاتيجية اإلنتاج األنظف؟


Que savez-vous sur la stratégie de « La Production plus propre » ?

 هل مؤسستكم تطبق تقنية اإلنتاج األنظف؟


Votre entreprise applique déjà la technologie de « La Production plus propre » ?

 وما هي املعوقات إن كانت اإلجابة بال؟


Si vous répondez par « non », quelles sont les obstacles ?

 هل هناك مواد تدخل يف تصنيع منتجاتكم تستوجب تعامال خاصا؟


Y a-t-il des matériaux qui entrent dans la fabrication de vos produits nécessitant un
traitement spécifique ?

 ما هي فوائد اإلنتاج األنظف خاصة فيما خيص النفايات اإللكرتونية؟، يف رأيكم


A votre avis, quels sont les avantages de « La Production plus propre » notamment
sur les déchets électroniques ?
Stratégie d'analyse cycle de vie du produit  اسرتاتيجية حتليل دورة حياة املنتج: ثانيا

 ماذا تعرف عن املنتجات الصديقة بالبيئة؟


Que savez-vous sur les produits écologiques (les bioproduits ou les produits
naturels) ?

 واليت هي جزء من مواصفة نظام اإلدارة البيئية؟ISO 14040 ماذا تعرف عن تقييم دورة حياة املنتج أو املواصفة




Que sait-on de l'évaluation du cycle de vie du produit ou de la norme ISO 14040.
Cette dernière fait partie du « Système standard de management environnemental » ?

 هل مؤسستكم تتبىن اسرتاتيجية تقييم دورة حياة املنتج يف تطوير منتجاهتا؟


Votre entreprise est-elle adoptée l'analyse du cycle de vie du produit dans la
stratégie de développement de produits ?

 يف رأيكم ما هو دور اسرتاتيجية حتليل دورة حياة املنتج يف إدارة النفايات اإللكرتونية؟


A votre avis, quels rôle de la stratégie analyse du cycle de vie dans gestion des déchets

électronique ?

Stratégie de recyclage  اسرتاتيجية إعادة التدوير:ثالثا

 يف رأيكم ما هو مفهوم إعادة التدوير؟


A votre avis, qu’est –ce- que le concept "Recyclage" ?

 هل تتبىن مؤسستكم اسرتاتيجية إعادة التدوير؟


Est-ce que votre entreprise recycle les produits endommagés ou périmés ?

 يف رأيكم ما هي فوائد إعادة التدوير؟ وما هو دوره يف إدارة النفايات اإللكرتونية؟ ؟


A votre avis, quels sont les avantages du recyclage ?

Gestion des déchets électronique  إدارة النفايات اإللكترونية:المحور الرابع
 ما هي إجراءاتكم حول النفايات اإللكرتونية؟


Quel sont les mécanismes que vous utilisez avec les déchets électroniques ?

 هل هناك مشاريع اسرتاتيجية يف هذا اجملال؟


Y a-t-il des projets stratégiques dans ce domaine ?

 هل هناك جهات أخرى تتعاون مع شركتكم يف جمال إدارة هذا النوع من النفايات؟


Y a-t-il une coopération avec les autres entreprises dans la gestion de ce type de
déchets ?

 هل هناك تعاون حملى أو إقليمي بينكم وبني الشركات اليت تعمل يف نفس جمال عملكم؟


Y a-t-il une coopération locale ou régionale entre vous et les entreprises qui opérez
dans le même domaine de votre travail ?

 وهل هذا التعاون يشمل كيفية إدارة النفايات اإللكرتونية؟


Est- ce- que cette coopération comprend la gestion des déchets électroniques ?

 هل يوجد تعاون بني شركتكم ووزارة البيئة وهتيئة احمليط؟


Y a-t-il une coopération entre votre entreprise et le Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement ?

 هل يتم تنظيم الدورات التدريبية لتحسيس عمال الشركة بأخطار النفايات اإللكرتونية ورفع كفاءة وخربة العمال؟


Est-ce que vous organisez des stages de formation pour sensibiliser les travailleurs
de l'entreprise aux dangers de déchets électroniques et pour améliorer les
compétences et l’expérience de ses travailleurs ?

 يف رأيكم من املسؤول عن إدارة النفايات اإللكرتونية؟


A votre avis, quels le responsable de gestion des déchets électronique ?

شكرا على مشاركتكم وتعاونكم
Merci pour votre participation
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