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اتفاقية بازل
مبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة
وثيقة توجيه بشأن اإلدارة السليمة
بيئيا ً للهواتف النقالة المستعملة
والمنتهية الصالحية
أعدها الفريق العامل
المعني بالهواتف النقالة

تمهيد
تود أمانة اتفاقية بازل أن تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلها الفريق العامل املعني بالهواتف النقالة ،واألعضاء املراقبون
وأصحاب املصلحة اآلخرون يف إعداد هذه الوثيقة واملبادئ التوجيهية ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة .وإضافة إىل ذلك،
تتوجه بشكر خاص إىل رؤساء األفرقة العاملة ،جيوف طومبسون ،أسرتاليا؛ جريج ريبون ،أسرتاليا؛ جواكيم ووتك ،أملانيا،
فرانسواز ساالم ،سويرسا ،جويل روزينباك ،الواليات املتحدة األمريكية؛ بوب توينتي ،الواليات املتحدة األمريكية ،وبوجه خاص
إىل ماركو بوليتي ،سويرسا الذي ترأس الفريق العامل املعني بالهواتف النقالة.
وقد نُقِّحت وثيقة التوجيه هذه استنادا ً إىل التغيريات التي أُدخلت عىل كل واحد من املبادئ التوجيهية التقنية التي جرى تقييمها لبيان
الوضع العميل .وتود أمانة اتفاقية بازل أيضاً أن تعرب عن تقديرها لجميع الرشكات التي شاركت يف تقييم املبادئ التوجيهية التقنية:
رشكة فونباك ( )Fonebakوريسيليوالر ( )ReCelullarومايكور ( )MICOREوهويب الدولية ()HOBI International
وفرانس تيليكوم ( )France Telecom Orange Groupوفودافون ( )Vodafoneوموتوروال ( )Motorolaونوكيا
( )Nokiaوشارب ( )Sharpوسوين إريكسون ()Sony-Ericson؛ ولجميع رؤساء أفرقة املشاريع الذين أكدوا أن التغيريات
قد تم إدراجها عىل نحو جيد يف املبادئ التوجيهية ذات الصلة .وقد اعتُمدت بشكل كامل وثيقة التوجيه النهائية مبا يف ذلك األجزاء
املنقحة يف املؤمتر العارش لألطراف يف اتفاقية بازل الذي عقد يف كارتاخينا ،كولومبيا ،يف الفرتة من  21 - 17ترشين األول/
أكتوبر .2011
وأخريا ً ،تعرب األمانة عن امتنانها لحكومتي أسرتاليا وسويرسا وملؤسسة شيلدز البيئية لدعمها املايل ملبادرة الرشاكة بشأن
الهواتف النقالة .وقد استخدمت املساهامت الطوعية لتنفيذ العمل املطلوب الستكامل وثيقة التوجيه واملبادئ التوجيهية لفرادى
املرشوعات.
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 1المقدمة

1

 1-1الغرض من وثيقة التوجيه
 .1الغرض من وثيقة التوجيه تلك هو تقديم معلومات عن كيفية إدارة الهواتف النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية من
وقت جمعها حتى إعادة تجديدها أو استعادة املواد منها أو إعادة تدويرها مبا يف ذلك هذه العمليات .ويجب اعتبارها
مكملة للمبادئ التوجيهية التي أعدتها أفرقة املرشوعات املختلفة والتي جرى تنقيحها استنادا ً إىل تقييامت نوع املرفق
واعتامدها من جانب الفريق العامل املعني بالهواتف النقالة .وتوجز وثيقة التوجيه تلك املعلومات الواردة يف املبادئ
التوجيهية التي أعدتها أفرقة املرشوعات  1-3 ،1-2 ،1-1و 1-4ألف .وتظهر النسخة املنقحة التغيريات التي أُ ِ
دخلت
نتيج ًة لتقييم املبادئ التوجيهية التقنية يف بيئة مرفق منوذجي .وال تعترب الوثيقة وثيقة ملزمة قانوناً مبوجب اتفاقية بازل.
 .2والهدف من الوثيقة هو تقديم توجيه لإلدارة السليمة بيئياً للهواتف النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية مع الرتكيز
عىل إعادة االستخدام وإعادة التدوير وبالتايل تحويل هذه املنتجات املنتهية الصالحية عن عمليات التخلص النهايئ
مثل مدافن أو محارق النفايات .وقد وضعت الوثيقة طبقاً ملقرر وضعه الفريق العامل املعني بالهواتف النقالة واعتمده
مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف اجتامعه السابع ،املقرر .7/4
 .3ولذلك فإن هذه الوثيقة تقدم توجيهاً عاماً بخصوص اإلدارة السليمة بيئياً للهواتف النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية
التي تتضمن اعتبارات مثل زيادة الوعي بشأن اعتبارات التصميم والجمع وإعادة التجديد واستخالص املواد وإعادة
التدوير .كام أنها تقدم توجيهاً بشأن الحد من أو القضاء عىل اإلطالقات إىل البيئة من عمليات التخلص من النفايات
ومعالجتها .ويجب مالحظة أن كل عملية من هذه العمليات يجب أن تتبنى أفضل التقنيات املتاحة وأن تواكب أفضل
املامرسات البيئية بحيث يتم منع أو تدنية اإلطالقات من املكونات الخطرة.
 .4ويتمثل الهدف من وثيقة التوجيه ،واملبادئ التوجيهية لفرادى املرشوعات ،يف استخدامها يف إذكاء الوعي واالستمرار
يف تنفيذ أنشطة أفضل املامرسات املرتبطة باملراحل املختلفة لإلدارة السليمة بيئياً للهواتف النقالة املستعملة واملنتهية
الصالحية .وميكن استخدام املعلومات والتوجيهات الواردة يف هذه الوثيقة لنقل الطرق الجيدة املستخدمة حالياً يف جمع
الهواتف النقالة واملنتهية الصالحية؛ إعادة تجديد الهواتف النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية؛ أفضل املامرسات
املستخدمة الستعادة املواد وإعادة التدوير .ولذلك فإن وثيقة التوجيه تقدم أساساً لربنامج تدريبي أو حلقة عمل بهدف
املساعدة يف تنفيذ التوصيات واإلجراءات التي وضعتها أفرقة املرشوعات املنشأة يف إطار مبادرة الرشاكة بشأن
الهواتف النقالة .وميكن للمراكز اإلقليمية التفاقية بازل استخدام املادة املوجودة بوثيقة التوجيه لتساعدها يف وضع
مواد تدريبية عن املوضوعات التي تغطيها الوثيقة.

 2-1المحتويات
 .5تحتوي الوثيقة عىل مقدمة معدلة أخذت من املبادئ التوجيهية من الفريق العامل  1-4ألف ومن املوجزات التنفيذية
املنقحة والتوصيات الخاصة بكل من فرادى املبادئ التوجيهية التي وضعت برعاية أفرقة املرشوعات ،1-2 ،1-1
 1-3و 1-4ألف والتي تم تعديلها بحيث تناسب الهدف من وثيقة التوجيه الشاملة تلك.
 .6واإلشارة إىل امللحقات األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع عرب الوثيقة يعني تحديدا ً ملحقات اتفاقية بازل.

 3-1أحكام عامة التفاقية بازل
 .7تم اعتامد اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود يف  22آذار/مارس 1989
ودخلت حيز النفاذ يف  5أيار/مايو  .1992وتؤكد اتفاقية بازل عىل عدة مبادئ من بينها اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
الخطرة والتي تعرف باتخاذ جميع الخطوات املمكنة عملياً لضامن إدارة النفايات الخطرة بصورة تحمي الصحة
البرشية والبيئة من اآلثار الضارة التي قد تنجم عن هذه النفايات .وتنص االتفاقية عىل عدد من األهداف املحددة من
بينها ما ييل:
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• الحد من عمليات نقل النفايات الخطرة وغريها من النفايات التي تخضع التفاقية بازل عرب الحدود
• منع وتدنية توليد النفايات الخطرة
• التشجيع الفعال لنقل واستخدام التكنولوجيات األنظف
 .8ويدعم هذه األهداف شكل تنظيمي لرصد والتحكم يف النفايات الخطرة التي تم تحديدها وتناولها يف مجمل نص االتفاقية.
ومن بعض العنارص الرئيسية للشكل التنظيمي التفاقية بازل اإلخطار املسبق واملوافقة عن علم؛ منع التصدير إىل
البلدان التي ليست أطرافاً متعاقدة يف االتفاقية؛ أحكام قانونية لوجوب إعادة االسترياد؛ ومسؤوليات األطراف املشاركة
يف عمليات النقل عرب الحدود .ومن بني أحكام اتفاقية بازل التي تفرض التزاماً عىل دولة التصدير ذلك الذي يلزمها
بتقديم إخطار مسبق إىل بلدان االسترياد واملرور العابر والحصول عىل موافقتها قبل البدء يف شحن أي نفايات خطرة.
ويجب اإلقرار بأن لجميع البلدان الحق املطلق يف حظر دخول أو التخلص من النفايات الخطرة أو غريها من النفايات
الغريبة داخل حدودها.
 .9وتحتاج بلدان التصدير واالسترياد ما يضمن لها أن النفايات املوجهة للتخلص النهايئ أو إعادة التدوير سيتم إدارتها
بصورة سليمة بيئياً .وال يجب السامح بأي عملية من عمليات النقل عرب الحدود إذا رأت البلدان املصدرة واملستوردة
أن النفايات املقصودة لن يتم إدارتها بصورة سليمة بيئياً .ويف النهاية ،يجب أن يصاحب كل شحنة من النفايات الخطرة
أو غريها من النفايات مستند النقل من النقطة التي يبدأ منها النقل عرب الحدود حتى نقطة التخلص .ومبجرد الحصول
عىل املوافقات ،يتم نقل النفايات بعد تغليفها ووسمها بالشكل املناسب الذي تفرضه قواعد النقل الدولية مثل توصيات
األمم املتحدة بشأن نقل السلع الخطرة واللوائح النموذجية.
 .10وتعني املادة  11من االتفاقية باالتفاقات أو الرتتيبات الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليمية املتعلقة بنقل النفايات عرب
الحدود .ومحظور عىل األطراف يف االتفاقية االتجار يف النفايات الخطرة أو املواد الخطرة املعاد تدويرها مع غري
األطراف إال إذا كان هناك اتفاق أو ترتيب مبوجب املادة  .11وقد تم فرض هذا الحكم ملنع األطراف من املشاركة
يف عمليات نقل لنفايات خطرة عرب الحدود مع بلدان ال تلتزم بالقواعد واملبادئ املحددة يف االتفاقية .وطبقاً للفقرة
 2من املادة  ،11يجوز لألطراف الدخول يف مثل هذه االتفاقات أو الرتتيبات مع غري األطراف طاملا ال تنتقص
هذه االتفاقات أو الرتتيبات من اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة التي تفرضها االتفاقية وكانت هذه االتفاقات أو
الرتتيبات تنص عىل أحكام ال تقل يف سالمتها البيئية عن تلك املنصوص عليها يف االتفاقية ،خاصة أخذ مصالح البلدان
النامية بعني االعتبار.
 .11ويجب أن تشمل اتفاقات أو ترتيبات املادة  11نطاقاً متوافقاً للتغطية؛ إخطارا ً وموافقة مسبقني؛ منع الشحنات بدون
موافقة؛ جهودا ً للحد من عمليات النقل عرب الحدود؛ استخدام مرافق معتمدة تعمل بصورة سليمة بيئياً؛ منع التصدير إذا
كان بلد االسترياد يحظر هذه الواردات؛ أن تتم عمليات الشحن بواسطة األشخاص املخولني فقط؛ تدابري بديلة لعمليات
الشحن الساحلية؛ واستخدام مستندات التتبع (طبقاً للمقرر  10/2املرفق).

 4-1ما هو الهاتف النقال؟
 .12الهاتف النقال (يطلق عليه يف بعض األحيان الهاتف الخلوي أو هاتف الخلية) هو جهاز راديوي صغري عايل التقنية
شخيص لإلرسال واالستقبال .وهو يرسل ويستقبل اإلشارات الراديوية التي تحمل الصوت يف االتصاالت الشخصية
مع الهواتف النقالة األخرى وهواتف الخطوط األرضية .وال تعمل الهواتف النقالة كوسيلة من وسائل الرفاهية
الشخصية أو إضافة للهواتف الخطية التقليدية فحسب ولكنها تعترب وسيلة اتصال أساسية يف مناطق كثرية من العامل ال
يوجد فيها بنية أساسية لالتصاالت السلكية.
 .13ويجب أن يبدأ االهتامم باالعتبارات البيئية عند تصميم الهاتف النقال باالعرتاف بالتطور املذهل للمنتج خالل العقود
الثالثة األخرية .وميكن القول إن طلب املستهلك كان هو العامل الدافع يف العادة للجهات املصنعة للهواتف النقالة.
وعاد ًة ما تضاف التغيريات الدولية ألسباب غري بيئية ،بيد أن للكثري من هذه التغيريات أيضاً تأثريات بيئية مفيدة.
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 .14وتعترب اإلمكانية األكرب لسهولة الحمل هي املطلب األول واألقوى للعمالء .وكانت الهواتف النقالة األوىل كبرية وثقيلة
جدا ً حيث كانت تركب فقط يف املركبات حيث ميكن توصيلها بأنظمتها الكهربائية .وظل الجيل األول من الهواتف
النقالة كبري الحجم وثقيالً؛ حيث كان يحتوي عىل بطاريات رصاصية حامضية مع حقيبة لحمله بحزام الكتف وكان
وزنه نحو  4كغم ،إال أن صناعة الهواتف النقالة تخلصت تدريجياً عىل نحو رسيع من بطارية الرصاص والحامض
ثم تخلصت بالتدريج بعد ذلك من بدائلها املحتوية عىل النيكل والكادميوم .بيد أن هذه األجهزة تطورت تدريجياً إىل
مناذج أصغر وأخف وزناً يف مثانينات القرن املايض ،وأصبحت أجهزة الهواتف النقالة تزن اليوم أقل من  100غرام
وتحصل عىل الطاقة الكهربية من بطاريات صغرية.
الشكل  .1رسم بياني لالنخفاض في الوزن والحجم
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الشكل  .2االنخفاض في وزن وحجم الهاتف النقال

 .15ومتثلت الفوائد البيئية لالنخفاض يف الحجم والوزن ،والتي شملت اإللكرتونيات والبطاريات واألغلفة الواقية ،يف أن تصنيع
الهواتف الحديثة أصبح يستهلك موارد طبيعية أقل بكثري ،سواء من حيث الطاقة او من حيث املواد ،يف كامل العملية
اإلنتاجية .عالو ًة عىل ذلك فإن من الواضح أن هذه التغيريات يف التصميم ستستمر باتجاه تحقيق أهداف ومنافع بيئية إضافية،
مع حصول هذه العملية عىل قوة دفع من جانب املستهلكني والحكومات والجهات املصنعة الواعية باألبعاد البيئية لها.
 .16ومن املفيد معرفة ولو بصورة عامة كيف يصنع الهاتف النقال وما هي محتوياته .وتتشابه الهواتف النقالة يف مكوناتها
مع األجهزة اإللكرتونية األخرى من حيث أنها تصنع من اللدائن واملعادن والسرياميك والزجاج ،كام يتبني منآ
الشكل  3أدناه .وترد قامئة أكرث تفصيالً للمواد املستخدمة يف الهواتف النقالة يف التذييل .2
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 .17وبصورة أكرث عمومية ،يصنع الهاتف النقال من املكونات األساسية التالية:
• مجموعة أداة التخاطب اليدوي وتشمل غالف (عادة من البالستيك)؛ مببني أو شاشة مونوكرون أو ملونة مع غطاء
زجاجي؛ لوحة مفاتيح؛ وهوايئ؛
• لوحة مطبوعة داخل غالف أداة التخاطب اليدوي مع دوائر متكاملة ومقاومات ومكثفات وأسالك تشكل العقل
اإللكرتوين للهاتف؛
• بطارية؛
• ميكروفون وسامعة.
شكل .3

مكونات الهاتف النقال (الوزن والحجم)
Other – 5%
Ferrous – 3%

Glass and ceramics – 20%

Plastic – 40%

Non-ferrous – 32%

 .18وال يختلف أي من هذه األجزاء بشكل كبري عن أجزاء األجهزة اإللكرتونية األخرى مثل الحاسبات الشخصية أو األجهزة
اإللكرتونية االستهالكية املحمولة سواء بالنسبة للمكونات أو بالنسبة للطريقة التي تصنع بها فيام عدا أنها صغرية جدا ً.
 .19وتختلف الهواتف النقالة من مصنع آلخر ومن طراز آلخر ومن ثم تختلف املواد املستخدمة يف هاتف شيئاً ما عن
تلك املستخدمة يف هاتف آخر .ويحدد الجدول التايل املكونات األساسية والثانوية وتلك املوجودة بنسبة قليلة جدا ً
يف الهواتف النقالة (ال تستخدم جميع املواد يف كل هاتف نقال  -فمثالً ،قد تكون البطارية من هيدريد النيكل أو أيون
الليثيوم  -ولذلك فإن اإلجاميل ال يساوي  100يف املائة).
لدائن
زجاج وسرياميك
نحاس ومركباته
نيكل ومركباته
هيدروكسيد البوتاسيوم
الكوبالت
الليثيوم
الكربون
األملونيوم
الصلب ،معدن حديدي
القصدير
مكونات ثانوية ()Br, Cd, Cr, Pb, Mn, Ag, Ta, Ti, W, Zn
مكونات توجد بنسبة قليلة ()Sb, As, Ba, Be, Bi, Ca, F, Ga, Au, Mg, Pd, Ru, Sr, S, Y, Zr

النسبة املئوية
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5
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4
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 .20كام تنظر وثيقة التوجيه هذه يف ملحقات الهواتف النقالة والتي مل تعد تستخدم وتشمل شاحن البطارية وقد تشتمل عىل
غالف الحمل وسامعة توصيل لألذن وميكرفون منفصل وغري ذلك من األجهزة الصغرية التي يتم توصيلها بأداة
التخاطب اليدوي.
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 .21وبطارية الهاتف النقال املوجودة داخل غالفه البالستيك املحكم ميكن فصلها عن الهاتف النقال وغالباً ما تكون واحدة
من ثالثة أنواع يسمى كل نوع منها حسب كيمياء املواد الفعالة الداخلة يف تصنيع البطارية :أيون الليثيوم ،حيث يتم
استخدام مركب من الليثيوم والكوبالت أو بوملر الليثيوم وهي بطارية أخرى تستخدم نفس نظرية العمل الكيميائية ولكن
مع استخدام كهرل آخر؛ أو النوع الثاين وهو هيدريد فلز النيكل حيث يتم استخدام هيدروكسيد النيكل؛ أو النوع الثالث
وهو النيكل كادميوم حيث يتم استخدام النيكل مع الكادميوم .والنظرية الكيميائية لهذه البطاريات تعترب أقدم .وهناك
تحول عام عن بطاريات النيكل كادميوم حيث يفضل بعض املنتجني كثافة أعىل من الطاقة ومكونات أقل سمية وذلك
يف النوعني اآلخرين من البطاريات ولكن هذا النوع من البطاريات (النيكل كادميوم) قد يظل موجودا ً يف الهواتف
األقدم التي ال تزال مستخدمة.
 .22وحسنت التكنولوجيات الحالية للبطاريات خصائص دورة الشحن والتفريغ (مثالً أصبح هناك تأثري أقل عىل الذاكرة)
مقارن ًة ببطاريات النيكل والكادميوم ،بيد أن هذه التكنولوجيات ال تزال مقصورة عىل عدد الدورات قبل أن يتدهور
األداء 3.وميكن لتكنولوجيات الطاقة ،مثل الخاليا العاملة بالوقود ،أن توفر يف املستقبل فرتة عمر أطول إال أن هناك
4
مسائل تنظيمية يتعني حلها.
 .23وكل يشء يف الهاتف النقال يف الحالة الصلبة :حيث ال توجد أجزاء متحركة أو سائلة ميكن أن تنطلق خالل االستخدام
العادي .ومع ذلك فإن الهواتف النقالة تحتوي عىل كميات صغرية من بعض املواد التي قد تكون خطرة والتي ميكن
أن تنطلق إىل البيئة إذا تم إدارة الهاتف عند نهاية عمره الفعال بصورة خاطئة .ويتم تغطية التعرض للمواد املعينة
عند إدارة الهواتف النقالة املنتهية الصالحية يف التذييل الثالث.

 5-1لماذا تم اختيار الهواتف النقالة للشراكة األولى في إطار اتفاقية بازل؟
 .24تم اختيار الهواتف النقالة للرشاكة األوىل يف إطار اتفاقية بازل لألسباب التالية:
• ميكن أن يكون للناس يف جميع البلدان عالقة بهذا املنتج واسع االنتشار.
• لهذه التكنولوجيا استخدام عاملي.
• تعترب قضية استعادة األجهزة اإللكرتونية والكهربائية من ضمن قضايا الساعة الساخنة.
• هناك عدد محدود من مصنعي الهواتف النقالة الذين ييرسون إدارة املرشوعات املستندة إىل توافق يف اآلراء.
 .25وعالوة عىل ذلك ،يقر جميع أصحاب املصلحة بتحديات إدارة النفايات التي تشكلها األعداد الكبرية من الهواتف النقالة،
حتى وإن كانت متثل جزءا ً صغريا ً من العبء اإلجاميل للنفايات .ويولد متوسط سكان أي بلد من البلدان األعضاء يف
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف املتوسط  500كغ من النفايات يف السنة 5،وهو ما يعادل 5000
هاتف نقال .وتقدر الجامعة األوروبية أن جميع النفايات الكهربائية واإللكرتونية تشكل نحو  20 - 17كغ سنوياً
من النفايات الكهربائية واإللكرتونية ملتوسط سكان االتحاد األورويب 6.وقد بينت التحاليل التي أجريت عىل نفايات
كهربائية وإلكرتونية تم تجميعها يف سويرسا أن الهواتف النقالة تشكل  0.12يف املائة فقط من األجهزة الكهربائية
7
واإللكرتونية املنتهية الصالحية التي تم تجميعها.
 .26بيد أن استخدام الهواتف النقالة شهد زيادة كبرية من أقل من  200مليون مستخدم يف سبعينات القرن املايض إىل
 1.758بليون يف  8،2004كام هو مبني يف الشكل  4أدناه .وبحلول آذار/مارس  2009كان هناك أكرث من  3.8بليون
اتصال عرب الهواتف النقالة 9.وحدثت نفس هذه الزيادة املهولة يف أعداد املستخدمني يف البلدان النامية يف الفرتة من
 1994إىل  .2007وتجدر اإلشارة إىل أن الفرق يف عام  1997بني البلدان املتقدمة والنامية كان  ،1 :18إال أن هذا
الفارق تقلص يف عام  2007اىل  1:2تقريباً .ويف وقت تنقيح هذا املبادئ التوجيهية كان هناك أكرث من  3.8بليون
اتصال عرب الهواتف النقالة 10.وسيتم عاجالً أو آجالً التخلص من هذه الهواتف جميعها وغالباً سيحدث ذلك عاجالً
وليس آجالً نظرا ً ألن الهواتف النقالة تخرج عادة من الخدمة قبل توقفها عن العمل بوقت كبري 11.وقد وجد برنامج
األمم املتحدة للبيئة أن للهواتف النقالة عادة دورة عمر يف البلدان الصناعية أقل من عامني قبل أن يتم استبدالها بهواتف
جديدة نظرا ً ألن مالكيها يرغبون يف الحصول عىل مزايا أحدث أو ألن الهواتف األقدم ال تتوافق مع مشغالت الخدمة
الجديدة .ففي اليابان وحدها ،من املقدر أن يتم التخلص من نحو  610ماليني وحدة من وحدات الهاتف النقال بحلول
عام  12،2010وهذا ال يعني بالطبع أن الهواتف النقالة ميكن نبذها يف نهاية فرتة استخدامها .وعىل الرغم من أن حجم
الهاتف النقال منفردا ً صغري ،فإن الحجم اإلجاميل للهواتف النقالة يعترب كبريا ً جدا ً .ويبلغ الكم اإلجاميل للهواتف النقالة
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املنتجة يف العامل بأجمعه عرشات اآلالف من األطنان يف السنة ،يف حني متثل امللحقات عرشات اآلالف من األطنان
األخرى .عالو ًة عىل ذلك فإن األسواق األرسع منوا ً للهواتف النقالة الجديدة واملستعملة ترتكز يف الكثري من البلدان
النامية ،ويؤدي هذا النمو يف السوق إىل تكون النفايات مع وصول هذه الهواتف إىل نهاية عمرها.
شكل :4

المشتركون في خدمة الهاتف النقال (بالماليين)
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شكل :5

المشتركون في خدمة الهاتف النقال من بين كل  100من السكان 2007-1997
املشرتكون يف خدمة الهاتف النقال من بني كل  100من السكان 2007-1997
البلدان املتقدمة
البلدان النامية
العامل

 .27كام يجب أن نتذكر أنه عىل الرغم من أن الهواتف النقالة ال تشكل خطرا ً عىل البيئة أو عىل صحة اإلنسان يف
استخدامها العادي ،فإنه ميكن انطالق مواد خطرة إىل البيئة من بعض مدافن أو محارق النفايات وكذلك من مرافق
االستعادة وإعادة التدوير إذا مل يتم مناولة الهواتف بصورة جيدة .ويجب إعطاء عناية خاصة من جانب البلدان النامية
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ألن هذه البلدان ال متلك عىل األرجح املوارد الكافية والبنية األساسية الخاصة بإدارة النفايات التي تضمن إدارة
الهواتف النقالة بطريقة سليمة بيئياً .ويجب إدارة الهواتف النقالة بطريقة سليمة بيئياً بغية تدنية اإلطالقات إىل البيئة
واألخطار التي تهدد الصحة البرشية.

 6-1مبادرة الشراكة بشأن الهواتف النقالة
 .28يجب أن يوضع يف االعتبار أن أهداف اتفاقية بازل تتضمن منع وتدنية النفايات ،الحد من عمليات النقل عرب الحدود؛
واإلدارة السليمة بيئياً للنفايات لحامية صحة اإلنسان والبيئة .وميكن تعريف اإلدارة السليمة بيئياً بأنها "اتخاذ كل
الخطوات املمكنة عملياً لضامن أن النفايات الخطرة أو غريها من النفايات يتم إدارتها بصورة تحمي صحة اإلنسان
والبيئة من التأثريات الضارة التي ميكن أن تنجم عن هذه النفايات" 13.وقد طالب كل من إعالن بازل لإلدارة السليمة
بيئياً 14الذي تم اعتامده يف عام  1999والخطة االسرتاتيجية لالتفاقية 15التي تم اعتامدها يف عام  2002بإنشاء
رشاكات بني الحكومات ودوائر الصناعة واملنظامت غري الحكومية األخرى لضامن التطبيق العميل لإلدارة السليمة
بيئياً .وتعد الرشاكة املستدامة مكمالً لإلجراءات الحكومية وليست بديالً عنها.
 .29وقد استجاب ممثلو الرشكات الرئيسية املصنعة للهواتف النقالة يف العامل رسيعاً لهذا املطلب وهذه الرشكات هي -
الكاتيل ،إل جي ،ماتسوشيتا (بانا سونيك) ،ميتسوبييش ،موتوروال ،إن .إي .يس ،نوكيا ،فيليبس ،سامسونج ،شابر،
االتصاالت األوروبية ،سيمنس وسوين إريكسون  -ووقعوا يف كانون األول/ديسمرب  2002وقت انعقاد االجتامع
السادس لألطراف يف اتفاقية بازل عىل إعالن بشأن رشاكة مستدامة بخصوص اإلدارة السليمة بيئياً للهواتف النقالة
املنتهية الصالحية .وقد وقعت ثالث من رشكات تشغيل االتصاالت – بيل كندا ،فرانس تيلكوم/أورانج وفودافون –
عىل هذا اإلعالن يف كانون األول/ديسمرب  .2004وقد اتفق الجميع عىل العمل مع أمانة اتفاقية بازل وشاركوا مع
األطراف واملوقعني يف االتفاقية يف وضع وتنفيذ أنشطة مبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة (.)MPPI
 .30والهدف الشامل ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة هو النهوض بأهداف االتفاقية يف مجال اإلدارة السليمة بيئياً
للهواتف النقالة املنتهية الصالحية .ويجب بصفة خاصة القيام باآليت:
• تحقيق إرشاف أفضل عىل عملية اإلنتاج.
• التأثري عىل سلوك املستهلكني بحيث يتوجه نحو اإلجراءات األكرث صداقة للبيئة.
• النهوض بأفضل عمليات إعادة االستخدام ،إعادة التجديد ،استعادة املواد ،إعادة التدوير والتخلص.
• حشد الدعمني السيايس واملؤسيس لإلدارة السليمة بيئياً.
 .31وبناء عىل ذلك ،تم إنشاء الفريق العامل املعني بالهواتف النقالة بغرض تحديد صالحياته والتقدم بربنامج عمل ملموس.
وقد أخذ الفريق العامل املعني بالهواتف النقالة يف اعتباره إبان وضع برنامج عمله عددا ً من مبادئ إدارة النفايات من
بينها:
• منع وتدنية النفايات من اإلنتاج من خالل تنفيذ التقانات عدمية النفايات أو منخفضة النفايات.
• الحد من استخدام املواد الخطرة يف العمليات ويف املنتجات.
• الحد من النفايات التي تحتاج إىل تخلص نهايئ من خالل العمليات السليمة بيئياً إلعادة االستخدام واالستعادة وإعادة
التدوير.
• التخلص النهايئ السليم بيئياً من النفايات التي ال ميكن استعادتها أو إعادة تدويرها.
 .32ويف نيسان/أبريل  ،2003ناقش الفريق العامل املعني بالهواتف النقالة هذه القضايا
لتنفيذ برنامج عمله.
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المشروع  :1إعادة استخدام الهواتف النقالة المستعملة
 .33يتناول هذا املرشوع الخيار املفضل للهواتف النقالة املستعملة ،أي مواصلة عمرها الفعال من خالل إعادة االستخدام.
وقد وضع الفريق املسؤول عن هذا املرشوع مبادئ توجيهية بشأن إعادة تجديد الهواتف النقالة وقد عمدت هذه املبادئ
عىل تشجيع الرشكات التي تقوم بإعادة تجديد الهواتف النقالة املستعملة عىل تنفيذ مامرسات سليمة بيئياً من شأنها
حامية صحة اإلنسان والبيئة .ويجب أن تيرس هذه املبادئ التوجيهية عملية يكون من شأنها امتثال املنتجات التي
ستدخل األسواق ثانية للمعايري التقنية املفضلة املطبقة وللرشوط التنظيمية املطبقة .وقد ُوضعت هذه املبادئ التوجيهية
ونُقحت استنادا ً إىل نتائج دراسات تقييم مرفق منوذجي واعتُمدت من جانب الفريق العامل املعني بالهواتف النقالة.
المشروع  :2جمع الهواتف النقالة المستعملة ونقلها عبر الحدود
 .34وقد قام هذا الفريق باستعراض برامج الجمع الناجحة مبا يف ذلك الفرز األويل للهواتف التي تم جمعها وفصل تلك
التي ميكن استخدامها ثانية (بإعادة تجديد أو بدون) عن تلك التي تصلح فقط الستعادة املواد وإعادة التدوير .وكان عىل
الفريق املسؤول عن هذا املرشوع تقديم املشورة بشأن الربامج والترشيعات واللوائح الخاصة بالجمع الفعال للهواتف
النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية ووضع مبادئ توجيهية لعملية الجمع تلك.
 .35وتشكل املعلومات املقدمة أساساً إلنشاء مرشوعات رائدة لربامج الجمع واملعالجة يف مناطق مختارة .كام استعرض
الفريق القواعد التي ميكن تطبيقها عىل نقل الهواتف النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية عرب الحدود .وقد قام الفريق
العامل املعني بالهواتف النقالة بوضع املبادئ التوجيهية املتعلقة بجمع الهواتف وتنقيحها استنادا ً إىل نتائج دراسات
تقييم مرفق منوذجي واعتامدها .وقد أوىص الفريق إضافة إىل ذلك بنهج لعمليات نقل الهواتف النقالة املستعملة عرب
الحدود والتي تم تقييمها وتقديرها عىل أنها ستكون عىل األرجح مناسبة إلعادة االستخدام ،غالباً بعد إصالحها ،أو
إعادة تجديدها أو تحديثها يف البلد املستورد.
المشروع  :3استعادة وإعادة تدوير الهواتف النقالة المنتهية الصالحية
 .36من املفرتض أن يتناول هذا املرشوع املعالجة السليمة بيئياً للهواتف النقالة الستعادة املواد وإعادة التدوير بدءا ً من
فصل أداة التخاطب اليدوي والبطاريات واألجزاء الطرفية وتوجيه هذه املواد إىل املرافق املتخصصة املثىل ملعالجة
واستعادة املكونات التي عىل غرار اللدائن واملعادن .وكان عىل الفريق املسؤول عن هذا املرشوع وضع مبادئ
توجيهية بشأن عمليات االستعادة وإعادة التدوير السليمة بيئياً للهواتف النقالة املنتهية الصالحية .وقد تم وضع هذه
املبادئ التوجيهية وتنقيحها استنادا ً إىل نتائج دراسات تقييم مرفق منوذجي واعتامدها من جانب الفريق العامل املعني
بالهواتف النقالة.
المشروع  :4اعتبارات التصميم ،إذكاء الوعي والتدريب
 .37من املفرتض تصدي هذا املرشوع لجهود التوعية للمصنعني للنهوض بإدخال تحسينات عىل التصميم من شأنها
املساعدة عىل ضامن أن الهواتف النقالة املنتهية الصالحية يتم إدارتها بصورة سليمة بيئياً .وهو يغطي قضايا مثل
التحسينات البيئية التي أدخلت عىل الهواتف النقالة منذ اكتشافها؛ أفضل املامرسات التي يتبعها املصنعون يف الوقت
الراهن؛ وتوصيات بإدماج االعتبارات البيئية يف التصميم .ويجب أن تزيد املبادئ التوجيهية التي وضعها هذا الفريق
من الوعي بأفضل املامرسات القامئة ويجب أن تقدم أيضاً توصيات بيئية يراعيها مصممو الهواتف النقالة .وقد تم
تطوير هذه املبادئ التوجيهية وتنقيحها استنادا ً إىل نتائج دراسات تقييم مرفق منوذجي ،واعتامدها من جانب الفريق
العامل املعني بالهواتف النقالة.
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 .38الغرض األسايس من هذا الجزء هو زيادة الوعي بقضايا التصميم البيئي املتعلقة بالهواتف النقالة .وينوه هذا الجزء للتقدم
الكبري الذي تم إحرازه من جانب املصنعني يف الحد من اآلثار البيئية الضارة للهواتف النقالة خالل الـ  15سنة التي
سبقت عام  2006وتلك التحسينات التي يجري تنفيذها يف الوقت الراهن .إن التطلعات املستقبلية والتي ستكون أكرب إىل
حد بعيد واالنتشار األوسع املتوقع يف االستخدام إىل جانب التقانات الخاصة باملكونات والربمجيات الجديدة املتعددة،
كل ذلك يحتاج إىل مفهوم دورة الحياة لإلعداد لصناعتها ولفرتة استخدامها وعند التخلص منها يف نهاية عمرها.
 .39وكان من املفرتض أن يحدد املرشوع العوائق والفرص وأن يحفز املصنعني عىل الذهاب ملا هو أبعد من املفهوم الراهن
واالستمرار يف تنفيذ التحسينات يف التصميم البيئي للهواتف النقالة .وهو يبحث يف حركة تغيريات التصميم منذ إطالق
الهاتف النقال الحديث يف مثانينات القرن املايض ،مثل عمليات الخفض الكبري يف الوزن والتغيريات التي أدخلت عىل
النظرية الكيميائية املستخدمة يف البطاريات والتأثريات البيئية عند نهاية العمر الناجمة عن هذه التغيريات يف التصميم.
 .40وكجزء من هذا املرشوع ،كانت القوى املؤثرة يف تغيريات التصميم البيئي والتي تم وضعها يف االعتبار – القيود وعمليات
الحظر املفروضة عىل املواد مثل توجيه االتحاد األورويب بشأن القيود عىل استخدام مواد خطرة معينة يف األجهزة الكهربائية
18
واإللكرتونية ( )RoHSوتوجيه االتحاد األورويب بشأن النفايات الناجمة عن األجهزة الكهربائية واإللكرتونية (،)WEEE
إضافة إىل املطالب البيئية املستمرة للمستهلكني – إضافة إىل االستجابات املستمرة ملصنعي الهواتف النقالة.

 1-2موجز
 .41من املعرتف به أنه قد تحقق قدر كبري من التقدم يف تصميم الهواتف النقالة .وقد حدث تغري كبري يف تصميم الهواتف
النقالة خالل العقود الثالثة التي تلت بدايات الهواتف النقالة (وترد تفصيالت أخرى يف هذا الصدد يف الفصل 4-1
أعاله) وتعترب التأثريات البيئية إجامالً والناتجة عن الهواتف النقالة املصممة حديثاً أقل بكثري منها وقت بدايات تطوير
الهواتف النقالة وذلك بالنسبة الستخدام املوارد من املواد واستخدام الطاقة والتأثريات عند نهاية العمر .ومع ذلك ،يجب
أن يراعى يف التصميم الحايل سهولة الجمع وإعادة االستخدام وإعادة التجديد وإعادة التدوير حيث أنه يكون هناك يف
كل سنة مئات املاليني من الهواتف النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية.
 .42وتتضمن تحسينات التصميم تقديم املعلومات الخاصة بإعادة االستخدام وإعادة التدوير عىل البطاقة التعريفية امللصقة
عىل املنتج؛ ووسم الربمجيات الداخلية املستخدمة؛ واالستمرار يف الحد من استخدام املواد الخطرة مع جعل عمليات
إعادة االستخدام وإعادة التجديد واستعادة املواد وإعادة التدوير أكرث يرسا ً وإطالة عمر املنتجات.
 .43وتلزم اتفاقية بازل األطراف بضامن أن توليد النفايات الخطرة قد تم خفضه إىل الحد األدىن (املادة  ،4الفقرة )2
وميكن لتصميم املنتج أن يلعب دورا ً بارزا ً يف تحقيق هذا الهدف .وأكرث اإلجراءات الحكومية الرسمية املبارشة التي
تؤثر يف الوقت الراهن عىل تصميم الهواتف النقالة هو توجيه االتحاد األورويب ( )RoHSوالذي سيحظر استخدام
ست مواد (الرصاص ،الكادميوم ،الزئبق ،الكروم سدايس التكافؤ ،ثنائيات الفينيل متعددة الربوم ،وإيثريات ثنايئ
الفينيل متعدد الربوم) 19يف األجهزة الكهربائية واإللكرتونية مبا يف ذلك الهواتف النقالة املطروحة يف أسواق االتحاد
األورويب بعد األول من متوز/يوليه  .2006ومن بني املواد الست التي يحظرها توجيه االتحاد األورويب ()RoHS
هناك أربع مواد  -الكادميوم ،الزئبق ،الكروم السدايس التكافؤ واملركبات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم  -ليس لها
استخدام رضوري يف الهواتف النقالة وبالتايل فال هي مستخدمة يف األصل أو ميكن استبدالها بسهولة.
 .44واستخدم الرصاص يف أجهزة الهاتف النقال بكميات ضئيلة جدا ً يف املادة الالحمة املكونة من القصدير والرصاص
التي تربط بني املكونات داخل األجهزة اإللكرتونية املتكاملة عىل نحو فعال للغاية .ورغم أن كمية املادة الالحمة
املكونة من القصدير والرصاص يف أجهزة الهاتف النقال تقل يف العادة عن غرام واحد يف كل جهاز فإن هذه األجهزة
مل تعد تحتوي عىل هذه الالحمة يف دوائرها اإللكرتونية 20.ومع ذلك فقد قام املصنعون الرئيسيون للهواتف النقالة
ولفرتة طويلة برعاية أبحاث أساسية وأعامل مشرتكة مع املوردين للتوصل إىل بدائل خالية من الرصاص ومن
مثبطات اللهب املربومة ،مع الحفاظ عىل الجودة واالعتامدية املطلوبة لألجهزة اإللكرتونية املحمولة يف اليد 21.وقد
أدى هذا العمل املبكر إىل قيام بعض مصنعي الهواتف النقالة بإنتاج هواتف نقالة ال تستخدم الرصاص وال مثبطات
اللهب املربومة ،وهناك بالفعل هواتف نقالة مطروحة يف أسواق االتحاد األورويب وخارجه تفي برشوط املواد
الواردة يف التوجيه ( .)RoHSوإضافة إىل ذلك ،فلبعض هذه املواد شواغل بالنسبة لعمليات استعادة املواد وإعادة
التدوير وذلك ألنها قد تنطلق إىل البيئة أثناء بعض عمليات إعادة التدوير ومن ثم يجب إدارتها بصورة سليمة بيئياً.
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 .45وليك ميكن تيسري وتعزيز اإلدارة السليمة بيئياً للهواتف النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية فإن هناك حاجة إىل مزيد
من التحسينات يف مراحل التصميم ويف الحد من استخدام املواد الخطرة .ويعترب هذا األمر جزءا ً من مفهوم دورة الحياة
(يسمى يف بعض األوقات بنهج دورة الحياة) ،وهو مفهوم يتم تطبيقه من جانب جميع املصنعني لضامن االستدامة البيئية
يف املستقبل يف مجال االتصاالت الشخصية املستخدمة للهواتف النقالة .إذن فهو ليس مجرد مفهوم للتصميم.
 .46ويبني الشكل  6أدناه الخطوات املتخذة عند تطبيق مفهوم دورة الحياة ( )LCTلتصميم منتج .بالبداية من الخربات املكتسبة
من املنتجات السابقة ،واملعرفة بشأن القيود الحالية عىل املواد مثل توجيه ( )RoHSواملبادئ التوجيهية الخاصة بالتصميم
العام من أجل البيئة ( ،)DPEميكن للمصممني وضع أهداف ألداء بيئي أفضل .وباستخدام أدوات الربمجيات ميكن رسيعاً
رؤية كيف يؤثر منتج ما عىل استهالك الطاقة واستنفاد املوارد وإنتاج غازات الدفيئة وتلوث الهواء والسمية واألثر الكربوين
وما إىل ذلك .وبتجريب حلول تصميم مختلفة وبإدخال البيانات إىل مناذج الربمجيات ،ميكن للمصممني رؤية وتقييم كيف
ميكن أن تغري الخيارات املختلفة للمواد وتقانات التصنيع من املنظور البيئي ملنتجاتهم.
 .47وعالوة عىل ذلك ،يكتسب مفهوم املسؤولية املمتدة للمنتج ( )EPRتأييدا ً عاملياً .حيث أنه طبقاً للمسؤولية املمتدة
للمنتج يقوم املنتجون باتخاذ خطوات إلدارة منتجاتهم بصورة سليمة يف مرحلة ما بعد املستهلك .وهو يتضمن كال
من التصميم املستدام للمنتج (استخدام أقل للمواد السامة ،استخدام مواد معاد تدويرها أو قابلة إلعادة التدوير ،وترقية
إمكانية الفك وتيسريه من أجل الصيانة وإعادة التدوير) واملشاركة يف برامج إعادة االستخدام وإعادة التدوير .ويقر هذا
املفهوم بأن املصنعني يف الوضع األفضل الذي ميكنهم من التحكم يف طول عمر ومحتويات ومدى قابلية املنتجات
التي يصممونها ويسوقونها إلعادة التدوير ولهذا يجب تشجيع هذا املفهوم .وأخريا ً ،ميكن اعتبار مفهوم املسؤولية
املمتدة للمنتج أنه عبارة عن امتداد ملفهوم دورة الحياة واملطبق بالفعل من جانب جميع مصنعي الهواتف النقالة
(الشكل  6أدناه).
 .48ونحن جميعاً نعرتف باإلنجازات البيئية التي حققها مصنعو الهواتف النقالة .ومن الواضح أن هناك بعض املصنعني
البارزين إىل حد كبري يف مفهومهم البيئي .كام أننا نعرتف بأن هناك بعض االختالفات التقنية بني الهواتف النقالة والتي
تستند يف األساس إىل ابتكارات قيمة مسجلة ،وكذلك إىل الخربات الخاصة لفرادى املصنعني ولحاجات املستهلكني
املختلفة .ومع ذلك فإن هناك بعض حاالت عدم التوافق التقني التي تعترب غري رضورية وتزيد من توليد النفايات.
وميكن الحد من هذا التوليد غري الرضوري للنفايات أو القضاء عليه من خالل تغيريات يف التصميم الخاص بالهواتف
النقالة ،سواء بجعلها متوافقة من خالل املكونات الصلبة أو الربمجيات باستخدام جميع تقانات التحول التقني أو بإدخال
جزء موحد ميكن تغيريه بسهولة بحيث يتواءم الهاتف النقال مع تقانات التحول املختلفة.
الشكل  .6الخطوات المتبعة في مفهوم دورة الحياة – التصميم
 التعلم من املنتجات السابقة تطبيق املبادئ التوجيهية ومعايري التصميم العام من أجل البيئة تحديد القيود املادية -تحديد األهداف ،مثل الطاقة والقابلية إلعادة التدوير

تصميم النظم

 استخدام أدوات التصميم األخرض(املامرسات الجيدة للتصميم البيئي)

تفاصيل التصميم
إنتاج العينة التجريبية وإدخال إصالحات

 تأهيل املوردين وبيانات األجزاء التحقق من أداء املنتج واألهداف البيئية -التقييم النهايئ وإقرار املنتج

اإلنتاج
التحليل
تغذية عكسية للمنتج التايل
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 .49وإضافة إىل ذلك ،فإن الهواتف النقالة ذات الطاقة املنخفضة تعترب مرغوبة .وسيفتح وجود أجهزة هاتف نقال شديدة
الفعالية يف استخدام الطاقة خيارات أوسع لتكنولوجيات البطاريات وكذلك ملصادر الطاقة املتجددة لشحن البطاريات
مثل الخاليا الشمسية والطاقة العضلية .وتعد أجهزة شحن البطاريات غري فعالة والطاقة املستخدمة لشحن بطاريات
الهواتف النقالة ،حتى عندما تكون مشحونة شحنة كاملة ولكنها موصلة بأجهزة الشحن (وضع االستعداد) ،غالباً ما
تتجاوز الطاقة التي توفرها هذه البطاريات وقت االستخدام الفعيل 22.كام ميكن للهواتف النقالة ذات الطاقة املنخفضة
جدا ً أن تخفض أو تلغي الحاجة إىل مثبطات اللهب.
 .50ومن الجدير بالذكر أيضاً أن املعدالت الحالية إلعادة االستخدام واستعادة املواد وإعادة التدوير بالنسبة للهواتف النقالة
منخفضة جدا ً .وطاملا استمر الوضع كذلك ،فإن أي تحسينات عىل التصميم مثل تلك التي تم ذكرها آنفاً ،يجب أن
تعزز من خيارات استعادة املواد وإعادة التدوير .وإضافة إىل ذلك تواجه عملية إعادة تدوير لدائن الهواتف النقالة
يف الوقت الراهن إلنتاج لدائن جديدة عوائق عديدة .وهناك لدن مشكل هندسياً مثل اكريلونرتيل البوتادين والستايرين
متعدد الكربونات ( )ABS-PCواملستخدم يف أغلفة الهواتف النقالة ،ينبغي أن يكون له قيمة اقتصادية إيجابية كامدة
قابلة إلعادة التدوير .ومع ذلك فإن هذا يعترب حقيقة إذا كان يتم تجميعها بكميات كبرية جدا ً وتكون خالية من املواد
التي تجعلها غري مالمئة لعمليات االستعادة .وإضافة إىل ذلك ،قد يحد وجود أحد مثبطات اللهب املربومة من السوق
الخاصة بإعادة البيع وكذلك من سعر املادة املستعادة ألن الكثري من املشرتين املحتملني ال يرغبون يف وجود مثبط
اللهب يف هذه املادة.
 .51وقد أعلن العديد من ماليك األسامء الرئيسية للمنتجات اإللكرتونية بأنهم ملزمون بوضع ومتويل وإدارة برامج للتحول
عن التخلص من النفايات اإللكرتونية عن طريق ضامن إعادة تدويرها بصورة جيدة .وتضع هذه الربامج املعروفة
بربامج املسؤولية املمتدة للمنتج ( )EPRعىل عاتق املنتجني مسؤولية إدارة منتجاتهم بطريقة جيدة يف مرحلة ما بعد
املستهلك .وعىل سبيل املثال ،اكتسب مفهوم املسؤولية املمتدة للمنتج تأييدا ً كبريا ً يف فرتة قصرية يف كندا ويف أجزاء
أخرى من العامل ألن لهذا املفهوم القدرة عىل تحفيز املنتجني عىل تصميم منتجات أطول عمرا ً وأقل خطورة وذات
قابلية أكرب بالنسبة إلعادة التدوير .وقد تم تطبيق برامج املسؤولية املمتدة للمنتج يف كندا بالفعل عىل نطاق واسع من
مجاري نفايات املنتجات يف مرحلة ما بعد املستهلك مثل الزيوت املستعملة واإلطارات الخردة والبطاريات وعبوات
املرشوبات ومواد التغليف.
 .52ويسلم مفهوم املسؤولية املمتدة للمنتج بأن ماليك ومصنعي األسامء املعروفة يف عامل األجهزة يف أفضل وضع ميكنهم
من التحكم يف طور عمر ومحتويات ومدى قابلية املنتجات التي يصممونها ويسوقونها إلعادة التدوير .ومينح تطبيق
مفهوم املسؤولية املمتدة للمنتج حافزا ً للمصنعني لتصميم منتجاتهم بطريقة تخفض إىل أدىن حد من التكاليف الداخلة
يف عدد كبري من أنشطة اإلدارة يف فرتة نهاية العمر ،مبا يف ذلك الجمع وإعادة التدوير.

 2-2التوصيات
 .53وضع فريق املرشوع  1-4ألف عددا ً من التوصيات تتناول اعتبارات التصميم عىل النحو التايل:
1-2-2

تكنولوجيا اإلرسال وعدم توافق المكونات الصلبة
 .1ينبغي أن يتم خفض التوليد غري الرضوري للنفايات أو القضاء عليه من خالل إدخال تغيريات عىل التصميم يف
الهواتف النقالة إما بجعلها متوافقة من خالل املكونات الصلبة أو الربمجيات مع جميع تكنولوجيات اإلرسال التقنية
أو بإدخال مكون موحد ميكن تغيريه بسهولة ليك يتواءم الهاتف مع تكنولوجيات اإلرسال املختلفة.
 .2وينبغي أن يتخذ مصنعو الهواتف النقالة خطوات للقضاء عىل النفايات التي تنجم عن عدم التوافق غري املربر يف
تكنولوجيا اإلرسال .وينبغي بذل الجهود لتوحيد ومالءمة بروتوكول وحيد لتكنولوجيا اإلرسال يف العامل بأرسه
عىل أن يتم تصميم الهواتف النقالة الجديدة طبقاً لهذا املعيار العاملي.
 .3وقد يكون وزن شاحن البطارية أكرب من وزن أداة التخاطب اليدوي الهاتف ،لذا ،فإن عدم التوافق هذا ميكن أن
ينجم عنه ضعف الكمية املتولدة من النفايات عند نهاية عمر الهاتف 23.ونشري هنا ثانية إىل أن بعض املصنعني
طرقوا مجال عدم التوافق هذا بعمل عدد صغري من أجهزة الشحن ميكن استخدامها يف عدد أكرب من هواتفهم
النقالة .ويوىص بأن تتواصل هذه الجهود من جانب جميع مصنعي الهواتف النقالة ،عىل أن يتم توسيع نطاقها
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لتشمل مجاالً أوسع من األجهزة املناسبة داخل كل خط من خطوط اإلنتاج لدى املصنعني وكذلك بني املصنعني
املختلفني ويف مشغالت الشبكات املالمئة .وأحد األمثلة عىل االلتزام الطوعي من جانب الجهات املصنعة يف
24
أوروبا هو "مذكرة التفاهم بشأن مواءمة القدرة عىل الشحن يف أجهزة الهاتف النقال" يف عام .2009
 .4ومن املسلم به أن شحن بطارية ،خاصة بطارية أيون  -الليثيوم ،يحتاج إىل عناية ودائرة إلكرتونية خاصة ملنع
الرضر وأن يراعي كل ُمصنع جودة الصنف وأن يتم تضمني الضامنات عند االستخدام املحتمل والشامل ألجهزة
شحن البطارية وامللحقات الطرفية .ولذلك فإنه يوىص ببحث هذا املجال الخاص بإمكانية التوافق املفيد سواء
داخل كل صنف أو بني هذه األصناف وبعضها ،وذلك من أجل استخدام أجهزة شحن عامة للبطاريات ،مع إيالء
اعتبار دقيق لتفادي التوحيد املعيق لالبتكار أو التخيل عن سالمة املنتج.
2-2-2

استخدام الطاقة
 .5يجب االستمرار يف بذل مزيد من الجهود لتصميم هواتف نقالة أكرث فعالية يف استهالك الطاقة ،خاصة عندما
تستمر الهواتف يف دعم وظائف أكرث .وينبغي االستمرار يف خفض استهالك الطاقة يف أجهزة التخاطب اليدوية
عند االستخدام الفعيل من خالل استخدام مكونات إلكرتونية ذات كفاءة أكرب وإدارة طاقة الربمجيات.
 .6وعىل الرغم من قيام بعض املصنعني بخفض استهالك الطاقة يف أجهزة شحن البطاريات نتيج ًة للسعي املتواصل
لتطبيق التكنولوجيات املتاحة األكرث فعالي ًة وكفاءةً ،إال أنه ينبغي خفض هذا االستهالك يف صناعة الهواتف النقالة
25
عن طريق إضافة تحسينات إضافية عىل التصميم .وتشمل الئحة املفوضية األوربية ذات الرقم 2009/278
أيضاً أجهزة شحن البطاريات ،من بني جملة أمور أخرى .ويجري تحقيق املزيد من الخفض يف استهالك الطاقة
من خالل برنامج إنرجي ستار ( )ENERGY STARومدونة سلوك املفوضية األوربية بشأن كفاءة إمدادات
الطاقة الخارجية  26التي ُوضعت باالشرتاك مع الجهات املصنعة ألجهزة الهاتف النقال .ويخضع هذان الربنامجان
الطوعيان حالياً للتنقيح لتحقيق املزيد من الخفض يف الطاقة االحتياطية وزيادة حدود كفاءة الطاقة إلمدادات الطاقة
الخارجية.
 .7ويتعني عىل جميع الجهات املصنعة ألجهزة الهاتف النقال أن تنضم ملدونة سلوك املفوضية األوربية بشأن كفاءة
إمدادات الطاقة الخارجية ،وأن تسعى لضامن التوافق الكامل بني حدود الطاقة ومواعيد التنفيذ التي حددتها مدونة
سلوك املفوضية األوربية وبرنامج إنرجي ستار بخصوص أجهزة شحن الهواتف النقالة ،وذلك لضامن وجود
متطلبات متسقة عىل املستوى العاملي.

3-2-2

تصميم الهواتف النقالة مع الوضع في االعتبار إعادة االستخدام ،واستعادة المواد وإعادة التدوير
 .8ينبغي أن يستمر املصنعون يف النظر يف إعادة االستخدام ،وإذا لزم األمر ،اإلصالح وإعادة التجديد يف عمليات
التصميم مبا ييرس االستخدام املتكرر بواسطة مستهلكني متعددين ومبا يسمح بعمر أطول كثريا ً قبل التخلص.
 .9ويجب أن تراعي تغيريات التصميم استعادة املواد وإعادة التدوير حيث ميكن أن يكون للتصميم تأثري كبري عىل
استعادة املواد وإعادة التدوير عند انتهاء العمر الفعال للهاتف النقال .وينبغي أن يراعي املصنعون أثناء مرحلة
التصميم قضايا زيادة إمكانية إعادة التدوير والحد من السمية.
 .10ويجب أن يعمل مصممو ومصنعو الهواتف النقالة تحديدا ً نحو تحقيق هدف استعادة األغلفة اللدائنية للهواتف النقالة
إلعادة تدويرها .كام أن القضاء عىل استخدام الطالءات يف التلوين واستبدالها بالصبغات داخل اللدائن يزيد من
تحسني اقتصاديات استعادة املواد وإعادة التدوير بالنسبة لألغلفة اللدائنية التي تم فصلها ألن األغلفة املحتوية
عىل صبغات مختلفة وليس طالءات ميكن خلطها واستعادتها باعتبارها لدن أسود وهو مادة عليها طلب كبري يف
السوق .وإضافة إىل ذلك ،يجب إيالء اعتبار للتوافق األكرب يف اختيار املواد خالل مرحلة التصميم بالنسبة لجميع
الهواتف النقالة وهو ما يسمح للقامئني بإعادة تدوير اللدائن باستبعاد خطوات الفرز الالزمة لتحقيق توافق بني
أنواع اللدائن.
 .11وقد تم تحديد الربيليوم ومثبطات اللهب املربومة باعتبارها من املواد املثرية للقلق أثناء معالجة الهواتف النقالة
املنتهية الصالحية .وينبغي أن ينظر املصنعون يف استبدال الربيليوم املستخدم يف سبائك النحاس ومثبطات اللهب
املربومة املوجودة يف اللدائن املستخدمة يف الهواتف النقالة بسبائك بديلة أخرى تكون متاحة أو مواد أخرى تؤدي
نفس الغرض.
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 .12إن األجزاء القابلة لالستخدام ثانية مثل خراطيش خلية الوقود والتي ستدخل يف مرحلة االستخدام قريباً يف الهواتف
النقالة ،ميكن تصميمها وتصنيعها الستخدام طويل جدا ً وعىل نطاق واسع ويجب وضع نظم الستعادتها وإعادة
استخدامها.
 .13يجب إيالء االعتبار الستخدام بطاقات املستهلك االختيارية املتوفرة يف أجهزة الهاتف النقال السليمة بيئياً ،ومن
27
ذلك عىل سبيل املثال البطاقة األملانية "."Der Blaue Engel
4-2-2

المواد الخطرة
 .14ينبغي أن يضع املصنعون يف اعتبارهم دامئاً االحتامل القوي لحدوث بعض املخاطر البيئية والبرشية عند إدارة
أو سوء إدارة هواتفهم النقالة عند نهاية عمرها .وإضافة إىل ذلك ،يوىص بقيام املصنعني ببحث جدوى استبدال
جميع املواد السامة مبواد غري خطرة.
 .15وينبغي اتصال املصنعني باملستخدمني والقامئني بإعادة التدوير وغريهم لتحديد هذه الظروف والتعرضات ومن ثم
تحديد األولويات بني هذه املواد الخطرة ،مع األخذ يف االعتبار تلك املواد الست – الرصاص ،الكادميوم ،الزئبق،
الكروم سدايس التكافؤ ،مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الربوم ،وإيثريات ثنايئ الفينيل متعدد الربوم – والتي تم حظرها
يف توجيه االتحاد األورويب ( )RoHSباستبدالها ،إن أمكن ،ببدائل تكون أكرث أماناً وتؤدي نفس الوظائف.
 .16يوىص بأنه يجب عىل جميع املصنعني إلزام جميع املوردين ،من خالل بنود ورشوط تعاقدية رصيحة ،باإلفصاح
عن املواد املستخدمة يف األجزاء الداخلية ويف املجموعات الفرعية وااللتزام باملواصفات التي يحددها املصنعون
بالنسبة ملواد محظورة أو مقيد استخدامها.

5-2-2

مفهوم دورة الحياة
 .17ينبغي أن يقوم املصنعون بتبني مفهوم دورة الحياة وتطبيقه يف مرحلة تصميم الهواتف النقالة؛ ولهذا بدون شك
أكرب النصيب يف إحداث خفض للتأثريات البيئية الضارة خالل فرتة عمر الهواتف النقالة.
 .18وينبغي أن يستمر صغار وكبار مصنعي الهواتف يف املشاركة يف األنشطة البحثية لتحسني فرص استعادة املواد
وإعادة التدوير بالنسبة للهواتف النقالة املنتهية الصالحية وتحسني األداء البيئي خالل فرتة عمر أطول.
 .19وقد حدد املصنعون ،عند تطبيق مفهوم دورة الحياة يف مرحلة تصميم املنتج ،عددا ً من فرص التحسني التي
تساعد يف إعادة التجديد ،واستعادة املواد وإعادة التدوير بالنسبة للهواتف النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية:
(أ) لتيسري تفكيك وفصل أداة التخاطب اليدوي يف الهواتف:
• التقليل ألدىن حد من عدد الخطوات الالزمة للفك
• التقليل إىل أدىن حد من استخدام مواد اللحام واملواد الالصقة
• الحد من أعداد وأنواع وسائل التثبيت مثل املشابك واملسامري
• التقليل إىل أدىن حد من أعداد األدوات الالزمة للفك
• استخدام أداة إطباق قابلة للفتح املتكرر تناسب أجزاء الربط اللدائنية
• استخدام تصميامت تيرس استخراج األجزاء القامئة بذاتها إلعادة استخدامها
• استخدام خامات متقدمة للفك الفعال
(ب) لتيسري إنتاج لدائن جديدة من خالل إعادة التدوير:
• العمل عىل أن تكون أنواع اللدائن املستخدمة يف الهاتف النقال محدودة
• عندما ال يكون هناك مفر من استخدام لدائن مختلفة ،تستخدم الرتكيبات التي تكون متوافقة بالنسبة الستعادة
املواد وإعادة التدوير
• وضع عالمة تعريفية عىل كل اللدائن بنوع اللدن
• تحايش الرتكيبات وطبقات الطالء غري القابلة إلعادة التدوير
• تحايش طبقات الطالء غري املتوافقة
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•
•
•
•
•

استخدام األلوان ومواد التشغيل النهايئ املصبوبة مع اللدائن ،بدالً من الطالءات
تحايش البطاقات التعريفية ذات الالصق واالستيكرز والرغاوي
استخدام بطاقات تعريفية وعالمات متييز مصنوعة من نفس املادة املستخدمة يف أماكن أخرى من املنتج
أو من مادة متوافقة معها
تحايش غرز املعادن يف األجزاء اللدائنية
القضاء عىل استخدام مثبطات اللهب املربومة

(ج) لتيسري استعادة املعادن:
• القضاء عىل أو الحد من استخدام املواد الخطرة
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 1-3موجز
 .54يتناول هذا الفصل نظم الجمع الخاصة بالهواتف النقالة املستعملة .وتقدم املبادئ التوجيهية الفعلية التي وضعها فريق
املرشوع  1-2املشورة والتوجيه بشأن نظم الجمع ،مبا يف ذلك تقييم ألفضل املامرسات الخاصة بنظم الجمع الحالية
للهواتف النقالة املستعملة .ويستعرض هذا الفصل نظم الجمع الناجحة والتي تقوم بفصل الهواتف التي ميكن إعادة
استخدامها (سواء بإصالحها أو إعادة تجديدها أو بدونهام) عن تلك التي تصلح فقط الستعادة املواد وإعادة التدوير.
ويحدد هذا الفصل أفضل املامرسات ،وخيارات التمويل املمكنة واملوارد اللوجيستية الالزمة إلنشاء نظم جمع وطنية
وإقليمية ودولية للهواتف النقالة املستعملة ،خاصة يف البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال.
 .55ومن املزمع أن يشجع هذا الجزء من وثيقة التوجيه البلدان عىل إنشاء نظم جمع تناسب حاجاتهم بصورة أفضل بحيث
يتم جمع معظم إن مل يكن كل الهواتف النقالة املستعملة وأن يتم تحويل الهواتف النقالة املنتهية الصالحية عن عمليات
التخلص النهايئ مثل مدافن النفايات البلدية .ويف حاالت عديدة ،تكون مدافن ومحارق النفايات غري مجهزة للتعامل مع
بعض املواد ذات الخطورة املحتملة يف الهواتف النقالة ،مام قد يؤدي إىل انطالق هذه املواد إىل البيئة عرب الرواسب
أو االنبعاثات الجوية.
 .56ويف النهاية ،فإن املبادئ التوجيهية الخاصة بجمع الهواتف النقالة املستعملة تقدم توجيهاً بشأن إدارة القضايا البيئية
وقضايا الصحة املهنية والسالمة خالل جمع وتخزين الهواتف النقالة املستعملة قبل دفعها لإلصالح أو إعادة التجديد
أو مرافق استعادة املواد وإعادة التدوير .كام يجب أن تكون هذه املعلومات مفيدة ملستخدمي الهواتف النقالة الذين
يجب تشجيعهم عىل التوجه بهواتفهم املستعملة إىل مراكز الجمع.

 2-3التوصيات
 .57وضع فريق املرشوع  1-2عددا ً من التوصيات التي تتناول نظم الجمع عىل النحو التايل:
 .1يجب أن يضع مستخدمو الهواتف النقالة يف اعتبارهم الكفاءة عند اتخاذ قرار بنبذ هاتف قديم من أجل اقتناء واحد
جديد.
 .2يجب أن يتحاىش املستخدمون وضع الهواتف النقالة املنتهية الصالحية يف نظم جمع النفايات البلدية مام يؤدي
إىل التخلص منها يف مدافن النفايات أو تدمريها .وميكن للمشغلني واملوزعني يف رشكات االتصاالت السلكية
والالسلكية أن يساهموا بصورة نسبية يف رفع وعي املستخدمني من خالل إبالغ العمالء وتثقيفهم بشأن اآلثار
البيئية املحتملة للمعدات وأيضاً لضامن اإلدارة املسؤولة ألجهزة الهاتف النقال الجديدة واملستعملة وملحقاتها
خالل فرتة عمرها.
 .3ونظرا ً ألن القيمة االقتصادية إلعادة االستخدام أو إعادة التدوير قد تنخفض رسيعاً ،لذا يجب تشجيع املستخدمني
عىل تحايش التخزين أو اإلنحاء جانباً للهواتف النقالة التي ال يحتاجونها عىل أن يقوموا بتسليمها رسيعاً إىل أحد
نظم الجمع .ومع ذلك ففي حالة ما ،إذا كان نظام الجمع غري متوافر أو نقطة الجمع غري متيرس الوصول إليها فهنا
يجب عىل املستخدم االحتفاظ بالهاتف النقال يف وضع التخزين حتى تتاح فرصة تالية لتسليمه إىل إحدى نقاط
الجمع.
 .4ويجب أن يكون لنظام جمع الهواتف النقالة املستعملة نقاط جمع يف مواقع يسهل وصول املستخدمني إليها بحيث
ميكنهم إحضار هواتفهم النقالة إىل نقاط الجمع تلك .وإضافة إىل ذلك يجب أن يكون نظام الجمع باملجان بالنسبة
للمستخدمني.
 .5ويجب أن يكون جمع الهواتف النقالة من خالل قنوات التوزيع الخاصة مبشغيل االتصاالت التليفونية أو باعة
التجزئة أو املصنعني ،أحد العنارص الرئيسية لنظام جمع فعال .كام يجب أن يوضع يف االعتبار أيضاً طرق
الجمع األخرى .يف حالة الجمع عن طريق الربيد ،ميكن أيضاً دفع مصاريف الربيد من جانب نظام الجمع ،خاصة
عندما يتم إرسال عدد كبري من الهواتف النقالة املستعملة يف طرد واحد .وستعمل أنظمة الجمع عىل نحو أكفأ إذا
أُد ِمجت يف شبكات جمع وتوزيع املنتجات املوجودة حالياً.
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 .6ويجب أن تكون نقاط الجمع هي الجزء األسايس لنظام الجمع الذي يجب أن يشمل أيضاً مرافق مناسبة ميكن فيها
إجراء عمليات التقييم و/أو الفحص ووضع البطاقات التعريفية لتحديد ما إذا كانت الهواتف النقالة املزمع توجيهها
إىل إعادة االستخدام تعمل بحالة جيدة وميكن إعادة استخدامها مبارشة أو تحتاج إىل إصالح أو إعادة تجديد أو
تحديث قبل إعادة استخدامها أم يتم إرسالها الستعادة املواد منها وإعادة تدويرها بصورة سليمة بيئياً.
 .7عموماً يجب أن تكون املسؤوليات اإلدارية لنقاط الجمع بسيطة ومحدودة النطاق ،بحيث تتعامل فقط مع عملية
الجمع ،بل من املمكن أن تشمل بعض قدرات إجراء تقييم مبديئ لتحديد ما إذا كان من املمكن إعادة استخدام
الهاتف النقال .ويجب أال تضطلع مرافق الجمع بأي أعامل فحص أو معالجة أخرى ،عىل أن ترتك املسؤوليات
األكرث صعوبة ملرافق إعادة التجديد أو غريها من املرافق األخرى مثل نقطة الجمع املركزية.
 .8وإضاف ًة إىل نقاط الجمع الخاصة باملستهلكني فإن من املهم النظر يف الجمع من قطاع اإلصالح الرسمي وغري
الرسمي للتأكد من عدم وصول أجزاء وخردة أجهزة الهاتف النقال إىل مدافن القاممة .وميكن االضطالع بربامج
الجمع هذه من خالل دفع مبالغ لكل كيلوغرام من الخردة التي يتم جمعها ،ومن املمكن إيجاد التمويل من خالل
السلع القابلة لالستعادة.
 .9واعتامدا ً عىل القدرات املتاحة يف بعض البلدان والترشيعات املعنية بإدارة أجهزة الهاتف املستعملة وملحقاتها
فإنه يوىص بالجمع املنفصل للهواتف النقالة املستعملة للحفاظ عىل خصائص العمل والقيمة االقتصادية إلعادة
بيع هذه الهواتف التي تم جمعها.
 .10واعتامدا ً عىل القدرات املتاحة يف بعض البلدان والترشيعات املعنية بإدارة أجهزة الهاتف املستعملة وملحقاتها
فإنه يجب أن يتم جمع الهواتف النقالة املستعملة بشكل منفصل عن األجهزة األخرى إذا كان سيتم شحنها من أجل
إعادة االستخدام ،مبا يف ذلك إعادة االستخدام بعد إعادة التجديد أو اإلصالح أو التحديث.
 .11يجب أن تكفل نقطة الجمع سالمة أجهزة الهاتف املجموعة .وعندما تجري نقطة الجمع تقييامً أولياً إلمكانية إعادة
االستخدام فإنه يتعني استخدام مواد التغليف املالمئة لفصل الهواتف النقالة املستعملة كل منها عن اآلخر عندما
تكون مخزنة أو أثناء نقلها لحاميتها من التآكل غري املربر وللحفاظ عىل مظهرها الخارجي وقدرتها التشغيلية
وقيمتها السوقية بالنسبة إلعادة االستخدام املحتمل .ويعتمد نوع مادة التغليف عىل الحيز املتاح يف نقطة البيع.
 .12وينبغي لنقاط الجمع تخزين الهواتف النقالة املستعملة بطريقة تتناسب مع إعادة االستخدام املحتمل املزمع وداخل
مبنى لتحايش األرضار املادية التي قد تلحق بالهواتف النقالة نتيجة لتعرضها لألمطار أو ظروف الطقس السيئة
األخرى.
 .13يجب أن تخزن الهواتف النقالة املستعملة بصورة آمنة يف كل نقطة من نقاط الجمع إىل أن يتم تجميع كمية كافية
لنقلها إىل نقطة جمع أخرى أو ملرفق من مرافق التقييم و/أو إعادة التجديد .وبالتايل يجب أن يكون هناك نظام منتظم
للجمع والنقل يأخذ جميع الهواتف النقالة التي تم جمعها من نقطة من نقاط الجمع إىل مرفق آخر للتقييم و/أو الفحص.
ويجب عند تحديد أوقات عمليات الجمع والنقل األخذ بعني االعتبار ( )1التكاليف التي تنطوي عليها الترشيعات املالية
والبيئية ( )2الخسارة الرسيعة املحتملة يف القيمة االقتصادية خالل التأخريات .ويجب أن يعمل نظام جمع أجهزة
الهاتف النقال املستعملة ،ما أمكن ،ضمن الجداول القامئة لنقل وجمع املنتجات الجديدة.
 .14ويجب ،بعد إجراء التقييم املبديئ ،تغليف الهواتف النقالة املستعملة املخصصة إلعادة االستخدام بطريقة تحمي
سالمتها.
 .15ويجب أن يتم ،ما أمكن ،جمع الهواتف النقالة املستعملة مع بطارياتها وأجهزة شحنها وملحقاتها .لكن يجب
مالحظة أن الهواتف والبطاريات وامللحقات األخرى قد تعاد بشكل مستقل يف بعض األسواق .ومن املفرتض أن
كل بطارية تحتفظ بقدر ما من الشحنة الكهربائية .وبالتايل فإن أي بطارية تكون خارج مكانها يف الهاتف تكون
مصدرا ً محتمالً لخطر الحريق .ومن ثم يجب عند أول نقطة من نقاط الجمع تحديد أي بطاريات منفصلة عن
مكانها وإدارتها بصورة جيدة .ويف حال نزع البطاريات ،يجب تغليفها بصورة متنع التالمس بني أطرافها لتحايش
حدوث دائرة قرص وبالتايل نشوب حريق .ويجب عدم إرسال البطاريات إال إىل املرافق املؤهلة تأهيالً خاصاً
إلعادة تدوير أو معالجة البطاريات الستعادة املواد ويجب حاميتها من التعرض إىل درجات الحرارة العالية جدا ً
أو املنخفضة جدا ً .ويجب توخي الحذر لضامن توافق نقل البطاريات مع جميع اللوائح السارية أو متطلبات النقل
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ومن ذلك لوائح اتحاد النقل الجوي الدويل املتعلقة مبناولة البطاريات املحتوية عىل الليثيوم والبطاريات املحتوية
عىل الليثيوم والحديد.
 .16يجب ،ما أمكن ،جمع الهواتف النقالة املستعملة مع أجهزة شحن البطاريات وامللحقات الخاصة بها حتى إذا كانت
هذه األشياء لن تستخدم ثانية .ويف الغالب تكون أجهزة شحن البطاريات فريدة من حيث استخدامها مع هواتف
معينة وبالتايل ال يجب إعادة استخدامها مع أنواع أخرى من الهواتف النقالة بسبب مخاطر التلف التي ميكن أن
تطول البطاريات أو الهواتف.
 .17يجب أن تتسم نظم جمع الهواتف النقالة املستعملة باملصداقية بصورة تكون قابلة عملياً ملراجعتها بشفافية .وقد
يتطلب ذلك االحتفاظ بسجل مكتوب لألعداد الفعلية للهواتف النقالة املستعملة التي تم تلقيها وتلك املخزنة يف
الوقت الراهن والتي تم شحنها .ويتم يف العادة الحصول عىل املعلومات املتعلقة بإعادة استخدام وإعادة تدوير
الهواتف النقالة املستعملة وملحقاتها وبالتخلص النهايئ منها ،مبارش ًة من رشكات إعادة التدوير والتجديد.
 .18ويف حني ينبغي بذل كل الجهود التي تضمن جمع الهواتف النقالة املستعملة بصورة منفصلة إلعادة استخدامها
عند الحد األقىص من الناحية العملية ،فإنه يف حال جمعها بكميات كبرية الستعادة املواد وإعادة التدوير قد يتم
تقديرها طبقاً للوزن اإلجاميل لكل شحنة.
 .19يجب إرسال الهواتف النقالة املستعملة إىل املرافق السليمة بيئياً فقط ،سواء من أجل التجميع التايل وإعادة التجديد
واإلصالح أو الستعادة املواد وإعادة التدوير.
 .20ينبغي أن تنظر الحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون يف اإلجراءات التي ميكن اتخاذها للنهوض بربامج الجمع
الناجحة .ومن املهم أن يؤدي جميع أصحاب املصلحة الدور املنوط بهم عىل صعيد معالجة مسألة الهواتف النقالة
املستعملة وملحقاتها.
 .21ينبغي أن تنظر السلطات املختصة يف الحاجة إىل رشوط ومتطلبات تشغيل تكون قابلة للتطبيق بصورة منفردة
عىل نظم جمع الهواتف النقالة املستعملة توازن بني أي مخاطر عىل الصحة البرشية والبيئة وأي احتياج مربر
لإلرشاف واملسؤولية.
 .22يجب أن يوضع يف االعتبار تقديم حوافز للمستخدمني للمشاركة يف أحد أنظمة جمع الهواتف النقالة املستعملة.
 .23يجب أن ينظر بائعو الهواتف املحمولة الجديدة يف تقديم الحوافز املناسبة لجمع الهواتف املحمولة املستعملة.
وميثل منح خصومات عىل رشاء الهواتف الجديدة ،وتوفري مكاملات مجانية ،وتوفري رسائل نصية مجانية ،بعضاً
من الحوافز التي ميكن النظر يف تقدميها عند الحاجة.
 .24يجب أن ينظر مصنعو ورشكات التشغيل وموزعو الهواتف النقالة يف إمكانية التشارك ،كجزء من املسؤولية
املمتدة للمنتج ،يف االلتزامات املادية و/أو املالية املحتملة الخاصة بجمع وإدارة الهواتف النقالة املستعملة.
ويعترب هذا األمر رضورياً بوجه خاص ويجب تنفيذه يف أرسع وقت ممكن يف البلدان التي تعاين من قصور يف
الترشيعات والبنية التحتية الخاصة بجمع الهواتف النقالة املستعملة.
 .25ينبغي ألي آلية مالية يتم إنشاؤها لحفظ وإدارة األموال املجمعة سواء كرسوم مدفوعة سلفاً ،أو كرسوم مقدمة
إلعادة التدوير ( ،)ARFأو كرسوم تدفع مقدماً للتخلص ( )ADFأو كتأمني يرد فيام بعد ،أن تتاح بشفافية لجميع
األشخاص املعنيني ،مبا يف ذلك الحكومات وجمهور العامة.
 .26يف حال تحصيل رسوم مبارشة ورصيحة من املشرتي األصيل للهاتف النقال وتم تصدير الهاتف النقال املستعمل
إلعادة استخدامه ،فإنه قد يكون من الرضوري أن يلحق جزء من هذه الرسوم بالهاتف النقال املستعمل يف بلد
االسترياد يخصص من أجل اإلدارة السليمة بيئياً لهذا الهاتف عند نهاية فرتة استخدامه.
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 4نقل الهواتف النقالة المستعملة والمنتهية الصالحية عبر الحدود
 1-4موجز
 .58يتناول هذا الفصل نقل الهواتف النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية التي تم جمعها عرب الحدود .فبمجرد جمع الهواتف
النقالة ،يجب تقييمها و/أو فحصها ووضع بطاقات تعريفية عليها تحدد ما إذا كانت مناسبة إلعادة االستخدام ،غالباً بعد
اإلصالح أو إعادة التجديد أو التحديث أو ما إذا كانت ستوجه الستعادة املواد وإعادة التدوير أو التخلص النهايئ.
 .59ويجب أن يكون هذا الجزء من وثيقة التوجيه معيناً للوكاالت التنظيمية والسلطات واملصنعني ومشغيل الشبكات
ومرافق اإلصالح وإعادة التجديد وإعادة التدوير وأي منظمة مشاركة:
• يف تصدير أو استرياد الهواتف النقالة املستعملة إلعادة استخدامها.
• يف نقل الهواتف النقالة املستعملة املالمئة إلعادة االستخدام ،غالباً بعد اإلصالح أو إعادة التجديد أو التحديث يف بلد
االسترياد.
• يف أي عمليات نقل عرب الحدود للهواتف النقالة املنتهية الصالحية املوجهة الستعادة املواد وإعادة التدوير أو
التخلص النهايئ.
 .60ويعتمد نوع إجراء النقل عرب الحدود املطبق عىل حالة الهواتف النقالة التي تم جمعها بعد تقييمها و/أو فحصها أو وضع
بطاقات تعريفية عليها .ويويص برضورة تنفيذ ضوابط النقل عرب الحدود الواردة يف اتفاقية بازل فيام يخص الهواتف
النقالة املنتهية الصالحية املخصصة الستعادة املواد منها وإعادة تدويرها (عمليات املرفق  4باء) أو التخلص النهايئ
(عمليات املرفق  4ألف) عندما تكون الهواتف النقالة املنتهية الصالحية محتوية عىل مواد املرفق  ،1إال إذا كان
باإلمكان إثبات أن هذه الهواتف النقالة املنتهية الصالحية غري خطرة باستخدام خصائص املرفق .3
 .61ولتحديد ما تشمله وما ال تشمله اتفاقية بازل فإن االتفاقية تعرف "النفايات" التي يتعني تضمينها يف املادة  1-2من
االتفاقية ،وتنص عىل أن النفايات هي املواد أو األشياء التي يتم التخلص منها أو يُعتَ َزم التخلص منها أو التي يُطلَب
التخلص منها مبوجب أحكام القانون الوطني .بعد ذلك تعرف االتفاقية عملية التخلص من خالل اإلشارة إىل مجموعة
من املرفقات التقنية .عالو ًة عىل ذلك يجوز لكل طرف أن يصنف ،من خالل ترشيعاته الوطنية ،مواد وأشياء إضافية
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كنفايات او نفايات خطرة.
 .62إذا قرر طرف واحد عىل األقل مشارك يف نقل الهواتف النقالة عرب الحدود 30،مبوجب املادة  1-2من اتفاقية بازل
أو مبوجب الترشيعات الوطنية ،تصنيف الهواتف النقالة املستعملة املخصصة لإلصالح أو التجديد يف البلد املستورد
كنفايات ،فإنه يتعني حينئذ استخدام إجراء تسلسل القرارات (انظر التذييل ( 4ب)) .وينطبق عىل هذه الحالة إجراء
التحكم مبوجب اتفاقية بازل إذا كانت هذه النفايات من الهواتف النقالة هي نفايات خطرة وفقاً لـ:
• املادة ( 1-1أ) والعنارص الواردة يف املرفق  ،1إال إذا كان باإلمكان إثبات أن هذه الهواتف النقالة املستعملة ليست
خطرة باستخدام خصائص املرفق الثالث.
• املادة ( 1-1ب) وتعترب نفايات خطرة مبوجب الترشيعات الوطنية يف أحد األطراف املشاركة.
 .63بيد أنه إذا مل يحدد أي طرف مشارك يف نقل الهواتف النقالة عرب الحدود ،مبوجب املادة  1-2من اتفاقية بازل ومبوجب
الترشيعات الوطنية ،أن الهواتف النقالة املستعملة املخصصة لإلصالح أو التجديد يف البلد املستورد ال تصنف
كنفايات 31،فإن إجراء التحكم مبوجب اتفاقية بازل ال ينطبق يف هذه الحالة .ويف هذه الظروف يتعني عىل البلدان
املشاركة النظر يف تطبيق إجراء اإلخطار االختياري (التذييل ( 4أ) أو تسلسل القرارات (التذييل ( 4ب)) ،وذلك
للتأكد من أن عمليات النقل هذه تخضع للرصد وأن البلد املستورد قد أُعطي الفرصة للرد (باملوافقة او االعرتاض أو
تحديد رشوط) فيام يتعلق بعمليات النقل هذه.
 .64وسيخضع كال اإلجراءين ،اإلخطار الطوعي وتسلسل القرار كام هو مبني يف التذييل ( 4أ) و( 4ب) عىل التوايل
ملزيد من االستعراض يف فرتات زمنية محددة من أجل التأكد من دعم هدف اإلدارة السليمة بيئياً وإلبراز املعرفة
والخربة املكتسبة ،مبا يف ذلك تلك املكتسبة من املرشوعات التجريبية املعروضة التابعة ملبادرة الرشاكة بشأن
الهواتف النقالة.
 .65أما النقل عرب الحدود للهواتف النقالة املجمعة التي تم فحصها ووسمها باعتبارها مناسبة إلعادة االستخدام دون عمليات
إصالح أو إعادة تجديد أو تحديث أخرى ،فإنه يقع خارج نطاق اتفاقية بازل وخارج نطاق هذه التوصيات .وميكن
شحن هذه الهواتف كمنتجات سلعية ،رشيطة أن يتم تأكيد وجهة إعادة االستخدام يف البلد املتلقي .أما إذا ُصنفت أجهزة
الهاتف النقال املستعملة العاملة هذه عىل أنها نفايات خطرة من جانب الدول املعنية أو تم بخالف ذلك فرض قيود
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عليها مبوجب القوانني الوطنية السارية ،ومن ذلك فرض حظر عىل استرياد مثل هذه السلع املستعملة من جانب الدول
املعنية ،فإنه يتعني عىل األطراف واملصدرين مراعاة هذه القيود السارية.

 2-4التوصيات
 .66وضع فريق املرشوع  1-2عددا ً من التوصيات التي تتناول نقل الهواتف النقالة املستعملة واملنتهية الصالحية عرب
الحدود ،عىل النحو التايل:
 .1يجب تقييم/فحص ووسم جميع الهواتف النقالة املستعملة التي يتم جمعها قبل أي نقل لها عرب الحدود.
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 .2ويجب عند فحص الهواتف النقالة أن يستخدم عىل األقل اختبار "الهواء" أو اختبار القدرة عىل االتصال بالشبكة
" "Pingواختبار سالمة املكونات باإلشارة الكهربائية (اختبار العروة الخلفية) واختبار الشاشة ولوحة املفاتيح
واختبار البطارية لتحديد إىل أي مدى تعترب هذه الهواتف مناسبة إلعادة االستخدام بعد إجراء اإلصالحات أو إعادة
التجديد أو التحديث أو بدون أي من هذه العمليات.
 .3والهواتف النقالة التي تم جمعها ولكن مل يتم تقييمها و/أو فحصها ووسمها عىل أنها مناسبة إلعادة االستخدام
تخضع التفاقية بازل إال إذا كان من املمكن إثبات أن هذه الهواتف النقالة املنتهية الصالحية غري خطرة باستخدام
خواص امللحقني األول والثالث.
 .4وتخضع الهواتف النقالة املنتهية الصالحية املوجهة الستعادة املواد وإعادة التدوير (امللحق الرابع باء) أو
للتخلص النهايئ (امللحق الرابع ألف) واملحتوية عىل مواد امللحق األول إلجراءات التحكم يف النقل عرب الحدود
خاصة اتفاقية بازل إال إذا كان من املمكن إثبات أن هذه الهواتف النقالة املنتهية الصالحية غري خطرة باستخدام
خواص امللحق الثالث.
 .5وإذا ُصنفت الهواتف النقالة املستعملة ،التي قُيمت ووجد أن من املمكن عىل األرجح إعادة استخدامها 33،رمبا بعد
إصالحها أو إعادة تجديدها أو تحديثها يف البلد املستورد ،كنفايات من جانب طرف واحد مشارك عىل األقل يف
النقل العابر للحدود ،فإنه يتعني يف هذه الحالة تطبيق تسلسل القرارات (التذييل ( 4ب)).
 .6أما إذا مل ت ُصنف الهواتف النقالة املستعملة ،املخصصة لإلصالح أو التجديد يف البلد املستورد ،كنفايات من جانب
أي طرف مشارك يف نقلها عرب الحدود ،فإنه يتعني عىل البلدان املشاركة النظر يف تطبيق إجراء اإلخطار االختياري
(التذييل ( 4أ)) أو إجراء تسلسل القرارات (التذييل ( 4ب)) ،وذلك للتأكد من أن عمليات النقل هذه تخضع للرصد وأن
البلد املستورد قد أُعطي الفرصة للرد (باملوافقة أو االعرتاض أو تحديد رشوط) فيام يتعلق بعمليات النقل هذه.
 .7تعترب الشحنات التالية خارج نطاق هذا اإلجراء وكذلك خارج نطاق اتفاقية بازل ،ما مل يتم تحديد أو اعتبار الهواتف النقالة
التي يجري نقلها عىل أنها نفايات خطرة مبوجب الفقرة ( 1ب) من املادة  1من االتفاقية أو ما مل تكن مقيدة مبوجب
القوانني الوطنية السارية بقيود من قبيل فرض حظر عىل استرياد مثل هذه السلع املستعملة من جانب الدول املعنية:
• الهواتف النقالة التي تم جمعها وفحصها ووسمها عىل أنها مناسبة إلعادة االستخدام بدون عمليات إصالح أو
إعادة تجديد أخرى.
• شحنات فرادى املستهلكني لهواتفهم النقالة الخاصة لإلصالح أو إعادة التجديد (مثالً ،طبقاً للضامن) واملقرر
إعادتها لهم ثانية.
• كميات معيبة من الهواتف النقالة معاد إرسالها إىل املنتج (مثالً ،طبقاً للضامن).
 .8يجب اتباع إجراءات اإلخطار خاصة اتفاقية بازل عندما يتم إعادة إرسال نفايات خطرة استخرجت من هواتف
نقالة مستعملة أو هالكة مستوردة إىل بلد التصدير األصيل أو إىل بلد ثالث .ويجب أن تتضمن هذه املستندات،
كلام أمكن ،إشارات مرجعية إىل املستندات األصلية لضامن التتبع الفعال.
 .9يف الحاالت التي ينبغي فيها إعادة إرسال نفايات خطرة إىل بلد التصدير األصيل أو إىل بلد ثالث ،يوىص بأن يحدد
يف العقد املربم بني املصدر واملستورد تفاصيل إعادة النفايات الخطرة ،تواريخ اإلعادة واملسؤوليات املالية.
 .10يجب أن تتبع جميع عمليات نقل الهواتف النقالة املستعملة و/أو املنتهية الصالحية عرب الحدود قواعد نقل مطبقة.
 .11ووفقاً للمبادئ التوجيهية ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة ،يجب عىل البلدان املستوردة اتخاذ تدابري إلنشاء بنية
أساسية مناسبة تضمن أن يتم جمع وإعادة تدوير الهواتف النقالة التي تصل إىل نهاية عمرها ،يف مرافق سليمة بيئياً
سواء كانت هذه املرافق تقع داخل أو خارج هذه البلدان.
— — 26

 5إعادة تجديد الهواتف النقالة المستعملة
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 .67يتناول هذا الفصل إعادة تجديد الهواتف النقالة املستعملة .ومن املزمع تشجيع الرشكات التي تقوم بإعادة التجديد
واإلصالح وإعادة تأهيل الهواتف النقالة املستعملة عىل تنفيذ مامرسات سليمة بيئياً تؤدي إىل حامية صحة اإلنسان
والبيئة .ومن املزمع أيضاً تيسري عملية يعاد بواسطتها إعادة إدخال الهواتف النقالة إىل السوق إلعادة استخدامها عىل
أن تلتزم هذه العملية مبعايري األداء التقني املطبقة والرشوط التنظيمية املطبقة.
 .68وتوضح املبادئ التوجيهية التي أعدها فريق املرشوع  1-1عملية إعادة تجديد الهواتف النقالة املستعملة عىل النحو
التايل :أي مرفق من مرافق إعادة التجديد يقوم بفك أو تغيري أي جزء من أجزاء الهاتف النقال (مكون داخيل ،أو
برمجيات ،أو من امللحقات) يكون مسؤوالً عن جودة هذا الجزء وكفاءة العاملة الخاصة باألنشطة التي تتم .وعند إدخال
أي تغيريات عىل الهاتف النقال ،يجب أن يتأكد القائم بإعادة التجديد من ضامن أن املنتج يفي بجميع الرشوط التنظيمية
ذات الصلة واملتعلقة بالسوق الذي سيتم فيه إعادة بيع املنتج ويكون مسؤوالً عن ذلك .ويشمل ذلك ضمن ما يشمل
معايري االتصاالت ،سالمة املنتج والتوافق اإللكرتومغناطييس ( ،)EMCوحدود التعرض (أي معدالت االمتصاص
املحددة ( ))SARومسؤولية املنتج .ويجب أن تدعم التوصيات املتعلقة بإعادة التجديد املبادرات العاملية من أجل
"سد الفجوة الرقمية" وبلوغ الهدف  18من الغاية اإلمنائية  8لأللفية" :أن يتم بالتعاون مع القطاع الخاص إتاحة فوائد
التكنولوجيات الجديدة ،خاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".

 1-5الموجز
 .69تقدم يف هذا الفصل معلومات عن كيفية تحقيق معايري مرتفعة إلعادة التجديد بحيث ميكن إعادة استخدام الهواتف النقالة
املستعملة وبالتايل زيادة عمرها .ومن املزمع تشجيع الرشكات التي تقوم بإعادة تجديد أو إصالح الهواتف النقالة عىل
تنفيذ مامرسات بصورة سليمة بيئياً تحمي صحة اإلنسان والبيئة ويف نفس الوقت تيرس العملية التي بواسطتها يلتزم
املنتج الذي سيتم إعادة إدخاله إىل السوق مبعايري األداء التقني املطبقة وكذلك الرشوط التنظيمية املطبقة.
 .70وتتناول املبادئ التوجيهية الخاصة بإعادة تجديد الهواتف النقالة املستعملة وهذا الفصل قضايا مثل مناولة املنتج،
والتقييم وإعادة التجديد (التخزين ،تنظيف الهواتف النقالة املستعملة ،الفك ،اللحام ،إعادة الرتكيب ،استخدام الربمجيات
املرصح بها ،االمتثال لرشوط االسترياد)؛ مناولة وإدارة األجزاء واملواد املستخرجة من الهواتف النقالة؛ التدابري
اإلدارية والحفاظ عىل السجالت ،خطط للوفاء بأهداف اإلدارة السليمة بيئياً؛ تراخيص إدارة النفايات الوثيقة الصلة،
الرتاخيص أو أي تصاريح أخرى مطلوبة طبقاً للسلطات التنظيمية؛ تدريب العاملني؛ عمليات التفتيش والرصد؛
وتوجيه من أجل إعادة تسويق الهواتف النقالة املجددة (االمتثال للمعايري التشغيلية ،رشوط وضع البطاقات التعريفية
ورشوط االسترياد).
 .71ويجب أن تساعد املعلومات أيضاً األفراد والرشكات والوكاالت املشاركة يف برامج الجمع ويف نقل الهواتف النقالة
املستعملة واملجددة واملستهلكني الذين يستخدمون الهواتف النقالة املجددة .ويف الختام ،يجب أيضاً أن تجد أي منظمة
تشارك يف بيع أو رشاء هواتف نقالة إلعادة استخدامها ما يفيدها يف هذه املعلومات.

 2-5التوصيات
 .72وضع فريق املرشوع  1-1عددا ً من التوصيات التي تتناول إعادة تجديد الهواتف النقالة املستعملة ،وهي عىل النحو
التايل:
1-2-5

مناولة المنتج وإعادة تجديده
 .1يجب أن تتخذ مرافق إعادة تجديد الهواتف النقالة املستعملة خطوات لتحديد وفرز الهواتف النقالة املستعملة التي
سيعاد تجديدها عن تلك التي ينبغي إعادة تدويرها الستعادة املواد منها بسبب تلفها أو بالها أو قدمها أو ضعف
أدائها.
 .2يتعني عىل مرافق تجديد الهواتف النقالة الحرص عىل عدم ترسيب البيانات املخزنة يف الهواتف النقالة املستعملة
التي تتسلمها ،بل يجب عىل هذه املرافق السعي إلزالة هذه البيانات وتدمريها.
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 .3يجب إيالء عناية لضامن أن إطالة عمر الهاتف النقال ال تؤدي إىل أن يتجاوز املنتج العمر املتوقع لبعض
مكوناته .وهذه املشكلة ليست مقصورة عىل الهواتف النقالة.
 .4يتعني تقييم الهواتف النقالة املستعملة لتحديد مدى مالءمتها لالستخدام من جديد بعد اإلصالح والتجديد أو بدونهام.
وكحد أدىن ،يجب أن يضمن هذا التقييم:
(أ) اختبار الرنين :وذلك من خالل االتصال عىل رقم معني (يختلف هذا الرقم من بلد آلخر ومن شبكة ألخرى)
للتأكد من توفر الخدمة ومام إذا كانت أداة التخاطب اليدوي تعمل أم ال.
(ب)اختبار الرد :من خالل النفخ أو التحدث يف أداة التخاطب اليدوي أثناء تلقي املكاملة لتحديد ما إذا كان
امليكروفون ومكرب الصوت يعمالن أم ال.
(ج)اختبار الشاشة ولوحة المفاتيح :من خالل تشغيل أداة التخاطب اليدوي والضغط عىل كل مفتاح للتأكد مام
إذا كان العرض السائيل البلوري واملفاتيح تعمل أم ال.
(د) اختبار البطارية :اختبار البطارية باستخدام الفولتميرت للتأكد مام إذا كانت البطارية تعمل أم ال.
 .5يجب عىل كل من يقومون بتجديد الهواتف النقالة املستعملة التقيد ببيع أو نقل الهواتف التي جرى اختبار
صالحيتها فقط ،ما مل يكن هؤالء بائعني مرخصاً لهم ويقومون بإعادة التدوير أو مراكز إصالح خارجية.
 .6يتعني عىل رشكات إعادة التجديد استخدام مواد ميكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو مواد قابلة للتحلل
البيولوجي كوسط لتخزين وتغليف الهواتف النقالة املستعملة ،والتشجيع عىل مواصلة استخدام هذه املواد.
 .7يجب أن تقوم مرافق إعادة التجديد بتخزين ومناولة الهواتف النقالة املستعملة قبل إعادة تجديدها بصورة تحمي
الهواتف وتقلل من إمكانية حدوث إطالقات ملواد سامة نحو البيئة أو إصابات للعاملني.
 .8وعموماً ،يجب فقط استخدام املحاليل غري الخطرة لتنظيف الهواتف النقالة .وإن مل تكن كذلك ،يجب عىل القامئني
بإعادة التجديد استخدام محاليل التنظيف بصورة سليمة بيئياً وفعالة وآمنة .ويجب دامئاً التقيد بالقوانني واللوائح
املحلية السارية.
 .9عند فك الهواتف النقالة أو مكوناتها ،يجب أن يضمن مرفق إعادة التجديد استخدام األدوات املناسبة ،كلام أمكن،
من أجل تحايش الرضر.
 .10يجب أيضاً توخي العناية للمحافظة عىل القيمة االقتصادية للمكون أو املادة إىل أقىص مدى ممكن ولحامية
العاملني والبيئة.
 .11ينبغي أن تضمن مرافق إعادة التجديد أن اللحام املستخدم خالل عملية إعادة التجديد متوافق مع اللحام األصيل
املستخدم داخل الهاتف ومتوافق مع أي قيود عىل املواد يف سوق البيع .ويجب أن تتسم نقاط اللحام بنفس الرشوط
والجودة املوجودة يف املنتج األصيل .ويجب أن تلتزم جميع أنشطة اللحام بشدة برشوط الصحة والسالمة
املهنيتني للتقليل إىل أدىن حد من تعرض العامل لألبخرة والغبار.
 .12يجب االقتصار عىل استخدام قطع الغيار األصلية املحددة املنتجة لدى الجهة املصنعة أو القطع األصلية املجددة.
ويتعني عدم استخدام قطع الغيار غري األصلية ألغراض السالمة أو يف وظائف النظام املهمة .ويجب جلب قطع
الغيار من موردين لديهم نظم إدارة جودة معتمدة من جانب طرف ثالث مستقل ،كام أن هذه القطع يجب أن تخضع
للفحص للتأكد من عملها ولضامن جودتها ومستوى أدائها .ويجب تطبيق عمليات تصحيحية لضامن اإلدارة الفعالة
للمسائل املتعلقة بالجودة.
 .13يجب أن تضمن مرافق إعادة التجديد أن األجزاء املستخدمة يف إعادة تجديد الهواتف النقالة ،مبا يف ذلك األجهزة
الكهربائية ،األغلفة واألغطية من نوع وتصميم يتيح للهواتف النقالة االلتزام بالخواص التشغيلية املقننة املحددة
من جانب املصنع األصيل للجهاز.
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 .14ويجب أن يكون للهوائيات البديلة نفس رقم العينة مثل الجهاز األصيل ويجب أال تغري من الخصائص التشغيلية
للهاتف (مبا يف ذلك معدل االمتصاص املحدد) عىل النحو املحدد من جانب املصنع األصيل للجهاز.
 .15يجب أن تتضمن البطاريات البديلة نفس الدائرة الكهربائية والعزل الخاصني باألمان املوجودين بالجهاز األصيل.
ويجب أن متكِّن جميع البطاريات البديلة جهاز الهاتف النقال من الوفاء بخصائص التشغيل املعتمدة (مبا يف ذلك
معدل االمتصاص املحدد) التي حددتها الجهة األصلية املصنعة ،مع رضورة متتع هذه البطاريات بالقدرة عىل
35
االحتفاظ بشحنة مالمئة.
 .16ووفقاً للوائح الشحن املالمئة الخاصة بالنفايات فإن أي بطارية تُ َرد بسبب عدم اجتيازها لعملية الفحص يجب أن
توضع يف حاوية مخصوصة لنقل هذه البطاريات عىل نحو جيد إىل مرفق إلعادة التدوير.
 .17يجب إدارة البطاريات املنتهية الصالحية وأي دوائر كهربائية مطبوعة مرتبطة بها أو أي مجموعات إلكرتونية
تحتوي عىل مواد الحمة رصاصية ،بصورة سليمة بيئياً وطبقاً التفاقية بازل ،إذا كانت مخصصة للنقل العابر
للحدود.
 .18يجب أن تتضمن شواحن البطاريات البديلة نفس الدوائر الكهربائية والعزل والرتشيح املوجود باألجهزة األصلية.
 .19يجب أال يتم تجاوز الحد األقىص ملستوى الطاقة ألي وحدة انفصالية من جراء إعادة التجديد .وعاد ًة ما تحدد املعايري
التقنية للهواتف النقالة حدا ً أقىص ملستوى الطاقة والحيود املسموح به الذي يزيد أو يقل عن هذه القيمة االسمية.
 .20يجب أال تضيف املرافق أو ت ُحدث الربمجيات الخاصة بالهواتف النقالة املجددة بحيث تغري من الخصائص
التشغيلية املقننة املحددة من جانب املصنع األصيل للجهاز ألن ذلك قد يؤثر عىل التزام الهاتف مبعايري التداخل
أو بالنسبة للتعرض البرشي إلرساالت الرتدد الراديوية.
 .21عندما يقوم القامئون بالتجديد بتصدير الهواتف النقالة املجددة إىل بلدان أخرى ،يجب توخي العناية لضامن
االمتثال التفاقية بازل ،وملقررات مؤمتر أطرافها (بالنسبة لألطراف يف اتفاقية بازل)؛ ولجميع الترشيعات
املطبقة التي تحكم واردات املنتجات ،واملعايري التقنية ورشوط الوسم والصحة والسالمة.
 .22يجب أن يتم تغليف ومناولة الهواتف النقالة املستعملة املقرر إعادة بيعها يف أسواق أجنبية بصورة تتفق مع إعادة
االستخدام املتوقع.
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إدارة األجزاء والخامات التي تم إزالتها من الهواتف النقالة المستعملة
 .23يجب أن تضمن مرافق إعادة التجديد أن املكونات وغريها من الخامات التي يتم إزالتها من الهواتف النقالة املقرر
إعادة استخدامها يتم مناولتها بصورة تحفظ قيمتها االقتصادية.
 .24ويجب أن يتم إدارة أجزاء وخامات الهواتف النقالة غري املناسبة إلعادة االستخدام يف املوقع بطريقة تحفظ من
قيمتها من أجل استعادة املواد والطاقة.
 .25يف حالة الخامات التي ميكن استخدامها فقط ألغراض استعادة املواد وإعادة التدوير ،يجب أن تقوم املرافق
مبناولة الخامات يف موقع يضمن حامية العامل والبيئة.
 .26يجب تشجيع مرافق إعادة التجديد عىل تدنية دفن مكونات وخامات الهواتف النقالة املستعملة وتتخذ الرتتيبات
الخاصة بعمليات استعادة املواد وإعادة التدوير املالمئة كلام أمكن ذلك عملياً.
 .27األصناف التي يتم إزالتها من الهواتف النقالة املستعملة والتي قد تشتمل عىل بطاريات ،أجزاء إلكرتونية ،دوائر
كهربائية وغريها من األصناف التي يتم إزالتها أثناء إعادة التجميع ،يجب إدارتها بصورة سليمة بيئياً وطبقاً ألي
رشوط مطبقة التفاقية بازل عندما يتقرر نقلها عرب الحدود.
 .28ينبغي أن تراعي مرافق إعادة التجديد وثائق التوجيه خاصة اتفاقية بازل بشأن عمليات النقل عرب الحدود للنفايات الخطرة
املوجهة لعمليات استعادة وبشأن إعداد مبادئ توجيهية تقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة التفاقية بازل.
 .29ينبغي أن تقوم مرافق إعادة التجديد مبناولة الخامات املتخلفة يف املوقع بصورة تحول دون إطالق إطالقات إىل
البيئة وتضمن نقلها بصورة آمنة ملرفق مالئم.
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 .30يجب أن تقوم املرافق أوالً بتمييز مخلفات عملياتها من خالل الفحص أو أن يكون لديها معرفة بالخامات والعمليات
املستخدمة باملرفق.
 .31إذا كانت املخلفات سيتم التخلص منها ،يجب أن تتأكد مرافق إعادة التجديد من أنها ستوجه إىل مرفق دفن أو حرق
يكون مناسباً لهذه املخلفات الخاصة وأن يكون مخوالً من جانب املنظمني وثيقي الصلة ومصاناً بصورة جيدة
ويعمل بكفاءة.
 .32كام يجب أن تراعي مرافق إعادة التجديد املبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل الخاصة بتحديد النفايات اللدائنية
وإدارتها بصورة سليمة بيئياً والخاص بالتخلص منها واملبادئ التوجيهية التقنية بشأن مدافن النفايات املجهزة
تجهيزا ً هندسياً خاصاً ( )D5ومرشوع املبادئ التوجيهية التقنية إلعادة تدوير/استخالص املعادن ومركباتها
( .)R4وميكن الحصول عىل هذه املبادئ التوجيهية من أمانة اتفاقية بازل.
 .33ويف حالة النقل املحيل ،يجب أن تضمن مرافق إعادة التجديد أن جميع الهواتف النقالة ومكوناتها (مثل البطاريات)
واملخلفات املوجهة الستعادة املواد وإعادة التدوير يتم تجهيزها للشحن ويتم نقلها بصورة آمنة ومؤمنة تلتزم
بلوائح البلد و/أو اإلقليم املطبقة بخصوص نقل املواد الخطرة و/أو البضائع الخطرة.
 .34يف حالة النقل عرب الحدود ،يجب أن تضمن مرافق إعادة التجديد أن جميع الهواتف النقالة ومكوناتها (مثل
البطاريات) واملخلفات املوجهة الستعادة املواد يتم تجهيزها للشحن ويتم نقلها مع االمتثال الكامل التفاقية بازل.
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التدابير اإلدارية وتدريب العاملين
 .35يجب أن تحتفظ مرافق إعادة التجديد بسجالت لجميع الهواتف النقالة املستلمة والتخلص منها.
 .36يجب الحفاظ عىل السجالت لفرتة تتفق مع اللوائح واملامرسات الوطنية واملحلية ذات الصلة.
 .37يجب أن يكون لدى مرافق إعادة التجديد نظم قامئة لتحديد األهداف الخاصة باإلدارة السليمة بيئياً ووضع خطط
للوفاء بهذه األهداف وتنفيذ هذه الخطط ورصد التقدم املحرز نحو تحقيق هذه األهداف.
 .38يتعني عىل جميع رشكات إعادة التجديد املعتمدة أن تطبق سياسة لإلدارة السليمة بيئياً وأن تكون حاصلة عىل
شهادة املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ( ،)ISO-14001أو تطبق برنامج مراجعة اإلدارة اإليكولوجية أو أن
تكون حاصلة عىل أي تصديق مامثل ،ويشمل ذلك الرشكات املصممة خصيصاً لظروف فردية ،مثل قطاعات
صناعية أو رشكات محددة.
 .39يجب أن تضمن مرافق إعادة التجديد أن جميع العاملني فيها ملمون إملاماً كامالً باإلجراءات السليمة لتنفيذ
مسؤولياتهم أثناء أوقات التشغيل العادي للمرفق وخالل حاالت الطوارئ.
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عمليات التفتيش والرصد
 .40يجب أن يكون لدى مرافق إعادة التجديد التي تتعامل مع منتجات ميكن أن تشكل خطورة عىل صحة وسالمة
عامليها أو عىل البيئة عمليات أو وثائق أو ما إىل ذلك ،لضامن أن هذه املنتجات يجري تفتيشها ورصدها بانتظام
عىل نحو ما تفرضه السلطات التنظيمية لبلدانهم.
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االمتثال للشروط التنظيمية والتشغيلية وشروط االستيراد/التصدير
 .41يجب أن يكون لدى مرافق إعادة التجديد التي تتعامل مع منتجات ومواد معرفة يف بلدانهم عىل أنها "نفايات" جميع
التصاريح والرتاخيص ذات الصلة الخاصة بإدارة النفايات أو أي تصاريح يشرتط الحصول عليها طبقاً للسلطات
التنظيمية لبلدانهم.
 .42يجب أن تكون مرافق إعادة التجديد عىل التزام باللوائح املحلية والتصاريح املطبقة أو أي تصاريح أخرى تتعلق
بالبيئة أو الصحة والسالمة البرشية.
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 .43يتعني عىل مرافق إعادة التجديد إجراء تقييامت عىل فرتات منتظمة لتحديد أذونات محلية سارية وتحديد كيفية
انطباق هذه املتطلبات عىل املرفق.
 .44عندما يقوم القامئون بإعادة التجديد أو أي أطراف أخرى بتصدير هواتف نقالة مجددة ،يجب توخي العناية لضامن
االمتثال لجميع القوانني املطبقة التي تحكم االتجار يف املنتج.
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توجيه من أجل إعادة تسويق الهواتف النقالة/نواتجها المجددة
 .45يجب عىل أي منظمة تقوم بإعادة تسويق الهواتف النقالة املستعملة أن تضمن أن هذه الهواتف مستمرة يف الوفاء
بجميع املعايري والرشوط الصناعية والحكومية املطبقة ،مبا يف ذلك الخصائص التشغيلية املقننة للمنتج األصيل.
 .46يجب عىل القامئني بإعادة التجديد أو أي أطراف أخرى تقوم بإعادة تأهيل وإصالح الهواتف النقالة ضامن أن
مامرساتهم تتفق مع الترشيعات املطبقة بشأن االتصاالت وغريها من الترشيعات .وقد يكون الوسم أحد الرشوط
وميكن أن يكون هذا الوسم عىل الهاتف النقال ذاته أو عىل غالف املنتج عىل النحو الذي تحدده اللوائح املطبقة
املذكورة آنفاً.
 .47يجب عىل أي طرف يقوم بإعادة تجديد أو إعادة تسويق جهاز نقال أن يخطر املشرتي التايل بأن املنتج مستعمل
و/أو مجدد ويقدم معلومات االتصال الالزمة الستخدامها يف حالة فشل املنتج .ويجب مالحظة أنه قد تكون هناك
رشوط خاصة بالوسم تفرضها لوائح االتصاالت أو اللوائح األخرى بشأن هذه األجهزة املجددة.
 .48يف حالة شحن أي أجهزة هاتف نقال مل يتم تجديدها عرب الحدود فإنه يتعني يف هذه الحالة اتباع املبادئ التوجيهية
املتعلقة بالنقل العابر للحدود للهواتف النقالة املجموعة.
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 .73يقدم هذا الفصل توجيهاً بشأن أفضل املامرسات الستعادة املواد وإعادة تدوير الهواتف النقالة املنتهية الصالحية
بصورة سليمة بيئياً .ومن املفرتض أن يكون عزل تلك الهواتف املقرر إعادة استخدامها أو إعادة تجديدها قد تم
بالفعل .وال يشمل الفصل إعادة استخدام وإعادة تجديد (املرشوع  )1-1وجمع ونقل الهواتف النقالة املنتهية الصالحية
(املرشوع  ،)1-2نظرا ً ألن أفرقة املشاريع األخرى التابعة ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة تتعامل مع هذه
املجاالت التي تم تناولها يف أفرع أخرى من وثيقة التوجيه هذه .بيد أن الجمع الفعال للهواتف النقالة املستعملة هو
أمر موىص به بشدة بوصفه خطوة أوىل رضورية عىل صعيد استعادة املواد .فالهواتف النقالة التي ال تجمع – وهذه
هي حال غالبية هذه الهواتف  -ال ميكن أن تكون مصدرا ً الستعادة املواد ،ولذلك فإن هذا الفرع مبني عىل افرتاض
أن الجمع املنفصل للهواتف النقالة املستعملة وفرزها من أجل إعادة استخدامها أو تجديدها ،قد تم بالفعل.
 .74ويتناول الفصل إعادة تدوير جميع مكونات الهواتف النقالة التي تشمل أداة التخاطب اليدوي والتي غالباً ما تكون
مجرد غالف (عادة من اللدائن) ،الشاشة ،لوحة املفاتيح ،الهوايئ ،لوحة التوصيل املطبوعة وامليكروفون والسامعة؛
البطارية؛ شاحن البطارية وامللحقات األخرى مثل غالف الحفظ وسامعات األذن وأسالك التوصيل.
 .75كام يناقش هذا الفصل مدى كفاية البنية األساسية الحالية الخاصة باستعادة املواد وإعادة التدوير ومدى توافر قدرات
مناولة األعداد املتزايدة من الهواتف النقالة التي ستصبح متقادمة ويتم توجيهها إىل مرافق استعادة املواد وإعادة
التدوير بدالً من مدافن أو محارق النفايات أو بعض أشكال التخلص النهايئ األخرى.
 .76وأخريا ً ،يتضمن هذا الفصل توصيات للسلطات الوطنية تتعلق بربامج وسياسات ميكن تنفيذها لضامن أن تتم عمليات
استعادة املواد وإعادة التدوير بصورة سليمة بيئياً وفعالة اقتصادياً يف نفس الوقت.

 1-6الموجز
 .77يوضح هذا الفصل أيضاً التعرض للمواد مثار القلق واملخاطر عىل الصحة البرشية وعىل البيئة ويؤكد عىل أنه من
الرضوري إيالء عناية خاصة ملنع تعرض العاملني وجمهور العامة للمواد مثار القلق أثناء عمليات استعادة املواد
وإعادة التدوير والتي تتضمن توليد غبار وأبخرة .وميكن تولد الغبار أثناء تقطيع الهواتف النقالة ،وأثناء املناولة التي
تعقب التقطيع لنواتج أجهزة التقطيع وأثناء مناولة ومعالجة خبث املصاهر .وميكن تولد األبخرة أثناء عمليات أخذ
عينات املعادن وصهرها وكذلك أثناء خطوات معينة يف عملية استعادة اللدائن وإعادة تدويرها مثل خطوة تحويلها
إىل حبيبات .وهناك تعرض مثري للقلق من عدد من املواد :الربيليوم يف الغبار واألبخرة ،والديوكسينات والفيورانات
املتولدة من جراء حرق اللدائن .ويرد بالتذييل الثالث التعرضات املحتملة ملواد مثرية للقلق عند إدارة الهواتف النقالة
املنتهية الصالحية .وهذا األمر له داللة خاصة طاملا ينتج عن عمليات استعادة املواد وإعادة التدوير للهواتف النقالة
مثل الصهر ،بعض املخلفات التي تحتاج إىل التخلص منها.
 .78وتركز عمليات معالجة وإعادة تدوير أداة التخاطب اليدوي يف الهواتف النقالة عىل استعادة املعادن .ويرد يف التذييل 5
شكل بياين يبني عملية تبدأ من جمع الهواتف النقالة حتى استعادة املعادن النفيسة وغريها من املعادن .وعادة تتضمن
العملية استعادة النحاس واملعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والباالديوم ألنها عالية القيمة إىل حد كبري .وينتج عن
بعض عمليات استعادة املواد وإعادة التدوير أيضاً استعادة مواد مثل الصلب واألملونيوم واملاغنيسيوم والقصدير
والكوبالت والرصاص واللدائن .أما البطاريات التي من املفرتض خلعها من أداة التخاطب اليدوي يف الهواتف النقالة
خالل املراحل املبكرة يف أي عملية من عمليات استعادة املواد وإعادة التدوير السليمة بيئياً ،ميكن إعادة تدويرها
بطريقة آمنة الستعادة الحديد واألملونيوم والنحاس والنيكل والكوبالت والكادميوم ويتوقف ذلك عىل نوع البطارية
وعىل عمليات استعادة خاصة .وهناك خطوة رضورية يف عملية استعادة املواد وإعادة التدوير بالنسبة للهواتف
النقالة ،أال وهي الفصل اليدوي للبطاريات من أجل تدنية التلوث مبود أخرى أثناء مراحل استعادة املواد وإعادة
التدوير التالية وكذلك لتعظيم استخالص املواد املوجودة يف البطاريات .وميكن أيضاً استخدام الفصل اليدوي لفصل
بعض امللحقات من أداة التخاطب اليدوي يف الهواتف النقالة ويف بعض الحاالت ميكن فصل األجزاء اللدائنية إلعادة
تدويرها .وميكن استعادة بعض املكونات الحتامل إعادة استخدامها ،بيد أن تفكيك األجهزة الصغرية الحجم يحتاج لعمل
مكثف للغاية .أما الفصل امليكانييك ،مبا يف ذلك التقطيع ،والطحن وعمليات خفض الحجم املتبعة بواسطة تقانات
الفصل املختلفة ،فيمكن أيضاً استخدامه .ومع ذلك ،فإذا كان سيتم استخدام الوسائل امليكانيكية ،فإنه يجب فقط استخدام
األجهزة التي تقوم مبعالجة الخردة اإللكرتونية بحيث يتم تدنية الفاقد يف املعادن الثمينة وكذلك تدنية انبعاث الغبار.
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 .79وال يتم القيام يف الوقت الراهن باستعادة اللدائن من الهواتف النقالة عىل مدى واسع بالنسبة لعملية استعادة املواد
وإعادة التدوير (حيث أنه يتعارض مع استعادة الطاقة) وذلك للنقص يف التقانات الصالحة لفصل أجزاء لدائنية ذات
جودة تسويقية عالية .ومع ذلك ،هناك بحوث مستمرة بشأن إعادة تدوير اللدائن من النفايات اإللكرتونية قد تجعل من
هذا الخيار صالحاً تقنياً ومجدياً اقتصادياً يف املستقبل .وإلعادة تدوير اللدائن ،حيث أن هناك معارضة الستخدامها يف
استعادة الطاقة ،فإن األمر يتطلب إما عملية تحتاج إىل عاملة كثيفة للتفكيك والفرز للحصول عىل أجزاء نظيفة من
اللدائن ،أو استخدام الفصل امليكانييك الذي قد ينجم عنه أجزاء لدائنية ملوثة باملعادن .وبناء عىل ذلك ،فإنه من املهم
النهوض باستنباط تقانات للمعالجة املسبقة للمساعدة عىل تحقيق فعالية أكرب بالنسبة لهذه الخطوة.
 .80إن الهواتف النقالة سواء كانت بصورتها الكاملة (فيام عدا البطارية) أو بعد الفصل اليدوي أو امليكانييك ملكوناتها
أو موادها ،ميكن معالجتها يف مصاهر متخصصة حيث ميكن استعادة النحاس واملعادن الثمينة مثل الذهب والفضة
والباالديوم وغريها من املعادن .إن الصهر املبارش للهواتف النقالة املنتهية الصالحية يتيح استعادة املعادن مثل
النحاس واملعادن الثمينة ومعظم املعادن األخرى (فيام عدا الحديد واملاغنيسيوم واألملونيوم) ،وميكن استخدام اللدائن
كمصدر للحرارة وكذلك كعامل توهني.
 .81يحتاج صهر الهواتف النقالة املستعملة ملعدات خاصة وال متلك غالبية املصاهر نظم مكافحة التلوث الرضورية
الخاصة بعمليات استعادة املواد وإعادة التدوير السليمة بيئياً للخردة اإللكرتونية .وتحتوي الخردة اإللكرتونية ،مبا فيها
الهواتف النقالة عىل لدائن وهالوجينات (الكلور والربوم) التي ميكن أن يؤدي حرقها إىل تكون ديوكسينات وفيورانات
وهي مواد شديدة السمية ومرسطنة .ومع ذلك ،فإنه ميكن مع عمليات الصهر الجيدة ومعدات مكافحة التلوث ،وضع
ضوابط تضمن أن تكون عمليات استعادة املعادن من الهواتف النقالة سليمة بيئياً.
 .82وعىل الرغم من أن اإلدارة السليمة بيئياً للهواتف
واملعادن النفيسة ،فإن األمر ال يحتاج إىل استعادة كل
مكلفة ،لذا فإنه حتى بالنسبة للكميات الكبرية فإنها ال
تكون كبرية من الجانب االقتصادي .وتتزايد بحوث
لعملية االستعادة.

النقالة املنتهية الصالحية تتضمن
املواد .وحيث أن الهواتف النقالة
تحتوي عىل الكثري من املواد التي
الفعالية اإليكولوجية التي تبحث

استعادة املواد ،خاصة النحاس
صغرية الحجم وعملية تفكيكها
ميكن استعادتها بكفاءة بكميات
يف األبعاد البيئية واالقتصادية

 .83كام يجب أن تعمل مرافق املعالجة املسبقة واستعادة املواد وإعادة التدوير يف نطاق إطار تنظيمي يخلق توازناً بني
الحاجة إىل اإلدارة السليمة بيئياً والحاجة إىل الفعالية االقتصادية .لذا ،فإنه يجب عىل األطراف أن تضع يف اعتبارها
عند إنشاء البنية األساسية التنظيمية املناسبة ملرافق املعالجة املسبقة واستعادة املواد وإعادة تدوير الهواتف النقالة
حجم املنشأة ،نوع وجودة املواد الخردة وكذلك طبيعة العملية .ومن املعروف أن البلدان النامية وكذلك البلدان التي
متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال تواجه التحديات األكرب يف بناء البنية األساسية الحكومية والصناعية املطلوبة لتحقيق
اإلدارة السليمة بيئياً للهواتف النقالة املنتهية الصالحية.
 .84يجب أن يكون لدى جميع مرافق املعالجة املسبقة واستعادة املواد وإعادة تدوير الهواتف النقالة نظام إدارة بيئية
( )EMSلضامن فرض الضوابط الكافية عىل تأثري املرفق ليس فقط عىل البيئة ولكن أيضاً عىل صحة العاملني
والعامة .وميكن أن يشتمل نظام اإلدارة البيئية عىل  ISO 140001أو ما يعادله من نظم اإلدارة املعتمدة مثل
الربنامج األورويب ملراجعة اإلدارة اإليكولوجية ( )EMASأو الربامج املامثلة األخرى .ويجب أن يعمل املرفق
طبقاً إلجراءات مكتوبة فيام يتعلق بطرق تشغيل املنشأة واملعدات ونظام اإلدارة ومراقبة أنشطة املوقع والقياس
وحفظ السجالت ،وتنفيذ قواعد سالمة املوقع .ويجب أن يخضع تصميم املرفق لعمليات تقييم اآلثار الصحية والبيئية.
مرخصا له من قبل جميع السلطات الحكومية
ويجب أن يلتزم املرفق بجميع اللوائح الصحية والبيئية املطبقة وأن يكون
ً
املختصة ،كام يجب االحتفاظ بخطط مكتوبة فيام يتعلق بالتأهب لحاالت الطوارئ والضامنات املالية يف حاالت
الطوارئ وغلق املرفق.
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 .85كام تتصدى املبادئ التوجيهية الخاصة باستعادة املواد وإعادة التدوير بالنسبة للهواتف النقالة املنتهية الصالحية والتي
أعدها فريق املرشوع  1-3إىل الحاجة إىل موظفني باملنشأة يكونون مدربني بصورة جيدة ومزودين أيضاً مبعدات
الوقاية الشخصية.
 .86إن وضع نظم اإلدارة البيئية التي عىل غرار  ISO 140001وما يعادلها للمرافق املوجودة يف البلدان النامية
قد يكون مكلفاً وغري ذي جدوى .ويف هذا السياق ،فإن املراكز اإلقليمية التفاقية بازل ميكنها أن تلعب دورا ً هاماً
يف تشجيع اعتامد مرافق استعادة املواد وإعادة التدمري باستخدام أدوات اإلدارة تلك .ويجب عىل املراكز اإلقليمية
التفاقية بازل والتي تقدم التدريب ونقل التكنولوجيا بشأن اإلدارة السليمة بيئياً أن تهدف يف األساس إىل تعزيز قدرات
الحكومات يف محيط أقاليمهم لالمتثال التفاقية بازل وملقررات مؤمتر أطرافها وكذلك للرشوط التقنية لإلدارة السليمة
بيئياً للنفايات.

 2-6التوصيات
 .87وضع فريق املرشوع  1-3عددا ً من التوصيات التي تتناول استعادة املواد وإعادة التدوير للهواتف النقالة املنتهية
الصالحية وهي عىل النحو التايل:
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األهداف والغايات
 .1يجب تشجيع األطراف واملوقعني عىل اتفاقية بازل عىل تنفيذ سياسات و/أو برامج من شأنها النهوض بعمليات
استعادة املواد وإعادة التدوير السليمة بيئياً واقتصادياً للهواتف النقالة املنتهية الصالحية.
 .2ووفقاً إلعالن بازل الوزاري بشأن اإلدارة السليمة بيئياً ،يجب تحويل الهواتف النقالة واملستعملة واملنتهية الصالحية
من مامرسات التخلص النهايئ التي هي عىل غرار الدفن والحرق ،من خالل برنامج للجمع الفعال ،إىل مامرسات
تكون سليمة بيئياً بصورة أكرب عىل غرار إعادة االستخدام وإعادة التجديد واستعادة املواد وإعادة التدوير.
 .3إن من املهم جدا ً جمع الهواتف النقالة املنتهية الصالحية بشكل فعال (وهذا ال يحدث يف العادة اليوم حتى يف
البلدان الصناعية) ،مع األخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية املتعلقة بجمع الهواتف النقالة املستعملة واملنتهية
الصالحية ،التي وضعها فريق املرشوع  1-2التابع ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة .وتتطلب استعادة املواد
وإعادة تدوير الهواتف النقالة بشكل سليم بيئياً إنشاء سلسلة إعادة تدوير فعالة تشتمل عىل الخطوات التالية :الجمع
الفعال للهواتف املستعملة ،االختبار/التجديد/إعادة االستخدام حسب االقتضاء ،تجهيز/تفكيك الهواتف أو األجزاء
التي ال ميكن إعادة استخدامها ،إعادة تدوير أدوات التخاطب اليدوي والبطاريات.
 .4يجب تطبيق املامرسات السليمة بيئياً الستعادة املواد وإعادة تدوير الهواتف النقالة وملحقاتها ذات الصلة مثل
أجهزة الشحن واملقابس وأجهزة مهايأة التيار لوالعات السجائر وأجهزة البلوتوث وسامعات الرأس وأجهزة
السيارة غري اليدوية واألغلفة الواقية وأدوات الشبك/التثبيت عىل الحزام ،وفقاً للمامرسات الواردة يف هذه املبادئ
التوجيهية .ويجب اتخاذ كل الخطوات املمكنة لضامن تحايش املامرسات غري السليمة يف استعادة املواد وإعادة
التدوير بالنسبة للهواتف النقالة مثل تلك التي ال تنفذ فيها إجراءات الحامية الجيدة للعاملني والبيئة (مثل العمليات
"البدائية" والتي تتم يف "الخفاء") ،والعمليات التي ال يُبذل فيها جهد لتعظيم استعادة املواد.
 .5يجب إعطاء أولوية لعمليات استعادة املواد وإعادة التدوير الفعالة إيكولوجياً التي تفيض اىل استعادة كميات
كبرية من شتى املواد املوجودة يف أجهزة الهاتف النقال وملحقاتها مثل أجهزة الشحن واملقابس ومقومات التيار
لوالعات السجائر وأجهزة البلوتوث وسامعات الرأس واألجهزة غري اليدوية املستخدمة يف السيارات واألغلفة
الواقية وأجزاء التثبيت عىل الحزام ،والتقليل إىل الحد األدىن من فقدان املواد الق ّيمة مع التقليل من اآلثار البيئية
إلنتاج الهواتف النقالة.
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إنشاء بنية أساسية الستعادة المواد وإعادة التدوير
 .6إن مبادئ بازل الخاصة باالكتفاء الذايت والتقليل إىل الحد األدىن من عمليات النقل عرب الحدود مع رضورة تحقيق
الكفاءة االقتصادية ،يجب أن تؤخذ يف االعتبار عند بحث االستثامر يف مرافق أو عمليات استعادة املواد وإعادة
التدوير للهواتف النقالة وكذلك عند وضع السياسات املحلية املتعلقة باستعادة املواد وإعادة التدوير عىل نحو سليم بيئياً.
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 .7وملا كان االمتثال لهذه املبادئ التوجيهية ميكن أن ميثل زيادة يف تكلفة استعادة املواد وإعادة التدوير ،لذا يجب
عىل األطراف ودوائر الصناعة واألطراف املعنية األخرى التعاضد من أجل ضامن توافر التمويل الكايف
ملبادرات استعادة املواد وإعادة التدوير الخاصة بالهواتف النقالة.
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اإلدارة السليمة بيئيا ً ومبادئ توجيهية على مستوى المرفق
 .8يجب إنشاء بنية أساسية تنظيمية عىل مستوى حكومي مناسب ويجب أن تتضمن رشوطاً قانونية مثل التصديقات
أو الرتاخيص أو التصاريح أو املعايري .ويجب أن:
• تغطي تشغيل املرفق وصحة وسالمة العامل ومكافحة االنبعاثات إىل الهواء واألرض واملاء وإدارة النفايات.
ويجب أن يوضح الترصيح أو الرتخيص ويخول قدرات وعمليات محددة والتعرضات املحتملة للمرفق.
• تشرتط أن يعمل املرفق طبقاً للتقنيات املتاحة مع األخذ يف االعتبار الجدوى التقنية والتشغيلية واالقتصادية
من ذلك.
• تشجع وضع وتنفيذ نظام للمسؤولية البيئية ملرافق استعادة املواد وإعادة التدوير ملنع األرضار البيئية.
• تشجيع تبادل املعلومات بني مدراء املرفق والسلطات الحكومية من أجل الوصول بعمليات االستعادة إىل أعىل
مستوى.
• تتحرك نحو تدخيل تكاليف اإلدارة السليمة بيئياً للهواتف النقالة املنتهية الصالحية.
• تشجع املرافق عىل االستفادة من نظم اإلدارة البيئية مثل :سلسلة  ISO 140001أو الربنامج األورويب
للمراجعة البيئية ( )EMASأو أي برامج مامثلة.
• تويص بأن تنشئ مرافق إعادة التدوير برامج كافية للرصد والتسجيل واإلبالغ.
• تشجع مرافق إعادة التدوير عىل وضع برامج كافية لتدريب العاملني.
• تشرتط أن يكون لدى مرافق إعادة التدوير خطط كافية لحاالت الطوارئ.
• تشرتط أن تضع مرافق إعادة التدوير خطة مناسبة للغلق والعناية باملصابني تضمن توافر السبل املالية
لعمليات الغلق تلك.
 .9يجب أن يتوىل اعتامد مرافق استعادة املواد وإعادة التدوير للهواتف النقالة نظام مستقل لإلدارة السليمة بيئياً مثل
سلسلة  ISO 140001أو الربنامج األورويب ملراجعة اإلدارة اإليكولوجية أو أي نظام مامثل .كام يجب تبسيط
اإلجراءات التي يجب أن تتبعها مرافق املعالجة املسبقة للحصول عىل االعتامد أو التسجيل من أجل نظم دولية
لإلدارة السليمة بيئياً.
 .10يجب تنفيذ املبادئ التوجيهية العامة الخاصة باملرفق والواردة يف التذييل  6من جانب جميع مرافق املعالجة
املسبقة والصهر والتكرير وغريها من مرافق املعالجة املشاركة يف أي جانب من جوانب استعادة املواد وإعادة
التدوير للهواتف النقالة.
 .11يف حالة استخدام عملية التقطيع ،يجب إزالة بطاريات الهواتف النقالة قبل التقطيع .كام يجب أيضاً إزالة البطاريات
قبل أي عملية من عمليات الصهر أو التكرير ويجب إرسالها إىل مرفق معتمد إلعادة تدوير البطاريات.
 .12عندما يتم تقطيع أو تسخني الهواتف النقالة أو مكوناتها ،يجب تنفيذ التدابري الالزمة لحامية العامل وجمهور العامة
والبيئة من الغبار واالنبعاثات .ويجب أن تتضمن هذه التدابري عمليات مواءمة يف تصميم املعدات أو املامرسات
التشغيلية؛ وسائل التحكم يف تدفق الهواء؛ معدات حامية شخصية للعامل؛ معدات ملكافحة التلوث؛ أو مجموعة
مركبة من هذه التدابري.
 .13ويجب عىل الرشكات التي لديها القدرة عىل املعالجة املسبقة أو الصهر أو التكرير أو إجراء أي خطوة من
الخطوات األخرى املتضمنة يف عمليات استعادة املواد وإعادة التدوير ،أن تحيط السلطات املختصة التي تتبعها
بذلك .ويجب أن تقوم السلطات املختصة بالتفتيش عىل هذه الرشكات والتحقق من أنها متارس اإلدارة السليمة
بيئياً اتساقاً مع هذه التوصيات ومع هذه املبادئ التوجيهية.
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 .14ويجب أن يتحىل القامئون عىل جمع الهواتف النقالة ومعالجتها األولية باليقظة الالزمة للتأكد من عمل املناولني
واملعالجني الالحقني وفقاً لهذه املبادئ التوجيهية.
4-2-6

التصميم من أجل استعادة المواد وإعادة التدوير
 15ويجب عىل الجهات املصنعة أن تضع يف االعتبار عند تصميم املنتج مرحلة استعادة املواد وإعادة تدوير
الهواتف النقالة املنتهية الصالحية ،وذلك عن طريق األخذ بعني االعتبار مسائل زيادة القابلية إلعادة التدوير
وخفض السمية (انظر املبادئ التوجيهية لفريق املرشوع  1-4للمزيد من التفاصيل).
 .16تم تحديد الربيليوم وبعض مثبطات اللهب يف هذه املبادئ التوجيهية عىل أنها مواد مثرية لقلق خاص أثناء معالجة
الهواتف النقالة املنتهية الصالحية .ويجب أن يويل املصنعون اعتبارا ً الستخدام مواد بديلة تؤدي نفس الغرض.
 .17يجب أن يتعاون مصنعو الهواتف النقالة لتعزيز قابلية اللدائن املوجودة يف الهواتف النقالة إلعادة التدوير .ويجب
إيالء اعتبار عىل وجه التحديد لتوافق أكرب يف اختيار املواد أثناء مرحلة التصميم بالنسبة لجميع الهواتف النقالة
وهو ما يتيح للقامئني عىل إعادة تدوير اللدائن اختزال خطوات الفرز الالزمة لتحقيق التوافق بني أنواع اللدائن.
 .18وإذا استخدم التقطيع مع الفرز الالحق للمواد فإنه يجب االهتامم عىل نحو خاص مبنع الفقد املحتمل للمعادن
الثمينة نظرا ً لقيمتها العالية من الناحية االقتصادية واإليكولوجية .ويوىص بإزالة ألواح الدوائر قبل عمليات
التقطيع والفرز ،وبيع هذه األلواح إلعادة استخدامها أو معالجتها الستعادة املواد منها من خالل عمليات التعدين
37
املالمئة.
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الخطوات التعاونية المستقبلية
 .19يجب تشجيع األطراف يف اتفاقية بازل عىل توسيع نطاق دور املراكز اإلقليمية التفاقية بازل يف تطوير التدريب
ونقل التكنولوجيا بشأن العمليات السليمة بيئياً الستعادة املواد وإعادة التدوير بالنسبة للهواتف النقالة املنتهية
الصالحية بحيث تساعد البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال يف التحول نحو تنفيذ أطر
تنظيمية لإلدارة السليمة بيئياً للهواتف النقالة املنتهية الصالحية.
 .20يجب تقديم املساعدة القانونية والتقنية واملالية للبلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقال ملساعدتها
عىل إنشاء البنى األساسية القانونية والتقنية واالجتامعية املناسبة املطلوبة لتحقيق اإلدارة السليمة بيئياً للهواتف
النقالة املنتهية الصالحية.
 .21يجب وضع قامئة مرجعية تدقيقية أو أي أدوات مامثلة ملساعدة األطراف وغريها يف إجراء عمليات الفحص
واملراجعة الدقيقة استنادا ً إىل هذه املبادئ التوجيهية.
 .22ويجب إجراء املزيد من التحليالت للكفاءة اإليكولوجية لتعزيز توجيه عملية اتخاذ القرارات من جانب األطراف
واألشخاص اآلخرين الراغبني فيام يتعلق بال ُّن ُهج املثىل الستعادة املواد وإعادة تدوير الهواتف النقالة املنتهية
الصالحية.
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التذييل 1
مبادرة الشراكة بشأن الهواتف النقالة
مسرد المصطلحات

ملحوظة :وضعت هذه املصطلحات لغرض وثيقة التوجيه الشاملة واملبادئ التوجيهية لفرادى املرشوعات وال يجب اعتبارها ملزمة
قانوناً؛ وال يجب كذلك اعتبار أنه قد تم االتفاق عليها دولياً .والغرض منها هو مساعدة القراء عىل فهم وثيقة التوجيه بصورة أفضل.
إن عمليات التفكيك أو إعادة التجديد أو إعادة التأهيل واإلصالح قد تستلزم إزالة البطاريات واملكونات اإللكرتونية والدوائر الكهربية
املطبوعة وأصناف أخرى ،وهي أشياء ينبغي إدارتها بصورة سليمة بيئياً وطبقاً التفاقية بازل عندما يتقرر نقلها عرب الحدود.
اتفاقية بازل :اتفاقية تتبع برنامج األمم املتحدة للبيئة أبرمت بتاريخ  22آذار/مارس  1989بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة
والتخلص منها عرب الحدود وقد دخلت حيز النفاذ يف عام .1992
المكونات :األجزاء أو املكونات التي تزال من الهواتف النقالة املستعملة والتي قد تشمل البطاريات أو املكونات اإللكرتونية أو ألواح
الدوائر أو لوحات املفاتيح أو شاشات العرض أو الغالف الواقي أو األجزاء واملكونات األخرى.
التصميم المالئم للبيئة :ويعني ذلك تصميم املنتج بطريقة تخفض تأثريه البيئي خالل كامل فرتة عمره.
التفكيك :الفصل (اليدوي) لألجزاء أو املكونات بطريقة تسمح بإعادة التدوير أو إعادة التجديد أو إعادة االستخدام.
التخلص :أي عملية محددة بامللحق الرابع التفاقية بازل.
إعادة االستخدام مباشرة :تعريف سيتم وضعه يف إطار املرشوع .1-2
التوافق الكهرومغناطيسي ( :)EMCقدرة الجهاز عىل العمل بصورة مرضية يف بيئته الكهرومغناطيسية دون إحداث تداخالت
كهرومغناطيسية مفرطة لألجهزة األخرى يف نفس البيئة أو يتأثر بالسلب من اإلرساالت الكهرومغناطيسية لألجهزة الكهربائية األخرى.
المجال الكهرومغناطيسي ( :)EMFاملجاالت الكهرومغناطيسية هي خليط من كل من املجاالت الكهربية واملغناطيسية .وتحدث
املجاالت الكهرومغناطيسية طبيعياً (الضوء هو صورة طبيعية للمجال الكهرومغناطييس) وتحدث أيضاً نتيجة لالكتشافات البرشية.
تقريباً يصدر عن جميع األجهزة الكهربائية واإللكرتونية بعض أنواع املجاالت الكهرومغناطيسية .وهناك معايري أمان مطبقة ولكنها
قد تختلف من بلد آلخر.
الفعالية اإليكولوجية :إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة اقتصادية بطاقة أقل وباستخدام موارد أقل مع الحد من اآلثار البيئية (نفايات
أقل وتلوث أقل) الناجمة عن إنتاج هذه السلع والخدمات .وتعني الفعالية اإليكولوجية بتعريف آخر إنتاج الكثري من القليل .وهي قد
تتضمن عىل سبيل املثال إنتاج سلع من خالل إعادة التدوير عندما يكون ذلك أكرث فعالية وأكرث صداقة للبيئة بدالً من إنتاج نفس
السلع باستخدام املوارد والطرق األساسية.
الهاتف النقال الهالك :هو هاتف نقال مل يعد يصلح لالستخدام ويوجه للفك واستعادة قطع الغيار أو الستعادة املواد وإعادة التدوير
أو للتخلص النهايئ .وهو يتضمن الهواتف النقالة التي تقرر أنها خارج املواصفات وتم إرسالها الستعادة املواد وإعادة التدوير أو
التخلص النهايئ.
اإلدارة السليمة بيئياً :اتخاذ كل الخطوات املمكنة عملياً لضامن أن املنتجات املستعملة واملنتهية الصالحية والنفايات يتم إدارتها
بصورة تحمي صحة اإلنسان والبيئة.
التقييم :عملية يتم بواسطتها تقييم الهواتف النقالة املستعملة التي تم جمعها لتحديد ما إذا كانت مناسبة إلعادة االستخدام .وقد يشمل
هذا التقييم:
(أ) فحصاً عينياً؛
(ب) اختبار "توصيل الطاقة"؛
(ج)	اختبار ما إذا كان الطراز مدرجاً يف قامئة من القوائم الخاصة بأداة التخاطب اليدوي يف الهواتف مقدمة من الرشكة
القامئة بإعادة التجديد.
المعالجة المعدنية المائية :معالجة املعادن يف السيانيد و/أو األحامض القوية مثل خليط حامض الهيدروكلوريك وحامض النيرتيك
وحامض النيرتيك وحامض الكربيتيك وحامض الهيدروكلوريك.
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الترميد :تكنولوجيا للمعالجة الحرارية يتم بواسطتها حرق أو تدمري النفايات البلدية أو النفايات الصناعية أو الحأمة أو املخلفات يف
درجات حرارة ترتاوح من  1000درجة مئوية إىل أكرث من  1200درجة مئوية (الرتميد عايل الحرارة ،يستخدم أساساً لحرق
النفايات الخطرة) وذلك يف وجود األكسجني مام ينتج عنه أكسدة رسيعة للمواد الجاري حرقها .وملعظم مرافق الرتميد معدات
ملكافحة تلوث الهواء مبا يضمن أن تفي مستويات االنبعاثات بالرشوط املوضوعة من جانب السلطات التنظيمية.
مصهر متكامل للنحاس :مرفق أو أي مرافق ذات صلة يف نفس البلد يخضع لنفس رشوط امللكية والضوابط يقوم بصهر تركيزات
املعادن واملواد الثانوية املركبة املحتوية عىل النحاس وكذلك املعادن النفيسة وغريها من املعادن مع استخدام عمليات خاضعة
للرقابة ومتعددة الخطوات إلعادة تدوير وتكرير النحاس واملعادن النفيسة والكثري من املعادن األخرى من مجاري منتجات تم
إدارتها.
الوسم :عمليات يتم بواسطتها وضع عالمات عىل فرادى أو كميات من الهواتف النقالة تحدد حالتها طبقاً للمبادئ التوجيهية
املوضوعة يف إطار املرشوع .1-2
دفن النفايات :هو وضع النفايات يف باطن أو عىل قمة حاويات أرضية يتم بعد ذلك تغطيتها بالرتبة .واملدافن املجهزة هندسياً عبارة
عن مواقع للتخلص يتم اختيارها وتصميمها بحيث تؤدي إىل تدنية أرجحية خروج إطالقات ملواد خطرة تجاه البيئة.
المادة المرتشحة :مياه أو سوائل ملوثة تنتج عن مالمسة األمطار واملياه السطحية واملياه الجوفية لنفايات يف أحد مدافن النفايات.
إدارة دورة الحياة :طريقة متكاملة ملراعاة القضايا البيئية املرتبطة مبادة أو منتج أو عملية بدءا ً من استخدام املوارد ومرورا ً
بالتصنيع والنقل والتوزيع واالستخدام وانتها ًء بإدارة النفايات والتخلص من املخلفات الناتجة عن عمليات املعالجة أو إعادة التدوير.
استعادة المواد :عمليات وثيقة الصلة محددة يف امللحق الرابع باء التفاقية بازل.

الفصل الميكانيكي :وسائل ميكانيكية لفصل الهواتف النقالة إىل مكونات أو مواد مختلفة.
الهاتف النقال (يطلق عليه في بعض األوقات الهاتف الخلوي أو هاتف الخلية) :جهاز طريف محمول يستخدم يف االتصاالت
ويتصل بشبكة اتصاالت ثابتة عرب سطح بيني راديوي (من االتحاد الدويل لالتصاالت .)K-49 (00), 3.1 ،وميكن للهواتف النقالة
الحديثة استقبال إرسال وتخزين الصوت والبيانات والفيديو.
اللوحة الكهربائية المطبوعة الخاصة بالتوصيل :يطلق عليها أيضاً لوحة الدائرة املطبوعة وتتكون من رقائق متكاملة ومقاومات
ومكثفات وأسالك.
المعالجة المعدنية الحرارية :معالجة حرارية للمعادن والركاز ،مبا يف ذلك التحميص والصهر وإعادة الصهر والتكرير.
تقييد استخدام مواد خطرة معينة في المعدات الكهربائية واإللكترونية :أمر توجيهي صادر عن الربملان واملجلس األوروبيني بشأن
تقييد استخدام مواد خطرة معينة يف املعدات الكهربائية واإللكرتونية.
تردد راديوي :يصف الطاقة الكهرومغناطيسية املنبعثة عرب موجات الراديو واملوجات الدقيقة.
إعادة التدوير :عمليات وثيقة الصلة محددة يف امللحق الرابع باء من اتفاقية بازل.
إعادة تجديد الهواتف النقالة أو إعادة تهيئتها :عملية تصنيع هواتف نقالة معاد تجديدها أو معادة تهيئتها.
الهاتف النقال المعاد تجديده أو معادة تهيئته :هو الهاتف الذي خضع لعملية إعادة تجديد أو إعادة تهيئة أعادته إىل حالة عمل ُمرضية
تجعله يعمل بشكل كامل وفق ما هو مطلوب من إعادة االستخدام املقصود وبحيث يفي مبعايري األداء التقني املطبقة والرشوط
التنظيمية ،مبا يف ذلك الخصائص التشغيلية املحددة للمنتج األصيل .ويجب أن يتضمن االستخدام املقصود القدرة التلفونية الكاملة.
اإلصالح :عملية إلصالح فقط عطل أو سلسلة من األعطال يف الهاتف النقال.
إعادة االستخدام :عملية الستخدام هاتف نقال مستعمل أو جزء صالح من هاتف نقال مستعمل ،ثانية ،غالباً بعد اإلصالح أو إعادة
التجديد أو التحديث.
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معدل االمتصاص المحدد  :SARكمية من اإلشعاع الكهرومغناطييس ذي تردد راديوي ميتصها الجسم .ووحدة القياس هي وات
لكل كغ (وات/كغ) .ويتم تحديد هذا املعدل يف الظروف املعملية عند أعىل مستوى طاقة معتمد للهاتف النقال .وقد يكون معدل
االمتصاص املحدد أقل بكثري من هذه القيمة عند االستخدام الفعيل وذلك بسبب وجود وسائل تحكم آلية يف الطاقة يف الهاتف النقال.
وتقاس معدالت االمتصاص املحددة لكل طراز من طرازات الهواتف النقالة كجزء من عملية االمتثال ملعايري السالمة.
العزل :فرز وإبعاد الهواتف النقالة عن النفايات (اإللكرتونية) األخرى ألغراض إعادة االستخدام املحتمل أو معالجتها يف عمليات
إعادة تدوير محددة.
الفصل :هو إزالة مكونات وأجزاء معينة أو مواد من الهواتف النقالة (مثل البطاريات) يدوياً أو بالوسائل امليكانيكية.
الفحص :عملية يتم بواسطتها استعراض الهواتف النقالة املستعملة التي قد يكون قد تم تقييمها بالفعل ،لتحديد إىل أي مدى هي مناسبة
إلعادة االستخدام سواء بعد أو بدون إجراء عمليات إصالح أو إعادة تجديد لها .وكحد أدىن يجب أن يتضمن هذا التقييم:
(أ) اختبار الرنني " :"Pingوهو االتصال برقم تجريبي (يختلف من بلد آلخر ومن شبكة ألخرى) لتوليد خدمة الرد ولبيان
ما إذا كانت أداة التخاطب اليدوي يف الهاتف تعمل بكفاءة؛
(ب)اختبار الرد " :"Loop-backالنفخ أو التحدث يف أداة التخاطب اليدوي وهي يف وضع االتصال لتحديد ما إذا كان
امليكرفون والسامعة يعمالن بكفاءة؛
(ج)اختبار الشاشة ولوحة املفاتيح :تشغيل أداة التخاطب اليدوي يف التليفون والضغط عىل كل مفتاح من املفاتيح ملعرفة
ما إذا كانت الشاشة واملفاتيح تعمل بكفاءة؛
(د) اختبار البطارية :اختبار البطارية باستخدام جهاز فولتميرت ملعرفة ما إذا كانت البطارية سليمة.
نقل السلع الخطرة :توصيات األمم املتحدة بشأن نقل السلع الخطرة ،والتي تتناول التصنيف واإلعالن والوسم وحفظ السجالت وما
إىل ذلك لحامية سالمة جمهور العامة أثناء النقل.
المعالجة :أي نشاط يتم بعد تسليم الهواتف النقالة املنتهية الصالحية إىل مرفق للتفكيك والتقطيع أو االستعادة أو إعادة التدوير أو
التجهيز للتخلص.
التحديث :عملية يتم بواسطتها تعديل الهاتف النقال املستعمل بإضافة أحدث الربمجيات أو األجزاء الصلبة.
الهاتف النقال المستعمل :هاتف نقال ال ينوي مالكه استخدامه بعد ذلك.
نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية :توجيه الربملان واملجلس األورويب بشأن األجهزة الكهربائية واإللكرتونية املنبوذة.
النفايات :مواد أو أشياء يتم التخلص منها أو موجهة للتخلص منها أو تحتاج إىل التخلص منها طبقاً ألحكام الترشيعات الوطنية.
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التذييل 2
المواد الموجودة في الهواتف النقالة

38

قد تختلف الهواتف النقالة من مصنع آلخر ومن طراز آلخر .وبناء عىل ذلك ،فإن املواد املوجودة يف أي هاتف محمول تختلف إىل
حد ما عن املواد املوجودة يف طراز آخر .ويبني الجدول التايل املواد يف ثالث فئات :مكونات أساسية ومكونات ثانوية ومكونات
قليلة جدا ً أو نزرة( .ونظرا ً ألن جميع املواد ال تستخدم يف كل هاتف نقال ،فمثالً ،ميكن أن تستخدم بطاريات نيكل – معدن – هيدريد
أو بطاريات أيون الليثيوم ،لذا فإن مجموع األرقام يف الجدول ال تساوي  100يف املائة).
اسم المادة
مكونات أساسية
اللدائن
الزجاج ،الخزف
مركبات النحاس
مركبات النيكل
هيدروكسيد البوتاسيوم
الكوبالت
الكربون
األملونيوم
الفوالذ ،الحديد
القصدير

موضعها في الهاتف النقال
الغالف ،لوحة الدائرة املطبوعة
مبني البلورات السائلة ،الرقائق
لوحة الدائرة املطبوعة،
األسالك ،املوصالت،
البطاريات
بطاريات النيكل كادميوم أو نيكل
ج معدن – هيدريد
بطاريات أيون الليثيوم
بطاريات أيون الليثيوم
البطاريات
الغالف ،اإلطار ،البطاريات
الغالف ،اإلطار ،البطاريات،
الشاحن
لوحة الدائرة املطبوعة

مكونات ثانوية
الربوم
الكادميوم
الكروم
الرصاص
بلومر بلوري سائل
الليثيوم
املنغنيز
الفضة

النسبة المئوية للمحتوى في الهاتف النقال
(بما في ذلك البطاريات واألجزاء الطرفية)
( 1يف املائة أو أكرث)
~%40
~%20
~%10
~* %10-2
<* %5
* %5-1
<%5
~** %3
~%10
~%1
* فقط إذا كانت هذه األنواع من البطاريات املستخدمة ،وإذا
مل تكن مستخدمة فإنها تكون مكونات ثانوية أو قليلة جدا ً.
** إذا كان األملونيوم يستخدم يف الغالف ،فإن هذه
الكمية تكون أكرث بكثري حوايل  20يف املائة
(أقل من  1يف املائة ولكن أكرب من  0.1يف املائة)

لوحة الدائرة املطبوعة
بطاريات النيكل كادميوم
الغالف ،اإلطار
لوحة الدائرة املطبوعة
شاشة العرض البلوري السائيل
بطاريات الليثيوم والحديد
لوحة الدائرة املطبوعة
لوحة الدائرة املطبوعة ،لوحة
املفاتيح
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اسم المادة

موضعها في الهاتف النقال

التنتامل
التيتانيوم
التنجغستني
الزنك

لوحة الدائرة املطبوعة
الغالف ،اإلطار
لوحة الدائرة املطبوعة
لوحدة الدائرة املطبوعة

مكونات قليلة جداً أو نزرة:

(أقل من  0.1يف املائة)

األتنتيموت
الزرنيخ
الباريوم
البرييليوم
السيزموث
الكالسيوم
الفلور
الغاليوم

الغالف؛ ألواح الدوائر
الثنايئ املصدرة للضوء
لوحة الدائرة املطبوعة
املوصالت
لوحة الدائرة املطبوعة
لوحة الدائرة املطبوعة
بطاريات أيون الليثيوم
الثنايئ املصدر للضوء
املوصالت ،لوحة الدائرة
املطبوعة

املاغنسيوم

لوحة الدائرة املطبوعة

البالديوم
الروثينيوم
السرتونتيم
الكربيت
اليرتيوم
الزركونيوم

لوحة الدائرة املطبوعة
لوحة الدائرة املطبوعة
لوحة الدائرة املطبوعة
لوحة الدائرة املطبوعة
لوحة الدائرة املطبوعة
لوحة الدائرة املطبوعة

الذهب

النسبة المئوية للمحتوى في الهاتف النقال
(بما في ذلك البطاريات واألجزاء الطرفية)

إذا تم استخدام املاغنيسوم يف غالف الهاتف فإن الكمية
ستزيد كثريا ً لتصل إىل حوايل ٪20~ ,

— — 42

التذييل 3
التعرض لمواد مثيرة للقلق عند إدارة الهواتف النقالة المنتهية الصالحية

39

التخلص األرضي
 .1قد يجعل التخلص األريض من الهواتف النقالة هذه الهواتف تالمس األحامض املتخلص منها يف نفس املكان ومع مرور
فرتات زمنية طويلة قد تتحول املواد القابلة لالمتصاص بواسطة هذه األحامض إىل مواد مرتسبة .وال توجد وبشكل
واضح أي بحوث أجريت لبيان ما هي املواد التي ترتسب من الهواتف النقالة ،فيام عدا الرصاص .وهناك العديد من
الدراسات التي تبني أن اللوحات اإللكرتونية املطبوعة ترسب الرصاص يف ظروف املدافن التي تم محاكاتها من جانب
40
إجراء الرتسيب الخاص بالخواص السمية لوكالة الحامية البيئية بالواليات املتحدة األمريكية (.)TCLP
 .2فإذا مل يكن املدفن محاطاً بحواجز غري نفاذة ،فإنه ميكن للمواد أن تنتقل إىل املياه الجوفية ،وبالتايل إىل البحريات
أو مجاري املياه أو اآلبار وتزيد من إمكانية تعرض البرش واألنواع األخرى .ومع ذلك ،فإن الرصاص ال ينزع إىل
االنتقال إىل الرتبة ولكنه يبقى ثابتاً يف جزيئات الرتبة 41.وبناء عىل ذلك فإن التعرض للرصاص من خالل مياه الرشب
نتيجة للرتسب واالنتقال إىل املياه الجوفية ميثل الحد األدىن من املخاطر.
 .3والخطر األكرب من التخلص األريض يتمثل يف انتقال مواد خطرة إىل السلسلة الغذائية ومن التناول املبارش للملوثات
واألتربة واملياه امللوثة من املدافن غري املتحكم فيها .فبعض املدافن ،خاصة يف املناطق الفقرية ،يقوم السكان بزيارتها،
خاصة األطفال الصغار بحثاً عن مواد ذات قيمة .ويكون مسار التعرض يف الغالب عن طريق البلع سواء مبارشة من
خالل مياه الرشب أو من خالل األغذية التي ميتصها الجسم وتكون قد تلوثت قبل االمتصاص مبواد مثرية للقلق.
حرق النفايات
 .4يؤدي حرق الهواتف النقالة إىل أكسدة اللدائن املوجودة يف الغالف ويف الدائرة الكهربائية املطبوعة .وطبقاً للظروف،
قد ال تكتمل أكسدة اللدائن وبالتايل ميكن تكون جسيامت هيدروكربونية وأنواع أخرى من السخام .ويحدث ذلك إذا كانت
محارق النفايات غري رسمية وغري متحكم فيها نهائياً ،مثل الحرق يف الرباميل املعدنية أو الحرق يف األماكن املفتوحة
وهي عمليات ميكن أن تحدث يف املناطق الفقرية .فمثالً ،قد يقوم السكان بحرق الدوائر الكهربائية املطبوعة لرتكيز
املعادن يف الرماد لبيعها من أجل استعادة املعادن وإعادة تدويرها.
 .5ولبعض املعادن ،مبا يف ذلك الكادميوم والرصاص درجة انصهار منخفضة نسبياً وميكنها االنصهار أثناء الحرق مع
تكوين أبخرة أو جسيامت دقيقة ألوكسيد املعدن ينتقل إىل مخارج العادم الخاصة باملحارق مع انبعاثات يف الهواء.
وإذا مل تنصهر هذه املعادن وغريها من املعادن املوجودة يف الهواتف النقالة عند درجة حرارة الحرق ،فإنها متكث
يف رماد القاع .ويف حالة التخلص من رماد القاع هذا عرب األرض ،فإنه قد يزيد من الشواغل بالنسبة للتعرض ملواد
خطرة عىل نحو ما تم رشحه آنفاً .وإضافة إىل ذلك ،قد يكون الرتسب من الرماد تحت ظروف التخلص األريض
أرسع بكثري من الرتسب من الهواتف النقالة الصلبة.
 .6كام أنه إذا مل يتم الحرق يف درجة حرارة عالية إىل حد كاف ويستمر لوقت كاف ،فإن اللدائن وغريها من املركبات
الهيدروكربونية املوجودة يف الهواتف النقالة قد ال تتأكسد بصورة كاملة إىل ثاين أكسيد الكربون واملاء وقد تتحد مع
الهالوجينات بحيث تكون مركبات هيدروكربونية مهلجنة ،مبا يف ذلك الديوكسينات والفيورانات.
 .7إذا كانت محارق النفايات غري رسمية وغري متحكم فيها بصورة كاملة أو حتى تتحكم فيها بدرجة أفضل إىل حد ما،
فإن حرق الهواتف النقالة يطلق مواد مثرية للقلق يف شكل انبعاثات يف الهواء وإىل األوساط البيئية األخرى يف عمليات
42
اإلدارة التالية للرماد املتطاير ورماد القاع.
استعادة المعادن وإعادة تدويرها
 .8ومتثل الهواتف النقالة ،خصوصاً تلك املعالجة بكميات كبرية ميكن
وتنصب الفائدة األساسية من وراء استعادة املعادن من الهواتف
النحاس -واملعادن ذات القيمة األكرب  -الذهب والباالديوم والفضة.
الليثيوم والحديد هو أيضاً ذو فائدة اقتصادية .وإذا كانت أغلفة
لهذين املعدنني فائدة اقتصادية أيضاً.
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فيها تطبيق وفورات الحجم ،مصدرا ً جيدا ً للمعادن.
النقالة يف استعادة املعادن ذات الكميات األكرب -
عالو ًة عىل ذلك فإن استعادة الكوبالت من بطاريات
الهواتف مصنوعة من األملونيوم أو املاغنيسيوم فإن

 .9وتبدأ املعالجة الخاصة باستخالص املعادن بالتقطيع يف مرافق تقطيع مخصصة للنفايات اإللكرتونية لتحويل الهواتف
النقالة إىل قطع أصغر ،نحو  2سم تقريباً حيث تكون هذه القطع الصغرية أكرث مالءمة لدفعها يف املصاهر .ويتولد عن
عمليات التقطيع كميات كبرية من الضوضاء وبعض جسيامت الغبار التي قد تحتوي عىل أي من املواد املوجودة يف
الهواتف النقالة .وإذا مل يتم التحكم يف هذه الجسيامت ،فقد يتعرض العامل لهذه املواد باالستنشاق والبلع .ومع ذلك ففي
عمليات التقطيع العادية ،تكون كميات املواد املنطلقة صغرية ،وإذا مل يتم إزالة البطاريات قبل التقطيع ،فإنها تطلق
مواد حارقة وميكن أن تسبب دوائر قرص كهربائية وحرائق قد تسبب انطالق انبعاثات سامة خاصة بها.
 .10وقد تيل عملية التقطيع خطوات فصل املواد لفصل املعادن بعضها عن اآلخر وكذلك فصل املكونات غري
املعدنية بعضها عن اآلخر .ويتم استخدام تقانات متنوعة لفصل املواد ،مبا يف ذلك املغناطيسات وأجهزة الفصل
الكهرومغناطيسية والتعويم .ويستمر تواجد جسيامت الغبار الناتجة عن عمليات التقطيع وتحتاج إىل التحكم فيها ملنع
تعرض العامل .وتحتاج املواد التي تم فصلها والتي ليس لها قيمة تسويقية إىل التخلص منها يف مدافن أو محارق
معتمدة كلام أمكن.
 .11وتعترب عملية الصهر والتي يتم فيها فصل النحاس وغريه من املعادن واملعادن الثمينة من املواد األخرى ،عملية
كبرية الحجم وتصحبها درجات حرارة عالية .وقد تنطلق أبخرة املعادن وجسيامتها مام يعرض العامل واملجتمعات
التي يف مسار الريح ما مل يتم التحكم يف االنبعاثات .وميكن أن يكون الربيليوم هو أكرث االنبعاثات املعدنية املنطلقة
من املصاهر تعقيدا ً ،ولكن تركيزات الربيليوم يف الهواتف النقالة منخفضة إىل حد يجعل من املمكن التحكم فيها
عند الرتكيزات املخفضة جدا ً ،والتي غالباً ما تكون أقل بكثري من معايري جودة الهواء .ويف حال وجود املركبات
الهيدروكربونية يف املواد التي يجري صهرها ،فإنه ميكن أن تنطلق من هذه العمليات جسيامت الحرتاق غري كامل
ميكنها يف حال وجود هالوجينات ،إطالق ديوكسينات وفيورانات .وميكن التحكم يف هذه االطالقات من خالل العمليات
املجهزة تجهيزا ً هندسياً جيدا ً ومن خالل نظم التحكم يف االنبعاثات مع إيالء عناية للبنية األساسية املناسبة واإلدارة
الجيدة.
 .12واستعادة املعادن من البطاريات مثل الصهر يضم عمليات كبرية الحجم وذات درجات حرارة عالية وميكن أيضاً
انطالق أبخرة معدنية وجسيامت ألكاسيد املعادن ،مام يؤدي إىل تعرض العامل واملجتمعات املحلية .وللكادميوم وهو
أحد مكونات بطاريات النيكل كادميوم درجة حرارة انصهار منخفضة وسهل انبعاثه يف عوادم األفران غالباً يف صورة
جسيامت ألوكسيد الكادميوم .وكام هو الحال مع الصهر ،ميكن التحكم يف هذه االطالقات من خالل العمليات املجهزة
تجهيزا ً هندسياً جيدا ً ومن خالل نظم التحكم يف االنبعاثات ولكن يحتاج األمر إىل إيالء اهتامم بالبنية األساسية املناسبة
واإلدارة السليمة.
 .13ويتبع الصهر عدد من عمليات التكرير الكهريب الخاص باملعادن والتحليل والرتسيب (العمليات املائية املعدنية) والتي
يتم فيها ترقية املعادن كل منها عىل حدة وتنقيتها بحيث تصل إىل الدرجة املطلوبة يف السوق .وميكن أن ينتج عن هذه
الخطوات مياه مستعملة قد تحتوي عىل تركيزات عالية من املعادن السامة؛ وهذه املياه املستعملة إذا مل يتم استخدامها
كلها ثانية داخل مرفق التكرير ،تحتاج إىل إيالء عناية خاصة بالبنية األساسية املناسبة واإلدارة السليمة.
 .14كام يحتوي الخبث الذي ينتج عن عمليات الصهر عىل مواد مثرية للقلق .فإذا كان ال يزال يحتوي عىل تركيزات عالية
نسبياً من املواد ذات الفائدة التسويقية ،فإنه يجب إعادة دفعه إىل املصهر أو إىل عمليات صهر أخرى الستعادة هذه
املواد .وقد يستتبع عمليات الصهر املستمرة تلك إمكانية انطالق أبخرة وجسيامت ولكن من شأن ذلك أن يزيد من
استعادة املعادن ومينع التخلص يف مدافن النفايات .وميكن طحن الخبث وتحويله إىل بودرة كتجهيز ملزيد من استعادة
املعادن بعمليات منتقاة لرتسيب وتكثيف املعادن املرغوبة .وميكن لخطوات املعالجة اإلضافية تلك أن تزيد من إمكانية
تعرض العامل لغبار يحتوي عىل املعادن وتعرض املياه املستعملة لرتكيزات عالية من املعادن السامة مام يستوجب
التحكم فيها باستخدام العمليات املجهزة تجهيزا ً هندسياً جيدا ً واإلدارة السليمة.
 .15وغالباً يكون الخبث عبارة عن سيليكات الزجاج وعند تثبيته وتحويله إىل مادة غري قابلة للذوبان من خالل املعالجة
يف درجات حرارة عالية ،فإنه ال يرسب أي مواد مثرية للقلق وميكن استخدامه بصورة آمنة يف البناء أو يف مواد بناء
الطرق .وإذا كان الخبث غري مستقر وقابالً للذوبان فإنه ينتج عن استخدامه عىل األرض أو التخلص منه يف مدافن
النفايات نفس إمكانية إطالق مواد مثرية للقلق عىل النحو املوضح آنفاً.
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استعادة اللدائن وإعادة تدويرها
 .16مل يتم بعد استعادة اللدائن من الهواتف النقالة عىل مدى واسع الستخدامها كلدائن ،وذلك ألن مرافق قليلة هي التي
ميكنها فرز اللدائن بفعالية وتقسيمها إىل كميات نظيفة من كل نوع عىل حدة .ويف املصاهر التي متلك وسائل مناسبة
ملعالجة غاز املداخن ،ميكن استخدام اللدائن يف عمليات استعادة املعادن حيث تستخدم كمصدر للحرارة وبديالً عن
أنواع الوقود الهيدروكربونية األخرى وكعامل توهني .وإذا كانت أغلفة الهواتف النقالة مصممة بحيث يسهل فكها
وكانت خالية من املواد امللوثة مثل الطالءات وبطاقات التعريف واملعادن ،وإذا كان من املمكن جمعها بكميات
كبرية نوعاً ما ،فإن اللدائن املصنعة هندسياً والخاصة بالهواتف النقالة والتي عادة ما تكون ( )ABS-PCميكن إعادة
تدويرها بعائد اقتصادي إيجايب .وميكن أن يؤدي التفكيك اليدوي للهواتف النقالة ،قبل استعادة املعادن الثمينة منها،
إىل الحصول عىل كميات نظيفة نسبياً من هذه اللدائن .وهناك بحوث مستمرة يف مجال تحديد هوية وفرز اللدائن
وميكن أن يصبح هذا الخيار صالحاً اقتصادياً يف املستقبل .وقد قدم معهد فرونهوفر األملاين املعروف 43بياناً عملياً
يف مرشوعه الرائد الذي أطلقه يف الفرتة  2002-2001واملسمى " "Region Plastأوضح فيه أن إعادة تدوير
ٍ
مجد تقنياً وصالح اقتصادياً فيام يخص األجزاء البالستيكية النظيفة واألكرب
اللدائن من النفايات الكهربائية واإللكرتونية
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حجامً.
 .17وتبدأ عملية استعادة اللدائن بفرز أنواع اللدائن وهي عملية ال تنطوي عىل أي تعرض ملواد خطرة .ويتم بعد ذلك
طحن اللدائن التي تم فرزها وهي عملية ميكن أن تتولد عنها حرارة وإذا مل يتم إدارتها بصورة جيدة ميكن أن يتولد
عنها دخان وحرائق.
 .18وميكن أن تحتوي األغلفة اللدائنية عىل مثبطات لهب مربومة أغلبها اإليثري ثنايئ الفينيل عشاري الربوم (،)DBBE
والـ  DBBEعبارة عن مادة مضافة مثبطة للهب وميكن انطالق بعض منها من اللدائن أثناء عملية الطحن ،ولكن
الدراسات تبني أن هذه الكميات صغرية.
 .19وبعد الطحن ،يتم ،صب اللدائن إىل الشكل املطلوب تحت ضغط وحرارة مرتفعني وقد يحدث يف هذه العملية تعرض
للمواد املوجودة يف اللدائن ولكن لن يكون هناك اختالف عن نفس نوع اللدن املستخرج من مصادر أخرى.
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التذييل ( 4أ)
إجراء اإلخطار الطوعي
 .1يف الحاالت التي يتم فيها إرسال الهواتف النقالة املستعملة إىل نفس مرفق اإلصالح أو إعادة التجديد أو التحديث
بصفة منتظمة من نفس املصدر وإذا مل تكن هناك اتفاقات قامئة بني املصدر والسلطات الحكومية (يف بلدي االسترياد
والتصدير) ،يقوم املصدر بتقديم بيان بالتقييم ونية إعادة االستخدام ("البيان") إىل السلطات الحكومية 45لدى بلدي
االسترياد والتصدير وكذلك لدى بلد املرور العابر (إن وجد) عرب الربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو أي طريقة يتفق
عليها قبل مغادرة الشحنة لبلد التصدير .ويكفي بيان واحد لشحنات تتم خالل فرتة زمنية محددة أقصاها سنة أو أي فرتة
زمنية تتفق عليها األطراف املشاركة.
 .2يف حالة الشحنات املنفردة التي تزيد عىل  200وحدة من وحدات الهاتف النقال أو أي كميات أخرى تتفق عليها
األطراف املشاركة (خاصة يف حالة الشحنات التجريبية ملرفق جديد لإلصالح أو إعادة التجديد) ،ويكون قد تم تقييمها
وتقدير أنها مناسبة إلعادة االستخدام ،يقوم املصدر بتقديم بيان إىل السلطات الحكومية لدى بلدان االسترياد والتصدير
واملرور العابر (إن وجد) عرب الربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو أي طريقة أخرى يتفق عليها قبل مغادرة الشحنة لبلد
التصدير .ويف هذه الحالة يذكر يف البيان العدد الفعيل للشحنة بدالً من حد أقىص للعدد.
 .3وتشمل البيانات املوضحة يف الفقرتني  1و 2بأعىل اآليت:
		

(أ) تعهد من املصدر بأنه سيتم اتباع املبادئ التوجيهية ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة مع ضامن بأن هذه
الشحنات ستدار بصورة سليمة بيئياً؛

		

(ب) وصف للشحنة ،خاصة محتواها ،الحد األقىص للعدد والتغليف؛

		

(ج) توضيح ما إذا كانت املعلومات الواردة بالبيان تخص شحنة منفردة أم شحنات متعددة والوترية املقدرة لتصدير
هذه الشحنات؛

		

(د) إشارة إىل التاريخ املقرتح ألول وآخر شحنة خالل الفرتة الزمنية املحددة؛

		

(ﻫ) تحديد موانئ التصدير واالسترياد؛

		

(و) تحديد معلومات االتصال (االسم والعنوان ورقم الهاتف) للمستورد واملصدر؛

		

(ز) وصف للتقييم املستخدم يف تحديد مالءمة الهواتف النقالة املستعملة املوجودة يف الشحنة إلعادة االستخدام ،غالباً
بعد اإلصالح أو إعادة التجديد أو التحديث؛

		

(ح) تحديد معلومات االتصال (االسم والعنوان ورقم الهاتف) لألفراد املحليني املرتبطني باملستورد واملصدر والذين
ميكنهم تقديم معلومات إضافية عن الشحنة؛

		

(ط) معلومات عن كيفية إدارة املخلفات والنفايات الناتجة عن عمليات اإلصالح أو إعادة التجديد أو التحديث.

 .4يجب إجراء التوثيق املناسب لجميع الهواتف سواء كانت فرادى أو يف مجموعات مقسمة وذلك إما من خالل البيان
املذكور آنفاً أو من خالل أي طريقة مناسبة أخرى بحيث يتاح ملستلميها يف بلد االسترياد اإلحاطة الجيدة بشأنها.
 .5يجب أن تفيد السلطات الحكومية عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو أي طريقة أخرى يتفق عليها بتسلمها
للبيان خالل ثالثة أيام أو خالل أي فرتة زمنية أخرى يتفق عليها ويجب أن ترسل هذه اإلفادة للدول املعنية وللمصدر
واملستورد .وبعد انقضاء هذه الفرتة الزمنية ،فإن أي دليل عىل أنه قد تم تسليم البيان بالفعل إىل السلطات الحكومية
سيتم اعتباره تاريخاً لإلفادة.
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 .6وإذا منحت السلطات الحكومية الترصيح أو مل ترد خالل  14يوماً من تاريخ اإلفادة ،فإنه ميكن البدء يف نقل الشحنة
املنفردة أو الشحنات املتعددة عرب الحدود خالل الفرتة الزمنية املحددة يف البيان .وقد يقدم بيان مستكمل يف أي وقت،
وذلك:
		

(أ) إذا طلبت السلطات الحكومية لدى بلدان التصدير واالسترياد واملرور العابر معلومات أخرى
ال يتم البدء يف الشحن قبل تقديم املعلومات املطلوبة؛

		

(ب) إذا كان الرد يشري إىل أنه ال يوجد اعرتاض ولكنه يضع رشوطاً محددة فإن الشحن ميكن أن يبدأ فقط بعد أن
يكون قد أخذ يف االعتبار الرشوط الالزمة.
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ويف هذه الحالة

 .7ويقدم البيان ليك يستخدم من جانب السلطات الحكومية فحسب وليس لإلفصاح ألطراف ثالثة وذلك إذا كان البيان
موسوماً بالرسية.
 .8ويجب استعراض محتويات هذا اإلجراء يف فرتات زمنية محددة من أجل التأكد من دعم هدف اإلدارة السليمة بيئياً
وإلبراز املعرفة والخربات املكتسبة ،مبا يف ذلك تلك املكتسبة من املرشوعات الرائدة املقرتحة التابعة ملبادرة
الرشاكة بشأن الهواتف النقالة.
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التذييل ( 4ب)
إجراء تسلسل القرار ()1
تسلسل القرار بالنسبة لعمليات النقل عبر الحدود للهواتف النقالة المستعملة والمنتهية الصالحية التي تم تجميعها ()1
التقييم

هل تم تقييم الهواتف
وتقدير أنها مناسبة العادة
االستخدام؟

ال أو غري معروف

نعم

ال أو غري معروف

الفحص

هل تم اختبار القدرة عىل
العمل؟ ()2

نعم
إعادة التجديد/اإلصالح
هل سيتم اصالح
الهواتف النقالة او اعادة
تجديدها أو تحديثها يف البلد
املستورد؟

هل تم اثبات أن الهواتف
غري خطرة؟ ()3

نعم

ال أو غري معروف

النقل عىل انهاآ
)5( B1110
ال

ال أو غري معروف
نعم

نعم
النقل طبقا للقواعد التجارية
انها:
العادية عىل آ
)6( 8525 20 91

التحكم فيها عىل انها
)4( A1180

نعم أو غري
معروف

هل ميكن إعادة
استخدام الهواتف النقالة
كهواتف نقالة بدون عمليات
إصالح أو إعادة تجديد
اخرى؟

هل سيتم التخلص من
االجزاء الخطرة ()7
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ال

النقل عىل انها )5( B1110

الرقم توصيات وتوضيحات أخرى
( )1النقل داخل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو بلدان االتحاد األورويب يخضع التفاقات ثنائية ،أو تلك املعرفة كمنتجات خاضعة لترشيعات وطنية فإنها ميكن عدم إخضاعها
لهذا اإلجراء.
( )2يجب أن تتاح نتائج التقييم و/أو الفحص من خالل الوسم أو اإلشارة إىل الرقم التسلسيل أو أي طرق أخرى مناسبة.
( )3تعترب الهواتف النقالة خطرة إذا كانت تحتوي عىل مواد امللحق األول ،إال إذا كان من املمكن إثبات (من خالل الفحص أو شواهد أخرى) أنها ال تتسم بأي خاصية من خواص امللحق الثالث.
وإذا كانت البطاريات موجودة فإنه يجب إدخالها كجزء من التحليل (انظر تسلسل القرار املعني بنقل البطاريات املجمعة عرب الحدود).
( )4يجب التحكم يف املادة عىل أنها نفايات خطرة يف إطار اتفاقية بازل .ويشري هذا الرمز إىل فئات امللحق الثامن لالتفاقية .وإذا كانت إحدى الدول املعنية ليست طرفاً ،فإنه يجب وجود اتفاق
ساري حسب املادة .11
( )5يجب أال يتم التحكم يف املادة عىل أنها نفايات خطرة يف إطار اتفاقية بازل .ويشري الرمز إىل امللحق التاسع لالتفاقية .ومع ذلك يجب أن يضمن املصدرون أنه ال توجد قيود عىل التصدير
مفروضة من بلد أو إقليم التصدير أو قيود عىل االسترياد من بلد االسترياد مطبقة عىل هذه الهواتف النقالة املستعملة.
( )6ال يجب اعتبار املادة نفاية بل يجب النظر إليها عىل أنها سلعة .ويشري الرقم إىل رقم الرمز يف النظام املوحد لوصف السلع وترميزها .بالنسبة للهواتف النقالة املحتوية عىل بطاريات يجب
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أن يكون قد تم فحص هذه البطاريات عىل النحو املبني يف املبادئ التوجيهية ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة لتحديد ما إذا كان ميكنها االحتفاظ بشحنة مناسبة.
( )7إذا كانت عمليات اإلصالح أو إعادة التجديد أو التحديث لن تتم طبقاً للمبادئ التوجيهية ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة ،أو إذا كانت مكونات أو أجزاء الهواتف النقالة املستعملة املوجودة
يف عمليات نقل عرب الحدود تحتوي عىل مواد امللحق األول ويتوقع تغيريها أو التوجه إلحدى وجهات امللحق الرابع يف بلد االسترياد كنتيجة لإلصالح أو إعادة التجديد ،فإنه يجب اعتبار
الشحنات شحنات لنفايات خطرة تخضع إلجراءات التحكم ،إال إذا تم إثبات أن هذه املكونات أو األجزاء ال تظهر أياً من خواص امللحق الثالث .وتقوم السلطات الحكومية بتحديد الحد األدىن
املناسب لكميات النفايات وقيمها (مستوى التلوث) بحيث يتم تطبيق إجراءات التحكم خاصة اتفاقية بازل عند تجاوز هذه الحدود .وللمدخل  B1110يف امللحق التاسع التفاقي بازل ("تجميعات
كهربائية وإلكرتونية") حاشيتني" -1 :ال تعترب املواد (الهواتف النقالة املستعملة) واملقرر إعادة استخدامها مبارشة نفايات" -2 ".ميكن أن تضم عملية إعادة االستخدام عمليات إصالح أو
إعادة تجديد أو تحديث ولكنها ال تنطوي عىل عملية إعادة تركيب رئيسية ".يف البلد املستورد.

إن عمليات الشحن التي يقوم بها فرادى املستهلكني لهواتفهم النقالة الخاصة بغرض إصالحها أو إعادة تجديدها (طبقاً للضامن مثالً)
ومن املزمع إعادتها إليهم ثانية؛ وكذلك الكميات املعيبة من الهواتف النقالة املعاد إرسالها للمنتج (طبقاً للضامن مثالً) تعترب خارج
نطاق هذا اإلجراء وكذلك خارج نطاق اتفاقية بازل.
تسلسل القرار بالنسبة لعمليات النقل عبر الحدود للهواتف النقالة المستعملة والمنتهية الصالحية التي تم تجميعها ()1

بطاريات هواتف نقالة مقررآ
نقلها عرب الحدود

ال أو غري معروف
هل تنطبق عىلآ
هذه البطاريات أيآ
مواصفة من مواصفات
الصناعة؟ ()2
نعم

هل تحتوي البطاريات
عىل رصاص أو كادميوم
أو زئبق وتظهر خواص
خطرة
ال
نعم أو غري معروف

النقل عىل أنها
)5( B1090

التحكم فيها عىل أنها
)4( A1170
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هل تبني
من اختبار هذه
البطاريات أنها صالحة
طبقاً للمبادئ التوجيهية ملبادرة
الرشاكة بشأن الهواتف
النقالة؟ ()1
نعم
إعادة استخدام مبارش ()3

الرقم توصيات وتوضيحات أخرى
( )1لتحديد ما إذا كان يجب اعتبار البطارية مناسبة إلعادة االستخدام وبالتايل ليست نفاية ،فإنه يجب فحصها عىل النحو املبني يف املبادئ التوجيهية ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة لتحديد
48
ما إذا كان ميكنها االحتفاظ بشحنة مناسبة.
( )2يجب فرز جميع شحنات بطاريات الهواتف النقالة و/أو معالجتها مسبقاً ليك تفي باملواصفات املناسبة املعرتف بها وطنياً أو دولياً.
( )3إذا تم فحص البطارية عىل النحو املبني يف املبادئ التوجيهية ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة لتحديد ما إذا كان ميكنها االحتفاظ بشحنة مناسبة واجتازت هذا الفحص،
بعد ذلك عىل أنها سلعة وليست نفاية.

49

فإنه ينظر إليها

( )4إذا مل تستوف شحنة البطاريات رشط عدم احتوائها عىل رصاص أو كادميوم أو زئبق وال ينطبق عليها أي مواصفات مناسبة معرتف بها وطنياً أو دولياً ،فإنه يجب التحكم فيها يف إطار اتفاقية
بازل .ويشري الرقم إىل فئة النفايات الخطرة الخاصة بامللحق الثامن التفاقية بازل .وإذا كانت إحدى الدول املعنية من غري األطراف فإنه يجب أن يكون هناك اتفاق سار حسب املادة .11
( )5يشري الرقم هنا إىل فئة النفايات الخطرة بامللحق التاسع التفاقية بازل .ومع ذلك يجب أن يضمن املصدر أنه ال توجد قيود تصدير من بلد أو منطقة التصدير وال قيود استرياد من بلد االسترياد
مطبقة عىل هذه الفئة الخاصة بامللحق التاسع.

ويجب أن يجري استعراض إجراء تسلسل القرار هذا يف فرتات زمنية محددة من أجل ضامن دعم هدف اإلدارة السليمة بيئياً وإلبراز
املعرفة والخربات املكتسبة ،مبا يف ذلك تلك املكتسبة من املرشوعات الرائدة املقرتحة ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة.
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التذييل 5
استعادة المعادن النفيسة والمواد األخرى من الهواتف النقالة
جمع الهواتف النقالة
إعادة تدوير البطاريات

البطاريات

فصل املواد

أسواق القطع املستعملة

مكونات قابلة
لالستخدام

هاند الهواتف النقالة

صهر مبارش
(ألف)
أو تقطيع (باء)
(ألف)

(باء)
تقطيع الخردة االلكرتونية

إعادة تدوير األملونيومآ
آو/أو
إعادة تدوير املاغنيسيوم

أملونيوم و/أو
ماغنيسيوم

إعادة تدوير املعادن غري الحديدية

معادن حديدية

إعادة تدوير اللدائن

لدائن

إعادة تدوير األشياء األخرى

أشياء أخرى

استخدام أنظمة الفصل مثل األنظمة
املغناطيسية أو نظام تيار  eddyأو
الطفو وغريها
معادن نفيسة ونحاس (مع ~ %5-1لدائن)

وجود حوايل ~ %40لدائن

عملية إعادة صهر
املعادن النفيسة

أخذ العينات وتحليل املعادن النفيسة وغريها من املعادن*
مرافق ثانوية للنحاس/املعادن النفيسة*
خبث أويل

مصعد النحاس

عمليات متنوعة*
رصاص ،نيكل ،قصدير ،إىل آخره

التحليل الكهربايئ للنحاس*
مصعد الغرويات

تكرير املعادن النفيسة*

* مصهر متكامل للنحاس يشمل هذه العمليات يف عمله
ملحوظة :ينتج عن بعض العمليات مخلفات غري مستخدمة يتم بعد ذلك
التخلص منها نهائيا

ذهب ،باالديو ،فضة
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نحاس

التذييل 6
مبادئ توجيهية عامة لمرافق استعادة المواد وإعادة التدوير
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 .1تتم معالجة الهواتف النقالة وملحقاتها عامة بواسطة مرافق تشارك يف استعادة املواد الخام ومن ثم تحتاج إىل درجة
أعىل من اإلرشاف البيئي الحكومي نظرا ً للمخاطر البيئية املرتبطة بنظم معالجتها .وقد أصبحت نظم اإلدارة البيئية
أحد الجوانب الهامة لهذه املرافق العاملة.
نظام اإلدارة البيئية
 .2يجب أن يكون لدى مرفق استعادة املواد وإعادة التدوير باستمرار نظاماً موثقاً لإلدارة البيئية لضامن التحكم الكايف يف
اآلثار التي قد تلحق بالبيئة .وقد يتضمن نظام اإلدارة البيئية نظم اإلدارة املعتمدة  ISO 14001ولكنه ليس مقصورا ً
عليها.
 .3ويجب أن يشمل النظام أيضاً االحتفاظ بسجل ملستندات الشحن والفواتري الخاصة بالشحن واملعلومات الخاصة بتسلسل
الرعاية يف شكل مراجعات بشأن املواد املوجهة إىل األسواق النهائية.
 .4ويجب أن يعمل املرفق طبقاً ملعايري أو إجراءات مكتوبة فيام يتعلق بطرق تشغيل مصنع أو معدة أو نظم إلدارة
والتحكم يف أنشطة املوقع وقواعد ورشوط السالمة الخاصة باملوقع وطرق ضامن املراقبة والرصد (أي دليل لنظم
التشغيل الشاملة والسالمة).
التراخيص/التصاريح
 .5يجب أن تلتزم املرافق باللوائح البيئية املطبقة جميعها (دولية ،اتحادية ،محلية وبلدية).
 .6يجب أن تحصل مرافق استعادة املواد وإعادة التدوير عىل تراخيص من جميع السلطات الحكومية ذات الصلة .وميكن
أن تكون التصاريح املحددة املطلوبة :ترصيح بالتخزين ،ترصيح النبعاثات الهواء ،ترصيح للمياه ،ترصيح للنفايات
الخطرة ،إضافة إىل التصاريح الالزمة لالمتثال للوائح املتعلقة مبدافن النفايات وبأشكال التخلص األخرى .ويجب أن
تكون هناك عمليات تضمن االمتثال املستمر لرشوط التصاريح.
 .7ويتعني عىل الرتاخيص والتصاريح أن:
• تشرتط عمل املرافق وفقاً ألفضل التكنولوجيات املتاحة عىل أن يؤخذ يف االعتبار الجدوى التقنية والتشغيلية
واالقتصادية من ذلك؛
• تكون متسقة مع املتطلبات الحكومية واإلقليمية واملتطلبات التنظيمية املحلية؛
• تعالج مسألة تشغيل املرفق وصحة وسالمة العامل والتحكم يف االنبعاثات إىل الهواء واألرض واملياه وإدارة
النفايات.
• تبني وتأذن بقدرات محددة للمرفق والعمليات وبعمليات محددة وأشكال تعرض محتملة.
الرصد والحفاظ على السجالت
 .8يجب أن تنشئ مرافق استعادة املواد وإعادة التدوير برامج كافية للرصد والتسجيل واإلبالغ .ويجب أن تعمل هذه
الربامج عىل تتبع:
• عالمات القياس الرئيسية للعملية.
• العنارص التي لها مخاطر عىل الصحة مثل الربيليوم.
• االمتثال للوائح املطبقة.
• توليد أي انبعاثات لنفايات سائلة.
• نقل أو تخزين النفايات خاصة الخطرة منها.
 .9ويجب أن يكون لدى املرفق نظم مالمئة لحفظ السجالت لضامن االمتثال وأن يكون لديه سجالت بتدريب العاملني ،مبا
يف ذلك الصحة والسالمة وبيانات وفواتري الشحن وتسلسل الرعاية بالنسبة لجميع املواد وخطط لالستجابة للطوارئ
وخطط لإلغالق يف حالة غلق مصنع أو عملية وسياسات للحفاظ عىل السجالت وإجراءات الوقاية من الحرائق
وإخامدها وخطة الستعادة املوقف يف حالة حدوث أعطال للمعدات وخطط لألمن.
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التخطيط لحاالت الطوارئ
 .10يجب أن يكون لدى املرفق خطة طوارئ تستكمل بانتظام تقدم مبادئ توجيهية بشأن كيفية التعامل مع حاالت الطوارئ
عىل غرار الحرائق واالنفجارات والحوادث العارضة واالنبعاثات غري املتوقعة وحاالت الطوارئ املتعلقة بالطقس (مثل
العواصف واألعاصري) .كام يجب أن توضح خطة الطوارئ ما هي عمليات اإلبالغ والرصد املطلوبة يف حاالت محددة.
 .11ويجب إرسال الخطة إىل السلطات املحلية لالستجابة للطوارئ.
الصحة والسالمة المهنيتان (أفضل الممارسات لضمان سالمة العمال)
 .12يجب أن يلتزم املرفق بجميع اللوائح املطبقة بشأن الصحة والسالمة (االتحادية ،املحلية/القطرية وكذلك املعايري
الصناعية) .ويجب أن يكفل املرفق الصحة والسالمة املهنيتني للعاملني من خالل:
• توفري تدريب مستمر للعاملني عىل الصحة والسالمة.
• تزويد أماكن العمل بالعدد اآلمنة والفعالة.
• تحايش رفع الحموالت الثقيلة كلام أمكن وتدريب العاملني عىل حمل األشياء ورفعها بطريقة سليمة وآمنة .وقد تكون
آالت الرفع رضورية يف بعض الحاالت.
• توفري معدات الحامية الشخصية وااللتزام باستخدامها.
• وسم جميع املواد الخطرة.
• تأمني العمليات امليكانيكية الخطرة.
• تحايش التعرض ملخاطر مهنية غري مقبولة مثل الغبار واألبخرة الجوية وذلك عن طريق استخدام نظم جمع غبار العمليات.
• الرصد الدوري للهواء لرصد عنارص الخطر مبا فيها الرصاص والكادميوم والربيليوم وغريها إن وجد.
• توفري معدات ونظم إخامد الحرائق كلام أمكن.
• مراعاة السياسات التي تحظر تناول الطعام أو التدخني يف مناطق العمليات.
• توفري الفوائد الصحية أو التأمني الصحي للعامل وكذلك الفوائد التي متنح يف حاالت اإلعاقة طويلة األجل أو الوفاة.
• توفري املسؤولية والتعويض يف حاالت الحوادث العارضة.
• تشجيع وضع وتنفيذ نظام مسؤولية بيئي ملرافق إعادة التدوير ملنع الرضر البيئي.
معدات الحماية الشخصية
 .13يجب تزويد العاملني يف املنشأة مبعدات الحامية الشخصية املناسبة ( )PPEلضامن سالمة هؤالء العاملني .ويعتمد
املستوى املطلوب ملعدات الحامية الشخصية عىل مستوى الخطر املحتمل تعرض العاملني له ونوع املعدات التي
يعمل عليها هؤالء العاملون:
• حماية العين :يجب ارتداء نظارات الحامية ملنع إصابات العيون .ويجب توفري محطات لغسل العيون يف مناطق
يسهل وصول العاملني إليها ويتم إدارتها طبقاً للترشيعات املحلية.
• حماية الرأس :قد تكون هناك حاجة إىل القبعات الصلبة يف مناطق معينة مثالً عند االقرتاب من األرفف العالية
وحول ماكينات التفكيك اآللية وأفران الصهر.
• حماية األيدي :قد يحتاج األمر إىل ارتداء القفازات عند فتح الصناديق أو استخدام السكاكني أو مناولة األشياء الحادة
أو استخدام روافع املنصات .ويجب أيضاً ارتداء القفازات عند التفكيك اليدوي للمواد أو مناولة املواد الكيميائية.
وتساعد القفازات عىل حامية األيدي من الجروح والخدوش والحروق الكيميائية واإلصابة بالعدوى من األوبئة
املنقولة عن طريق الدم.
• حماية الجلد :يف بعض الظروف ،مثل العمل بالقرب من األفران واملعدات الكيميائية وبعض أنواع املعدات التي تعمل
آلياً ،قد يكون الرضوري ارتداء بزة عمل مقاومة للحريق وذلك لحامية الجلد املعرض من الحروق ومن املواد الكيميائية.
• حماية األقدام :يجب ارتداء األحذية املزودة مقدماتها بالصلب ملنع اإلصابات التي قد تلحق باألقدام من األشياء
املتساقطة عىل األرض ومن رافعات املنصات ومن اإلنسكابات الكيميائية وما إىل ذلك.
• حماية األذن :يجب ارتداء سدادات األذن يف مناطق العمل حيث أن التعرض للضوضاء لفرتات طويلة يصيب السمع بالرضر.
• حماية الجهاز التنفسي :يجب ارتداء أقنعة الغبار أو أقنعة الوجه يف املناطق التي يوجد فيها خطر استنشاق الغبار.
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تدريب العاملين
 .14يجب أن يزود املرفق العاملني بتدريب دوري عىل حامية الصحة والسالمة املهنيتني للعاملني .ويجب أن يتناول
التدريب مامرسات العمل اآلمنة واحتياجات السالمة املطلوبة ومعدات الحامية الشخصية املطلوبة .ويجب تدريب
العاملني عىل الطرق السليمة لتحديد هوية ومناولة أي مواد خطرة ميكن أن تتضمنها املواد القادمة .ويجب أن يكون
التدريب موثقاً ومسجالً عىل أن يستكمل كلام استدعت الظروف.
الضمانات المالية
 .15يجب أن تضع مرافق استعادة املواد وإعادة التدوير خطة مناسبة للغلق والعناية باملصابني تضمن توفري الوسائل
املالية الالزمة لذلك .كام يجب الحفاظ عىل صك مايل يضمن تطهري املرفق جيدا ً يف حالة حدوث:
• إطالقات مللوثات رئيسية أو اإلدارة السيئة بشكل عام ملعدات ومكونات وخردة إلكرتونية هالكة.
• غلق للمرفق.
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التذييل 7
الحواشي
1

فريق املرشوع  1-4ألف التابع ملبادرة الرشاكة بشأن الهواتف النقالة ،تقرير بشأن إذكاء الوعي والتدريب بشأن قضايا التصميم البيئي.2004 ،

2

نوكيا للهواتف النقالة ،تقديم يف ندوة معهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات ،اإللكرتونيات والبيئة ،بوسطن ،الواليات املتحدة األمريكية 21 ،أيار/مايو .2003

3

.http://www.motorola.com/testservices/article1.htm

4

.http://www.fuelcellsworks.com/Supppage2196.html

5

إدارة البيئة لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،املؤرشات البيئية الرئيسية.2001 ،

6

البيئة من أجل األوروبيني ،مجلة إدارة البيئة" ،النفايات اإللكرتونية تلتقي مبولديها".2005 ،

7

الرابطة السويرسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلدارة ( ،)SWICOلجنة البيئة والطاقة ،تقرير نشاط .2002 ،بلغ كم النفايات اإللكرتونية املجتمعة يف عام  2002نحو  23 769طناً
( 23 893طناً املبلغة يطرح منها  124طناً ناتجة عن الصور والجرافيكس) منها  29طناً ( 0.12يف املائة) هواتف نقالة .وقد أبلغت فنلندا بيانات مشابهة عن عام  2000تبني أنه تم تجميع
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حق التأليف والنرش أمانة اتفاقية بازل ،كانون األول /ديسمرب 2012
يجوز نسخ هذا املنشور مبجمله أو أجزاء منه وبأي شكل ألغراض تعليمية أو ألغراض ال تستهدف الربح دون الحصول عىل إذن من صاحب حق التأليف والنرش ،رشيطة إثبات إشارة إىل املصدر .وسيكون من دواعي تقدير أمانة اتفاقية بازل تلقي نسخة من
أية مطبوعة تستخدم هذا املنشور كمصدر من مصادرها .وال يجوز استخدام هذا املنشور إلعادة البيع أو ألي غرض تجاري آخر من أي نوع دون الحصول كتابة عىل إذن مسبق من أمانة اتفاقية بازل.
إخالء مسؤولية
اآلراء املعرب عنها يف هذا املنشور هي آراء املؤلفني وال تعكس بالرضورة آراء أمانة اتفاقية بازل أو برنامج األمم املتحدة للبيئة أو األمم املتحدة .وفيام بُذلت جهود معقولة لضامن أن تكون محتويات هذا املنشور صحيحة من حيث الوقائع مع وضع اإلشارات
املرجعية عىل النحو الصحيح ،ال تتحمل أمانة اتفاقية بازل أو برنامج األمم املتحدة للبيئة أو األمم املتحدة املسؤولية عن دقة أو اكتامل املحتويات ،ولن تكون مسؤولة عام قد يحدث من خسارة أو رضر بشكل مبارش أو غري مبارش ،من خالل استخدام محتويات
هذا املنشور أو االعتامد عليها ،مبا يف ذلك ترجمتها إىل لغات أخرى غري اللغة اإلنكليزية.
وال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال طريقة عرض مادته عىل اإلعراب عن أي رأي كان من جانب أمانة اتفاقية بازل أو برنامج األمم املتحدة للبيئة أو األمم املتحدة بشأن األحوال الجغرافية السياسية أو املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو
مدينة أو منطقة ،أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تعيني تخومها أو حدودها.
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