
الكميات والتدفقات والموارد
P. Stegmannو R. Kuehrو V. Grayو V. Fortiو C. P. Baldé :تـألـيـف

رصد المخلفات اإللكترونية 
في العالم 2017

ملخص تنفيذي





رصد المخلفات اإللكترونية في 
العالم 2017

الكميات والتدفقات والموارد

تأليف
 P. Stegmannو R. Kuehrو V. Grayو V. Fortiو C. P. Baldé



معلومات حقوق التأليف والنشر
معلومات جهة االتصال:

balde@vie.unu.edu عرب العنوان ،C.P. Baldé لالستعالمات، يرجى االتصال باملؤلف املعين

يرجى اإلشارة المرجعية إلى هذا المنشور على النحو التالي:
 C. P. Baldé, V. Forti, V. Gray, R. Kuehr, P. Stegmann: The Global E-waste Monitor – 2017, United Nations
 University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA),

.Bonn/Geneva/Vienna

ISSN
2522-7033

إخالء مسؤولية
جامعة األمم املتحدة (UNU) هيئة مستقلة تابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة خمصصة إلعداد املعارف ونقلها وتعزيز القدرات ذات الصلة 
بالقضايا العاملية اخلاصة بأمن اإلنسان وتنميته ورفاهيته. وتعمل اجلامعة من خالل شبكة من مراكز وبرامج البحوث والتدريب منتشرة يف مجيع 

 www.unu.edu .أحناء العامل يتوىل تنسيقها مركز جامعة األمم املتحدة يف طوكيو

االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU) هو وكالة األمم املتحدة الرائدة يف مسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT)، اليت تقود عجلة االبتكار 
يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت جنباً إىل جنب مع 193 دولة عضواً وعضوية تضم ما يزيد على 800 كيان من القطاع اخلاص 
واملؤسسات األكادميية. واالحتاد الذي أُنشئ منذ أكثر من 150 عاماً يف 1865 هو اهليئة احلكومية الدولية املسؤولة عن تنسيق االستعمال 
العاملي املشرتك لطيف الرتددات الراديوية وتعزيز التعاون الدويل يف ختصيص املدارات الساتلية وحتسني البنية التحتية لالتصاالت يف العامل النامي 
ووضع معايري عاملية لكفالة التوصيل البيين السلس جملموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االحتاد بتوصيل العامل: من الشبكات عريضة 
النطاق إىل أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطريان واملالحة البحرية إىل علم الفلك الراديوي ورصد األرض من خالل السواتل 
www. .والرادارات األوقيانوغرافية فضاًل عن التقارب يف خدمات اهلاتف الثابت واملتنقل، وتكنولوجيات اإلنرتنت واإلذاعة الصوتية والتلفزيونية

 itu.int

الرابطة الدولية للمخلفات الصلبة (ISWA) هي رابطة عاملية مستقلة وغري هادفة للربح، تعمل من أجل املصلحة العامة وهي الرابطة العاملية 
الوحيدة اليت تدعو إىل النهوض بإدارة املخلفات على حنو يتسم باالستدامة والشمولية واالحرتافية.

التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف هذا املنشور ال تعين اإلعراب عن أي رأي على اإلطالق من جانب جامعة األمم املتحدة 
(UNU) أو االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU) فيما يتعلق باملركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بتحديد ختومها 

أو حدودها. وعالوة على ذلك، فإن اآلراء املعرب عنها ال متثل بالضرورة آراء جامعة األمم املتحدة أو االحتاد الدويل لالتصاالت، كما أن 
ذكر أمساء جتارية أو شركات أو خمططات أو عمليات جتارية ال يشكل تأييداً هلا.

 .IGO 3.0 هذا املنشور مرخص من جانب جامعة األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي غري التجاري
يرجى ختصيص بعض الوقت ملعرفة املزيد عن املشاع اإلبداعي.

ال يتأثر استخدامك العادل وغريه من احلقوق بأي شكل من األشكال مبا سبق.

 © UNU و ITU, 2017

http://www.unu.edu
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يسعدنا أن نقدم إليكم منشور "رصد املخلفات اإللكرتونية يف العامل 2017"، وهو جهد مشرتك بني جامعة األمم املتحدة واالحتاد 
الدويل لالتصاالت والرابطة الدولية للنفايات الصلبة، الغرض منه إذكاء الوعي واسرتعاء االنتباه إىل املسألة املتنامية للمخلفات 

اإللكرتونية.

ويالَحظ أن عدداً متزايداً من الناس ينضم إىل جمتمع املعلومات العاملي واالقتصاد الرقمي، وهم يستفيدون من الفرص املتوفرة يف 
هذا الصدد. وقد أفضى توفر املزيد من الشبكات مبعدالت سرعة أعلى وتوفر التطبيقات واخلدمات اجلديدة إىل إتاحة فرص 
جديدة لكثري من الناس، وال سيما يف جماالت الصحة والتعليم واحلكومة والرتفيه والتجارة. ويف موازاة ذلك، تؤدي املستويات 
األعلى للدخل املتاح والتحضر والتصنيع يف كثري من البلدان النامية إىل كميات متزايدة من املعدات الكهربائية واإللكرتونية، ومن 

مث إىل كميات أكرب من املخلفات اإللكرتونية.

أما املعدات املهملة، مثل اهلواتف واحلواسيب احملمولة والثالجات وأجهزة االستشعار وأجهزة التلفزيون، فهي تتضمن مواد تشكل 
خماطر بيئية وصحية كبرية، خاصة إذا ما عوجلت بشكل غري كاف. ومعظم املخلفات اإللكرتونية ليست موثقة بشكل صحيح 
وال تعاجل من خالل سالسل وطرائق إعادة التدوير املالئمة. ويف الوقت نفسه، فإن تدفقات املخلفات اإللكرتونية متثل حتدياً أمام 
اجلهود املبذولة حنو االقتصاد الدائري نظراً هلدر املوارد القّيمة والنادرة. وميثل هذا التقرير خطوة هامة للوقوف على التحديات 

الراهنة واحللول املطلوبة.

القدر  إال  التدوير  إعادة  متثل  بينما ال  باستمرار،  تزداد  اإللكرتونية  املخلفات  أن كميات  التقرير  هذا  يبني  األمر،  واقع  ويف 
اليسري. فقد وّلد العامل، حبلول عام 2016، مقدار 44,7 مليون طن مرتي من املخلفات اإللكرتونية، ومل يَعد تدوير سوى 
20% منها عرب القنوات املناسبة. ومع أن 66% من سكان العامل تشملهم التشريعات اخلاصة باملخلفات اإللكرتونية، فال بد 

من بذل املزيد من اجلهود إلنفاذ هذه التشريعات وتنفيذها وتشجيع املزيد من البلدان على وضع سياسات بشأن املخلفات 
اإللكرتونية.

وُيربز التقرير أيضاً نقص البيانات املوثوقة عن املخلفات اإللكرتونية على املستوى الُقطري. ويف كثري من األحيان، ال يتوفر 
سوى أدلة وصفية عن إنتاج املخلفات اإللكرتونية وإدارهتا وإعادة تدويرها، وال يقوم سوى 41 بلداً يف العامل جبمع إحصاءات 

دولية عن املخلفات اإللكرتونية.

وتصدياً هلذه التحديات، تضافرت جهود جامعة األمم املتحدة (UNU) واالحتاد الدويل لالتصاالت (ITU) والرابطة الدولية 
إىل  ترمي  وهي  اإللكرتونية.  املخلفات  إلحصاءات  العاملية  الشراكة  ُأطلقت   ،2017 يناير  ويف   ،(ISWA) الصلبة  للنفايات 
مساعدة البلدان على إنتاج إحصاءات بشأن املخلفات اإللكرتونية، وإنشاء قاعدة بيانات عاملية للمخلفات اإللكرتونية لتتبع 
التطورات على مر الزمن. وتوفر البيانات األفضل خطوة هامة حنو التصدي لتحدي املخلفات اإللكرتونية. وتساعد اإلحصاءات 
التطورات على مر الزمن وحتديد األهداف وتقييمها واستبانة أفضل املمارسات يف جمال وضع السياسات. ومن  على تقييم 
شأن بيانات أفضل عن املخلفات اإللكرتونية أن تسهم يف هناية املطاف يف التقليل إىل أدىن حد من توليد املخلفات اإللكرتونية، 
ومنع التخلص منها على حنو غري مشروع ومعاجلتها بشكل غري سليم، وتشجيع إعادة التدوير وتوفري فرص العمل يف قطاع 

التجديد وإعادة التدوير.

وهذا اإلصدار لعام 2017 من "رصد املخلفات اإللكرتونية يف العامل" إجناز هام للشراكة سوف يفيد منه واضعو السياسات 
ودوائر الصناعة وأصحاب املؤسسات التجارية من أجل تعزيز فهم وتفسري بيانات املخلفات اإللكرتونية على مستوى العامل، 
ومن مث توصيل البيانات إىل عامة اجلمهور وأصحاب املصلحة املعنيني. وهتدف الشراكة أيضاً إىل استبانة فرص إعادة التدوير 
الوطنية واإلقليمية ملساعدة  القدرات  بناء  النامجة عنها، إىل جانب  باملخلفات اإللكرتونية وامللوثات واآلثار الصحية  املرتبطة 
البلدان يف جمال إعداد إحصاءات بشأن املخلفات اإللكرتونية تكون موثوقة وقابلة للمقارنة، ميكن من خالهلا حتديد أفضل 
املمارسات يف جمال إدارة املخلفات اإللكرتونية على الصعيد العاملي. ويف هناية املطاف، من شأن عمل هذه الشراكة أن يسهم 

تصدير
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يف حتقيق الغايتني 6.11 و5.12 يف إطار أهداف التنمية املستدامة (SDG)، من خالل رصد تدفقات املخلفات ذات الصلة وتتبع 
الغاية 2.3 بشأن املخلفات اإللكرتونية يف برنامج التوصيل يف 2020 لدى االحتاد الدويل لالتصاالت.

وهنا نودُّ أن نتوجه بالشكر إىل مجيع املؤلفني واملسامهني يف هذا التقرير، ونودُّ أن ندعوكم إىل دعم الشراكة العاملية إلحصاءات 
املخلفات اإللكرتونية وجهودها املستمرة يف سبيل حتسني إدارة هذه املخلفات على مستوى العامل.

Jakob Rhyner
نائب العميد يف أوروبا

 (UNU) جامعة األمم املتحدة

Brahima Sanou
مدير مكتب تنمية االتصاالت

(ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت

Antonis Mavropoulos
رئيس الرابطة الدولية للنفايات الصلبة

(ISWA)

جنيف، بون، فيينا - نوفمرب 2017
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إلى 44,7 مليون طن متري سنوياً 

نما توليد المخلفات اإللكترونية

500 4 برج بحجم برج إيفيل
 أي ما يعادل حوالي

ملخص تنفيذي

ملخص تنفيذي

معاجلتها  ونتيجة  اإللكرتونية  املخلفات  ارتفاع مستويات  اإلنسان جّراء  البيئة وصحة  تتهدد  ومتنامية  مثة خماطر كبرية 
والتخلص منها بشكل غري سليم وغري آمن عن طريق حرقها يف العراء أو طرحها يف مكّبات املخلفات. وهي متثل أيضاً 
حتديات عديدة تعرتض سبيل التنمية املستدامة وحتقيق أهدافها. ومن شأن التوصل إىل فهم أفضل وبيانات أفضل خبصوص 
املخلفات اإللكرتونية أن يسهم يف حتقيق عدة أهداف يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وعلى وجه التحديد، من 
شأنه أن يساعد يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة حبماية البيئة )األهداف 6 و11 و12 و14( والصحة )اهلدف 
للمخلفات  السليمة  اإلدارة  ألن  ذلك  االقتصادي،  والنمو  العمالة  على  يركز  الذي   8 اهلدف  أيضاً  يتناول  وهو   .)3

اإللكرتونية ميكن أن تفضي إىل جماالت جديدة للعمالة وأن تدفع روح املبادرة.

يسهم اإلقبال على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودورات االستبدال األقصر في تزايد كمية 
المخلفات اإللكترونية

يعزى تزايد كمية املخلفات اإللكرتونية إىل عدة اجتاهات. حيث ينمو جمتمع املعلومات العاملي بسرعة كبرية. وهو يتميز بتزايد 
عدد املستعملني وسرعة التطورات التكنولوجية اليت تدفع عجلة االبتكار والكفاءة والتنمية االجتماعية واالقتصادية. وحبلول 
عام 2017، أصبح ما يقرب من نصف سكان العامل يستخدمون اإلنرتنت، وأصبح لدى معظم الناس يف العامل إمكانية النفاذ 
 ،(ICT) إىل الشبكات واخلدمات املتنقلة. فالكثري من الناس ميتلكون أكثر من جهاز واحد يعمل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كما أصبحت دورات استبدال اهلواتف واحلواسيب املتنقلة، وكذلك األجهزة واملعدات األخرى، أقصر من ذي قبل. ويف 
الوقت نفسه، يالحظ أن الدخل املتاح لإلنفاق يف كثري من البلدان النامية آخذ يف االرتفاع، وأصبحت الطبقة الوسطى املتنامية 
على مستوى العامل قادرة على إنفاق املزيد على املعدات الكهربائية واإللكرتونية، مما يؤدي إىل توليد املزيد من املخلفات 
اإللكرتونية. وتشري االجتاهات الراهنة إىل أن كمية املخلفات اإللكرتونية املتولدة سوف تزداد زيادة كبرية على مدى العقود 

املقبلة، وأن هناك حاجة إىل بيانات أفضل لتتّبع هذه التطورات.

نما توليد المخلفات اإللكترونية إلى 44,7 مليون طن متري سنوياً - أي ما يعادل حوالي 4 500 برج بحجم 
برج إيفيل

يقدم هذا التقرير أوسع نظرة عامة تشمل إحصاءات املخلفات اإللكرتونية على مستوى العامل وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت 
وضعتها الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية. لقد أنتج جمموع البلدان يف العامل يف عام 
2016 قدراً هائالً من املخلفات اإللكرتونية بلغ 44,7 مليون طن مرتي، أي ما يعادل 6,1 كيلوغرامات لكل نسمة، مقارنة 

مبقدار 5,8 كيلوغرامات لكل نسمة يف عام 2014. وهو ما ميثل حوايل 500 4 برج حبجم برج إيفيل يف كل سنة. ومن 
املتوقع أن تزداد كمية املخلفات اإللكرتونية إىل 52,2 مليون طن مرتي، أي 6,8 كيلوغرامات لكل نسمة، حبلول عام 2021.



المخلفات اإللكترونية المتولدة على مستوى العالم

فقط 20 في المائة من المخلفات اإللكترونية المتولدة موثّقة على أنها ُجمعت وأعيد تدويرها
من أصل هذه الكمية البالغة 44,7 مليون طن، يُطرح ما يقرب من 1,7 مليون طن يف أكوام القمامة يف البلدان ذات الدخل املرتفع، 
ومن املرجح أهنا حُترق أو ُتدفن يف األرض. ويتم، على صعيد العامل، توثيق جمرد 8,9 ماليني طن من املخلفات اإللكرتونية على أهنا 

مُجعت وأعيد تدويرها، أي ما يقابل 20% من جمموع املخلفات اإللكرتونية.

طرائق جمع المخلفات اإللكترونية في عام 2016
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المخلفات اإللكترونية لكل نسمة
مالحظة: 2017-2021 تقديرات
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44,7 مليون طن
من المخلفات

اإللكترونية متولد
 في عام 2016 

80% (35,8 مليون طن) من المخلفات 

اإللكترونية غير موثقة

4% (1,7 مليون طن) من المخلفات 

اإللكترونية في البلدان ذات الدخل األعلى 
ُتطرح في أكوام القمامة

76% (34,1 مليون طن) من المخلفات 

اإللكترونية مصيرها غير معروف؛ من المرجح أن 
تكون قد طُرحت أو بيعت أو أعيد تدويرها في 

ظروف رديئة

20% (8,9 ماليين طن) من المخلفات 

اإللكترونية موثقة على أنها ُجمعت 
وأعيد تدويرها بشكل 

Lorem ipsum

ملخص تنفيذي4
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فقط 41 بلداً لديها إحصاءات رسمية بشأن المخلفات اإللكترونية
يعزى اخنفاض معدل التجميع، مقارنة مبجموع كمية املخلفات اإللكرتونية املتولدة، جزئياً إىل أن 41 بلداً فقط لديها إحصاءات 
رمسية بشأن املخلفات اإللكرتونية. وبالنسبة لـ 16 بلداً آخر، مت جتميع كميات املخلفات اإللكرتونية من البحوث ومن التقديرات. 
ومصري الغالبية العظمى من املخلفات اإللكرتونية )34,1 مليون طن( بكل بساطة غري معروف. ويف البلدان اليت ليس فيها تشريعات 
وهذه  عامة.  خملفات  أو  أخرى  خملفات  أهنا  على  اإللكرتونية  املخلفات  تعامل  أن  املرجح  من  اإللكرتونية،  للمخلفات  وطنية 
املخلفات إما تدفن يف األرض أو يعاد تدويرها، إىل جانب خملفات معدنية أو بالستيكية أخرى. وهناك خطر كبري من عدم معاجلة 
امللوثات على النحو املالئم، أو أهنا تعاجل يف قطاع غري رمسي ويعاد تدويرها دون محاية العمال على النحو املالئم، رغم السموم 

اليت تنبعث من املخلفات اإللكرتونية.

صورة خاطفة للمخلفات اإللكترونية: آسيا

سكان العالم )وعدد البلدان( الذين تشملهم التشريعات الخاصة بالمخلفات اإللكترونية في 2014 و2017

آسيا توّلد أكبر المقادير من المخلفات اإللكترونية، وإفريقيا أقلها، سواء في المجموع أو لكل نسمة
كانت آسيا، يف عام 2016، هي املنطقة اليت وّلدت أكرب كمية من املخلفات اإللكرتونية )18,2 مليون طن( تليها أوروبا )12,3 مليون 
طن( واألمريكتان )11,3 مليون طن( وإفريقيا )2,2 مليون طن( وأوقيانوسيا )0,7 مليون طن(. وبينما كانت أوقيانوسيا هي األدىن من 
حيث جمموع املخلفات اإللكرتونية املتولدة فقد كانت األعلى من حيث توليد املخلفات اإللكرتونية لكل نسمة )17,3 كيلوغرام/نسمة( 
حيث مل يوّثق سوى 6% من املخلفات اإللكرتونية على أهنا مُجعت وأعيد تدويرها. وأوروبا هي ثاين أكرب مولد للمخلفات اإللكرتونية 
لكل نسمة، مبتوسط 16,6 كيلوغرام/نسمة؛ ومع ذلك، فإن لديها أعلى معدل للتجميع (35%). وتولد األمريكتان 11,6 كيلوغرام/نسمة 
وجتمع 17% فقط من املخلفات اإللكرتونية املتولدة يف البلدان، وهو ما يقارب معدل التجميع يف آسيا (15%). ومع ذلك، فإن آسيا تنتج 
أقل كمية من املخلفات اإللكرتونية لكل نسمة )4,2 كيلوغرام/نسمة(. وال تنتج إفريقيا سوى 1,9 كيلوغرام/نسمة، وقّلما تتوفر املعلومات 

عن معدل التجميع فيها. ويقدم التقرير تفاصيل حبسب املنطقة لكل من إفريقيا واألمريكتني وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا.
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مزيد من البلدان تعتمد تشريعات بشأن المخلفات اإللكترونية
وإزاء تعاظم التحدي املتمثل يف املخلفات اإللكرتونية، يعكف عدد متزايد من البلدان على اعتماد تشريعات بشأن هذه املخلفات. 
فهنالك حالياً 66% من سكان العامل تشملهم قوانني وطنية بشأن إدارة املخلفات اإللكرتونية، وهي زيادة عن نسبة التغطية اليت بلغت 

44% يف عام 2014.

تعزى الزيادة الكبرية أساساً إىل اهلند، حيث اعتمد التشريع يف عام 2016. ولدى معظم البلدان ذات الكثافة السكانية العالية يف آسيا 
باملخلفات  خاصة  وتشريعات  سياسات  وضع  إىل  إفريقيا  يف  بلدان  بضعة  عمدت  بينما  اإللكرتونية،  املخلفات  بشأن  قواعد  اآلن 
اإللكرتونية. ومع ذلك، جدير بالذكر أيضاً أن البلدان اليت لديها قوانني وطنية إلدارة املخلفات اإللكرتونية ال تنفذ القانون دائماً. 

فالعديد من البلدان تفتقر إىل أهداف قابلة للقياس بشأن التجميع وإعادة التدوير، وهي عناصر ضرورية يف السياسات الفعالة.

فاإلحصاءات املتاحة حالياً عاجزة عن تتّبع كمية املخلفات اإللكرتونية أو اإللكرتونيات املستعملة اليت ُتشحن من املناطق األكثر ثراًء 
إىل املناطق األفقر يف العامل. وقد أظهرت دراسة حالة واحدة عن نيجرييا أن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب كانت يف الفرتة 
2016/2015 مصدر حوايل 77% من املعدات الكهربائية واإللكرتونية املستعملة )UEEE( اليت استوردت يف نيجرييا. ويف بعض 

األحيان، كانت املعدات املستعملة غري صاحلة عند الوصول، وينبغي اعتبارها مبثابة خملفات إلكرتونية. وحىت إذا كانت بعض األجزاء 
قابلة لإلصالح، أو ميكن استخدامها مباشرًة كسلع مستعملة، فمن املرجح أن تصبح بدورها خملفات إلكرتونية. ومبا أن البلدان ذات 
الدخل املنخفض لديها عموماً بنية حتتية أضعف إلدارة املخلفات اإللكرتونية مما هو حال االقتصادات ذات الدخل األعلى، فإن هذه 

االجتاهات تدعو للقلق ويتعني النظر فيها.

وخيتلف نوع املخلفات اإللكرتونية اليت تشملها التشريعات اختالفاً كبرياً من بلد آلخر، مما يتسبب يف صعوبات يف تنسيق كميات 
املخلفات اإللكرتونية اليت جُتمع ويعاد تدويرها. وما مل تتوفر إحصاءات أفضل عن املخلفات اإللكرتونية، وما مل ُتسد الثغرات الرئيسية 
يف البيانات الراهنة إلحصاءات املخلفات اإللكرتونية، يستحيل قياس جناعة التشريعات القائمة واجلديدة الستبانة أي حتسينات حمتملة 

يف املستقبل. كما يصعب توفري البيانات اليت ميكن أن تسرتشد هبا مؤسسات األعمال.

كميات ضخمة من المواد الخام تضيع هدرًا
ال تقتصر أمهية إحصاءات املخلفات اإللكرتونية على األثر البيئي فحسب وإمنا هنالك أيضاً مكونة اقتصادية يف إطار النقاش. إذ تقدر 
القيمة اإلمجالية جلميع املواد اخلام املوجودة يف املخلفات اإللكرتونية بنحو 55 مليار يورو يف عام 2016، وهو ما يزيد عن الناتج احمللي 
اإلمجايل لعام 2016 لدى غالبية البلدان يف العامل. وقيمة املواد اخلام الثانوية، بعد إدارة املخلفات، ما هي إال جزء صغري من قيمة 
مكوناهتا أو من سعر األجهزة املستعملة. وال بد من اعتماد مناذج االقتصاد الدائري لتشجيع إحكام دورة املواد، وذلك بتحسني تصميم 
البيئي. ومن مث فإن مفهوم  التلوث  الوقت ذاته على احلد من  التدوير وإعادة االستعمال وغري ذلك، والعمل يف  املكونات وإعادة 
االقتصاد الدائري يوفر فرصاً اقتصادية وفرص عمل ضخمة إلدارة املخلفات اإللكرتونية، ومقدار 55 مليار يورو من قيمة املواد الثانوية 
البيانات  تدعمها  اإللكرتونية  املخلفات  االقتصادية. وهذا يستدعي وضع تشريعات مالئمة إلدارة  الفرص  متواضع هلذه  تقدير  هو 

للتدليل على املنافع البيئية واالقتصادية املرجوة من حسن إدارة املخلفات اإللكرتونية.
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القيمة المحتملة للمواد الخام في المخلفات اإللكترونية في عام 2016
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