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معلومات االتصال:
.scycle@unitar.org لالستفسارات، يرجى االتصال باملؤلف املعني باملراسالت ك. ب. بالدي عرب الربيد اإللكرتوين

يرجى االستشهاد بهذا المنشور على النحو التالي:
ف. فوريت، ك. ب. بالدي، ر. كوهر، غ. بيل. املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية 2020: الكميات والتدفقات 
 )UNITAR( معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث/)UNU( وإمكانيات اقتصاد التدوير. جامعة األمم املتحدة
 )ITU( الذي يشرتك يف استضافته االتحاد الدويل لالتصاالت ،)SCYCLE( برنامج دورات الحياة املستدامة –

والرابطة الدولية للمخلفات الصلبة )ISWA(، بون، جنيف/روتردام.

رقم الكتاب املعياري الدويل )ISBN( للنسخة الرقمية: 978-92-808-9114-0 

رقم الكتاب املعياري الدويل )ISBN( للنسخة املطبوعة: 978-92-808-9115-7

إلعداد  ومخصصة  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  تابعة  مستقلة  هيئة  )UNU( هي  املتحدة  األمم  وجامعة 
املعارف ونقلها وتعزيز القدرات ذات الصلة بالقضايا العاملية الخاصة بأمن اإلنسان وتنميته ورفاهيته. وتعمل 
الجامعة من خالل شبكة من مراكز وبرامج البحوث والتدريب املنترشة يف جميع أنحاء العامل ويتوىل تنسيقها 

.www.unu.edu مركز جامعة األمم املتحدة يف طوكيو

ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث )UNITAR( هو ذراع تدريب مخصص لألمم املتحدة، ومهمته تطوير 
القدرات الفردية واملؤسسية والتنظيمية للبلدان وأصحاب املصلحة اآلخرين يف األمم املتحدة من خالل حلول 
التعلم عالية الجودة ومنتجات وخدمات املعارف ذات الصلة لتعزيز صنع القرار العاملي وتقديم الدعم عىل 

.www.unitar.org .املستوى القطري للتغلب عىل التحديات العاملية

وبرنامج دورات الحياة املستدامة )SCYCLE(، الذي مير اآلن يف مرحلة انتقال من جامعة األمم املتحدة إىل 
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث، يتوخى متكني املجتمعات من خفض العبء البيئي الناجم عن إنتاج 
واستخدام والتخلص من السلع يف كل مكان، وخاصة املعدات الكهربائية واإللكرتونية إىل مستويات مستدامة 
عن طريق البحث والتدريب املستقل والشامل والعميل، وتقديم قواعد حقائق أكرث شموالً لوضع السياسات 
وصنع القرار. لذلك، تركز أنشطة دورات الحياة املستدامة )SCYCLE( عىل تطوير أمناط اإلنتاج واالستهالك 
والتخلص املستدامة للمعدات الكهربائية واإللكرتونية، باإلضافة إىل السلع املوجودة يف كل مكان. ويقود برنامج 
دورات الحياة املستدامة )SCYCLE( مناقشة املخلفات اإللكرتونية عىل الصعيد العاملي وينهض باسرتاتيجيات 
إدارة املخلفات اإللكرتونية املستدامة عىل أساس التفكري يف دورة الحياة. وللحصول عىل معلومات تفصيلية عن 
دورات الحياة املستدامة )SCYCLE( ومشاريعها، مبا يف ذلك أنشطة البحث والتدريب، ترجى زيارة املوقعني 

 .http://scycle.vie.unu.eduو www.scycle.info اإللكرتونيني

املعلومات  تكنولوجيات  مسائل  يف  املتخصصة  املتحدة  األمم  وكالة  هو   )ITU( لالتصاالت  الدويل  واالتحاد 
واالتصاالت، التي تقود عجلة االبتكار يف مجال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )ICT( جنباً إىل جنب مع 
193 دولة عضواً وعضوية تضم ما يزيد عن 900 كيان من الرشكات والجامعات واملنظامت الدولية واإلقليمية.

واالتحاد الذي أُنشئ يف عام 1865 هو الهيئة الحكومية الدولية املسؤولة عن تنسيق االستعامل العاملي املشرتك 
لطيف الرتددات الراديوية وتعزيز التعاون الدويل يف تخصيص املدارات الساتلية وتحسني البنية التحتية لالتصاالت 
يف العامل النامي ووضع معايري عاملية لكفالة التوصيل البيني السلس ملجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم 
االتحاد بتوصيل العامل: من الشبكات عريضة النطاق إىل أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطريان واملالحة 
التقارب  السواتل والرادارات األوقيانوغرافية فضالً عن  الراديوي ورصد األرض من خالل  الفلك  البحرية إىل علم 

.www.itu.int يف خدمات الهاتف الثابت واملتنقل، وتكنولوجيات اإلنرتنت واإلذاعة. وملزيد من املعلومات، زوروا

:)ISWA( نبذة عن الرابطة الدولية للمخلفات الصلبة
الرابطة الدولية للمخلفات الصلبة )ISWA( هي رابطة عاملية مستقلة ال تستهدف الربح، تعمل من أجل الصالح 
 ISWA والرابطة التدوير.  اقتصاد  إىل  واالنتقال  للمخلفات  واملهنية  والشاملة  املستدامة  اإلدارة  لتعزيز  العام 
مفتوحة لألفراد واملنظامت من املجتمع العلمي واملؤسسات العامة وكذلك الرشكات العامة والخاصة من جميع 
أنحاء العامل التي تعمل يف مجال إدارة املخلفات أو املهتمة بها. والرابطة ISWA هي رابطة املخلفات الوحيدة 

يف العامل التي تتيح ألعضائها التواصل مع املهنيني والرشكات وممثيل املؤسسات.

إخالء مسؤولية:
إن التسميات املستخدمة وعروض املواد يف هذا املنشور ال تنطوي عىل التعبري عن أي رأي عىل اإلطالق من جانب 
جامعة األمم املتحدة )UNU(/معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث )UNITAR(، أو االتحاد الدويل لالتصاالت 
)ITU(، أو منظمة الصحة العاملية )WHO( بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو سلطاتها، 
أو فيام يتعلق بتحديد حدودها أو تخومها. ُتستخدم أسامء العالمات التجارية ورموزها بطريقة تحريرية دون نية 
انتهاك قوانني العالمات التجارية أو حقوق الطبع والنرش. عالوة عىل ذلك، فإن اآلراء املعرب عنها يف هذا املنشور 
هي آراء املؤلفني وال متثل بالرضورة وجهات نظر جامعة األمم املتحدة/معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث، أو 
االتحاد الدويل لالتصاالت، أو منظمة الصحة العاملية، وال ميثل االستشهاد باألسامء التجارية أو الرشكات أو املخططات 

أو العمليات التجارية تزكية لها. ونأسف ألي أخطاء أو إغفاالت ميكن أن تكون قد وقعت سهواً.

حقوق الطبع والنرش، ©، بشأن الخرائط والصور والرسوم التوضيحية عىل النحو املحدد.

صت جامعة األمم املتحدة/معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث واالتحاد الدويل لالتصاالت لهذا املنشور مبوجب  رخَّ
 Creative Commons Attribution Noncommercial-Share( ترخيص النسبة إىل املشاع اإلبداعي غري التجاري

Alike 3.0 IGO(. ويرجى تخصيص بعض الوقت ملعرفة املزيد عن املشاع اإلبداعي.

ITU, 2020و  ©UNU/UNITAR

وال يتأثر استخدامكم العادل وحقوقكم األخرى مبا ورد أعاله.

© الرسوم التوضيحية صنيع UNU/UNITAR SCYCLE – ننييك هاكو 
© الصور UNU/UNITAR UNU/UNITAR SCYCLE – ياسني صدقي

http://scycle@unitar.org
http://www.unu.edu
http://www.unitar.org
https://www.scycle.info
http://www.scycle.info
http://www.itu.int
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 )SCYCLE( املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية 2020 هو جهد تعاوين لربنامج دورات الحياة املستدامة

الذي تشارك يف استضافته حاليا جامعة األمم املتحدة )UNU( ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث 

.)ISWA( والجمعية الدولية للمخلفات الصلبة )ITU( واالتحاد الدويل لالتصاالت )UNITAR(

وقد أمكن تحقيق هذا الجهد التعاوني من خالل المساهمات المالية من:

y	 )ITU( االتحاد الدويل لالتصاالت

y	)UNU( جامعة األمم املتحدة

y	)ISWA( الرابطة الدولية للمخلفات الصلبة

y	)WHO( منظمة الصحة العاملية

y	 األملانية الجمعية  من خالل  العاملة  أملانيا  يف   )BMZ( االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  وزارة 

)GIZ GmbH( للتعاون الدويل

ويود املؤلفون فانيسا فوريت، وكيس بيرت بالدي، وروديغر كوهر )جامعة األمم املتحدة )UNU(/معهد األمم 

املتحدة للتدريب والبحوث )UNITAR(( وغارام بيل )االتحاد الدويل لالتصاالت )ITU(( أن يشكر املؤلفني 

للمخلفات  العاملي  املرصد  من  الثالثة  الطبعة  هذه  إعداد  يف  مساهمتهم  عىل  املساهمني  واملستعرضني 

انتامءاتهم  وترد  مختلفة؛  بصفات  التقرير  يف  املساهمون  واملستعرضون  املؤلفون  ساهم  وقد  اإللكرتونية. 

ألغراض التعريف.

ع: اللجنة التوجيهية للمشرو
بيل  غارام  والبحوث(،  للتدريب  املتحدة  األمم  املتحدة/معهد  األمم  )جامعة  كوهر  روديغر  بالدي،  كيس 

)االتحاد الدويل لالتصاالت(، أديتي راموال )الجمعية الدولية للمخلفات الصلبة(.

المساهمون:

y	ستيفاين أدريان )وكالة حامية البيئة األمريكية( – أمريكا الشاملية

y	ماري نويل برون دريس )منظمة الصحة العاملية( – تأثري املخلفات اإللكرتونية عىل صحة األطفال والعامل

y	االستشارية( – تايوان، مقاطعة الصني E-titanium يو شو )كاندي( تشنغ )رشكة

y	ليىل ديفيا )املركز اإلقليمي التفاقية بازل يف أمريكا الجنوبية( – أمريكا الجنوبية

y	إمكانيات املخلفات اإللكرتونية يف اقتصاد التدوير – )UNU/UNITAR SCYCLE( أومتار دوبزر

y	فيونا غولديزن )مستشارة منظمة الصحة العاملية( – تأثري املخلفات اإللكرتونية عىل صحة األطفال والعامل

y	جوليا غورمان )مستشارة منظمة الصحة العاملية( – تأثري املخلفات اإللكرتونية عىل صحة األطفال والعامل

y	سونيل هرات )جامعة غريفيث( – أوقيانوسيا

y	شونيتيش هوندا )برنامج األمم املتحدة للبيئة( – اليابان

y	 الكهربائية املعدات  مخلفات  تدوير  إعادة  أجل  من  لالبتكار  التعاوين  شنغهاي  )مركز  جينغوي  وانغ 

واإللكرتونية( – رشق وجنوب رشق آسيا

y	يل جينهوي )جامعة تسينغهوا( – رشق وجنوب رشق آسيا

y	ديبايل سينها خيرتيوال )جامعة األمم املتحدة/معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث( – جنوب آسيا

y	جايسون لينيل )إعادة التدوير اإللكرتوين( – أمريكا الشاملية

y	السياسة والترشيع – إفريقيا وجنوب رشق آسيا – )SOFIES( فيديريكو ماغاليني

y	إنوسنت تشيدي نورورم )جامعة أبيا ستيت( – إفريقيا

y	برييس أونيانوا )مركز تنسيق اتفاقية بازل للمنطقة اإلفريقية( – إفريقيا

y	يف األمريكتني( – أمريكا الالتينية RLG( دانيال أوت

y	أمريكا الالتينية – )RELAC( أوكا سيلفا

y	السياسات والترشيعات – إفريقيا وجنوب رشق آسيا – )SOFIES( رويدا ستيلهارت

y	السياسة والترشيع – إفريقيا وجنوب رشق البالد آسيا – )CleanTech, GSMA( دوليب تيلكرتم

y	جيانالي زنغ )جامعة تسينغهوا( – رشق وجنوب رشق آسيا

التصميم:
Op de Kaart | www.bureauopdekaart.nl | نينيك هاكو

التصوير:
www.yassynsidki.com ياسني صدقي | ياسني صدقي للتصوير

شكر إضايف إلى:
فان  وفنسنت   ،)UNU/UNITAR( التوين  وجوليا  الصناعية(،  لإليكولوجيا  ييل  جامعة  )مركز  ميللر  ريد 

 – البيئة  علوم  )معهد  ياماموتو  وتيلز   ،)UNU/UNITAR( واغرن  وميشيل  هولندا(،  )إحصاءات  سرتالن 

جامعة ليدن( لدعمهم يف جمع البيانات وتحليلها.

 )UNSD( وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة )OECD( ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

لتعاونهام يف توزيع االستبيانات بشأن املخلفات اإللكرتونية عىل مختلف البلدان.

وتريي كولينز وميج هريتوغ )االتحاد الدويل لالتصاالت( لدعمهام يف إطالق هذه املنشورة والحملة اإلعالمية.

https://www.bureauopdekaart.nl
https://www.yassynsidki.com
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تمهيد
)UNU( جامعة األمم المتحدة 

)ITU( واالتحاد الدولي لالتصاالت 
)ISWA( والرابطة الدولية للمخلفات الصلبة
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أصبحت املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( جزءاً أساسياً من الحياة اليومية. وقد مّكن توفرها واستخدامها 
عىل نطاق واسع الكثري من سكان العامل من االستفادة من مستويات معيشة أعىل. بيد أن الطريقة التي ننتج، 
ونستهلك، ونتخلص بها من املخلفات اإللكرتونية ليست مستدامة. ونظراً لبطء اعتامد التجميع وإعادة التدوير، 
فإن العوامل الخارجية – مثل استهالك املوارد وانبعاثات غازات الدفيئة وإطالق املواد السامة أثناء إجراءات 
إعادة التدوير غري الرسمية – توضح املشكلة يك تظل يف حدود مستدامة. وبالتايل، تواجه العديد من البلدان 
تحديات بسبب املخاطر الكبرية املحدقة بالبيئة وصحة اإلنسان جراء مخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية 
)WEEE( غري املدارة بشكل مناسب، واملعروفة عىل نطاق واسع باسم املخلفات اإللكرتونية. وتنخفض نسبياً 

معدالت التجميع وإعادة التدوير حتى يف البلدان التي لديها نظام رسمي إلدارة املخلفات اإللكرتونية.

وتقتيض الرضورة مراقبة كميات وتدفقات املخلفات اإللكرتونية لتقييم التطورات مبرور الوقت، ولتحديد 
وتقييم األهداف نحو مجتمع مستدام واقتصاد التدوير. وتزداد كفاءة تنفيذ تطوير البنية التحتية إلعادة 
اإللكرتونية.  املخلفات  السليمة عن  البيانات  أساس  القانونية عىل  والصكوك  السليمة  والسياسات  التدوير 
بعض  ويف  للتنقالت،  الحقيقية  الطبيعة  فهم  أيضاً  سيتعذر  اإللكرتونية،  للمخلفات  عاملية  صورة  وبدون 

الحاالت، الشحنات غري القانونية عرب الحدود.

التنمية، تضافرت جهود  املعلومات واالتصاالت ألغراض  بقياس تكنولوجيا  املعنية  وباالعتامد عىل الرشاكة 
الصلبة  للمخلفات  الدولية  والرابطة   )ITU( لالتصاالت  الدويل  واالتحاد   )UNU( املتحدة  األمم  جامعة 
)ISWA(، بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP(، يف الرشاكة العاملية املعنية بإحصاءات 
والبحوث  للتدريب  املتحدة  األمم  معهد  يشارك   ،2019 عام  أواخر  ومنذ   .)GESP( اإللكرتونية  املخلفات 
)UNITAR( يف استضافة برنامج دورات الحياة املستدامة )SCYCLE(، وهو الربنامج املتخصص لجامعة 
األمم املتحدة بشأن املخلفات اإللكرتونية. وتجمع الرشاكة GESP البيانات من البلدان بطريقة مقيَّسة دولياً 
وتضمن إتاحة هذه املعلومات للجمهور عرب قاعدة بيانات املخلفات اإللكرتونية العاملية مفتوحة املصدر، 
www.globalewaste.org. ومنذ عام 2017، بذلت الرشاكة GESP جهوداً كبرية من خالل توسيع القدرات 

الوطنية واإلقليمية املعنية بإحصاءات املخلفات اإللكرتونية يف مختلف البلدان.

ويف املآل األخري، تساعد الرشاكة العاملية املعنية بإحصاءات املخلفات اإللكرتونية )GESP( البلدان عىل تجميع 
إحصاءات مفيدة لوضع السياسات الوطنية باستخدام إطار قياس منسق معرتف به دولياً. وتجمع الرشاكة 
GESP واضعي السياسات واإلحصائيني وممثيل دوائر الصناعة لتحسني جودة بيانات املخلفات اإللكرتونية 
وفهمهم وتفسريهم لها. وعىل الصعيد العاملي، تساهم الرشاكة GESP يف مراقبة تدفقات املخلفات ذات 
الصلة، وقياس التقدم املحرز نحو الغايات 6.11 و4.12 و5.12 من أهداف التنمية املستدامة. يف اآلونة األخرية، 
الغايتني 2.4.12 و1.5.12 ويف الوثائق  ُأدرجت املخلفات اإللكرتونية رسمياً يف خطة العمل الخاصة مبؤرش 
املتعلقة بهذا املؤرش. وتسمح الرشاكة GESP ملنظامت دولية، مثل االتحاد الدويل لالتصاالت، بقياس التقدم 
املحرز نحو أهدافها. ففي عام 2018، وضعت أعىل هيئة لوضع السياسات يف االتحاد، وهي مؤمتر املندوبني 
يتمثل يف زيادة معدل إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية العاملية إىل 30 يف املائة بحلول  املفوضني، هدفاً 

عام 2023. وهو ما يقابل زيادة قدرها 12,6 يف املائة مقارنًة باملتوسط العاملي اليوم. 

وهذه الطبعة الثالثة من املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية هي وليدة الرشاكة العاملية املعنية بإحصاءات 
املخلفات اإللكرتونية )GESP( واملتعاونني معها بشكل وثيق؛ ومتابعة لطبعة عام 2017 وللمرصد العاملي 
 )UNU-SCYCLE( الرائد للمخلفات اإللكرتونية لدى جامعة األمم املتحدة – برنامج دورات الحياة املستدامة

عام 2014. ويوضح هذا التقرير استمرار النمو العاملي يف توليد املخلفات اإللكرتونية.

ويف عام 2019، أنتج العامل 53,6 مليون طن مرتي )Mt( من املخلفات اإللكرتونية، ومل يوثَّق منها إال 17,4 % 
رسمياً عىل أنه ُجمع وأُعيد تدويره بشكل صحيح. وقد مَنت مبقدار Mt 1,8 منذ عام 2014، لكن إجاميل 
توليد املخلفات اإللكرتونية زاد مبقدار Mt 9,2. ويبني ذلك أن أنشطة إعادة التدوير ال تواكب النمو العاملي 

للمخلفات اإللكرتونية.

اإللكرتونية  املخلفات  لكميات  وإقليمياً  تحلياًل وطنياً  التقرير  يتضمن هذا  العاملي،  املنظور  إىل  وباإلضافة 
والصكوك الترشيعية. وعىل الرغم من أن 71 % من سكان العامل مشمولون بشكل من أشكال سياسات أو 
ترشيعات أو لوائح املخلفات اإللكرتونية، يجب بذل املزيد من الجهود نحو التنفيذ واإلنفاذ من أجل تشجيع 

اإلقبال عىل البنية التحتية للتجميع وإعادة التدوير.

ويعرِّف املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية 2020 الجمهور األوسع بالتحدي العاملي للمخلفات اإللكرتونية، 
ويرشح كيف يتناسب التحدي حالياً مع الجهود الدولية لبلوغ أهداف التنمية املستدامة، ويناقش كيفية 
إنشاء اقتصاد التدوير ومجتمعات مستدامة.  ويف موازاة ذلك، نشجع صانعي القرار عىل زيادة أنشطتهم 
لقياس ومراقبة املخلفات اإللكرتونية باستخدام واعتامد اإلطار املنهجي املعرتف به دولياً الذي طورته جامعة 
األمم املتحدة – برنامج دورات الحياة املستدامة، بالتعاون مع الرشاكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ألغراض التنمية. 

ونود أن نشكر جميع املؤلفني واملساهمني عىل هذا التقرير، وندعوكم للتعاون مع الرشاكة العاملية املعنية 
بإحصاءات املخلفات اإللكرتونية )GESP( ودعم جهودنا املستمرة لتحسني الفهم العاملي واإلدارة السليمة 

بيئياً للمخلفات اإللكرتونية. 

روديجري كيهري
مدير برنامج دورات الحياة 

املستدامة، جامعة األمم املتحدة

دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية االتصاالت، 

)ITU( االتحاد الدويل لالتصاالت

أنطونيس مافروبولوس
رئيس الرابطة الدولية للمخلفات 

)ISWA( الصلبة
ومعهد األمم املتحدة للتدريب 

)SCYCLE( والبحوث

http://www.globalewaste.org
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مستويات الدخل
األعىل املتاح

التصنيع

التحرض

معدالت استهالك أعىل
للمعدات الكهربائية واإللكرتونية

دورات
حياة قص§ة

قلة خيارات
التصليح

معدات كهربائية
وإلكرتونية املخلفات

اإللكرتونية

Mt 53,6
kg 7,3 للفرد 

وثيقاً  ارتباطاً   )EEE( واإللكرتونية الكهربائية  املعدات  استهالك  يرتبط 

املعدات  أصبحت  وقد  االنتشار.  واسعة  العاملية  االقتصادية  بالتنمية 

الحديثة وهي  املجتمعات  ال غنى عنه يف  أمراً  واإللكرتونية  الكهربائية 

آخذة يف تحسني مستويات املعيشة، ولكن إنتاجها واستخدامها ميكن أن 

يتطلبا الكثري من املوارد، وميكنهام أيضاً أن يعرتضا شبيل هذا التحسن 

املتاح،  الدخل  من  األعىل  املستويات  وتؤدي  املعيشة.  يف مستويات 

وتزايد التحرض والتنقل، وزيادة التصنيع يف بعض أجزاء العامل إىل كميات 

متنامية من املعدات الكهربائية واإللكرتونية. ويف املتوسط، يزيد الوزن 

للمعدات  العاملي  لالستهالك  الكهرضوئية(  األلواح  )باستثناء  اإلجاميل 

.)Mt( الكهربائية واإللكرتونية سنوياً مبقدار 2,5 مليون طن

 ،)EEE( وبعد استخدامها، ُيتخلص من املعدات الكهربائية واإللكرتونية

وقيِّمة.  مواد خطرة  يحتوي عىل  مخلفات  تدفق  توليد  إىل  يؤدي  مام 

»مخلفات  أو  اإللكرتونية،  باملخلفات  هذا  املخلفات  تدفق  إىل  وُيشار 

يستخدم  مصطلح  وهو   ،)WEEE( واإللكرتونية«  الكهربائية  املعدات 

بشكل رئييس يف أوروبا.

املخلفات  إلحصاءات  شموالً  األكرث  التحديث  املرصد  هذا  ويقدم 

 )Mt( اإللكرتونية العاملية. ففي عام 2019، أنتج العامل 53,6 مليون طن

من املخلفات اإللكرتونية، مبتوسط kg 7,3 للفرد. ومنا التوليد العاملي 

للمخلفات اإللكرتونية مبقدار Mt 9,2 منذ عام 2014 وُيتوقع أن ينمو 

إىل Mt 74,7 بحلول عام 2030 – مبقدار املثلني تقريباً خالل 16 سنة 

ارتفاع  من  اإللكرتونية  للمخلفات  املتزايدة  الكمية  وتتغذى  فقط. 

االستهالك بشكل أسايس. وولدت آسيا أكرب كمية من املخلفات اإللكرتونية 

تليها األمريكتان )Mt 13,1( وأوروبا   ،Mt 24,9 يف عام 2019 – حوايل

)Mt 12(، بينام ولدت إفريقيا وأوقيانوسيا Mt 2,9 وMt 0,7 عىل التوايل. 

واحتلت أوروبا املرتبة األوىل عاملياً من حيث توليد املخلفات اإللكرتونية 

املرتبة  أوقيانوسيا يف  الفرد kg 16,2. وجاءت  بلغ نصيب  إذ  لكل فرد، 

الثانية )kg 16,1( تلتها األمريكتان )kg 13,3(. وكان نصيب الفرد يف آسيا 

وإفريقيا أقل بكثري: 5,6 وkg 2,5 عىل التوايل.
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املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة
ليصار إىل جمعها وإعادة

تدويرها بشكل صحيح

تدفقات املخلفات
اإللكرتونية العاملية
التي � توثَّق

حديد

ر تصديرها يقدَّ
كمنتجات مستعملة
أو مخلفات إلكرتونية

يُتخلص منها
يف حاويات النفايات
يف البلدان ذات الدخل املرتفع

استصالح املواد
املعاد تدويرها

معدالت التجميع وإعادة التدوير

أملينيومنحاس

الرسمية املوثقة  والتدوير  التجميع  زنة  بلغت   ،2019 عام   يف 
املتولدة.  اإللكرتونية  باملخلفات  مقارنة   % 17,4 وبالتايل   ،Mt  9,3
وقد منت مبقدار Mt 1,8 منذ عام 2014، وهو منو سنوي يقارب 
مبقدار  زاد  اإللكرتونية  املخلفات  توليد  إجاميل  أن  غري   .Mt  0,4
أنشطة  فإن  يبلغ حوايل مليوين طن. وبالتايل  بنمو سنوي   ،Mt 9,2
إعادة التدوير ال تواكب النمو العاملي للمخلفات اإللكرتونية. وتظهر 
إحصاءات عام 2019 أوروبا بوصفها القارة ذات أعىل معدل تجميع 
وإعادة تدوير بنسبة 42,5 %، وآسيا يف املرتبة الثانية بنسبة 11,7 %، 
واألمريكتني وأوقيانوسيا بنسبتني متشابهتني بواقع 9,4 % و8,8 % عىل 

التوايل، وإفريقيا بأدىن معدل نسبته 0,9 %.

املتولدة يف  اإللكرتونية  املخلفات  )Mt 44,3( من  ومصري 82,6 % 
البيئية  وتأثرياتها  وجودها  أماكن  وتختلف  مؤكد،  غري   2019 عام 
باختالف املناطق. ويف البلدان ذات الدخل املرتفع، عادة ما تكون 

البنية التحتية إلعادة تدوير املخلفات متقدمة:

y	 وُيتخلص من حوايل 8 % من املخلفات اإللكرتونية يف حاويات
د. وهي تتكون يف الغالب من املعدات  النفايات ثم ُتدفن أو ُترمَّ

الصغرية وتكنولوجيا املعلومات الصغرية.

y	 املنتجات لتجديد  قامئة  إمكانية  تبقى  األحيان،  بعض  يف 
عادًة  ُتشحن  فهي  وبالتايل  استخدامها،  وإعادة  منها  امُلتخلص 
كمنتجات مستعملة من البلدان ذات الدخل املرتفع إىل البلدان 
ذات الدخل املنخفض أو املتوسط. ولكن تظل كمية كبرية من 
ستار  تحت  أو  قانوين  غري  بشكل  ر  تصدَّ اإللكرتونية  املخلفات 
إعادة استخدامها أو الزعم بأنها خردة معدنية. وميكن افرتاض 
الكهربائية واإللكرتونية املستعملة  أن حجم تحركات املعدات 
أو املخلفات اإللكرتونية عرب الحدود يرتاوح بني 7 و20 % من 

املخلفات اإللكرتونية املتولدة.

y	 ُيحتمل خلط معظم املخلفات اإللكرتونية املنزلية والتجارية

املخلفات  مثل  األخرى،  املخلفات  تدفقات  مع  املوثقة  غري 

البالستيكية واملخلفات املعدنية. وهذا يعني إمكانية إعادة 

تدوير الشذرات القابلة إلعادة التدوير بسهولة ولكن كثرياً 

ما تكون يف ظروف رديئة دون إزالة التلوث ودون استعادة 

ل إعادة التدوير هذه. جميع املواد القيِّمة. لذلك، ال ُتفضَّ

بعد  متاماً  تتطور  مل  الدخل،  واملنخفضة  املتوسطة  البلدان  ويف 

البنية التحتية إلدارة املخلفات اإللكرتونية، أو غابت متاماً يف بعض 

الحاالت. وبالتايل، يدير القطاع غري الرسمي املخلفات اإللكرتونية يف 

الغالب. ويف هذه الحالة، كثرياً ما ُيتعامل مع املخلفات اإللكرتونية 

يف ظروف رديئة، مام يتسبب يف أرضار صحية شديدة للعامل وكذلك 

لألطفال الذين يعيشون ويعملون ويلعبون بالقرب من أنشطة إدارة 

املخلفات اإللكرتونية.
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منذ عام 2014، زاد عدد البلدان التي اعتمدت سياسات أو ترشيعات أو لوائح وطنية بشأن املخلفات 

اإللكرتونية من 61 إىل 78 بلداً. ولكن التقدم التنظيمي بطيء يف بعض املناطق، واإلنفاذ ضعيف، والسياسة 

العامة أو الترشيعات أو اللوائح ال تحفز بعد جمع املخلفات اإللكرتونية وإدارتها عىل الوجه الصحيح بسبب 

نقص االستثامر والدافع السيايس. وباإلضافة إىل ذلك، يختلف نطاق املنتجات يف الترشيع عادة عن أنظمة 

بشأن  دولياً  واملنسق  شائع  بشكل  املستخدم  املنهجي  اإلطار  يقرتحها  التي  اإللكرتونية  املخلفات  تصنيف 

إحصاءات املخلفات اإللكرتونية. وتؤدي هذه االختالفات يف نطاقات املنتجات إىل عدم تنسيق إحصاءات 

املخلفات اإللكرتونية بني البلدان.

وتحتوي املخلفات اإللكرتونية عىل بضع من املواد املضافة السامة أو املواد الخطرة، مثل الزئبق، ومثبطات 

اللهب امُلرَبَومة )BFR(، ومركبات الكربون الكلورية الفلورية )CFC(، أو مركبات الكربون الهيدروكلورية 

الفلورية )HCFC(. واملستويات املتزايدة من املخلفات اإللكرتونية، ومعدالت التجميع املنخفضة، والتخلص 

من تدفق املخلفات هذا ومعالجتها عىل نحو غري سليم بيئياً، تشكل مخاطر كبرية عىل البيئة وصحة اإلنسان. 

وُعرث عىل ما مجموعه 50 طناً من الزئبق و71 كيلوطناً من بالستيك مثبطات اللهب امُلَبَومة يف تدفقات 

املخلفات اإللكرتونية غري املوثقة عىل الصعيد العاملي سنوياً، وقد ُأطلق معظمها يف البيئة وهي تؤثر عىل 

صحة العامل املعرضني لها. 

تدوير  ُيَعد  مل  إن  بدء،  وبادئ ذي  الدفيئة.  اإللكرتونية يف  للمخلفات  السليمة  اإلدارة غري  ايضاً  وتساهم 

املواد املوجودة يف املخلفات اإللكرتونية، ال ميكنها الحلول محل املواد الخام األولية وتقليل انبعاثات غازات 

الدفيئة من استخراج وتنقية املواد الخام األولية. أما بعد، فإن املربدات املوجودة يف بعض معدات التبادل 

الحراري هي من غازات الدفيئة. وقد ُأطلق ما مجموعه Mt 98 من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف الغالف 

الجوي من الثالجات ومكيفات الهواء املهملة التي مل ُتَدر بطريقة سليمة بيئياً. وشكل ذلك تقريباً  0,3% من 

.))IEA( االنبعاثات العاملية املتعلقة بالطاقة يف عام 2019 )وكالة الطاقة الدولية

الحرجة وغريها  الثمينة  املعادن  واملخلفات اإللكرتونية هي »منجم حرضي« ألنها تحتوي عىل بضعة من 

الخام  وتبلغ قيمة املواد  إذا أعيد تدويرها.  ثانوية  التي ميكن استخدامها كمواد  من املعادن غري الحرجة 

العاملية املتولدة يف عام 2019 حوايل 57 مليار دوالر أمرييك. ويساهم الحديد  يف املخلفات اإللكرتونية 

تستعاد   ،% 17,4 بنسبة  موثق  تدوير  وإعادة  تجميع  القيمة. ومبعدل  والذهب يف معظم هذه  والنحاس 

بطريقة سليمة  أمرييك  مليارات دوالر  بقيمة 10  العامل مواد خام  اإللكرتونية عىل مستوى  املخلفات  من 

بيئياً، ومتكن إتاحة 4 ماليني طن من املواد الخام إلعادة التدوير. وساهمت إعادة تدوير الحديد واألملنيوم 

والنحاس يف تحقيق وفورات صافية قدرها Mt 15 من ثاين أكسيد الكربون، وهو ما يعادل االنبعاثات من 

إعادة تدوير املواد الخام الثانوية التي تحل محل املواد البكر.

61

2017

2019

2014

 بلداً  78 بلداً  67 بلداً  
مستويات الدخل

األعىل املتاح
مستويات الدخل

األعىل املتاح
مستويات الدخل

األعىل املتاح

20
19

م 
 عا

دة

ملتول
ت اإللكرتونية العاملية ا

املخلفا

kt 71 

10

Mt 9,3 | %17,4Mt 44,3 | %82,6

t 50 

Mt 98 
CO2

Mt 4 

حديد

نحاس

أملينيوم

Mt 53,6
kg 7,3 للفرد 

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار إىل جمعها
وإعادة تدويرها بشكل صحيح

التدفقات العاملية
للمخلفات اإللكرتونية غ� املوثَّقة

مثبطات اللهب
(BFR) املَُربَومة

مركبات الكربون
(HCFC) الهيدروكلورية الفلورية 

الزئبق

كمية املواد

قيمة املواد

قيمة املواد الخام
يف املخلفات اإللكرتونية

مليار دوالر أمري 

مليار دوالر أمري 57

بنسبة  املوثق رسمياً  اإللكرتونية  املخلفات  باختصار، تقتيض الرضورة زيادة معدل تجميع وإعادة تدوير 

 Mt 74,7 17,4 %، خاصة يف ضوء النمو الرسيع لتدفق املخلفات هذا، الذي ُيتوقع أن يصل بالفعل إىل

من  والحد  املغلقة  املواد  حلقات  تحقيق  إىل  سعيُا  املواد  استعادة  زيادة  جانب  إىل   ،2030 عام  بحلول 

استخدام املواد البكر.
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الفصل 1   ما هي املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( واملخلفات اإللكرتونية18

 )EEE( بائية واإللكترونية  ما هي المعدات الكهر
والمخلفات اإللكترونية؟

تتضمن املعدات الكهربائية واإللكرتونية مجموعة واسعة من املنتجات التي تشمل عنارص دارات أو عنارص 

أعامل  مصلحة  أو  أرسة  أي  تكاد   .)STEP 2014 )مبادرة  بطارية  أو  بالطاقة  إمداد  وسيلة  مع  كهربائية 

املعلومات  تكنولوجيا  وأجهزة  املوسيقى  وأدوات  واأللعاب  األساسية  املطبخ  آالت  مثل  منتجات  تستخدم 

واالتصاالت، مثل الهواتف املتنقلة والحواسيب املحمولة وما إىل ذلك.

وإىل جانب االستخدام اليومي لألرس والرشكات، أصبحت املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( تستخدم 

ز  ما تجهَّ الكهرضوئية. وكثرياً  الخاليا  الطاقة، مثل  النقل والصحة واألمن ومولدات  بشكل متزايد يف أنظمة 

املنتجات التقليدية، مثل املالبس واألثاث، مبكونات كهربائية، وبالتايل فهي تساهم عىل نحو متزايد يف توليد 

أيضاً  فأكرث  أكرث  واإللكرتونية  الكهربائية  املعدات  وُتستخدم  العاملي.  الصعيد  عىل  اإللكرتونية  املخلفات 

يف القطاع املتوسع إلنرتنت األشياء )IoT(، مثل أجهزة االستشعار أو األجهزة املتعلقة مبفهوم »املنزل الذيك« 

أو »املدن الذكية«.

وتصبح املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( مخلفات إلكرتونية مبجرد أن يتخلص مالكها منها كنفايات 

عىل  منتج  كل  ويحتوي   .)2014 اإللكرتونية،  املخلفات  مشكلة  حل  )مبادرة  استخدامها  إعادة  قصد  دون 

محتوى مادي مختلف، وُيتخلص منه ويعاد تدويره بطرق مختلفة، ويتفاوت رضره بالبيئة وصحة اإلنسان 

يف حال عدم إدارته بطريقة سليمة بيئياً.

وتتكون املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( من مجموعة كبرية ومتنوعة من املنتجات. ولكن لألغراض 

اإلحصائية، تصنَّف املعدات الكهربائية واإللكرتونية حسب الوظيفة املتشابهة، وتكوين املواد القابلة للمقارنة، 

املخلفات  إلحصاءات  التوجيهية  املبادئ  فإن  وبالتايل،  املتشابهة.  الصالحية  نهاية  ونعوت  الوزن،  ومتوسط 

تقسم   )2018 وكوهر،  وبالدي،  )فوريت  الثانية  الطبعة   – التصنيف  ومؤرشات  بتقارير  املتعلقة  اإللكرتونية 

املعدات الكهربائية واإللكرتونية إىل 54 فئة مختلفة تركز عىل املنتج. ويشار إىل هذا التصنيف باسم مفاتيح 

جامعة األمم املتحدة )UNU(. وميكن االطالع عىل القامئة الكاملة ملفاتيح جامعة األمم املتحدة يف امللحق 1.

وُتفَرز فئات منتجات املعدات الكهربائية واإللكرتونية األربع والخمسني إىل ست فئات عامة تقابل بشكل 

وثيق خصائص إدارة مخلفاتها.
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USB

1-  معدات التبادل الحراري:

التي تشيع أكرث اإلشارة إليها باسم معدات التربيد والتجميد. 

الهواء  واملجمدات ومكيفات  الثالجات  وهي تشمل عموماً 

ومضخات الحرارة.
USB

4-  املعدات الكبرية:

وهي تشمل عموماً غساالت ومجففات املالبس وغساالت الصحون 

واملواقد الكهربائية وآالت الطباعة الكبرية ومعدات النسخ واأللواح 

الكهرضوئية.

USB

2-  شاشات العرض:

وهي تشمل عموماً أجهزة التلفزيون والشاشات والحواسيب 

املحمولة واللوحية عىل اختالفها.

USB

5-  املعدات الصغرية:

الصغرية  املوجات  وأفران  الكهربائية  املكانس  عموماً  تشمل  وهي 

الحالقة  وأجهزة  الكهربائية  والغاليات  واملحمصات  التهوية  ومعدات 

الكهربائية واملوازين واآلالت الحاسبة وأجهزة الراديو وكامريات الفيديو 

واإللكرتونية  الكهربائية  واألدوات  واإللكرتونية  الكهربائية  واأللعاب 

الصغرية واألجهزة الطبية الصغرية وأدوات املراقبة والتحكم الصغرية.

USB

3-  املصابيح:

التفريغ  الفلورسنت ومصابيح  مصابيح  وهي تشمل عموماً 

.LED عالية الكثافة ومصابيح

USB

6-  معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصغرية:

وهي تشمل عموماً الهواتف املتنقلة واألنظمة العاملية لتحديد املواقع 

ات والحواسيب الشخصية والطابعات  )GPS( وحاسبات الجيب واملسريِّ

والهواتف.

وال تغطي أنظمة ومخططات املخلفات اإللكرتونية بعد أي نوع من البطاريات أو املدِخرات 

أو املكونات الكهربائية للمركبات.

 )WEEE( وحالياً، يتوافق هذا التصنيف مع توجيه مخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية

دولياً  به  املعرتف  واإلطار   )2003 األورويب  )الربملان  األعضاء  األوروبية  الدول  اعتمدته  الذي 

إلحصاءات املخلفات اإللكرتونية املوضح يف املبادئ التوجيهية املذكورة أعاله )فوريت وبالدي، 

وكوهر، 2018( املستخدمة يف هذا التقرير.
USB
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الفصل 2   اإلحصاءات الرئيسية بشأن املخلفات اإللكرتونية عىل الصعيد العاملي22

التنمية  الكهربائية واإللكرتونية ميزة أساسية تساهم يف  املنتجات  تعترب 

املستخدمة  املنتجات  من  ومتنوعة  كبرية  وتتألف من مجموعة  العاملية 

يف الحياة اليومية.

أنحاء  جميع  يف  والرشكات  املنازل  يف  عليها  العثور  وميكن 

بحسب  يختلف  امتالكها  من  الفرد  نصيب  أن  إال  العامل. 

مستوى الدخل.

المتوسط العالمي لعدد األجهزة المختارة المملوكة للفرد حسب مستوى الدخل القُطري

2,8

51,581

0,7 1,6

16 0,4

0,4 1,4

3,6

21,697

0,3 0,3

8 0,2

0,1 1,2

4,5

9,874

0,1 0,2

6 0,1

0,03 1

5,3

3,503

0,1 0,1

6 0,01

0,01 0,9

5,0

1,261

0,02 0,1

4 0,001

0,003 0,6

متوسط تعادل القوة الرشائية
بالدوالر األمري� للفرد:

متوسط تعادل القوة الرشائية
بالدوالر األمري� للفرد:

متوسط تعادل القوة الرشائية
بالدوالر األمري� للفرد:

متوسط تعادل القوة الرشائية
بالدوالر األمري� للفرد:

متوسط تعادل القوة الرشائية
بالدوالر األمري� للفرد:

دخل مرتفع دخل مرتفع/متوسط دخل متوسط دخل متوسط/منخفض دخل منخفض

متوسط عدد أفراد األرسة: متوسط عدد أفراد األرسة:متوسط عدد أفراد األرسة:متوسط عدد أفراد األرسة: متوسط عدد أفراد األرسة:

ثالجات
(�ا يف ذلك الثالجات الج�دات)

الحواسيب املحمولة
(�ا يف ذلك األجهزة اللوحية)

الغساالت
(�ا يف ذلك املجففات املدمجة)

مصابيح أفران املوجات الصغرية
(�ا فيها املدمجة، باستثناء الشوايات)

اشرتاكات
الهاتف املتنقل
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Mt 44,4
Mt 53,6 Mt 74,7      Mt 9,2 زنته 

�و

منذ عام 2014

2014

Mt 9,3 | %17,4

Mt 7,5 | %17,0

Mt 44,3 | %82,6

2030

Mt 0,6

Mt 43,7 

2019

دة
تول

ة امل
دةاملخلفات اإللكرتونية العاملي

تول
ة امل

ت اإللكرتونية العاملي
املخلفا

دة
تول

 امل
ملية

ت اإللكرتونية العا
املخلفا

      Mt 1,8 منذ عام �2014و زنته

من املخلفات اإللكرتونية املجهولة؛
ح التخلص من هذه املخلفات اإللكرتونية ويرجَّ
أو االتجار بها أو إعادة تدويرها بطريقة غ� سليمة بيئياً

تنتهي يف حاويات النفايات
يف بلدان االتحاد األورو£

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة
ليصار إىل جمعها
وإعادة تدويرها
بشكل صحيح(1)

كيلوغرام للفرد9
كيلوغرام للفرد7,3

كيلوغرام للفرد6,4

تدفقات املخلفات اإللكرتونية العاملية
التي ¶ توثَّق

املخلفات  من   Mt  53,6 من  يقرب  ما  تولَّد   ،2019 عام  يف 

كيلوغرام   7,3 أو  الكهرضوئية(،  األلواح  )باستثناء  اإللكرتونية 

اإللكرتونية  املخلفات  كمية  أن  إىل  التقديرات  وتشري  للفرد. 

الكمية  فإن  وبالتايل،  عام 2030.  Mt 74 يف  املتولدة ستتجاوز 

إذ  بالخطر  ينذر  مبعدل  تتزايد  اإللكرتونية  للمخلفات  العاملية 

يناهز مليوين طن سنوياً. 

الرسمية  املوثقة  والتدوير  التجميع  زنة  بلغت   ،2019 عام   يف 

Mt 9,3، وبالتايل 17,4 % مقارنة باملخلفات اإللكرتونية املتولدة. 

وقد منت مبقدار Mt 1,8 منذ عام 2014، وهو منو سنوي يقارب

Mt 0,4 ,9. غري أن إجاميل توليد املخلفات اإللكرتونية زاد مبقدار 

Mt 2، بنمو سنوي يبلغ حوايل مليوين طن. وهذا يوضح أن أنشطة 

إعادة التدوير ال تواكب النمو العاملي للمخلفات اإللكرتونية.

وأُعيد  ُجمعت  التي  اإللكرتونية  املخلفات  إحصاءات  وتستند 

أحدث  وتشري  البلدان.  عنها  أبلغت  التي  البيانات  إىل  تدويرها 

املعلومات املتاحة عن متوسط ما ُجمع وأُعيد تدويره رسمياً من 

املخلفات اإللكرتونية املوثقة يف جميع أنحاء العامل إىل عام 2016 

املنهجية وامللحق 3 لالطالع عىل  امللحق 2 لالطالع عىل  )انظر 

البيانات القطرية(.

ويف عام 2019، يرجح أن الغالبية العظمى من املخلفات اإللكرتونية املتولدة 

توثَّق  وال  بيئياً.  سليمة  بطريقة  تَدر  ومل  رسمي  بشكل  ُتجَمع  مل   )% 82,6(

هذه التدفقات عادة بطريقة متسقة أو منهجية. ويشري االفتقار إىل البيانات 

املتعلقة باملخلفات اإللكرتونية املجمعة واملعاد تدويرها رسمياً إىل أن معظم 

نظام  خارج  تدار   )Mt  44,3(  2019 عام  يف  املتولدة  اإللكرتونية  املخلفات 

النامية. ويف األرس  البلدان  التجميع الرسمي، ويف بعض الحاالت، ُتشحن إىل 

يف البلدان ذات الدخل املرتفع، ميكن أن تنتهي اإللكرتونيات صغرية الحجم 

البلدية.  الصلبة  املخلفات  مع  منها  وُيتخلص  العادية  النفايات  يف حاويات 

التدوير املناسبة، مام يؤدي إىل فقدان مواد.  ولذلك، فهي ال تخضع إلعادة 

وتشري التقديرات إىل أن Mt 0,6 من املخلفات اإللكرتونية يف بلدان االتحاد 

األورويب، تنتهي يف حاويات النفايات )روتر وآخرون 2016(.
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كيلوغرامات لكل فرد

كانت املخلفات اإللكرتونية يف عام 2019 تتكون أساساً من املعدات 

الصغرية )Mt 17,4( واملعدات الكبرية )Mt 13,1( ومعدات التبادل 

تكنولوجيا  ومعدات  العرض  شاشات  ومتثل   .)Mt 10,8( الحراري 

املعلومات واالتصاالت الصغرية واملصابيح حصة أصغر من املخلفات 

 Mt 0,7و Mt 4,7و Mt 6,7 اإللكرتونية املتولدة يف عام 2019: بواقع

عىل التوايل. ومنذ عام 2014، ما برحت فئات املخلفات اإللكرتونية 

األكرث تزايداً )من حيث الوزن اإلجاميل للمخلفات اإللكرتونية املتولدة( 

واملعدات  ،)% 7 سنوي  )مبتوسط  الحراري  التبادل  معدات  هي 

الكبرية )+5 %( واملصابيح واملعدات الصغرية )+4 %(. والدافع وراء 

هذا االتجاه هو االستهالك املتزايد لهذه املنتجات يف البلدان ذات 

املعيشة.  مستويات  املنتجات  هذه  تعزز  حيث  املنخفض،  الدخل 

الصغرية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  معدات  انفكت  وما 

تنمو برسعة أقل، وشهدت شاشات العرض انخفاضاً طفيفاً )-1 %(. 

عن  باالستعاضة  األخرية،  اآلونة  يف  االنخفاض  هذا  تفسري  وميكن 

شاشات عرض CRT الثقيلة بشاشات مسطحة أخف وزناً، مام أدى 

إىل انخفاض الوزن اإلجاميل حتى مع استمرار منو عدد القطع.

المخلفات اإللكترونية العالمية المتولدة حسب السنة

))COVID-19( ال تأخذ التوقعات املستقبلية يف االعتبار العواقب االقتصادية املتعلقة بأزمة فريوس كورونا املستجد(
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األمريكتان

أوروبا

 إفريقيا

 أوقيانوسيا

آسيا

آسيا يف  اإللكرتونية  املخلفات  معظم  تولدت   ،2019 عام   يف 

)Mt 24,9(، يف حني أن القارة التي تولد أكرب قدر من الكيلوغرامات 

للفرد هي أوروبا )16,2 كيلوغرام للفرد(. وأوروبا هي أيضاً القارة 

وإعادة  اإللكرتونية  املخلفات  لجمع  رسمي  معدل  أعىل  ذات 

املخلفات  تقل  األخرى،  القارات  جميع  ويف   .)% 42,5( تدويرها 

بكثري  تدويرها رسمياً  وأُعيد  أنها ُجمعت  املوثقة عىل  اإللكرتونية 

عن املخلفات اإللكرتونية املتولدة تقديرياً.

وتشري اإلحصاءات الحالية يف عام 2019، إىل أن آسيا احتلت املرتبة 

الثانية بنسبة 11,7 %، وبلغت نسبتا األمريكتني وأوقيانوسيا 9,4 % 

بنسبة  األخرية  املرتبة  إفريقيا  احتلت  بينام  التوايل،  عىل  و8,8 % 

عرب  كبرياً  اختالفاً  تختلف  أن  ميكن  اإلحصاءات  أن  سوى   .% 0,9

عىل  والتخلص  االستهالك  سلوك  يعتمد  حيث  املختلفة  املناطق 

عدد من العوامل )مثل مستوى الدخل، والسياسات املعمول بها، 
وهيكل نظام إدارة املخلفات، وما إىل ذلك(.)2(

 Mt 24,9  )5,6 كيلوغرام/فرد(
من املخلفات اإللكرتونية املتولدة

%11,7 |  Mt 2,9 
 املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة

ليصار إىل جمعها وإعادة تدويرها 
بشكل صحيح

 Mt 0,7  )16,1 كيلوغرام/فرد(
من املخلفات اإللكرتونية املتولدة

%8,8 |  Mt 0,06 
 املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة

ليصار إىل جمعها وإعادة تدويرها 
بشكل صحيح

 Mt 2,9  )2,5 كيلوغرام/فرد(
من املخلفات اإللكرتونية املتولدة

%0,9 |  Mt 0,03 
 املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة

ليصار إىل جمعها وإعادة تدويرها 
بشكل صحيح

 Mt 12  )16,2 كيلوغرام/فرد(
من املخلفات اإللكرتونية املتولدة

%42,5 |  Mt 5,1 
 املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة

ليصار إىل جمعها وإعادة تدويرها 
 Mt 13,1  )13,3 كيلوغرام/فرد(بشكل صحيح

من املخلفات اإللكرتونية املتولدة

%9,4 |  Mt 1,2 
 املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة

ليصار إىل جمعها وإعادة تدويرها 
بشكل صحيح
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مشمولة بسياسة

أو ترشيع أو الئحة

حتى أكتوبر 2019، كان 71 % من سكان العامل مشمولني بسياسة 

أو ترشيع أو الئحة وطنية بشأن املخلفات اإللكرتونية. وأجريت 

 % 44 التغطية سوى  تشمل  مل  عندما   2014 عام  منذ  تحسينات 

من السكان. ويتأثر معدل التغطية املرتفع بوجود صكوك قانونية 

وطنية لدى أكرث البلدان اكتظاظاً بالسكان، مثل الصني والهند. بيد 

ان هذه التغطية السكانية ال تعادل إال 78 بلداً من أصل 193 بلداً. 

حالياً  مشمولة  العامل  بلدان  جميع  نصف  من  أقل  فإن  وبالتايل، 

بسياسة أو ترشيع أو الئحة.
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يف سبتمرب 2015، اعتمدت األمم املتحدة وجميع الدول األعضاء خطة طموحة هي خطة التنمية املستدامة لعام 2030. 
الرخاء  وضامن  الكوكب  وحامية  الفقر  إلنهاء  و169 غاية   )SDG( املستدامة  التنمية  أهداف  من  هدفاً   17 وحددت 
للجميع عىل مدى السنوات الخمس عرشة املقبلة. ويشكل ارتفاع مستويات املخلفات اإللكرتونية واملعالجة غري السليمة 
وغري اآلمنة لها والتخلص منها عن طريق الرتميد أو يف مكّبات القاممة، تحديات كبرية بالنسبة للبيئة وصحة اإلنسان 

ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

ويقاس التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياتها املائة وتسع وستني مبؤرشات وإحصاءات رسمية. 
وتعرَّف عدة أهداف ومؤرشات أو يجري حالياً قياسها كجزء من تقدم املراقبة. ولكل غاية، ُحددت وكالة أو وكاالت وصاية 

لتوجيه العملية. 

وترتبط إدارة املخلفات اإللكرتونية ارتباطاً وثيقاً بالعديد من أهداف التنمية املستدامة، مثل هدف التنمية املستدامة 8 
بشأن العمل الالئق ومنو االقتصاد، وهدف التنمية املستدامة 3 بشأن الصحة الجيدة والرفاه، وهدف التنمية املستدامة 6 
بشأن املياه النظيفة والنظافة الصحية، وهدف التنمية املستدامة 14 بشأن الحياة تحت املاء. وعىل وجه الخصوص، نظراً 
الرتفاع الطلب عىل املواد الخام إلنتاج املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE(، ترتبط املخلفات اإللكرتونية أيضاً ارتباطاً وثيقاً 
مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة بشأن بصمة املواد )1.4.8 و1.1.12( وأهداف التنمية املستدامة بشأن االستهالك املحيل 
للمواد )2.4.8 و2.2.12(. ويجري استخدام مؤرشات عامة نسبياً لقياس التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 
وعىل النقيض من ذلك، بالنسبة للمخلفات اإللكرتونية، اعرُتف مبؤرش فرعي أكرث تحديداً ملراقبة النمو يف تدفق املخلفات، 
وهو أمر يسرتعي اهتامماً خاصاً بسبب خطورته املحتملة وقيمته املتبقية العالية. وأُدرجت املخلفات اإللكرتونية رسمياً يف 
خطة العمل الخاصة مبؤرش هدف التنمية املستدامة 1.5.12 ويف الوثائق التي تتناول هذا املؤرش.)3( ونوقشت أهمية النظر 

يف املخلفات اإللكرتونية مبزيد من التفصيل يف مؤرش هدف التنمية املستدامة 2.4.12 بشأن املخلفات الخطرة.
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والنظافة الصحية
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طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

الحدّ من أوجه
عدم المساواة
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تحت الماء
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الحياة
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السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

االستهالك 
واإلنتاج المسؤوالن
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الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

ية   الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشر
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود واالستدامة

الغاية 6.11: الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، مبا يف ذلك عن طريق إيالء اهتامم خاص لجودة 

الهواء وإدارة نفايات البلديات واملخلفات األخرى، بحلول عام 2030. ونظراً ألن أكرث من نصف سكان العامل 

يعيشون يف املدن، فإن التحرض الرسيع يتطلب حلوالً جديدة للتصدي للمخاطر املتزايدة املحدقة بالبيئة وصحة 

اإلنسان، خاصة يف املناطق املكتظة بالسكان. وستتولد معظم املخلفات اإللكرتونية يف املدن، ومن املهم بشكل 

خاص إدارة املخلفات اإللكرتونية بشكل صحيح يف املناطق الحرضية، وتحسني معدالت التجميع وإعادة التدوير، 

وتقليل كمية املخلفات اإللكرتونية التي تنتهي يف مكبات املخلفات. ويتيح االنتقال نحو املدن الذكية واستخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلدارة املخلفات فرصاً جديدة ومثرية يف هذا الصدد.

املؤرش 1.6.11: النسبة املئوية للنفايات الصلبة الحرضية التي ُتجمع بانتظام وبترصيف نهايئ فيام يتعلق بإجاميل 
املخلفات الناتجة عن املدينة.

الغاية 4.12: تحقيق اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع املخلفات طوال دورة عمرها، وفقاً لألطر 

الدولية املتفق عليها، والحد بدرجة كبرية من إطالقها يف الهواء واملاء والرتبة من أجل التقليل إىل أدىن حد من 

آثارها الضارة عىل صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام 2020.

املؤرش 2.4.12: معالجة املخلفات، وتوليد املخلفات الخطرة، وإدارة املخلفات الخطرة، حسب نوع املعالجة.

الغاية 5.12: الحد بدرجة كبرية من إنتاج املخلفات، من خالل املنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعامل، 

بحلول عام 2030.

يستهلك عدد متزايد من الناس يف هذا الكوكب كميات متزايدة من السلع، ومن األهمية مبكان جعل اإلنتاج 

واالستهالك أكرث استدامة من خالل رفع مستويات الوعي لدى املنتجني واملستهلكني، وتحديداً يف مجال املعدات 

الكهربائية واإللكرتونية. 

املؤرش 1.5.12: معدل إعادة التدوير الوطني وأطنان املواد املعاد تدويرها.

ير  هدف التنمية المستدامة 1.5.12 بشأن معدل إعادة التدو
يرها على الصعيد الوطني  وأطنان المواد المعاد تدو

)مؤشر فرعي للمخلفات اإللكترونية(

ُعرف املؤرش الفرعي للمخلفات اإللكرتونية يف هدف التنمية املستدامة 1.5.12 عىل النحو التايل:

 املؤرش الفرعي للمخلفات اإللكرتونية
يف هدف التنمية املستدامة 1.5.12

=
إجاميل املخلفات اإللكرتونية املعاد تدويرها

إجاميل املخلفات اإللكرتونية املتولدة

حيث يكافئ »إجاميل املخلفات اإللكرتونية املعاد تدويرها« »املخلفات اإللكرتونية التي ُجمعت 

رسمياً«، والتي ورد تعريفها يف املبادئ التوجيهية إلحصاءات املخلفات اإللكرتونية )فوريت، وبالدي، 

وكوهر 2018( عىل أنها كمية املخلفات اإللكرتونية التي جمعها نظام التجميع الرسمي. وُتعرّف 

»املخلفات اإللكرتونية املتولدة« بأنها كمية املنتجات الكهربائية واإللكرتونية املهملة )املخلفات 

اإللكرتونية( بسبب االستهالك داخل إقليم وطني يف سنة إبالغ معينة، قبل أي تجميع أو إعادة 

استخدام أو معالجة أو تصدير.

وبالنسبة للمنهجية ومجموعات البيانات، تستخدم وكالتا الوصاية UNEP وUNSD مجموعات 

البيانات واملنهجيات التي أعدها برنامج دورات الحياة املستدامة )SCYCLE( والرشاكة العاملية 

املعنية بإحصاءات املخلفات اإللكرتونية والرشاكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لغايات التنمية. وبالبيانات الحالية، يبلغ املؤرش الفرعي لهدف التنمية املستدامة 1.5.12 ملعدل 

إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية 17,4 % لعام 2019.

ويغطي الهدفان 11 و12 من أهداف التنمية املستدامة موضوع املخلفات اإللكرتونية تحديداً.

القضاء التام
على الجوع

القضاء على
الفقر

الصحة الجيدة
والرفاه

المساواة بين
الجنسين

التعليم
الجيد

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

الحدّ من أوجه
عدم المساواة

الحياة
تحت الماء

العمل
المناخي

الحياة
يف البرّ

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

السالم والعدل
والمؤسسات

القوية

االستهالك 
واإلنتاج المسؤوالن
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الفقر
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والرفاه
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الجيد
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والنظافة الصحية

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

الحدّ من أوجه
عدم المساواة

الحياة
تحت الماء
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واإلنتاج المسؤوالن
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لتقييم  اإللكرتونية  املخلفات  وتدفقات  كميات  مراقبة  من  ال بد 

التطورات مبرور الوقت، ولتحديد األهداف وتقدير فعاليتها. وال سبيل 

أفضل  ببيانات  إال  السليمة  القانونية  والصكوك  السياسات  لوضع 

املخلفات  وتدفقات  كميات  فهم  ويقدم  اإللكرتونية.  املخلفات  عن 

غري  النقل  منع  األمر،  آخر  ويف  وضبطـ،  ملراقبة  أساساً  اإللكرتونية 

املرشوع للمخلفات اإللكرتونية ورميها ومعالجتها بشكل غري صحيح. 

ويف غياب أي تحديد كّمي لنقل املخلفات اإللكرتونية عرب الحدود أو 

األنشطة غري الرسمية بشأنها، لن يكون مبقدور واضعي السياسات عىل 

املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية معالجة هذه القضايا.

USBiron

copper

aluminium

 منع رمي املخلفات اإللكرتونية واالنبعاثات منها،م

وكذلك معالجتها غ� السليمة للنفايات اإللكرتونية
خلق فرص عمل مراعية للبيئة

يف قطاعي التجديد وإعادة التدوير

تقدير حجم التحديات املتعلقة
باملخلفات اإللكرتونية

وضع أهداف التجميع
وإعادة التدوير املناسبة

تحديد األولويات لواضعي السياسات، والتأث�
عىل اللوائح، ووضع أهداف السياسة العامة

تخصيص املوارد
املالية الكافية

تعزيز
إعادة التدوير

الحد من توليد
املخلفات اإللكرتونية

USBiron

copper

aluminium

 منع رمي املخلفات اإللكرتونية واالنبعاثات منها،م

وكذلك معالجتها غ� السليمة للنفايات اإللكرتونية
خلق فرص عمل مراعية للبيئة

يف قطاعي التجديد وإعادة التدوير

تقدير حجم التحديات املتعلقة
باملخلفات اإللكرتونية

وضع أهداف التجميع
وإعادة التدوير املناسبة

تحديد األولويات لواضعي السياسات، والتأث�
عىل اللوائح، ووضع أهداف السياسة العامة

تخصيص املوارد
املالية الكافية

تعزيز
إعادة التدوير

الحد من توليد
املخلفات اإللكرتونية

عىل
الصعيد العاملي

عىل
الصعيد الوطني

عىل املستوى العاملي، ستساعد البيانات األفضل عىل الحد من توليد املخلفات اإللكرتونية نتيجة 

لتقييم التحديات والحصول عىل األساس للقيام بتدخالت سياساتية هادفة. ويساعد تحسني فهم 

إمكانات  وفهم  التدوير.  إعادة  لرتويج  مخصصة  أدوات  إنشاء  يف  اإللكرتونية  املخلفات  كميات 

محتملة  عمل  فرص  خلق  توقع  من  ميّكن  التجديد  وأنشطة  اإللكرتونية  املخلفات  تدوير  إعادة 

مراعية للبيئة يف قطاعي التجديد وإعادة التدوير. ويعد الحصول عىل بيانات أفضل عن املخلفات 

املندوبني 2018 يف مؤمتر  عام  املحدد يف  العاملي  الهدف  نحو  التقدم  لقياس  اإللكرتونية رضورياً 

املفوضني لالتحاد بشأن زيادة املعدل العاملي إلعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية إىل 30 % بحلول 

عام 2023.

ويف الوقت نفسه، عىل املستوى الوطني، ستساهم بيانات املخلفات اإللكرتونية املنسقة واملتامسكة 

وإعادة  التجميع  أهداف  ووضع  اإللكرتونية،  باملخلفات  املتعلقة  التحديات  حجم  تقدير  يف  أيضاً 

أهداف  ووضع  اللوائح،  عىل  والتأثري  السياسات،  لواضعي  األولويات  وتحديد  املناسبة،  التدوير 

السياسة العامة، وتخصيص املوارد املالية الكافية.
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وضع برنامج دورات الحياة املستدامة )SCYCLE( بجامعة األمم املتحدة )UNU( املنهجية املقيَّسة دولياً 

لقياس املخلفات اإللكرتونية، بالتعاون مع فريق املهام املعني بقياس املخلفات اإللكرتونية يف إطار رشاكة 

األمم املتحدة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لغايات التنمية. وُنرشت الطبعة األوىل من 

املبادئ التوجيهية إلحصاءات املخلفات اإللكرتونية بشأن التصنيف واإلبالغ واملؤرشات يف عام 2015 وألفها 

برنامج دورات الحياة املستدامة بجامعة األمم املتحدة)4(، وجرت مشاورة عاملية بشأنها )بالدي وآخرون، 

2015(. وقامت جامعة األمم املتحدة يف عام 2018 بتحديث الطبعة الثانية )فوريت، وبالدي، وكوهر 2018(. 

وتساعد املنهجية الدولية عىل تنسيق إطار القياس واملؤرشات، مام يثبت أنها خطوة جوهرية نحو الوصول 

األساس  نفسها  املفاهيم  وشكلت  اإللكرتونية.  للمخلفات  للمقارنة  وقابل  متكامل  عاملي  قياس  إطار  إىل 

للمرصد العاملي األول للمخلفات اإللكرتونية )بالدي ووانغ وآخرون، 2015(، وهي ُتستخدم أيضاً يف االتحاد 

األورويب كمنهجية مشرتكة لحساب هدف التجميع الوارد يف الصيغة املعدلة لتوجيه االتحاد األورويب بشأن 

.)EU/19/2012 رقم EU-WEEE مخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية )التوجيه

ويصف اإلطار ويقيس أهم سامت املخلفات اإللكرتونية لبلد ما. وميكن بناء املؤرشات التالية من اإلطار:

إجاميل املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( املطروحة يف األسواق )POM( )بوحدة كيلوغرام لكل   .1

فرد(، وميثل ذلك حجم سوق السلع اإللكرتونية الوطنية.

إجاميل املخلفات اإللكرتونية املتولدة )بوحدة كيلوغرام لكل فرد(. وهذا ميثل حجم املخلفات اإللكرتونية   .2

الوطنية املتولدة.

ُتجَمع املخلفات اإللكرتونية رسمياً )بوحدة كيلوغرام لكل فرد(. وهذا ميثل كمية املخلفات اإللكرتونية   .3

التي جمعها نظام التجميع الرسمي بتلك الصفة.

=معدل جمع املخلفات اإللكرتونية4.
إجاميل املخلفات اإللكرتونية املعاد تدويرها

100 يف املائة×
إجاميل املخلفات اإللكرتونية املتولدة

وميثل هذا املؤرش أداء أنظمة التجميع الرسمية.  

 

أدوات حساب  مثل  اإللكرتونية،  املخلفات  بيانات عن  بضعة مصادر  ال توجد سوى  الحارض،  الوقت  ويف 

 )SCYCLE( املستدامة  الحياة  دورات  برنامج  طورها  التي  واإللكرتونية  الكهربائية  املعدات  مخلفات 

التعاون  منظمة  مثل  دولية،  وكاالت  ومثة   .)2019 األوروبية  )املفوضية   )UNU( املتحدة  األمم  بجامعة 

التابعة   )WPEI( البيئية  باملعلومات  املعنية  العمل  وفرقة   ،)OECD( االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية 

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، التي تستهدف الدول غري األعضاء يف تلك املنظمة، ومنظمة 

األمم املتحدة للبيئة، وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة )UNSD، قسم إحصاءات البيئة(، بدأت مؤخراً 

يف جمع البيانات عن املخلفات اإللكرتونية من خالل استبيانات محددة موجهة إىل الوزارات املسؤولة عن 

األورويب  االتحاد  بلدان خارج  تزال عدة  الوطنية. وال  املكاتب اإلحصائية  أو  اإللكرتونية  املخلفات  مراقبة 

بنية  إىل  البلدان األخرى األقل منواً  تفتقر إىل إطار قياس لقياس إحصاءات املخلفات اإللكرتونية. وتفتقر 

تحتية و/أو ترشيعات محددة و/أو إنفاذ إلدارة املخلفات. ويف املقام األهم، أبلغت غالبية البلدان، مبا فيها 

وُأعيد  ُجمعت  التي  اإللكرتونية  املخلفات  عن  رسمية  بيانات  توفر  عدم  عن  استطالعاً،  تلقت  التي  تلك 

تدويرها بشكل رسمي.
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الترشيعات والسياسات والنفقات
 (مكافحة التجارة غ� املرشوعة والتمويل وح�ية البيئة)

والفوائد (البيئة واملواد املستصلحة والوظائف)ن

التجارة

اإلنتاج والتجارة الطرح يف األسواق 
االست�اد
والتصدير

مدة الصالحية

 .1
تولد املخلفات 
اإللكرتونية    

مرحلة االستخدام �ا يف ذلك 3. 
العنارص يف طور السبات   

 .2

يبدأ إطار القياس بتتبع »إنتاج وتجارة« املعدات الكهربائية 

التجارة  إحصاءات  بني  قوية  صلة  وهناك  واإللكرتونية. 

تقوم  املرحلة،  هذه  ويف  الوطني.  اإلنتاج  وإحصاءات 

الوطنية  اإلحصائية  املعاهد  و/أو  املخصصة  املنظامت 

املعدات  من  الصادرات  وبطرح  وتنرشها.  البيانات  بجمع 

املستوردة واملنتجة محلياً،   )EEE( الكهربائية واإللكرتونية

الكهربائية  املعدات  عن  بيانات  عىل  الحصول  ميكن 

واإللكرتونية املطروحة يف األسواق )POM(. يشمل الطرح 

تطرحها  التي  واإللكرتونية  الكهربائية  املعدات  األسواق  يف 

األرس والرشكات والقطاع العام يف األسواق.

لبعض  الرشكات  أو  املنازل  يف  تبقى  املعدات،  بيع  وبعد 

»مدة  الفرتة  هذه  وتسمى  منها.  ُيتخلص  حتى  الوقت 

الصالحية«. ويشار إىل املعدات يف املنازل والرشكات والقطاع 

العام باسم »مرحلة االستخدام«، وتشمل العنارص املوجودة 

يف حالة السبات. ومآلها األخري أن تصبح مخلفات إلكرتونية 

يف  الخمول  وقت  الصالحية  مدة  وتشمل  املستقبل.  يف 

املستودعات وتبادل املعدات املستعملة بني األرس والرشكات 

ضمن البلد.

صاحبه  لدى  املنتج  يتقادم  عندما  الثالثة  املرحلة  وتبدأ 

إليها  يشار  مخلفات،  إىل  ويتحول  منه  وُيتخلص  النهايئ، 

باسم »املخلفات اإللكرتونية املتولدة«. وهو اإلمداد السنوي 

دون  جمعها  قبل  محلياً  الناتجة  اإللكرتونية  للمخلفات 

استرياد املخلفات اإللكرتونية املتولدة خارجياً.

اإللكرتونية  املخلفات  إلحصاءات  التوجيهية  املبادئ  تصف 

إطار قياس يبني أهم ديناميات تدفقات ومخزونات املعدات 

الكهربائية واإللكرتونية واملخلفات اإللكرتونية.
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تدار املخلفات اإللكرتونية عادة
بإحدى الطرق األربع التالية(5)م

املخلفات اإللكرتونية
املتولدة

السيناريو 4:م
املخلفات اإللكرتونية املجمعة

خارج األنظمة الرسمية يف البلدان التي ال توجد فيها
بنية تحتية متطورة إلدارة املخلفات (اإللكرتونية)م

السيناريو 1:م
املخلفات اإللكرتونية املجمعة رسمياً

السيناريو 2:م
املخلفات اإللكرتونية يف حاويات النفايات

السيناريو 3:م
املخلفات اإللكرتونية املجمعة

خارج األنظمة الرسمية يف البلدان التي توجد فيها
بنية تحتية متطورة إلدارة املخلفات (اإللكرتونية)م
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املخلفات اإللكرتونيةإعادة تدوير

نقطة تجميع

USB

إعادة تدوير

املخلفات اإللكرتونية

إعادة تدوير
املخلفات اإللكرتونية

خدمة ترحيل من البلدية
خدمة ترحيل

تجارية

متجر تجزئة

يو 1 السينار
املخلفات اإللكرتونية املجمعة رسمياً

عادًة ما تندرج أنشطة »التجميع الرسمي« ضمن متطلبات الترشيعات 

الوطنية الخاصة باملخلفات اإللكرتونية، حيث تجمع املنظامت املعينة، 

ويحدث  اإللكرتونية.  املخلفات  الحكومة  و/أو  املنتجة،  الجهات  و/أو 

ذلك عن طريق تجار التجزئة و/أو نقاط التجميع البلدية و/أو خدمات 

هي  ُجمعت  التي  اإللكرتونية  للمخلفات  النهائية  والوجهة  الرتحيل. 

منشأة معالجة متخصصة، تستعيد املواد القيِّمة بطريقة مضبوطة بيئياً 

إىل  املخلفات  تذهب  ثم  بيئياً.  سليمة  بطريقة  الخطرة  املواد  وتدير 

الرتميد أو مدافن املخلفات الخاضعة للرقابة.
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يو 2 السينار
املخلفات اإللكرتونية يف حاويات النفايات

اإللكرتونية  املخلفات  من  مبارشة  املالك  يتخلص  السيناريو،  هذا  يف 

املنزلية.  املخلفات  من  أخرى  أنواع  مع  العادية  النفايات  يف حاويات 

التخلص  التي جرى  اإللكرتونية  املخلفات  بعدئذ  تعالَج  لذلك،  ونتيجة 

هذه  ترميد  ح  وُيرجَّ املنازل.  من  العادية  املختلطة  املخلفات  مع  منها 

التحتية  البنية  حسب  املواد،  تدوير  إعادة  بدون  دفنها  أو  املخلفات 

مناسبة  تقنية  الخيارين  من  أي  ال يعترب  البالد.  يف  املخلفات  إلدارة 

ملعالجة املخلفات اإللكرتونية ألن كليهام ميكن أن يؤثر سلباً عىل البيئة 

ويؤدي إىل فقدان املوارد.
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إعادة تدوير
البالستيك

إعادة تدوير
املعادن

تصدير

إعادة تدوير
البالستيك

إعادة تدوير
املعادن

فرادى رشكات
املخلفات

يو 3 السينار

املخلفات اإللكرتونية املجمعة خارج األنظمة الرسمية 
يف البلدان التي توجد فيها بنية تحتية متطورة إلدارة 

املخلفات )اإللكرتونية(

املخلفات  ُتجَمع  املخلفات،  إلدارة  قوانني  وضعت  التي  البلدان  يف 

اإللكرتونية بواسطة فرادى تجار أو رشكات املخلفات ويجري تداولها من 

اإللكرتونية  للمخلفات  املحتملة  الوجهات  قنوات مختلفة. وتشمل  خالل 

يف هذا السيناريو إعادة تدوير املعادن وإعادة تدوير البالستيك؛ غري أن 

املواد الخطرة يف املخلفات اإللكرتونية يرجح أال تكون منزوعة امللوثات. 

ويف هذا السيناريو، كثرياً ما ال تعالَج املخلفات اإللكرتونية يف منشأة إعادة 

ر املخلفات  تدوير متخصصة إلدارة املخلفات اإللكرتونية، وميكن أن تصدَّ

اإللكرتونية أيضاً.
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املشرتون الجوالون من باب إىل باب

التفكيك

إعادة التدوير
املرتَجلة

سوق السلع املستعملة

يو 4 السينار

املخلفات اإللكرتونية املجمعة خارج األنظمة الرسمية 
يف البلدان التي ال توجد فيها بنية تحتية متطورة إلدارة 

املخلفات )اإللكرتونية(

يف معظم البلدان النامية، يشارك عدد كبري من العاملني لحسابهم الخاص 

بشكل غري رسمي يف تجميع وإعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية. ويجري 

كهربائية  معدات  أو جمع  باب عن طريق رشاء  إىل  باب  من  التجميع 

وإلكرتونية )EEE( مستعملة أو مخلفات إلكرتونية من املنازل والرشكات 

واملؤسسات العامة. ويبيعونها إلصالحها أو تجديدها أو تفكيكها. ويقوم 

لالستخدام  قابلة  ومواد  مكونات  إىل  يدوياً  بتفكيكها  املعدات  مفككو 

وقابلة للتسويق. ويحرق القامئون بإعادة التدوير املخلفات اإللكرتونية 

»إعادة  وتسبب  ثانوية.  أولية  مواد  إىل  لتحويلها  ويذيبونها  ويصولونها 

التدوير املرتَجلة« هذه أرضارا جسيمة للبيئة وصحة اإلنسان.
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9

361

60

ب� عامي 2017 و2020

ُدرب 361 شخصاً يف مجال إحصاءات
املخلفات اإللكرتونية

شارك 60 بلداً يف ورش عمل بشأن إحصاءات
املخلفات اإللكرتونية

رشعت 9 بلدان
(من غ� بلدان االتحاد األورو�)
يف تجميع إحصاءات املخلفات اإللكرتونية

املناطق التي شاركت يف ورش عمل بشأن إحصاءات املخلفات اإللكرتونية

أوروبا الرشقية

منطقة كومونولث
الدول املستقلة

املنطقة العربية

أمريكا الالتينية

رشق إفريقيا

املعلومات  تكنولوجيا  بقياس  املعنية  الرشاكة  عىل  باالعتامد 

جهود  تضافرت   ،2017 عام  يف  التنمية،  ألغراض  واالتصاالت 

جامعة األمم املتحدة )UNU( – برنامج دورات الحياة املستدامة 

 )ISWA( الصلبة  للمخلفات  الدولية  والرابطة   )SCYCLE(

برنامج  مع  الوثيق  بالتعاون   ،)ITU( لالتصاالت  الدويل  واالتحاد 

املعنية  العاملية  الرشاكة  إلنشاء   ،)UNEP( للبيئة  املتحدة  األمم 

التحديات  ملواجهة  كسبيل  اإللكرتونية  املخلفات  بإحصاءات 

املرتبطة بإدارة املخلفات اإللكرتونية.

البلدان وبناء قاعدة  البيانات من  وتهدف هذه املبادرة إىل جمع 

بيانات عاملية للمخلفات اإللكرتونية لتتبع التطورات مبرور الوقت. 

الثانية  الطبعة  النتيجة من خالل نرش  الرشاكة هذه  وقد حققت 

من املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية – 2017 وإنشاء املوقع 

املخلفات  مؤرشات  لعرض   www.globalewaste.org اإللكرتوين 

اإللكرتونية األوثق صلة عىل العلن.

بإحصاءات  املعنية  العاملية  الرشاكة  أحرزت   ،2017 عام  ومنذ 

عىل التقدم  تنظيم  خالل  من  كبرياً  تقدماً  اإللكرتونية  املخلفات 

بشأن  عمل  ورش  تنظيم  خالل  ومن  واإلقليمي،  الوطني  الصعيد 

عقدت  وقد  البلدان.  مختلف  يف  اإللكرتونية  املخلفات  إحصاءات 

إفريقيا  رشق  يف  القدرات  لبناء  إقليمية  عمل  ورش  اآلن  حتى 

وأمريكا الالتينية وأوروبا الرشقية والدول العربية. وُدرب أكرث من 

360 شخصاً من 60 بلداً عىل املنهجية املعتمدة دولياً. وبني عامي 

2017 و2019، رشعت تسعة بلدان تقريباً )من غري بلدان االتحاد 

اعتامد  عند  اإللكرتونية  املخلفات  إحصاءات  تجميع  يف  األورويب( 

إطار القياس املنسق، وحصلت معظمها عىل نتائج مرضية.

http://www.globalewaste.org
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أوغندا

مولينداو مومينو ماتوفو

 كبري اإلحصائيني،
إحصاءات البيئة والغابات

 مكتب اإلحصاءات،

أوغندا

»كانت ورشة العمل بشأن إحصاءات املخلفات اإللكرتونية، التي عقدت يف نوفمرب 2017 يف أروشا، تنزانيا، 

بدء  من  مكنني  مام  اإللكرتونية،  املخلفات  إحصاءات  بشأن  األساسية  باملعارف  وزودتني  للغاية  مفيدة 

األسواق  يف  للمطروح  الرئييس  املتغري  أن  علمت  أن  وبعد  أوغندا.  يف  اإللكرتونية  املخلفات  عن  إحصاءات 

)POM( هو الصادرات والواردات من اإللكرتونيات، بدأت باستفسار من قسم إحصاءات التجارة األوغندية 

املعدات  بيانات  تحويل  من  متكنت  ثم   .)EEE( واإللكرتونية  الكهربائية  املعدات  بشأن  البيانات  لتقديم 

املطروحة يف األسواق الوطنية يف نظام التصنيف الدويل، وذلك بفضل جداول االرتباط التي قدمها برنامج 

دورات الحياة املستدامة )SCYCLE(. وأخرياً، متكنت من إدخال البيانات يف أداة برمجيات excel وحساب 

يستفاد من  إذ  مهاًم  إنجازاً  ذلك  ويعد  مديدة.  زمنية  فرتة  أوغندا طوال  املتولدة يف  اإللكرتونية  املخلفات 

إحصاءات املخلفات اإللكرتونية الخاصة بالبالد يف التحديد الكمي ملشكلة املخلفات اإللكرتونية يف أوغندا 

ووضع السياسات حيالها. وأود أن أشكر فريق برنامج دورات الحياة املستدامة )SCYCLE( عىل الدعم الذي 

ال يقدر بثمن«.

 )EEE( بائية واإللكترونية  المعدات الكهر
المطروحة يف األسواق )بوحدة الكيلو طن( يف أوغندا

المخلفات اإللكترونية المتولدة )بوحدة الكيلو طن( يف أوغندا



الفصل 5   املواءمة العاملية من خالل الرشاكة العاملية املعنية بإحصاءات املخلفات اإللكرتونية46

األردن

160 823

563 20

657 11225

USB

معدات
التبادل الحراري شاشات العرض

املصابيحاملعدات الكب�ة

املعدات الصغ�ة
معدات

تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الصغ�ة

 المخلفات اإللكترونية المنزلية المتولدة يف األردن
لعام 2018 )باألطنان(

املستدامة  الحياة  دورات  برنامج  من  »بدعم 

إحصاءات  وشعبة  الفريق  نظم   ،)SCYCLE(

البيئة ورشة عمل يف أكتوبر 2018 لتطوير الخربات 

يف مجال إحصاءات املخلفات اإللكرتونية. وقدمت 

ورشة العمل فرصة جيدة لتحديد البيانات املتاحة 

إحصاءات  إلنتاج  استخدامها  ميكن  والتي  حالياً 

املخلفات اإللكرتونية وتبيان الفجوات يف البيانات. 

وساعدتنا األدوات التي ُقدمت عىل إنتاج تقديرات 

املنتجة  املؤسسات  بعض  اعتمدت  القدرات،  بناء  لعملية  ونتيجة  البالد.  املتولدة يف  اإللكرتونية  للمخلفات 

للبيانات )مثل دائرة اإلحصاءات العامة )DOS(، ودائرة الجامرك العامة، ووزارة الصناعة والتجارة( أساليب 

للمخلفات  استطالع  بإجراء  البيئة  قامت شعبة إحصاءات  إىل ذلك،  باإلضافة  وتصنيفات واضحة ومحددة. 

اإللكرتونية والكهربائية يف القطاع املنزيل باستخدام التصنيف الدويل للمخلفات اإللكرتونية )حمدان 2019(. 

وكانت هذه العملية األوىل من نوعها يف املنطقة وهي متثل نجاحاً كبرياً لدائرة اإلحصاءات العامة األردنية. 

برنامج  قدمها  التي  اإللكرتونية  املخلفات  إحصاءات  أدوات  باستخدام  مُنذجت  التي  البيانات  واسُتخدمت 

دورات الحياة املستدامة )SCYCLE( ملطابقة النتائج املستخَلصة من االستطالعات.

وتخطط دائرة اإلحصاءات العامة يف األردن إلعداد تقرير جرد للمخلفات اإللكرتونية يف املستقبل القريب، 

 )EEE POM( األسواق  يف  املطروحة  واإللكرتونية  الكهربائية  املعدات  بشأن  الحسابات  تحسني  ومواصلة 

واملخلفات اإللكرتونية، وتطوير أساليب مراقبة أخرى.

العاملية املعنية  الحياة املستدامة )SCYCLE( والرشاكة  الحار لفريق برنامج دورات  ونحن نتوجه بشكرنا 

لتصنيف  بإحصاءات املخلفات اإللكرتونية لدعمهام ومساعدتهام يف وضع مثل هذه الصيغة املنسقة دولياً 

بالفائدة  األردن  يف  املستخَلصة  النتائج  وستعود  املنهجي.  وإطارها  بياناتها  وقواعد  اإللكرتونية  املخلفات 

يف مجال إعالم واضعي السياسات وتعزيز القرارات«. 

إيناس محمد العربيات

 رئيسة مساعدة شعبة
إحصاءات البيئة

دائرة اإلحصاءات العامة

صدقي سمري حمدان

 خبري إحصاءات 
البيئة والطاقة

دائرة اإلحصاءات العامة
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البوسنة
والهرسك

 المخلفات اإللكترونية المتولدة )بوحدة الكيلو طن(
يف البوسنة والهرسك

بائية واإللكترونية )EEE( المطروحة  المعدات الكهر
يف األسواق )بوحدة الكيلو طن( يف البوسنة والهرسك

شفاال كوراجشفيتش

 رئيسة دائرة النقل 
 والبيئة والطاقة 

واإلحصاءات اإلقليمية

 وكالة اإلحصاءات، 

البوسنة والهرسك

»بفضل التعاون مع برنامج دورات الحياة املستدامة )SCYCLE( من جامعة األمم املتحدة/وكالة الجامعة 

يف أوروبا، قامت البوسنة والهرسك بتكييف أداة املخلفات اإللكرتونية املتولدة لحساب املخلفات اإللكرتونية 

 )EEE( يف البالد. ونجح املكتب الوطني لإلحصاءات يف احتساب بيانات املعدات الكهربائية واإللكرتونية

الوطنية وفقاً ملتطلبات التوجيه EU/19/2012 للربملان األورويب واملجلس األورويب يف الرابع من يوليو 2012 

املخلفات  إجاميل  ُحسب  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)WEEE( واإللكرتونية  الكهربائية  املعدات  مخلفات  بشأن 

اإللكرتونية املتولدة من حيث الوزن اإلجاميل ونصيب الفرد. وأظهرت النتائج أن متوسط نصيب الفرد من 

املخلفات اإللكرتونية آخذ يف االرتفاع«.
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تنزانيا

»قبل عام 2018، كانت تنزانيا، شأنها شأن العديد من البلدان النامية األخرى، تواجه تحديات فيام يتعلق 

ببيانات املخلفات اإللكرتونية املتاحة واملوثوقة لتتبع التقدم املحرز يف تنفيذ أطر التنمية الوطنية واإلقليمية 

والعاملية. ويف معالجة فجوات بيانات املخلفات اإللكرتونية، اضطلع املكتب الوطني لإلحصاءات يف تنزانيا 

التقرير  الربنامج عن نرش  البالد. وأسفر هذا  البيانات يف  تيرس هذه  لتعزيز  برنامج خاص  قيادي يف  بدور 

الوطني إلحصاءات املخلفات اإللكرتونية، NEWSR( 2019(. ويعد التقرير NEWSR أول تقرير تحلييل عن 

املخلفات اإللكرتونية يف تنزانيا، وهو يعرض منظوراً إحصائياً جديداً ملشكلة املخلفات اإللكرتونية يف تنزانيا. 

 )EEE POM( تحليل لبيانات املعدات الكهربائية واإللكرتونية املطروحة يف األسواق NEWSR ويرد يف تقرير

واالشرتاكات يف خدمة الهاتف املتنقل وحيازة بعض املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( من استطالعات 

األرس األخرية.

وجاء إنتاج تقرير NEWSR حصيلة تعاون مؤسيس، بقيادة املكتب الوطني لإلحصاءات. ويف هذا التعاون، 

ويدين  البيانات.  تحليل  وأدوات  القدرات  بناء   )SCYCLE( املستدامة  الحياة  دورات  برنامج  فريق  قدم 

تقرير NEWSR بالشكر لفريق برنامج دورات الحياة املستدامة )SCYCLE( عىل دعمهم التقني ولجميع 

املؤسسات األخرى التي دعمت هذا الجهد مالياً وهي: حكومة تنزانيا، والجمعية األملانية للتعاون الدويل 

املخلفات  املعنية بإحصاءات  العاملية  للبيئة )UNEP(، والرشاكة  املتحدة  )GIZ GmbH(، وبرنامج األمم 

اإللكرتونية«.

روث مينجا

 مديرة فريق العمل املعني
بالتعداد السكاين 

واإلحصاءات االجتامعية

 املكتب الوطني

لإلحصاءات يف تنزانيا

 المخلفات اإللكترونية المنزلية المتولدة حسب الفئة لعام 2017 
)بوحدة الكيلو طن( يف تنزانيا

 )EEE( بائية واإللكترونية  المعدات الكهر
المطروحة يف األسواق )بوحدة الكيلو طن( يف تنزانيا
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تعمل الحكومات يف جميع أنحاء العامل عىل وضع سياسات وترشيعات وطنية بشأن املخلفات اإللكرتونية 

خططاً  السياسات  هذه  مثل  وتضع  الصالحية.  منتهية  واإللكرتونية  الكهربائية  املنتجات  منو  مع  للتعامل 

وُتَسن  تحقيقه.  أو رشكة  مؤسسة  أو  ملجتمع  ميكن  ما  إىل  ملزمة،  غري  بطريقة  وتشري،  عمل  مسارات  أو 

الترشيعات عىل املستوى الوطني أو البلدي ويتوىل املنظمون إنفاذها، وتبني الالئحة طريقة إنفاذ الترشيع 

من جانب املنظمني.

يف أكتوبر 2019 كان 78 بلداً لديها سياسة أو ترشيع أو لوائح تحكم املخلفات اإللكرتونية. وبذلك، فإن هذا 

ميثل تغطية 71 يف املائة من سكان العامل حالياً. وهو ما ميثل زيادة بنسبة 5 يف املائة عن نسبة 66 يف املائة 

يف 2017. ولكن معدل التغطية ميكن أن يكون مضلاًل ألنه يعطي االنطباع بأنه مل يبَق إال القيام بالقليل فيام 

يتعلق بتنظيم إدارة املخلفات اإللكرتونية: ففي العديد من البلدان تكون السياسات اسرتاتيجيات غري ملزمة 

قانوناً، بل تكون اسرتاتيجيات برنامجية. ويف جميع أنحاء إفريقيا وآسيا، عىل سبيل املثال، هناك 19 بلداً لديها 

ترشيعات ملزمة قانوناً بشأن املخلفات القانونية، و5 بلدان لديها سياسات بشأن املخلفات اإللكرتونية ولكن 

.)GSMA 2020( ليس لديها ترشيعات ملزمة قانوناً بهذا الشأن، و31 بلداً بصدد إعداد سياسات

ولكن حتى يف بعض البلدان التي ُتَسن فيها سياسات ملزمة قانوناً، يعد اإلنفاذ إشكاالً رئيسياً. ففي االتحاد 

املعدات  من  ُطرح  ما  مقابل  املجمعة  اإللكرتونية  املخلفات  مجموعة  ترتاوح  املثال،  سبيل  عىل  األورويب، 

بولندا  من  كل  و58 % يف  السويد  يف  و56 %  و26 % يف قربص  مالطا  12 % يف  بني  األسواق،  اإللكرتونية يف 

امللزم  باالرتقاء فوق هدف 65 %   )% 79( وبلغاريا   )% 82( إستونيا  وانفردت  والنمسا و61 % يف هنغاريا. 

 ،)SCYCLE( قانوناً واملحَدد عىل نحو مشرتَك يف االتحاد األورويب )بيانات برنامج دورات الحياة املستدامة

غري منشورة(.

وال معنى ألفضل إطار سياسايت أو تنظيمي يف العامل ما مل توضع أهداف ميكن بلوغها وإنفاذها بشكل فعال. 

واألمر، لألسف، ليس كذلك يف كثري من األحيان، ويف الوقت نفسه، ال يحظى النظام الشامل إلدارة املخلفات 

اإللكرتونية يف العديد من البلدان بتمويل مناسب – أو أي متويل عىل اإلطالق.

ومنذ قيام املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية 2017، واصل واضعو السياسات يف االقتصادات الصناعية 

والناشئة تركيز معظم جهودهم السياسية والترشيعية عىل تطوير مخططات التمويل والتوعية التي تضمن 

معدالت  زيادة  هنا هو ضامن  والهدف  السواء.  األفراد عىل  واملستهلكني  الخاص  القطاع  مشاركة  تحسني 

الصكوك  معظم  وتركز  املعالجة.  تكاليف  لتغطية  الالزمة  اإليرادات  وتحقيق  التدوير  وإعادة  التجميع 

والتأثريات عىل  البيئي  للتلوث  املضادة  والتدابري  التدوير  إعادة  املوارد من خالل  استعادة  الترشيعية عىل 

صحة اإلنسان عند انتهاء صالحية املنتجات. وما برح تخفيض حجم املخلفات اإللكرتونية واإلصالح الجوهري 

وإعادة استخدام املعدات الكهربائية واإللكرتونية محدوداً حتى اآلن.

ومنذ قيام املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية 2017، ينظر أيضاً املزيد فاملزيد من السياسات والترشيعات 

الراقيني  التصميم واإلنتاج  أقرب إىل  اإللكرتونية يف جوانب  باملخلفات  املتعلقة  اللوائح  ينتج عنها من  وما 

– التي مل تعد تركز عىل جوانب إدارة املخلفات العالجية البحتة. ويتامىش ذلك مع اتجاه جهود السياسة 

بشأن  الرد أيضاً عىل السيناريوهات املتوقعة مؤخراً  التدوير. ويف  نحو اقتصاد إعادة  العامة املتزايد عاملياً 

زيادة املخلفات اإللكرتونية يف عام 2050 و2100 )باراجويل وآخرون 2019(، والتي ميكن أن تؤدي إىل توليد 

أكرث من مثيل املخلفات اإللكرتونية السنوية يف الثالثني عاماً القادمة، ُتتطلب إعادة النظر يف النهج القامئة، 

أو عىل األقل إنفاذ الترشيعات واللوائح القامئة بقدر ُيعتد به.

%66%71

20172019

67 بلداً
مشمولة بسياسة

أو ترشيع أو الئحة

78 بلداً
مشمولة بسياسة

أو ترشيع أو الئحة

من السكان مشمولون
بسياسة أو ترشيع

 أو الئحة

من السكان مشمولون
بسياسة أو ترشيع

أو الئحة

%44

2014

من السكان مشمولون
بسياسة أو ترشيع

أو الئحة

61 بلداً
مشمولة بسياسة

أو ترشيع أو الئحة
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دوائر  من  املصلحة  أصحاب  تضم  التي   ،)StEP( اإللكرتونية  املخلفات  مشكلة  حل  مبادرة  وضعت  وقد 

الصناعة والهيئات األكادميية والحكومات واملنظامت غري الحكومية واملنظامت الدولية، املجموعة التالية من 

املبادئ التوجيهية لتطوير أنظمة وترشيعات إدارة املخلفات اإللكرتونية:

ولكن قد ال يكون جميع أصحاب املصلحة مستعدين للقيام بأدوارهم والبدء يف جمع املخلفات اإللكرتونية 

وإعادة تدويرها طواعية. وعىل الرغم من أن معظم الترشيعات، حتى اآلن، تتمحور حول مسؤولية املنتجني 

املوسعة )EPR(، ال سبيل للمساعدة يف توجيه التحوالت نحو الحلول املستدامة سوى بنهج منسق متعدد 

أصحاب املصلحة، ومل يعد األمر محل نقاش. لذلك، تدعو الحاجة إىل تحديد تعريف ودور والتزامات كل 

املخلفات  لوائح  أو  أن تتضمن ترشيعات  التفصيل، يجب  يف  اللوائح. وتوسعاً  صاحب مصلحة بوضوح يف 

اإللكرتونية ما ييل:

تعاريف لدور البلديات والحكومة.	 

تعريف واضح للجهة املسؤولة عن تنظيم الجمع وإعادة التدوير.	 

تعريف واضح للجهة املسؤولة عن متويل جمع املخلفات اإللكرتونية وإعادة تدويرها.	 

توحيد تعاريف املخلفات اإللكرتونية عىل الصعيد الوطني.	 

هيكل السامح والرتخيص لجامعي املخلفات اإللكرتونية والقامئني بإعادة التدوير.	 

تعريف واضح ملصطلح »املنِتج«، إذا كان النظام قامئاً عىل ما يدعى مبدأ »مسؤولية املنتجني املوسعة« 	 

)EPR(. فبدونه لن يشعر أي منِتج بأنه ملزم بااللتزام، وسيكون التطبيق العادل لألحكام القانونية عرب 

دوائر الصناعة أصعب.

توزيع التزامات الجمع وإعادة التدوير بني املنتجني.	 

وصف لكيفية تسجيل الرشكات عىل أنها »جهات منتجة«.	 

توثيق حالة التزامها ووصف واضح ألهداف وغايات الترشيع.	 

 وضع إطار قانوين واضح لجمع املخلفات اإللكرتونية 

وإعادة تدويرها.

املخلفات  لجمع  املنتجني  متويل  لضامن  املوسعة  املنتجني  مبسؤولية  التعريف 

اإللكرتونية وإلعادة تدويرها.

املراقبة وااللتزام يف  آليات  املصلحة، وتعزيز  الترشيعات عىل جميع أصحاب  إنفاذ 

جميع أنحاء البالد لضامن تكافؤ الفرص.

الخربة  لجلب  الخربة  التدوير ذوي  بإعادة  للقامئني  مواتية  استثامرية  تهيئة ظروف 

التقنية املطلوبة إىل البالد.

إنشاء نظام ترخيص أو تشجيع إصدار شهادات عرب املعايري الدولية للتجميع وإعادة 

التدوير.

يف حال وجود نظام تجميع غري رسمي، استخدامه لجمع املخلفات اإللكرتونية، وضامن 

إرسال املخلفات اإللكرتونية إىل جهات إعادة التدوير املرخصة من خالل الحوافز.

يف حال عدم وجود مرافق معالجة نهائية محلية لشذرات من املخلفات اإللكرتونية، 

ضامن النفاذ الجيد والسهل إىل مرافق املعالجة املرخصة دولياً.

التجميع وإعادة  املنافسة يف نظام  النظام، وتحفيز  تكاليف تشغيل  ضامن شفافية 

التدوير للنهوض بفعالية التكلفة

وإعادة  اإللكرتونية  املخلفات  بجمع  املعنيني  املصلحة  أصحاب  دراية جميع  ضامن 

املمكنة  بالنهج  وكذلك  اإلنسان  وصحة  البيئة  عىل  املحتملة  بالتأثريات  تدويرها 

للمعالجة السليمة بيئياً للمخلفات اإللكرتونية.

 نرش الوعي بشأن الفوائد البيئية إلعادة التدوير بني املستهلكني.

)ماغاليني وآخرون 2016(.
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توصل ماكان وويتامن )2015(، استناداً إىل االختالفات يف الهياكل التشغيلية واملالية لألنظمة القامئة حول 

العامل، إىل إمكانية تحديد ثالثة مناذج متويل أو مجموعات أصحاب مصلحة عامة عىل األقل، تتحمل مسؤولية 

:)EEE( محتملة فردية أو مشرتكة عن نهاية صالحية املعدات الكهربائية واإللكرتونية

املجتمع كله: يتطلع النموذج األول إىل االستيفاء املسبق للرسوم التي سيدفعها املنِتج عند طرح املنَتج   ’1‘

يف السوق.

املستهلكون: ثانياً، يوجد النموذج الذي يجعل الشخص أو الكيان املسؤول عن التخلص من املخلفات   ’2‘

اإللكرتونية مسؤوالً مالياً عن تكلفة التجميع وإعادة التدوير.

التكاليف  جميع  السرتداد  سعياً  التمويل،  يف  السوقية  الحصة  نهج  الثالث  النوع  يستخدم  املنتجون:   ’3‘

التشغيلية الفعلية لتشغيل نظام التجميع.

ومنذ قيام املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية 2017 أيضاً، يؤخذ يف االعتبار عادًة مبدأ »مسؤولية املنتجني 

املوسعة« )EPR( عند وضع ترشيعات وسياسات جديدة حول العامل. وبه، يتحمل املنتجون أيضاً املسؤولية 

خالل مرحلة ما بعد االستهالك يف دورة حياة املنتج. لذلك، كان ُيتوقع أن تحفز سياسات مسؤولية املنتجني 

املوسعة تصميم املنَتج الذي يشجع عىل إعادة االستخدام وإعادة التدوير. ولكن يتضح أكرث فأكرث أن معظم 

املنتجني غري مستعدين وعىل األرجح غري قادرين عىل تحمل مسؤولياتهم دون جهد منسق مع أصحاب 

املصلحة الرئيسيني اآلخرين، مثل الحكومات والبلديات وتجار التجزئة والقامئني بالتجميع وإعادة التدوير 

واملستهلكني. وتأخر التجميع مقابل ما ُيطرح يف األسواق يعطي سبباً لهذا التقييم. عالوة عىل ذلك، ُيظهر 

أو   StEP اإللكرتونية مثل مبادرة باملخلفات  املعنية  باملبادرات  أقل بشكل متزايد  اهتامماً  أيضاً  املنتجون 

مبادرة PACE التفاقية بازل، وبدالً من ذلك، يهتمون باالرتباط بُنهج اقتصاد إعادة التدوير.

 

نبذة عن اتفاقية بازل

إن اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود هي معاهدة 

باب  وُفتح  واجتامعياً.  بيئياً  الخطرة  املخلفات  تداول  أمناط  إلغاء  إىل  تهدف  األطراف  متعددة 

عليها  وقع  اآلن  وحتى   ،1992 عام  التنفيذ  حيز  ودخلت   1989 عام  االتفاقية  عىل  التوقيع 

187 بلداً.)6( وكثرياً ما تحتوي املخلفات اإللكرتونية، بسبب تكوينها، عىل عنارص خطرة. لذلك، 

تؤكد االتفاقية أن لحامية صحة اإلنسان والبيئة، ينبغي عدم تداول املخلفات الخطرة بحرية مثل 

السلع التجارية العادية، وبالتايل فهي تضع إجراءات تبليغ كتايب وموافقة بشأن جميع تحركات 

املوجهة  املعدات  بشأن  بازل  التفاقية  التنظيمي  اإلعفاء  لكن  الحدود.  عرب  الخطرة  املخلفات 

إلعادة االستخدام يتوافق متاماً مع هدفها البيئي الرئييس املتمثل يف منع توليد املخلفات، ألن 

توليد  الكهربائية واإللكرتونية وبالتايل تخفف من  املعدات  إعادة االستخدام تطيل دورة حياة 

املخلفات الخطرة. ومن خالل إطالة عمر اإللكرتونيات الوظيفي، تعزز إعادة االستخدام الحفاظ 

عىل املوارد الطبيعية وتقلل مؤقتاً عىل األقل الحاجة إىل إعادة تدويرها أو التخلص منها. إال أن 

ال، هو  أم  استخدامه  إعادة  تراد  وبالتايل  ال،  أم  املخلفات  من  ما  كان يشء  إذا  ما  بني  التمييز 

 )COP14( نقاش قديم العهد يف إطار اتفاقية بازل. وعىل الرغم من أن أحدث مؤمتر لألطراف

اعتمد، عىل أساس مؤقت، املبادئ التوجيهية التقنية املراجعة بشأن نقل املخلفات الكهربائية 

واإللكرتونية واملعدات الكهربائية واإللكرتونية املستعملة عرب الحدود، ولكن مل ُيتوصل إىل توافق 

نهايئ بشأن تعريف املخلفات. وتقل حالياً نسبة اإلبالغ الوطني، الذي تقوم به طوعاً األطراف 

يف االتفاقية، عن 50 % من املوقعني.

وهناك قراران سليامن من قرارات السياسة العامة ميكن اتخاذهام من جانب واحد فيام يتعلق 

والسياسات  الترشيعات  جميع  أمام  العرثة  حجر  وهو  فعالية،  واألكرث  األفضل  اإلنفاذ  بضامن 

ملساعدتهم  واملوانئ  الجامرك  ملوظفي  املوارد  من  املزيد  تقديم  ينبغي  فأوالً،  بها.  املعمول 

األخرى  األولويات  جميع  إىل  وبالنظر  اإللكرتونية.  باملخلفات  املرشوع  غري  االتجار  يف مكافحة 

التي كثرياً ما تعترب بحق أوىل برتكيز السلطات عليها – مثل تجارة األسلحة وشحنات املخدرات 

واالتجار بالبرش – ال عجب من عدم إدراج املخلفات اإللكرتونية يف قامئة األولويات، عىل الرغم 

من التوجهات األخرية نحو اقتصاد إعادة التدوير. وثانياً، ينبغي تشديد العقوبات عىل السعي 

لتصدير املخلفات اإللكرتونية بشكل غري قانوين بحيث تشكل نوعاً من الردع ذي املغزى، أو عىل 

األقل إزعاجاً كبرياً، ملن يحاولون خرق القانون.
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أصبحت تدفقات املخلفات اإللكرتونية عرب الحدود مصدر قلق كبري للبلدان املصدرة واملستوردة عىل السواء. 
وتشري بعض البيانات إىل أن غالبية املخلفات اإللكرتونية ُتشحن من نصف الكرة الشاميل للتخلص غري الرسمي 
منها يف البلدان النامية. وعىل الرغم من صعوبة قياس الحجم الدقيق لتدفق املخلفات اإللكرتونية – حيث 
ر معظمها بشكل غري قانوين أو تحت ستار كونها مخصصة إلعادة االستخدام أو كخردة – من املعروف عىل  تصدَّ
نطاق واسع أن الحجم كبري، ولكن شطراً كبرياً منها يسلك طرقاً أخرى. وتثري مسألة نقل املخلفات اإللكرتونية 
عرب الحدود من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية مخاوف ألنها تسبب عبئاً بيئياً إضافياً يف بلدان املقصد وألن 
ح أن يدير املخلفات اإللكرتونية، فتدار، نتيجة لذلك، بطريقة غري سليمة بيئياً، تشكل  القطاع غري الرسمي يرجَّ
مخاطر كبرية عىل الصحة والبيئة. سوى أن االتجاهات الحديثة ُتظهر أن شحنات املخلفات اإللكرتونية تتخذ يف 
بعض الحاالت، مساراً إقليمياً )من قبيل املسار من غرب/شامل أوروبا إىل أوروبا الرشقية( بدالً من مسار »شامل-
جنوب« باملعنى الدقيق للعبارة. ومن ناحية أخرى، وبينام يحرز نظام جمع املخلفات اإللكرتونية تقدماً يف 
البلدان النامية، هناك أدلة عىل أن مكونات قيِّمة مثل لوحات الدارات املطبوعة )PCB( ُتشحن هذه األيام من 
نصف الكرة الجنويب إىل نصف الكرة الشاميل إلعادة تدويرها. وهذا هو الحال يف غانا وتنزانيا، عىل سبيل املثال. 
ولطاملا ُنظر إىل التحركات عرب الحدود عىل أنها صادرات من األغنياء إىل الفقراء بيد ان هناك مؤرشات متزايدة 
يف جميع أنحاء العامل عىل أن البلدان املستوردة التي تحظى بتقدير جيد تاريخياً مثل الصني تقوم أيضاً بتصدير 
املخلفات اإللكرتونية بشكل متزايد إىل جنوب رشق آسيا وإفريقيا وأماكن أخرى )ليباوسيك 2015(. ويبدو أيضاً 
النقل عرب الحدود دينامياً عرب الوقت، حيث يتفاعل مع التغريات االجتامعية واالقتصادية والتنظيمية. ومن 
األمثلة عىل ذلك االنزياح الرسيع لعمليات املعالجة من الصني إىل دول جنوب رشق آسيا مثل تايالند وماليزيا 

وفيتنام نتيجة لحظر الصني استرياد املخلفات الساري منذ عام 2018.

املخلفات  وتصدير  باسترياد  تتعلق  ثابتة  بيانات  إىل  املستندة  اإلحصاءات  كثرياً  تقل  الحايل،  الوقت  ويف 
البلدان  الوطنية من األطراف، )أي  بيانات اإلبالغ  واإللكرتونيات املستعملة واملخلفات اإللكرتونية. وتقدم 
املوقعة( يف اتفاقية بازل املَكلفة مبوجب املادة 13، بعض املعلومات لتحليل تدفقات وكميات نقل املخلفات 
العديد من  اإلبالغ من  اكتامل  لكنها غري كافية إلجراء تحليل شامل بسبب عدم  الحدود،  اإللكرتونية عرب 
وعدم  التقارير  إعداد  يف  والتناقضات  األطراف  بني  الصحيح  غري  والتصنيف  الغامضة  والتعاريف  األطراف 
دقة البيانات )فوريت، وبالدي، وكوهر 2018(. ويف الوقت الحايل، ال متيز بيانات التجارة الدولية بني املعدات 
الكهربائية واإللكرتونية )EEE( الجديدة واملستعملة، ومن الواضح أن القياس املبارش للتدفقات التجارية 

غري القانونية عرب البلدان مرهق بسبب الطبيعة غري القانونية لهذا النشاط. ومن املستجدات املثرية لالهتامم 
يف اآلونة األخرية، أن لجنة النظام املنسق )RSC( اعتمدت مرحلياً تعديالت عىل رموز النظام املنسق تتيح 
تحديد هوية املخلفات الكهربائية واإللكرتونية يف تسميات النظام املنسق يف إطار الرقم 8549. ويرجح أن 

تدخل التعديالت حيز التنفيذ يف 1 يناير 2022 )اتفاقية بازل 2019(.

وحتى اآلن، أجريت بعض املحاوالت لتحديد حجم تحركات اإللكرتونيات املستعملة واملخلفات اإللكرتونية 
عرب الحدود، باستخدام عدة أساليب مختلفة. وقد اعد دوان وآخرون )2013(، تحت مظلة مبادرة حل مشكلة 
املخلفات اإللكرتونية )StEP(، معظم التقارير ذات املصداقية بشأن تدفقات املعدات الكهربائية واإللكرتونية 
املستخدمة العابرة للحدود يف الواليات املتحدة األمريكية. وأجرت الدراسة تحليالً كمياً لتدفقات اإللكرتونيات 
املستعملة العابرة للحدود بني ومن بلدان أمريكا الشاملية واستخدمت أسلوب توازن الكتلة مع أسلوب بيانات 
ما يقرب من  أن  استنتاج  النتائج، ميكن  الهجينة )HSOTDM(. ومن خالل تحليل  التقادم  مبيعات تجارة 
8,5 % من منتجات املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( املستخدمة التي تم إنشاؤها يف عام 2010 قد 
ُصدرت )الياريدي وآخرون 2016(. وقدمت دراسة أخرى نتيجة مامثلة لعام 2011: إذ ُصدرت 7 % من املعدات 

.)USITC 2013( 2011 الكهربائية واإللكرتونية املستعملة من الواليات املتحدة األمريكية يف عام

ر ما يقرب من 15 % من  ووفقاً لدراسة أجرتها املفوضية األوروبية )خدمة االستخبارات الحيوية 2013(، تصدَّ
املعدات الكهربائية واإللكرتونية املستعملة )UEEE( من االتحاد األورويب، إلعادة استخدامها بشكل أسايس. 
ويجدر بالذكر أن جزءاً من املعدات الكهربائية واإللكرتونية املستعملة يصبح من مخلفات املعدات الكهربائية 
واإللكرتونية )WEEE( إما أثناء النقل )إن مل تتوفر حامية مناسبة للمنتج أثناء النقل عىل سبيل املثال( أو بعد 
وقت قصري من الوصول إىل بلد املقصد. وتأكدت هذه الحصة من خالل دراسة أخرى أجراها مرشوع مكافحة 
االتجار غري املرشوع باملخلفات الكهربائية واإللكرتونية )CWIT(، والتي وجدت أن 15,8 % )Mt 1,5( من 
 Mt 1,3 قد ُصدرت. وغادر ما وزنه )Mt 9,5( 2012 املخلفات اإللكرتونية املتولدة يف االتحاد األورويب يف عام
االتحاد األورويب يف صادرات غري موثقة. ومبا أن الدافع االقتصادي الرئييس وراء هذه الشحنات يتمثل يف إعادة 
االستخدام واإلصالح، عىل عكس التخلص من املخلفات اإللكرتونية، فإن ما يقدر بنحو 30 % من هذا الحجم 
ميثل املخلفات اإللكرتونية )هويزمان وآخرون 2015(. وتشري دراسة أحدث )بالدي وآخرون 2020( إىل أن 8 % 
ر إلعادة استخدامها. وافرتضت دراسة أخرى أجريت يف  من إجاميل املخلفات اإللكرتونية املتولدة يف هولندا تصدَّ
عام 2019 )زومتان وكرييك وفينسيالر 2010( أن املستفيدين باملجان كانوا مسؤولني عن 10-20 % من إجاميل 
ر بشكل غري قانوين إىل البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي  املخلفات اإللكرتونية الناتجة التي تصدَّ
والتنمية، وأن جزءاً منها ُصدر قانونياً إلعادة استخدامه يف الدول النامية. واقرتحت دراسة سابقة )غريارتس 
ر فيه 10 % من مخلفات  وموتافوغلو وإيليس 2016( افرتاض »سيناريو الحد األدىن للتصدير/االسترياد«، تصدَّ
ر 10 % أخرى من مخلفات االتحاد  االتحاد األورويب اإللكرتونية بشكل غري قانوين من االتحاد األورويب، بينام تصدَّ

األورويب اإللكرتونية قانونيا عىل أنها معدات كهربائية وإلكرتونية مستعملة.

واإللكرتونية  الكهربائية  للمخلفات  الحدود  عرب  التحركات  أن  استنتاج  ميكن  أعاله،  التقديرات  عىل  وبناًء 
املستعملة أو املخلفات اإللكرتونية تندرج يف حدود 7-20 % من املخلفات اإللكرتونية املتولدة.
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إن املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( معقدة للغاية من منظور التصميم املادي. وميكن العثور عىل 

ما يصل إىل 69 عنرصاً من الجدول الدوري يف املعدات الكهربائية واإللكرتونية، مبا يف ذلك املعادن الثمينة 

)مثل الذهب والفضة والنحاس والبالتني والبالديوم والروثينيوم والروديوم واإليريديوم واألوسميوم(، واملواد 

)7( )مثل الكوبالت، البالديوم، اإلنديوم، الجرمانيوم، البزموت واألنتيمون( واملعادن 
الخام الحرجة )CRM(م

غري الحرجة، مثل األملنيوم والحديد.

الخام  للمواد  هاماً  اإللكرتونية مصدراً  املخلفات  منجم  اعتبار  ينبغي  التدوير،  إعادة  اقتصاد  وضمن منوذج 

الثانوية. وبسبب القضايا املتعلقة بالتعدين األويل، وتقلبات أسعار السوق، وندرة املواد، والتوافر، والنفاذ إىل 

املوارد، أصبحت الرضورة تقتيض تحسني استخراج املوارد الثانوية وتقليل الضغط عىل املواد البكر. ومن خالل 

إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية، ميكن للبلدان عىل األقل تخفيف الطلب عىل املواد بطريقة آمنة ومستدامة.

ويوضح هذا التقرير توثيق 17,4% فقط من املخلفات اإللكرتونية عىل الصعيد العاملي، ليصار إىل تجميعها 

وإعادة تدويرها رسمياً. وتدعو الحاجة إىل تحسني معدالت التجميع وإعادة التدوير يف جميع أنحاء العامل.

التدوير وتحديات يف إعادة  ارتفاع تكاليف إعادة  التدوير  إعادة  ما يواجه قطاع  ناحية أخرى، كثرياً  ومن 

تدوير املواد. فعىل سبيل املثال، يصعب اسرتداد بعض املواد مثل الجرمانيوم واإلنديوم بسبب استخدامها 

املتناثر يف املنتجات، وعدم تصميم املنتجات أو تجميعها مع مراعاة مبادئ إعادة التدوير.

ومن ناحية أخرى، ترد املعادن الثمينة )مثل الذهب( املستخدمة يف أجهزة معينة، مثل الهواتف املحمولة 

أن  وميكن  اإللكرتونية.  املخلفات  من  طن  كل  يف  غراماً   280 نسبياً:  مرتفع  تركيز  مبستوى  والحواسيب، 

تكون األساليب املستخدمة لفصل املخلفات اإللكرتونية وإعادة تدويرها مجدية اقتصادياً، خاصة يف حال 

تكون عملية جمع  أن  وبالتايل ميكن   .)2007 )دوبزر   % 5 املواد عن  تقل خسائر  يدوياً، حيث  تنفيذها 

املخلفات اإللكرتونية وإعادة تدويرها بشكل منفصل مجدية اقتصادياً للمنتجات التي تعلو فيها تركيزات 

 )CRM( ومحتويات املعادن الثمينة. ومع ذلك، ال يزال معدل إعادة تدوير معظم املواد الخام الحرجة

الثمينة من خالل جمع املخلفات اإللكرتونية ومعالجتها املسبقة  منخفضاً جداً وميكن تحسينه للمعادن 

بشكل أفضل.
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تصنيع

استع�ل

إعادة التدوير

إعادة التدوير املثالية %100

Ag
Al
Au
Bi
Co
Cu
Fe
Ge

579
6062
9481

1,3
1036

10960
24645

0,4

kt
1,2

3046
0,2
0,1
13

1808
20466

0,01

In
Ir
Os
Pd
Pt
Rh
Ru
Sb

17
5

108
3532

71
320

3
644

kt
0,2

0,001
0,01

0,1
0,002

0,01
0,0003

76

Mt 25 

Mt 53,6
kg 7,3 للفرد 

ت اإللكرتونية العاملية املتولدة
فا

خل
امل

واد
ن امل

Mt 14 م

الخام البكر

Mt 39 
القيمة املحتملة للمواد الخام

التي ُحللت يف املخلفات
اإللكرتونية يف عام 2019

57 مليار دوالر أمري�

الكمية املقَدرة للمواد الخام التي ُحللت
يف املخلفات اإللكرتونية يف عام 2019

مليون
دوالر أمري�

مليون
دوالر أمري�

املعدات
الكهربائية

واإللكرتونية

الطلب املقدر
عىل املواد الخام إلنتاج
اإللكرتونيات الجديدة

املخلفات  يف  الواردة  املختارة)8(  الخام  املواد  قيمة  كانت  إجامالً، 

اإللكرتونية يف عام 2019 تساوي حوايل 57 مليار دوالر أمرييك)9(، 

.Mt 25 أي ما مجموعه

ملواد  اإلجاميل  الوزن  معظم  والنحاس  واألملنيوم  الحديد  وميثل 

اإللكرتونية  املخلفات  يف  عليها  العثور  التي ميكن  الخام  املخلفات 

إال  املواد  وقيمة  الكميات  هذه  اسرتداد  وال ميكن   .2019 عام  يف 

اإللكرتونية  املخلفات  جميع  تدوير  يعاد  حيث  مثايل  سيناريو  يف 

ة املتولدة يف العامل ويعاد تدوير جميع املواد الخام املختارة املبرشِّ

أو حتى مجدية اقتصادياً بتكنولوجيات إعادة التدوير املتاحة حالياً. 

وإعادة  اإللكرتونية  املخلفات  جمع  مامرسات  تحسني  خالل  ومن 

تدويرها يف جميع أنحاء العامل، تسهل إتاحة كمية جديرة باالعتبار 

يك   – الحرجة  وغري  والحرجة  الثمينة   – الثانوية  الخام  املواد  من 

املستمر  االستخراج  تقلل  فيام  التصنيع  عملية  إىل  الدخول  تعاود 

للمواد الجديدة.

اإللكرتونيات  الحديد واألملنيوم والنحاس إلنتاج  الطلب عىل  وبلغ 

املثايل السيناريو  الجديدة يف عام 2019 حوايل Mt 39. وحتى يف 

عن  الناتج  واألملنيوم  والنحاس  الحديد  كل  تدوير  فيه  يعاد  الذي 

العامل بحاجة إىل ما يقرب  املخلفات اإللكرتونية )Mt 25(، سيظل 

من Mt 14 من الحديد واألملنيوم والنحاس من املوارد األولية لتصنيع 

إلكرتونيات جديدة )Mt 11,6(، وMt 1,4، وMt 0,8، عىل التوايل(.)10( 

ويشري ذلك إىل اتساع الفجوة الكبري بني معادن الحديد واألملنيوم 

والنحاس الثانوية املوجودة يف املخلفات اإللكرتونية والطلب عليها 

إلنتاج املعدات الكهربائية واإللكرتونية الجديدة. ويأيت ذلك نتيجة 

للنمو املستمر يف مبيعات املعدات الكهربائية واإللكرتونية.
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باملعدل الرسمي املوثق للجمع وإعادة التدوير بنسبة 17,4 %، ميكن اسرتداد قيمة املواد الخام املحتملة 
البالغة 10 مليار دوالر أمرييك من املخلفات اإللكرتونية، وستتوفر Mt 4 من املواد الخام الثانوية إلعادة 
استخدامها  عن  الناتجة  االنبعاثات  ومقارنة  والنحاس  واألملنيوم  الحديد  عىل  الرتكيز  وبحرص  التدوير. 
كمواد خام بكر أو مواد خام ثانوية، ساعدة إعادة تدويرها عىل توفري ما يصل إىل Mt 15 من انبعاثات 

مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف عام 2019 )انظر امللحق 2 لالطالع عىل تفاصيل عن املنهجية املتبعة(.

ثقيلة  معادن  تكون  ما  عادًة  خطرة،  مواد  عىل  أيضاً   )EEE( واإللكرتونية  الكهربائية  املعدات  وتحتوي 
 )CFC( فلورية  الكلورية  الكربون  مركبات  مثل  كيميائية  ومواد  الرصاص  أو  الكادميوم  أو  الزئبق  مثل 
ومركبات الكربون الهيدروكلورية الفلورية )HCFC( ومثبطات اللهب. وينشأ ما يقرب من 71 كيلوطن 
)kt( من البالستيك املحتوي عىل مثبطات اللهب امُلرَبَومة )BFR( من التدفقات غري املحسوبة للمخلفات 
اإللكرتونية املتولدة يف عام 2019 )انظر امللحق 2 لالطالع عىل تفاصيل عن املنهجية املتبعة(. وعىل وجه 
ومثال  لالشتعال،  املنتج  قابلية  لتقليل  األجهزة  يف   )BFR( امُلرَبَومة  اللهب  مثبطات  ُتستخدم  الخصوص، 

واألسالك،  واملرحالت،  واملوصالت،  املطبوعة،  األسالك  ولوحات  للحواسيب،  الخارجية  األغلفة  يف  ذلك، 
املحتوي  البالستيك  تدوير  إعادة  ومتثل   .)2008 وهريات   2004 وبليك  وثورب،  )ماكفرسون،  والكابالت 
املتعلقة  التكاليف  بسبب  اإللكرتونية  املخلفات  تدوير  إلعادة  كبرياً  تحدياً  امُلرَبَومة  اللهب  مثبطات  عىل 
بفصل البالستيك املحتوي عىل اإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل )PBDE( وثنائيات الفينيل متعدد 
 PBBو PBDE عن البالستيك اآلخر. وال ميكن استخدام البالستيك املعاد تدويره مبحتوى )PBB( الربوم
الحاالت،  الكهربائية واإللكرتونية. ويف معظم  املعدات  لتصنيع أي منتجات، مبا يف ذلك   % 0,1 أعىل من 
يرمد القامئون بإعادة التدوير امللتزمون البالستيك املحتوي عىل PBDE وPBB يف ظروف خاضعة للرقابة 
بيئياً،  سليمة  بطريقة غري  الرتميد  أخرى، يف حال  ناحية  ومن  والفيورانات.  الديوكسينات  إطالق  لتجنب 
يرجح أن تشكل هذه املواد مخاطر عىل الصحة أو البيئة. وقد ُحظر استخدام PBDE وPBB يف أوروبا 
تقييم  دراسات  أظهرت  حيث  أوروبا،  يف  امللوثات  هذه  بعض  ُحظرت  وقد   .)2011 األورويب  )الربملان 
من  والعديد  الكىل  تلف  عن  مسؤولة  تكون  أن  وميكن  وسامة  بيولوجياً  ومرتاكمة  ثابتة  أنها  املخاطر 

اضطرابات الجلد ومؤثرة عىل الجهاز العصبي وأنظمة املناعة.
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ُيستخدم الزئبق يف مصادر ضوء الفلورسنت، من قبيل األضواء الخلفية لشاشات العرض املسطحة القدمية 

الفلورسنت،  للطاقة«(، ومصابيح  املوفرة  )»املصابيح  املضغوطة  الفلورسنت  التلفزيون ومصابيح  وأجهزة 

األجهزة  فإذا رميت هذه   .)2018 )بالدي وآخرون  القدمية.  البداالت  والتحكم، ويف  القياس  ويف معدات 

الغذائية  السلسلة  يدخل  أن  للزئبق  ميكن  صحيح،  بشكل  تدويرها  إعادة  من  بدالً  مكشوفة  يف مكبات 

والرئتني  والكىل  الدرقية  والغدة  املركزي  العصبي  بالجهاز  الرضر  ملحقاً  الحية  الكائنات  يف  ويرتاكم 

والجهاز املناعي، وما إىل ذلك )بالدي وآخرون 2018(. وميكن العثور عىل ما مجموعه 50 طناً من الزئبق 

يف التدفقات غري املحسوبة للمخلفات اإللكرتونية املتولدة يف عام 2019 يف جميع أنحاء العامل. 

 )HCFC( الفلورية  الهيدروكلورية  الكربون  ومركبات   )CFC( الفلورية  الكلورية  الكربون  مركبات  توجد 

يف دارات التربيد والرغوة العازلة لألجيال القدمية من معدات التربيد والتجميد، مثل الثالجات والجامدات 

 ،)O3( وأنظمة تكييف الهواء. ويطول عمر هذه الجزيئات يف الغالف الجوي. وتتفاعل مع جزيئات األوزون

مولدة األكسجني الجزيئي الذي يرقق طبقة األوزون السرتاتوسفريية )ثقب األوزون(. وتؤدي هذه العملية 

إىل زيادة األشعة فوق البنفسجية التي ميكن أن تعرب طبقة السرتاتوسفري، مام يسبب عىل األرجح رسطان 

الجلد واألمراض املرتبطة بالعني وإضعاف الجهاز املناعي. وينظم بروتوكول مونرتيال )املعتمد يف عام 1987( 

الكيميائية من صنع اإلنسان املعروفة باسم املواد املستنفدة لألوزون، وهو يشمل  إنتاج واستهالك املواد 

الفلورية.  الهيدروكلورية  الكربون  ومركبات  الفلورية  الكلورية  الكربون  مركبات  من  التدريجي  التخلص 

الكهربائية  الغازات عىل إمكانية ارتفاع درجة حرارة األرض )GWP(. وإن مل تَدر املعدات  وتنطوي هذه 

الغالف  التربيد إىل  تنبعث غازات  بيئياً، فقد  الغازات بطريقة سليمة  التي تحتوي عىل هذه  واإللكرتونية 

التقديرات أن ما مجموعه Mt 98 من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)11( انطلقت من إعادة  الجوي. تظهر 

التدوير الرديئة للثالجات ومكيفات الهواء غري املوثقة )40 % يف أوروبا و82,6 % يف بقية العامل(. وتجاوزت 

انبعاثات غازات الدفيئة )GHG( من غازات التربيد، التي تدار بشكل غري صحيح والتي ُعرث عليها تقديرياً 

الكربون  أكسيد  ثاين  مكافئات  إجاميل  ومن   .2013 عام  يف  الثالجات  من  االنبعاثات  الهواء،  مكيفات  يف 

الهواء  مكيفات  منها من   % 73 عام 2019، صدر  الجوي، يف  الغالف  إطالقها يف  إىل  التقديرات  تشري   التي 

العاملي كانت  التسبب باالحرتار  العالية عىل  القدرة  الثالجات. ويفرسَّ ذلك بأن املربدات ذات  و27 % من 

الحني،  ذلك  ومنذ   .)R-22و  R-134a(  2017 عام  وحتى   )R-12و  R-11 )مثل   1994 عام  قبل  تستخدم 

R-152a قبيل  )من  العاملي  االحرتار  إحداث  عىل  أقل  قدرة  ذات  بأخرى  املربدات  هذه  عن   استعيض 

وR-124yf(. ولن ُيلتزم بخفض انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربون، عماًل بالتزامات اآلونة األخرية بتبديل 

املربدات، إال يف العقود املقبلة، عندما تتحول املنتجات الجديدة املعروضة يف األسواق إىل مخلفات )انظر 

امللحق 2 لالطالع عىل تفاصيل عن املنهجية املتبعة(.

املخلفات  تدوير  إعادة  تستلزم  اإللكرتونية  املخلفات  يف  قّيمة  أو  نادرة  ومواد  خطرة  محتويات  وتوجد 

املواد  هذه  مثل  إطالق  تجنب  عىل  يساعد  بذلك  والقيام  بيئياً؛  سليمة  بطريقة  ومعالجتها  اإللكرتونية 

يف البيئة وفقدان املواد ذات القيمة البيئية واالقتصادية. وعىل الرغم من أن العديد من الترشيعات قد 

التي  األجهزة  من  التخلص  فبمجرد  أسلم،  مبواد  عنها  لالستعاضة  وتضغط  املواد  بعض  استخدام  حظرت 

ُأنتجت يف املايض والتي ال تزال تحتوي عىل تلك املواد، تجب معالجتها بشكل مناسب من أجل احتواء 

تحتوي  تظل  الجديدة  املعدات  لعل  ذلك،  إىل  وباإلضافة  والصحة.  البيئة  تشكلها عىل  أن  املخاطر ميكن 

أيضاً عىل كميات أقل من تلك املواد املحظورة، نظراً لتعذر تبديلها أو إزالتها من الناحية التقنية.

وميكن افرتاض أن معظم عمليات جمع املخلفات اإللكرتونية ومعالجتها والتخلص منها يف القطاع الرسمي 

تلتزم بالقانون، وبالتايل فهي تحرص عىل جوانب البيئة والصحة والسالمة. ولعل هذا االفرتاض ال ينطبق 

عىل املعالجة والتخلص خارج القطاع الرسمي. ألن إعادة التدوير غري امللتزمة متثل خياراً أرخص من إعادة 

 )EERA( التدوير امللتزمة. وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها رابطة إعادة تدوير اإللكرتونيات األوروبية

وجامعة األمم املتحدة )ماغاليني وهيزمان 2018( أن تكاليف إعادة التدوير امللتزمة باملعايري األوروبية 

القامئة  امللتزمة  الجهات  تتحمل  ما  وبالتفصيل، عادة  امللتزمة.  التدوير غري  إعادة  تكلفة  بكثري من  أعىل 

بإعادة التدوير يف أوروبا تكاليف تقنية مثل التكاليف املتعلقة واملعالجة، وإزالة التلوث، والتخلص من 

األجزاء الخطرة، والتخلص من األجزاء غري الخطرة، باإلضافة إىل إثبات االلتزام القانوين ومستوى الجودة 

والخدمة.

غري  املعالجة  خالل  من  تحقيقها  ميكن  التي  للتكلفة  املحتملة  التخفيضات  أن  إىل  الدراسة  وخلصت 

التكنولوجيا  أفضل  تطبيق  وأن  الرشعية،  التدوير  إلعادة  العادية  االقتصادية  الهوامش  تتجاوز  امللتزمة 

املتاحة وضامن االلتزام الكامل يؤديان إىل منافسة غري عادلة.

 معدات التربيد
والتجميد

املعدات املنزلية 
الكبرية

املعدات املنزلية 
الصغرية

130 دوالر أمرييك 
للطن الواحد

220 دوالر أمرييك 
للطن الواحد

290 دوالر أمرييك 
للطن الواحد

Magalini and Huisman 2018 :املصدر
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يعيش األطفال ويعملون ويلعبون يف مواقع إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية 

غري الرسمية. وميكن أن يتعرض البالغون واألطفال للرضر عن طريق استنشاق 

أبخرة وجسيامت سامة، وعن طريق مالمسة الجلد للعوامل واملواد الكيميائية 

املسببة للتآكل، وعن طريق تناول الطعام ورشب املياه امللوثة. وتحيط األخطار 

املواد  بعض  تنتقل  أن  وميكن  اإلضافية.  التعرض  طرق  من  أيضاً  باألطفال 

الطبيعية.  أثناء الحمل والرضاعة  الكيميائية الخطرة من األمهات إىل األطفال 

وكثرياً ما يضع األطفال الصغار الذين يلعبون يف الخارج أو يف أحضان الطبيعة 

أيديهم وأشياء وتربة يف أفواههم، مام يزيد من خطر التعرض. وتضعف حصانة 

التعرض  رضر  مقاومة  يف  خاص  بوجه  واملراهقون  واألطفال  والرضع  األجنة 

للمواد السامة يف املخلفات اإللكرتونية بسبب فيزيولوجيتهم وسلوكهم وطرق 

التعرض اإلضافية )الندريغان وغولدمان 2011؛ وبروتزوك دو غاربينو 2004(.

المؤثرات الصحية الضارة التي اكتُشف مؤخراً ارتباطها بالمخلفات اإللكترونية

منذ نرش مرصد املخلفات اإللكرتونية السابق يف عام 2017، ازداد عدد الدراسات عن املؤثرات الصحية الضارة الناجمة 

عن املخلفات اإللكرتونية. واستمرت هذه الدراسات يف تسليط الضوء عىل املخاطر التي تتعرض لها صحة اإلنسان جراء 

التعرض للسموم املدروسة جيداً، مثل الرصاص. ويف اآلونة األخرية، وجدت البحوث أن إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية 

غري الخاضعة للتنظيم ترتبط بزيادة أعداد املؤثرات الصحية الضارة. ويشمل ذلك العواقب الضارة بالوالدات )ي. جانغ 

وآخرون  )سوتريزنو  بالتعلم  الضارة  والعواقب  ب(،   2019 وآخرون  هيو  )ج.  العصبي  النمو  وتغري   ،)2018 وآخرون 

وآخرون.  كونغ  )ج  الدموية  باألوعية  الضارة  واملؤثرات   ،).2012 وآخرون  آاليب  )أوا  النووي  الحمض  وتلف   ،)2020

2018(، واملؤثرات التنفسية الضارة )أأ نتي آماوبنغ وآخرون 2020(، واملؤثرات الضارة بجهاز املناعة )ج. هيو وآخرون 

2019 ب(، واألمراض الجلدية )س دوشارات وآخرون 2019؛ وسيث وآخرون 2019( وفقدان السمع )ل جو وآخرون 

2020(، والرسطان )ج. م. ديقيز وآخرون 2019(.

 مصادر التأثير الصحي أو البيئي الناجم
ير غير الرسمية للمخلفات اإللكترونية عن إعادة التدو التعرض املهني

استنشاق األدخنة الناتجة عن حرق 	−
األسالك وألواح دارات الطهي

النساء الحوامل اللوايت يعملن 	−
يف إعادة التدوير – تعرض األجنة

تعرض املجتمع

التعرض من خالل الطعام واملاء والهواء	−

ورش العمل املنزلية	−

التلوث البيئي

إلقاء حمض يستخدم إلزالة الذهب يف األنهار	−

تصويل املواد من مدافن القاممة أو اإللكرتونيات املخزنة	−

الجسيامت، والديوكسينات، والفيورانات من تفكيك اإللكرتونيات	−

دخول امللوثات إىل نظام املياه ونظام الغذاء من خالل الرثوة 	−
الحيوانية واألسامك واملحاصيل

األطفال

ابتالع الغبار امللوث عىل األسطح	−

اللعب باإللكرتونيات املفككة	−

األطفال واملراهقون العاملون يف التجميع 	−
والتفكيك وإعادة التدوير
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الصحية  املؤثرات  دراسات  يف  كبري  برتكيز  واألطفال  الرضع  استأثر 

بسبب ما ينفردون به من هشاشة وقابلية تأثر بالسموم البيئية.

ومنذ نرش مرصد املخلفات اإللكرتونية السابق يف عام 2017، توسعت 

املنظمة  غري  اإللكرتونية  املخلفات  تدوير  إعادة  بشأن  البحوث 

الدراسات  هذه  واستمرت  املرضة.  الصحية  بالعواقب  وارتباطاتها 

يف تسليط الضوء عىل املخاطر التي تتعرض لها صحة اإلنسان جراء 

التعرض للسموم املدروسة جيداً، مثل الرصاص. يسلط القسم التايل 

الضوء عىل أحدث االكتشافات بني إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية 

والنتائج املرتتبة عىل صحة اإلنسان.

وأبلغت الدراسات عن وجود ارتباطات بني التعرض إلعادة التدوير غري 

الرسمية للمخلفات اإللكرتونية والعواقب الضارة بالوالدات )املواليد 

وانخفاض وزن  الحمل،  وانخفاض عمر  أوانها،  قبل  واملواليد  املوىت، 

نقصان  أو  وزيادة   ،)APGAR درجات  وانخفاض  وطولها،  املواليد 

وبالسلوك،  بالتعلم  الضارة  والعواقب  العصبي  النمو  تغري  النمو، 

الرئة. وبحثت دراسات متعددة  املناعي، ووظيفة  الجهاز  وبوظيفة 

الدرقية  الغدة  اإللكرتونية عىل وظيفة  للمخلفات  التعرض  تأثري  يف 

أشار عدد  نتائج غري متسقة. وقد  أبلغت عن  ولكنها  األطفال  عند 

إىل إمكانية ارتباط تلف الحمض النووي،  قليل من الدراسات أيضاً 

والتغريات يف التعبري الجيني، والتغريات التنظيمية القلبية الوعائية، 

ورسعة تخرث الدم، وفقدان السمع، والذاكرة الشمية بالتعرض لإلدارة 

غري الرسمية للمخلفات اإللكرتونية.

ير غير الرسمية للمخلفات اإللكترونية  االرتباط بين التعرض إلعادة التدو
وصحة الرضع واألطفال

بالتعلم زيادة أو نقص النمو)13(العواقب الضارة بالوالدات)12( الضارة  والعواقب  العصبي  النمو  تغري 
وبالسلوك)14( )15(

بحثت دراسات متعددة يف تأثري التعرض للمخلفات املؤثرات يف وظيفة الرئة)17( )18(املؤثرات يف الجهاز املناعي)16(

اإللكرتونية عىل وظيفة الغدة الدرقية عند األطفال 
ولكنها أبلغت عن نتائج غري متسقة)19(

مؤثرات  إىل  الدراسات  من  صغري  عدد  أشار 

عن  تنجم  أن  ميكن  أدناه،  موضحة  الصحة  يف 

التعرض إلعادة التدوير غري الرسمية للمخلفات 

اإللكرتونية.

الذاكرة الشمية)20(

تلف الحمض النووي)21( 

وتغريات يف التعبري 
الجيني)22( )23(

فقدان السمع)24(

رسعة تخرث الدم)25(

التغيريات التنظيمية القلبية الوعائية)26(
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يؤدي االفتقار إىل لوائح الصحة والسالمة يف مكان العمل إىل زيادة 

مخاطر وقوع إصابات للعاملني يف تفكيك وإعادة تدوير املخلفات 

اإللكرتونية بصورة غري رسمية.

وأبلغ عامل املخلفات اإللكرتونية أيضاً عن اإلجهاد والصداع وضيق 

التنفس وأمل الصدر والضعف والدوخة. ومن بني البالغني املشاركني 

يف إدارة املخلفات اإللكرتونية بصورة غري رسمية أو الذين يعيشون 

النووي  الحمض  تلف  ارتبط  اإللكرتونية،  املخلفات  مجتمعات  يف 

بالتعرض للمواد الكيميائية يف املخلفات اإللكرتونية. وأبلغ عدد قليل 

من الدراسات أيضاً عن آثار عىل وظائف الكبد، ومستويات السكر 

يف دم الشخص الصائم، واضطرابات إنجابية وتناسلية ذكرية، ومؤثرات 

املخلفات  تدوير  إلعادة  التعرض  جراء  املنوية  الحيوانات  جودة  يف 

الصحية  اآلثار  يف  البحوث  وشهدت  رسمي.  غري  بشكل  اإللكرتونية 

العقد  مدى  عىل  كبرية  زيادة  اإللكرتونية  املخلفات  تدوير  إلعادة 

اإللكرتونية  للمخلفات  التعرض  كان  إذا  ما  تقييم  ويصعب  املايض. 

ككل يسبب نتائج صحية محددة بسبب صغر املجموعات املشمولة 

الكيميائية،  للمواد  التعرض  بالدراسات، وتنوع ما قيس من حاالت 

الطويلة  املستقبلية  الدراسات  إىل  املقيسة، واالفتقار  النتائج  وتنوع 

األجل. ومع ذلك، تشري مجموعة البحوث إىل مخاطرة كبرية بالتعرض 

لألذى، خاصة لألطفال الذين ال يزالون يف طور النمو والنشوء. ومن 

الكيميائية يف املخلفات اإللكرتونية مثل  املعروف أن لفرادى املواد 

الرصاص والزئبق والكادميوم والكروم وثنائيات الفينيل متعدد الكلور 

)PCB( واإلثريات متعددة الربوم ثنائية الفينيل )PBDE( والهيدرو 

كربونات األروماتية متعددة الحلقات )PAH( آثار خطرية عىل كل 

جهاز من أجهزة األعضاء البرشية تقريباً )غرانت وآخرون 2013(.

ير غير الرسمية للمخلفات   االرتباط بين التعرض إلعادة التدو
وصحة العمال

يؤدي االفتقار إىل لوائح الصحة والسالمة يف مكان العمل إىل زيادة 

مخاطر وقوع إصابات للعاملني يف تفكيك وإعادة تدوير املخلفات 
اإللكرتونية بصورة غري رسمية.)27( )28(

وضيق  وصداع  إجهاد  عن  أيضاً  اإللكرتونية  املخلفات  عامل  أبلغ 
نفس وأمل يف الصدر وضعف ودوخة.)29( )30(

باإلضافة إىل ذلك:

تلف الحمض النووي)31( )32(

مستويات السكر يف دم 
الشخص الصائم)33(

مؤثرات يف وظائف الكبد)34(

اضطرابات إنجابية وتناسلية ذكرية، وكذلك 
مؤثرات يف جودة الحيوانات املنوية)35( )36(
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توفر االحصاءات الصحية
تكتيس  العمل،  وظروف  ومعالجتها  اإللكرتونية  املخلفات  جمع  بشأن  املوثوقة  اإلحصاءات  إىل  باإلضافة 

البيانات املنسقة، بشأن عدد األشخاص املعرضني والتعرض للمواد السامة الخطرة واملؤثرات الصحية، أهمية 

بالغة لفهم تأثري إدارة املخلفات اإللكرتونية. فلإلحصاءات املنسقة رضورة حيوية ملراقبة التأثريات الصحية 

وإعالم صانعي القرار بنطاق املشكلة وتقييم التدخالت.

التعرض
تقديرات  سوى  تتوفر  وال  اإللكرتونية.  للمخلفات  املعرضني  األشخاص  عدد  عن  محدودة  بيانات  تتوفر 

تقريبية لعدد األشخاص املشاركني يف إدارة املخلفات اإللكرتونية بصورة غري رسمية عىل املستوى الدويل ويف 

 البلدان املتأثرة )EMG 2019؛ منظمة العمل الدولية، 2019؛ د. ن. بركينز 2014؛ براكاش وآخرون 2010؛ 

ج. ه. وآخرون 2009(. وكثرياً ما تكون األساليب التي اسُتخدمت إلنتاج هذه التقديرات غري واضحة. وكثرياً 

ما ال تأخذ يف االعتبار األفراد القاطنني يف املجتمعات دون املشاركة يف إعادة التدوير غري الرسمية، واألطفال، 

أو من يتعرضون للملوثات من خالل التلوث البيئي.

وقد تتعرض مجموعات كبرية من السكان للخطر يف النقاط الساخنة إلعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية. 

ولكن مجرد غياب حي مرّكز يدب فيه نشاط إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية من البالد ال يعني خلوها 

من مشكلة مخلفات إلكرتونية. وُتعترب املخلفات اإللكرتونية جزءاً من سياق مخلفات أكرب وكثرياً ما ُتجمع 

من باب إىل باب أو ُترَسل إىل مدافن املخلفات كجزء من املخلفات العامة. وجامعو املخلفات هم من بني 

أكرث الناس فقراً وضعفاً وميكن أن يتعرضوا ألرضار املخلفات يف املجتمعات حول العامل )ج غوتربليه وس.م.ن 

أودين 2017(. ويف أمريكا الالتينية، كثرياً ما يعاد تدوير املخلفات اإللكرتونية يف املتاجر الصغرية يف مختلف 

املدن، بدالً من تركيزها يف منطقة واحدة )االتحاد الدويل لالتصاالت وغريه 2016أ(.

وقاس عدد متزايد من الدراسات االمتصاص اليومي وعبء الجسم من فرادى ملوثات املخلفات اإللكرتونية، 

املدى  طويلة  للمراقبة  الحاجة  وتدعو   .)2014 ويل  )سونغ  املشاركني  من  عدد صغري  عىل  اقترصت  لكنها 

للتعرض املهني، واألعباء عىل الجسم، واملستويات البيئية، والصحة من أجل التحديد الكمي ألثر املخلفات 

املعادن  البيئية  واملراقبة  التعرض  مراقبة  تشمل  بأن  الخرباء  وأوىص  وآخرون 2018(.  )هيكوك  اإللكرتونية 

والجسيامت الصغرية )PM2.5( وامللوثات العضوية الثابتة )POPs( والهيدرو كربونات األروماتية متعددة 

الحلقات )PAH( )هيكوك وآخرون 2018(. ويجري تطوير مبادرات مراقبة بيولوجية كبرية ملراقبة التعرض 

للمخاطر الكيميائية )أ بروس-أوستون وآخرين 2011( ولعلها تقدم منوذجاً جيداً للمخلفات اإللكرتونية.

المؤثرات الصحية
عىل الرغم من وجود كمية متزايدة من املعلومات بشأن املؤثرات الصحية للتعرض للمخلفات اإللكرتونية، 

إال أن البيانات املتاحة محدودة بشأن عدد األشخاص الذين يعانون من هذه املؤثرات. وما برحت الدراسات 

األكادميية للتعرض واملؤثرات الصحية دراسات صغرية يف املقام األول تشمل ما يرتاوح بني 50 و450 مشاركاً 

)ك غرانت وآخرون 2013؛ ك سونغ وج يل 2015؛ ج زنغ وآخرون 2019ب؛ ز زنغ 2018أ(. وأبلغت بعض 

امللوثات عىل نطاق واسع )سبولفيدا  انتقال  املقارنة، مام يشري إىل  الدراسات عن تلوث مجموعات  هذه 

النطاق. وهناك تحديات كبرية  ُتنرش دراسات طولية واسعة  وآخرون 2010؛ ك سونغ وج يل 2015(. ومل 

الصحية  النتائج  من  الكبري  العدد  مثل  اإللكرتونية،  باملخلفات  املتعلقة  الصحية  اإلحصاءات  جمع  تعرتض 

والنتائج، وفرتة  التعرض  بني  إىل عالقات مؤكدة  واالفتقار  الكيميائية،  الخالئط  دراسة  املحتملة، وتحديات 

الكمون الطويلة لبعض األمراض. وميكن أن تساعد املؤرشات املنسقة دولياً يف قياس عدد األشخاص املعرضني 

لخطر املؤثرات الصحية املرتبطة باملخلفات اإللكرتونية ويف مراقبة االتجاهات مبرور الوقت.
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يعات التشر
يف السنوات املاضية، أُجريت بعض التحسينات يف اإلطار القانوين واملؤسيس والبني التحتية لتحقيق اإلدارة 

إدارة  بشأن  تقنية  توجيهية  مبادئ  ُوضعت  غانا،  ففي  البلدان.  بعض  يف  اإللكرتونية  للمخلفات  السليمة 

املخلفات اإللكرتونية بصورة سليمة بيئياً للجهات القامئة بتجميعها ومراكز تجميعها والجهات القامئة بنقلها 

املنتجني املوسعة  اإلنفاذ. ويف نيجرييا، بدأت مسؤولية  النهايئ منها، وهي قيد  ومرافق معالجتها والتخلص 

)EPR( بتشكيل منظمة مسؤولية منتجي املخلفات اإللكرتونية يف نيجرييا )EPRON(، وهي منظمة غري 

ربحية أنشأها منتجو الكهربائيات واإللكرتونيات يف نيجرييا. وEPRON هي أول منظمة معنية مبسؤولية 

أصحاب  مبشاركة   2018 مارس  يف  تأسست  وقد  نيجرييا،  يف  اإللكرتونية  املخلفات  بشأن   )PRO( املنتجني 

املصلحة مثل رشكات HP وDell وPhillips وMicrosoft وDeloitte التي ساهمت يف تأسيسها يف نيجرييا. 

ويف رشق إفريقيا، هناك أيضاً تطورات مستمرة كبرية، حيث تتبنى رواندا الئحة بشأن املخلفات اإللكرتونية 

بينام تنظر بلدان أخرى يف اعتامد لوائح مستقبلية.

ومع ذلك، ال تزال معظم البلدان اإلفريقية تفتقر إىل الترشيعات الخاصة باملخلفات اإللكرتونية بشأن إدارة 

هذه املخلفات. ولدى بضعة بلدان ترشيعات خاصة باملخلفات اإللكرتونية منشورة يف إفريقيا )مثل مرص 

وغانا ومدغشقر ونيجرييا ورواندا وجنوب إفريقيا والكامريون وكوت ديفوار(. غري أن إنفاذ الترشيعات ميثل 

تحديا كبريا. وأصدرت بعض البلدان، مثل رواندا، مؤخراً الئحة ناظمة إلدارة املخلفات اإللكرتونية. ونفذت 

ورواندا  تنزانيا  تبنت  إفريقيا،  مجتمع رشق  ويف   .2012 عام  يف  اإللكرتونية  املخلفات  إدارة  سياسة  أوغندا 

لتحقيق نظام  اإللكرتونية  املخلفات  إقليمية بشأن  السودان اسرتاتيجية  وأوغندا وبوروندي وكينيا وجنوب 

مستدام إلدارة املخلفات اإللكرتونية )EACO 2017(. وتعطي اإلسرتاتيجيُة األولوية إىل أ( تعزيز السياسة 

العامة واإلطار القانوين والتنظيمي لتقديم املوارد املستدامة إلدارة املخلفات اإللكرتونية، ب( إنشاء البنية 

التحتية الالزمة إلدارة املخلفات اإللكرتونية، ج( إنشاء آليات االستنفار الشامل واملستدام إلدارة املخلفات 

والوطني،  اإلقليمي  املستويني  عىل  اإللكرتونية  املخلفات  تنسيق  هياكل  تعزيز  د(  املوارد،   اإللكرتونية 

ه( تشجيع البحث واالبتكار يف إدارة املخلفات اإللكرتونية.

نظام إدارة المخلفات اإللكترونية
تهيمن عىل إدارة املخلفات اإللكرتونية يف إفريقيا جامعات مزدهرة من القطاع غري الرسمي تقوم بعمليات 

التجميع وإعادة التدوير يف معظم البلدان، وال توجد أنظمة اسرتداد منظمة وال أحكام ترخيص لفرز املخلفات 

اإللكرتونية وتفكيكها. والسيطرة الحكومية عىل هذا القطاع يف الوقت الحارض بالحدود الدنيا وغري فعالة. 

وكثرياً ما تعالَج املخلفات اإللكرتونية يف الفناء الخلفي للمنازل بالفرز اليدوي إلزالة األلواح اإللكرتونية إلعادة 

وإلقاء  والحديد(  واألملنيوم  )النحاس  الرئيسية  املكونات  بعض  الستعادة  العراء  يف  األسالك  وحرق  بيعها، 

املكونات السائبة األخرى، ومنها شاشات أنبوب األشعة الكاثودية )CRT(، يف مكّبات مفتوحة. ومن األمثلة 

التي اسرتعت االهتامم عىل الصعيد الدويل موقع أغبوغبلويش )Agbogbloshie( يف غانا – الذي يشار إليه 

إفريقيا

يقيا لعام 2019 حالة المخلفات اإللكترونية يف إفر

kg 2,5 | Mt 2,9 للفرد 
من املخلفات اإللكرتونية املتولدة

 Mt 0,03 | % 0,9
من املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار 

إىل جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح

13 بلداً 
توجد فيها ترشيعات/سياسات أو لوائح بشأن 

املخلفات اإللكرتونية عىل الصعيد الوطني

 1152
)مليون( نسمة

 49
بلداً شمله التحليل

3,2 مليار دوالر أمرييك 
قيمة املواد الخام يف املخلفات اإللكرتونية

 CO2 من مكافئات Mt 9,4
ُيحتمل إطالقها كانبعاثات غازات الدفيئة من مخلفات الثالجات 

ومكيفات الهواء غري املوثَّقة

 kt 0,01
هي كمية الزئبق من تدفقات املخلفات اإللكرتونية غري املوثَّقة

 kt 5,6
هي كمية BFR من تدفقات املخلفات اإللكرتونية غري املوثَّقة

البلدان ذات أعلى إنتاج للمخلفات 
اإللكترونية يف كل منطقة فرعية

يقيا شرق إفر
kg 0,8 | Mt 0,3 Mt 0,004 | % 1,3383 للفرد

kt 55,2 إثيوبيا 
kt 51,3 كينيا 
kt 50,2 تنزانيا 

يقيا وسط إفر
kg 2,5 | Mt 0,2 Mt 0,0001 | % 0,0380 للفرد

kt 125,1 أنغوال 
kt 26,4 الكامريون 
kt 18,3 الكونغو 

يقيا شمال إفر
kg 5,4 | Mt 1,3 Mt 0 | % 0240 للفرد

kt 585,8 مرص 
kt 308,6 الجزائر 
kt 164,5 املغرب 

يقي الجنوب اإلفر
kg 6,9 | Mt 0,5 Mt 0,02 | % 467 للفرد

kt 415,5 جنوب إفريقيا 
kt 18,8 بوتسوانا 
kt 15,7 ناميبيا 

يقيا غرب إفر
kg 1,7 | Mt 0,6 Mt 0,002 | % 0,4382 للفرد

kt 461,3 نيجرييا 
kt 52,9 غانا 
kt 30,0 كوت ديفوار 

مفتاح الرموز

 املخلفات اإللكرتونية املتولدة
)بوحدة Mt وkg للفرد(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار إىل 
جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح

السكان )باملاليني(

املخلفات اإللكرتونية املتولدة

من 0 إىل kg 1 للفرد

من 1 إىل kg 3 للفرد

من 3 إىل kg 6 للفرد

من 6 إىل kg 10 للفرد

أكرث من kg 10 للفرد
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وميكن وصفه  معقد  أغبوغبلويش  واقع  ولكن  إفريقيا.  يف  اإللكرتونية  للمخلفات  مكب  أكرب  أنه  عىل  دامئاً 

بأنه ساحة خردة حسنة التنظيم بدالً من مكب مخلفات إلكرتونية. ففي أغبوغبلويش، يحرض ما يقرب من 

000 5 عامل خردة إىل املكب يومًيا بحثاً عن املعادن القيِّمة املوجودة يف املخلفات، مثل األملنيوم والنحاس.

ويف مثل هذه املدن أو البلدان حيث تشكل املخلفات اإللكرتونية مصدر دخل للكثريين، يرتفع جداً معدل 

جمع املخلفات اإللكرتونية بصورة »غري رسمية«، وتستعاد معظم املواد القيمة، ويعاد استخدام العديد من 

املكونات أو يعاد بيعها. والجانب السلبي ملثل هذه األنشطة غري الرسمية املكثفة يتمثل يف التخلص بطريقة 

خطرة من املخلفات التي ليس لها أهمية اقتصادية أو التي ال ينتهي بها األمر يف تطبيق ثان.

تدوير  إلعادة  املرافق  بعض  ورواندا،  وناميبيا،  ومرص،  واملغرب،  إفريقيا،  جنوب  مثل  بلدان،  بضعة  ولدى 

بعض  كافحت  لذلك،  رسمي.  غري  كبري  قطاع  وجود  مع  تتعايش  املرافق  تلك  ولكن  اإللكرتونية،  املخلفات 

رشكات إعادة التدوير هذه لتسيري عجلة األحجام املعالَجة وزيادتها، ولكن ُتستنفر أيضاً مشاريع تجريبية 

وطاقات تسرتعي االهتامم من خالل مبادرات جديدة. ومن ناحية أخرى، ال تزال بلدان كبرية مثل نيجرييا 

وكينيا وغانا تعتمد كثرياً عىل إعادة التدوير غري الرسمية. وأظهرت دراسة أجريت يف نيجرييا أن ما يقرب من 

000 60-000 71 طن من املعدات الكهربائية اإللكرتونية املستعملة اسُتوردت سنوياً إىل نيجرييا عرب امليناءين 

الرئيسيني يف الغوس يف 2015 و2016. وَتبني أن معظم املخلفات اإللكرتونية املستعملة املستوردة ُشحنت 

من بلدان متقدمة مثل أملانيا واململكة املتحدة وبلجيكا والواليات املتحدة األمريكية، وغريها. باإلضافة إىل 

ذلك، أظهر اختبار الوظائف األساسية يف املتوسط أن 19 % من األجهزة عىل األقل، كانت غري جاهزة للعمل 

)أودينغبو ونوروم ودوبزر 2017(. 

ومشاكل إدارة املخلفات اإللكرتونية وما يتصل بها من سبل العالج متامثلة إىل حد ما يف مختلف املناطق 

الفرعية يف إفريقيا. وباختصار، فإن املشاكل الرئيسية تشمل االفتقار إىل الوعي الكايف بني الناس، واالفتقار 

إىل السياسات والترشيعات الحكومية، واالفتقار إىل نظام فعال لالستعادة/التجميع، ونظام مسؤولية املنتجني 

املوسعة )EPR(، وخضوع قطاع إعادة التدوير لهيمنة قطاع غري رسمي وغري منظم ويسء التجهيز يفيض إىل 

تلوث البيئة، وعدم وجود مرافق إعادة تدوير كافية، وضعف متويل أنشطة إدارة املخلفات الخطرة.
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يعات التشر
ال توجد لدى الواليات املتحدة األمريكية ترشيعات وطنية بشأن إدارة املخلفات اإللكرتونية، لكن 25 والية 

ومنطقة كولومبيا سنت بعض أشكال الترشيعات. وتختلف قوانني الواليات يف مجال تطبيقها وتأثريها، وفيام 

إذا كانت متنع املستهلكني من التخلص من اإللكرتونيات يف مدافن املخلفات أم ال. وإجامالً، تغطي القوانني 

75-80 % من سكان الواليات املتحدة األمريكية. ولكن نظراً إىل االختالفات يف مجال التطبيق، فإن العديد 

عن  وعدا  مناسبة.  تجميع  فرص  فيها  ليس  القوانني،  بهذه  املشمولة  الواليات  فيها  مبا  البالد،  مناطق  من 

 .)EPR( واليتي كاليفورنيا ويوتا، تستخدم جميع الواليات التي طبقت قوانني نهج مسؤولية املنتجني املوسعة

وليس لدى كندا ترشيعات وطنية سارية بشأن إدارة املخلفات اإللكرتونية، ألن الوكالة الفيدرالية لن تتوىل 

هذه السلطة. إال أن هناك 12 مقاطعة وإقلياًم فيها لوائح مطبقة مع برامج تديرها دوائر الصناعة – أي 

جميع املناطق باستثناء نونافوت، وهي اإلقليم األقل سكاناً يف كندا. ويف املتوسط، ميتد نطاق املنتجات عرب 

رقعة أوسع بكثري من الواليات املتحدة األمريكية؛ ويف العديد من املقاطعات الكندية، متكن تلبية متطلبات 

مسؤولية املنتجني املوسعة من خالل االنضامم إىل خطة التزام معتمدة بشأن املخلفات اإللكرتونية.

البلدان  من  قليل  عدد  سوى  يتمكن  مل  إذ  الوقت،  بعض  الالتينية  أمريكا  يف  التنظيمي  التقدم  ويستغرق 

من وضع قوانني للمخلفات اإللكرتونية. وعىل الرغم من إحراز تقدم جدير باالعتبار يف تنفيذ لوائح خاصة 

باملخلفات اإللكرتونية يف أمريكا الالتينية يف السنوات الخمس إىل العرش املاضية، إال أن هذا التقدم يقترص 

الطريق أمامها طوياًل جداً. وباستثناء املكسيك  للباقي منها، ال يزال  البلدان، وبالنسبة  عىل عدد قليل من 

وكوستاريكا وكولومبيا وبريو – التي يرجح أن تكون القوات الرائدة يف املنطقة إلدارة املخلفات اإللكرتونية 

وتشييل  الربازيل  فإن  أصاًل،  القامئة  األنظمة  تحسني  عىل   2020 عام  يف  تعمل  والتي  بيئياً  سليمة  بطريقة 

وحدهام تنشئان قواعد للبدء منها بتنفيذ إطار تنظيمي رسمي للمخلفات اإللكرتونية.

ملخلفات  العكسية  اللوجستيات  نظام  لتنفيذ  القطاعي  »االتفاق  العامة  للمشاورة  مؤخراً  الربازيل  ونرشت 

املعدات الكهربائية واإللكرتونية انطالقاً من األرُس«، وُيتوقع توقيعه رسمياً يف عام 2020.

وبعد سن »القانون اإلطاري إلدارة املخلفات، ومسؤولية املنتجني املوسعة، وتعزيز إعادة التدوير« يف عام 

وإعادة  التجميع  أهداف  اإللكرتونية، وهي ستشمل  املخلفات  تخص  الئحة  اآلن عىل  تعمل شييل   ،2016

التدوير ووضع املبادئ التوجيهية لتنفيذ أنظمة التجميع الرسمية.

وبعد سبع سنوات من تنفيذ املرسوم 1512 بشأن املخلفات من الحواسيب والطابعات واملطاريف، تعمل 

فئات  جميع  عن   )EPR( املوسعة  املنتجني  مسؤولية  نطاق  لتوسيع  جديدة  الئحة  وضع  عىل  كولومبيا 

املخلفات اإللكرتونية وإجراء تعديالت عىل نظام اإلدارة املتكامل للمخلفات اإللكرتونية، مع مراعاة الدروس 

املستفادة واملبادئ التوجيهية التي وضعها القانون رقم 1672 بشأن مخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية 

)WEEE( والسياسة الوطنية إلدارة مخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية.

األمريكتان 

يكتين لعام 2019 حالة المخلفات اإللكترونية يف األمر

kg 13,3 | Mt 13,1 للفرد 
من املخلفات اإللكرتونية املتولدة

 Mt 1,2 | % 9,4
من املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار 

إىل جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح

10 بلدان
توجد فيها ترشيعات/سياسات أو لوائح بشأن 

املخلفات اإللكرتونية عىل الصعيد الوطني

984
)مليون( نسمة

 34
بلداً شمله التحليل

14,2 مليار دوالر أمرييك 
قيمة املواد الخام يف املخلفات اإللكرتونية

 CO2 من مكافئات Mt 26,3
ُيحتمل إطالقها كانبعاثات غازات الدفيئة من مخلفات الثالجات 

ومكيفات الهواء غري املوثَّقة

 kt 0,01
هي كمية الزئبق من تدفقات املخلفات اإللكرتونية غري املوثَّقة

 kt 18
هي كمية BFR من تدفقات املخلفات اإللكرتونية غري املوثَّقة

البلدان ذات أعلى إنتاج للمخلفات 
اإللكترونية يف كل منطقة فرعية

يبي حوض الكار
kg 7,8 | Mt 0,1 Mt 0,001 | % 116 للفرد

kt 18 جامايكا 

يكا الشمالية أمر
kg 20,9 | Mt 7,7 Mt 1,2 | % 15367 للفرد

kt 6,918 الواليات املتحدة األمريكية 
kt 757 كندا 

يكا الوسطى أمر
kg 8,3 | Mt 1,5 Mt 0,04 | % 3176 للفرد

kt 1,220 املكسيك 
kt 75 غواتيامال 
kt 51 كوستاريكا 

يكا الجنوبية أمر
kg 9,1 | Mt 3,9 Mt 0,03 | % 0,7425 للفرد

kt 2,143 الربازيل 
kt 465 األرجنتني 
kt 318 كولومبيا 

مفتاح الرموز

 املخلفات اإللكرتونية املتولدة
)بوحدة Mt وkg للفرد(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار إىل 
جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح

السكان )باملاليني(

املخلفات اإللكرتونية املتولدة

من 0 إىل kg 4 للفرد

من 4 إىل kg 7 للفرد

من 7 إىل kg 10 للفرد

من 10 إىل kg 15 للفرد

أكرث من kg 15 للفرد
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بريو  قامت  اإللكرتونية،  للمخلفات  إدارة  أنظمة  أول  تنفيذ  منذ  الوراء  إىل  بالذاكرة خمس سنوات  وعوداً 

بتقييم التجربة عن كثب بحيث تتمكن من سد الثغرات وإجراء عمليات املواءمة مع االسرتاتيجية العامة 

املخلفات  فئات  نطاق  أيضاً  ستوسع  وهي  قريباً،  املعدلة  الالئحة  نرش  وُيتوقع  البالد.  يف  املخلفات  إلدارة 

اإللكرتونية بهدف تجميع إلزامي لألجهزة املنزلية الصغرية والكبرية، وخاصة أجهزة التربيد.

األوىل،  سنوات  الخمس  فرتة  بعد  الحالية  الالئحة  الستعراض  املكسيك  تخطط   ،2020 عام  من  واعتباراً 

وما برحت توسع العديد من الدراسات من أجل إعادة تحديد مسؤوليات أصحاب املصلحة املعنيني، وإرساء 

عة واملعاد تدويرها  فئات محددة بوضوح، ووضع أهداف التجميع اإللزامية، وبالتايل زيادة األحجام املجمَّ

رسمياً.

اللوائح املتناقضة، وهي تركز اآلن عىل  التي أوجدتها  التحديات األولية  وقد تغلبت كوستاريكا أخرياً عىل 

تحسني تنفيذ الالئحة الحالية. وبعد فشل العديد من املبادرات ومشاريع القوانني ذات الرتكيز الخاص عىل 

نهجها من خالل  اآلن  األرجنتني  املقاطعات، غريت  االتحادي ومستوى  املستوى  اإللكرتونية عىل  املخلفات 

صياغة قانون مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR( عن فئات املخلفات املتعددة. وال يزال هذا القانون قيد 

املناقشة يف الكونغرس.

ومن خالل االتفاق الوزاري رقم 191، قامت إكوادور بإنفاذ استعادة الهواتف املتنقلة من جميع مشغيل 

الهواتف املتنقلة ومستورديها، مام أدى إىل جمع وإعادة تدوير ما يقرب من 000 50 وحدة يف عام 2017.

وأدخلت بوليفيا مبدأ مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR( يف قانونها العام إلدارة املخلفات يف عام 2015، وهو 

م القانون مطلقاً، وبالتايل فهو  يرسي عىل العديد من أجزاء املخلفات، وخاصة البطاريات. ومع ذلك، مل ينظَّ

ال يحدد أي أهداف تجميع مرعية.

ويربز امللخص املوجز عن البلدان املذكورة أعاله مشكلة عامة ميكن رصدها يف جميع أنحاء املنطقة وهي: 

االفتقار إىل تنسيق بني هذه اللوائح واملبادئ العامة التي تقوم عليها. ويعرض معظمها، عىل سبيل املثال 

املنتجني املوسعة )EPR( مقابل املسؤولية املشرتكة مقابل  العام )مسؤولية  النهج  ال الحرص، اختالفات يف 

برامج القطاع العام(، عىل مستوى الواليات القضائية )الفيدرالية مقابل الوالية مقابل املدينة(، وتعاريف 

اإللكرتونية  املخلفات  وفئات  واملسؤوليات،  األدوار  وتوزيع  املعنيني،  املصلحة  وأصحاب  األساسية،  املبادئ 

املعمول بها.

نظام إدارة المخلفات اإللكترونية
اتخذت الواليات املتحدة األمريكية تدابري عامة ملنع املخلفات اإللكرتونية عىل املستوى الفيدرايل، وبالتايل، فإن 

لديها مجموعة من اإلجراءات التنظيمية للحد من املؤثرات السلبية التي يشكلها التخلص من اإللكرتونيات 

إذا استوفت معايري معينة، مبوجب  املناسب. وتجب إدارة بعض اإللكرتونيات،  النحو غري  ومعالجتها عىل 

ه الوكاالت الفيدرالية الستخدام الجهات  متطلبات قانون الحفاظ عىل املوارد واسرتدادها )RCRA(. وتوجَّ

املعتمدة القامئة بإعادة التدوير لإللكرتونيات وفقاً ملعايري إعادة التدوير املسؤولة )R2( أو معايري املرشفني 

بشكل  اإللكرتونيات  تدوير  إعادة  مرافق  من  ملئات  شهادات  وصدرت   .)e-Stewards( اإللكرتونيات  عىل 

مستقل من أحد برنامجي إصدار الشهادات أو كليهام، واللذين ُحدثت معايريهام وُحسنت منذ إنشائهام 

يف عام 2010.

وال تزال أمريكا الالتينية تقدم اليوم مجموعة واسعة جداً من الرشكات املشاركة يف أنشطة إدارة املخلفات 

اإللكرتونية والتخلص منها، خاصة فيام يتعلق بتطوير وحدات إعادة التدوير املحلية. فمن ناحية، مل تكن 

هناك سوى ثالث رشكات معتَمدة وفق معايري R2 جنوب املكسيك قبل بضع سنوات فقط، أما اآلن أصبح 

املخلفات  تدوير  بإعادة  القامئة  الجهات  عدد  كثرياً  ارتفع  أخرى،  ناحية  ومن  رشكة.   15 من  أكرث  هناك 

اإللكرتونية يف جميع البلدان تقريباً، ولكن معظم الرشكات األحدث عهداً ال تزال يف أسفل منحنى التعلم. 

وعىل الرغم من وجود بعض املبادرات املثرية لالهتامم، مل يتسَن بعد وضع معايري تقنية تستجيب للظروف 

املحلية يف املنطقة.

وال شك يف أن العدد املتزايد من الجهات القامئة بإعادة التدوير يف املنطقة هو أيضاً نتيجة للزيادة يف حجم 

بشأن  قانوين محدد  إطار  لديها  التي  البلدان  انتهاء صالحيتها. ويف  عند  ُجمعت رسمياً  التي  اإللكرتونيات 

مطرداً  املجمعة  األحجام  منو  كان  وبريو،  كولومبيا  مثل  اإللزامي،  والتجميع  اإللكرتونية  املخلفات  أهداف 

وملحوظاً. ويف موازاة ذلك، اتسع نطاق األجهزة التي ُجمعت أيضاً. ومل يعد الرتكيز مقترصاً عىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت فقط. وُأدرجت سلع – وخاصة أجهزة التربيد يف مجال التطبيق، وتتعدد املشاريع 

التي تركز يف املقام األول عىل برامج كفاءة استهالك الطاقة وتطوير البنية التحتية املحلية لضامن التعامل مع 

األجهزة املرمية ومعالجتها بشكل مناسب، وبالتايل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. 

الفردية  االلتزام  بالتنظيم، وكذلك عدد مخططات  الرسمية، مدفوعة  التجميع  أنظمة  أهمية  أيضاً  وتتزايد 

أو الجامعية. وال يزال القطاع غري الرسمي يتعامل مع كميات كبرية جداً من املخلفات اإللكرتونية أو إنها، 

يف أفضل الحاالت، ُتخزَّن يف األقبية. ويَعد القطاع غري الرسمي جزءاً من هيكل العمل يف أمريكا الالتينية، 

ولكن عدداً قلياًل جداً من البلدان، مثل الربازيل وشييل، تنشط ملعالجة دوره فيام يتعلق بإدارة املخلفات 

الكربى  التحديات  أحد  هو  املجال  هذا  يف  ودمجه  وتنظيمه  بعمله  االعرتاف  أن  الواضح  من  اإللكرتونية. 

يف املنطقة.

ويتمثل تحد آخر يف االفتقار إىل مساهامت من مجال البحوث. فال تكاد توجد أي إحصاءات بشأن املخلفات 

البيانات املتاحة عنها ُأرسف يف استخدامها وعفا عليها الزمن. وتدعو الحاجة إىل  اإللكرتونية، والقليل من 

معلومات حديثة ومنهجيات مثبتة تدعم تحديد السياسات واللوائح. وليس إال من خالل السيطرة عىل هذا 

التحديث للمعلومات ستتسنى معالجة املوضوع األعقد بكثري وهو رفع مستوى الوعي وتثقيف املستهلكني 

من جميع األنواع للمساعدة يف نقل إدارة املخلفات اإللكرتونية يف أمريكا الالتينية إىل املستوى التايل.
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آسيا 

مفتاح الرموز
 املخلفات اإللكرتونية املتولدة

)بوحدة Mt وkg للفرد(
املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار إىل 
جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح

السكان )باملاليني(

 املخلفات اإللكرتونية
املتولدة

من 0 إىل kg 2 للفرد
من 2 إىل kg 5 للفرد

من 5 إىل kg 10 للفرد
من 10 إىل kg 15 للفرد

أكرث من kg 15 للفرد

غرب آسيا 
kg 9,6 | Mt 2,6 Mt 0,2 | % 6272 للفرد

kt 847 تركيا 
kt 595 اململكة العربية السعودية 
kt 278 العراق 

وسط آسيا
kg 7,1 | Mt 0,2 Mt 0,01 | % 531 للفرد

kt 172 كازاخستان 
kt 39 تركامنستان 
kt 10 قريغيزستان 

جنوب شرق آسيا
kg 5,4 | Mt 3,5 Mt 0 | % 0656 للفرد

kt 1,618 إندونيسيا 
kt 621 تايالند 
kt 425 الفلبني 

شرق آسيا
kg 8,6 | Mt 13,7 Mt 2,7 | % 201590 للفرد

kt 10,129 الصني 
kt 2,569 اليابان 

kt 818 جمهورية كوريا 

جنوب آسيا
kg 2,6 | Mt 4,8 Mt 0,04 | % 0,91896 للفرد

kt 3,230 الهند 
kt 790 جمهورية إيران اإلسالمية 
kt 433 باكستان 

البلدان ذات أعلى إنتاج للمخلفات 
اإللكترونية يف كل منطقة فرعية

kg 5,6 | Mt 24,9 للفرد 
من املخلفات اإللكرتونية املتولدة

 Mt 2,9 | % 11,7
من املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار 

إىل جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح

17 بلداً
توجد فيها ترشيعات/سياسات أو لوائح بشأن 

املخلفات اإللكرتونية عىل الصعيد الوطني

4 445
)مليون( نسمة

46
بلداً شمله التحليل

26,4 مليار دوالر أمرييك 
قيمة املواد الخام يف املخلفات اإللكرتونية

 CO2 من مكافئات Mt 60,8
ُيحتمل إطالقها كانبعاثات غازات الدفيئة من مخلفات الثالجات 

ومكيفات الهواء غري املوثَّقة

 kt 0,04
هي كمية الزئبق من تدفقات املخلفات اإللكرتونية غري املوثَّقة

 kt 35,3
هي كمية BFR من تدفقات املخلفات اإللكرتونية غري املوثَّقة

حالة المخلفات اإللكترونية يف آسيا  لعام 2019
يعات التشر

بدأت منطقة جنوب آسيا يف إدراك أهمية اإلدارة السليمة للمخلفات اإللكرتونية. الهند هي البلد الوحيد يف جنوب 
آسيا الذي يوجد فيه ترشيع بشأن املخلفات اإللكرتونية، عىل الرغم من أن عدة بلدان أخرى تدرس مثل هذا 
املخلفات  جمع  بحرص  تقيض  عام 2011،  منذ  اإللكرتونية  املخلفات  إلدارة  قوانني  توجد  الهند،  ويف  الترشيع. 
اإللكرتونية يف الجهات املجاز لها تفككيها وإعادة تدويرها. واُدرج يف نطاق قواعد )إدارة( املخلفات اإللكرتونية لعام 
2016 املصنِّع والتاجر واملجِدد ومنظمة مسؤولية املنتجني )PRO(. وتتوخى سياسة املوارد الوطنية )التي ال تزال 

قيد الصياغة وقت النرش( أيضاً دوراً قوياً للمنتجني يف سياق استعادة املوارد الثانوية من املخلفات اإللكرتونية.

املخلفات  بإدارة  الفلبني الئحة خاصة  لدى  وليس  البلدان عىل غريها.  بعض  تتقدم  آسيا،  ويف جنوب رشق 
اإللكرتونية، بل لديها مجموعة من لوائح تخص »املخلفات الخطرة« وهي تغطي املخلفات اإللكرتونية ألنها 
تعترب »مخلفات خطرة«. ووضعت الفلبني »املرشوع النهايئ للمبادئ التوجيهية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً 
)ESM( ملخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية )WEEE(«، ويؤمل أيف إقراره قريباً. ويوجد يف كمبوديا 
اآلن قانون محدد يتعلق بإدارة املخلفات اإللكرتونية مبوجب املرسوم الفرعي لعام 2016 بشأن إدارة مخلفات 
املعدات الكهربائية واإللكرتونية )إدارة املخلفات اإللكرتونية(. ويغطي هذا املرسوم الفرعي جميع األنشطة 
املتعلقة بالتخلص من مخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية وتخزينها وجمعها ونقلها وإعادة تدويرها 
ورميها. وال توجد يف ميامنار الئحة للمخلفات اإللكرتونية، ومل تصنَّف املخلفات اإللكرتونية عىل وجه التحديد 
عىل أنها مخلفات خطرة. سوى أن ميامنار أدركت أهمية إدارة املخلفات الخطرة وهي تعمل حالياً عىل وضع 

خطة رئيسية ومبادئ توجيهية بشأنها.

ولدى الصني ترشيعات وطنية سارية تنظم جمع ومعالجة أربعة عرش نوعاً من املخلفات اإللكرتونية )أي 
البداية، وتسعة أنواع أخرى الحقاً(. واألنواع األربعة عرش املنظمة من املخلفات  أضيفت خمسة أنواع، يف 
اإللكرتونية هي: التلفزيونات والثالجات والغساالت ومكيفات الهواء والحواسيب الشخصية وشفاطات مواقد 
والهواتف  املتنقلة  والهواتف  الفاكس  وأجهزة  الغازية  املياه  وسخانات  الكهربائية  املياه  وسخانات  الطهي 
العادية والطابعات والناسخات، وشاشات العرض. وتوجد يف بلدان أخرى يف رشق آسيا، مثل اليابان وجمهورية 

كوريا، الئحة متقدمة للمخلفات اإللكرتونية.

قانون  الكهربائية واإللكرتونية )EEE( ويعاد تدويرها مبوجب  املعدات  ُتجَمع معظم منتجات  اليابان،  ويف 
إعادة تدوير أنواع محددة من األجهزة املنزلية وقانون تشجيع إعادة تدوير املعدات الكهربائية واإللكرتونية 
 )EPR( ذات املخلفات الصغرية. وكانت اليابان من أوائل البلدان التي طبقت نظام مسؤولية املنتجني املوسعة

عن املخلفات اإللكرتونية عىل مستوى العامل.

للغاية. وهناك بعض  ويف غرب ووسط آسيا، ال يزال التقدم املحرز يف ترشيعات املخلفات اإللكرتونية ضعيفاً 
الترشيعات الرسمية بشأن املصابيح املحتوية عىل الزئبق. ولكن بالنسبة ألنواع من املخلفات اإللكرتونية، يغيب 
غالباً التجميع والترشيع والبنية التحتية إلدارة املخلفات اإللكرتونية. وتتمثل بعض النقاط البارزة يف أن حكومة 
قريغيزستان تعمل عىل وضع ترشيع جديد يستحدث مفهوم مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR(، وسيرسي أيضاً 
عىل املخلفات اإللكرتونية. وتعمل الحكومة حالياً عىل وضع قرار يهدف إىل معالجة إدارة املخلفات اإللكرتونية. 
وهو يحتوي عىل تعريف لهذه الفئة من املخلفات ويقدم توجيهات لجمعها وتخزينها والتخلص منها ونقلها، 
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وإعادة تدويرها. ويف كازاخستان، تتجىل مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR( عن املخلفات اإللكرتونية يف مفهوم 
انتقال جمهورية كازاخستان إىل االقتصاد املراعي للبيئة، الذي اعُتمد يف عام 2013، والذي يقدم أساساً لتنفيذ 
التعبئة  والتخلص من، مواد  تكاليف جمع،  تغطية جزء من  بشأن  املصنعة  للرشكة  املوسعة  التبعة  »مبادئ 
والتغليف واملعدات اإللكرتونية والكهربائية ومركبات النقل والبطاريات واألثاث والسلع املستعملة األخرى«. 
وهذا قريب من مفهوم مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR(، ولكن الترشيع يخلو من أي آلية إصدار شهادات أو 

متويل لتغطية النقل وإزالة التلوث. وتجري حاليا مناقشة إدراج آليات إصدار شهادات أو التمويل هذه.

نظام إدارة المخلفات اإللكترونية
إن أنظمة إدارة املخلفات اإللكرتونية املوجودة يف آسيا فضفاضة إىل حد ما. وهي ترتاوح بني أنظمة إدارة املخلفات 
اإللكرتونية املتقدمة جداً، كام هو الحال يف جمهورية كوريا واليابان والصني وتايوان، مقاطعة الصني، وبني األنشطة 
غري الرسمية التي تتعايش جنباً إىل جنب مع نظام إعادة التدوير املتقدم يف الصني، ولكنها تهيمن عىل إدارة 
املخلفات اإللكرتونية يف أصقاع أخرى من آسيا. وتعتمد إدارة املخلفات اإللكرتونية يف جنوب آسيا إىل حد كبري عىل 
أنشطة القطاع غري الرسمي من أجل الجمع والتفكيك وإعادة التدوير. وما برح الترشيع يف الهند محركاً إلنشاء 
مرافق إعادة التدوير الرسمية، وهناك يف الهند 312 من هذه املرافق املجازة ذات القدرة عىل معالجة ما يقرب من 
800 كيلوطن )kt( سنوياً. بيد أن طاقة إعادة التدوير الرسمية ال تزال غري مستغلة، حيث أن القطاع غري الرسمي 
ال يزال يعالج الغالبية العظمى من املخلفات. وهناك 31 منظمة مجازة معنية مبسؤولية املنتجني تقدم خدمات 
االلتزام، مبا يف ذلك جمع وتوجيه املخلفات اإللكرتونية إىل مرافق إعادة التدوير الرسمية، باإلضافة إىل إدارة حمالت 
التوعية. وما زال إنفاذ القواعد ميثل تحدياً، وكذلك الجوانب األخرى، مثل االفتقار إىل البنية التحتية املناسبة للجمع 
واللوجستيات، والوعي املحدود لدى املستهلكني مبخاطر التخلص غري السليم من املخلفات اإللكرتونية، واالفتقار 

إىل معايري لجمع املخلفات اإللكرتونية وتفكيكها، ومعالجتها، وعملية اإلبالغ غري الفعالة واملتعبة.

 Mt 10,1 ُتظهر اإلحصاءات الحالية أن الصني هي أكرب منتج للمخلفات اإللكرتونية يف العامل، بعد أن ولدت
من املخلفات اإللكرتونية يف عام 2019. وتؤدي الصني دوراً رئيسياً يف صناعة املعدات الكهربائية واإللكرتونية 
العاملية لسببني رئيسيني: إنها الدولة األكرث اكتظاظاً بالسكان يف العامل، وبالتايل فإن الطلب املحيل عىل املعدات 
الكهربائية واإللكرتونية مرتفع جداً لديها، وقوة صناعة تصنيع املعدات الكهربائية واإللكرتونية لديها. باإلضافة 
إىل ذلك، تؤدي الصني دوراً مهاًم يف تجديد املخلفات اإللكرتونية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. ومدفوعة 
بتنظيم املخلفات اإللكرتونية وتوسيع املرافق، أظهرت صناعة إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية الرسمية منواً 
)وزارة  إلكرتونية سنوياً  مليون وحدة مخلفات  أكرث من 70  وتفَكك  والجودة؛  املعالجة  القدرة عىل  كبريا يف 
اإليكولوجيا والبيئة الصينية 2019(. ووفقاً للحكومة الصينية، يبلغ معدل التجميع وإعادة التدوير الفعيل 40 %، 
 ،)EEE( ولكن يجدر االنتباه إىل أن هذا الرقم ال يشري إال إىل 5 من منتجات املعدات الكهربائية واإللكرتونية
مقابل 54 منتجاً من املعدات الكهربائية واإللكرتونية )مفاتيح UNU( املدرجة يف تصنيف املخلفات اإللكرتونية 
الدويل )امللحق 1(. وينخفض معدل التجميع وإعادة التدوير إىل 15 % يف حال احتساب جميع املنتجات األربع 
وخمسني. وما برح القطاع غري الرسمي يرتاجع كثرياً، بسبب الضوابط الصارمة من قانون البيئة الصيني الجديد. 
ويتسارع اختفاء االسترياد غري القانوين للمخلفات اإللكرتونية بسبب سياسة استرياد حظر املخلفات الصلبة. غري 
أن الفجوة املتوسعة بني جبايات الصندوق واإلعانات املالية تفرض تحديات واضحة لسياسة متويل املخلفات 

اإللكرتونية )زنغ وآخرون 2017(. ووضعت الحكومة الصينية أهدافاً للحصول عىل 20 % من املواد الخام ملنتجات 
اإللكرتونيات الجديدة من املحتوى املعاد تدويره ومن إعادة تدوير 50 % من املخلفات اإللكرتونية بحلول عام 
تايوان  اإللكرتونية يف  املخلفات  العاملي 2018(. وبلغ معدل جمع وإعادة تدوير  االقتصادي  )املنتدى   2025
)37(؛ ويعتمد هذا اإلنجاز الهام عىل 

)مقاطعة الصني( 64 % من املنتجات التي يغطيها الترشيع يف عام 2018 
الذي يركز عىل تطبيق مفهوم مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR( عىل نظام  التدوير »4 يف 1«  نظام إعادة 
إعادة التدوير. وقد تحسنت اآللية كثرياً تحت إرشاف مجلس إدارة صندوق إعادة التدوير )RFMB(، الخاضع 
لوالية إدارة حامية البيئة التايوانية. وتوجد يف تايوان، مقاطعة الصني حوايل 20 منشأة إلعادة تدوير املخلفات 
اإللكرتونية تقل طاقتها االستيعابية عن كمية املخلفات اإللكرتونية املحلية املتولدة حالياً، لذلك تواجه أعامل 
إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية تحديات يف تايوان، مقاطعة الصني. وتعتمد اليابان عىل إطار قانوين قوي ونظام 
تجميع متقدم وبنية تحتية متطورة للمعالجة. ويف عام 2016، ومبوجب قانون إعادة تدوير أنواع محددة من 

األجهزة املنزلية، جمعت اليابان 570,3 كيلوطن )kt( من خالل القنوات الرسمية.

ويف آسيا الوسطى، ينتهي معظم املخلفات اإللكرتونية املتولدة يف مدافن املخلفات أو املكبات غري القانونية. 
ويف نظام مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR( يف كازاخستان، أنشئت بعض مواقع الجمع وإعادة التدوير، لكن 
السعة ال تكفي إلدارة املخلفات اإللكرتونية للبالد بالكامل أو لتمويل نقل املخلفات اإللكرتونية إليها. ومن 
الشائع يف املنطقة بأكملها أن يرسل املستهلكون أجهزتهم الكهربائية/اإللكرتونية املهملة إىل رشكات صغرية 
تقوم بعد ذلك بتفكيكها وإعادة استخدام مكونات معينة. لذا، اتخذت عدة حكومات تدابري من أجل معالجة 
أوزبكستان عن طريق تحديث  الفرتة 2014-2016 يف  أُحرز تقدم خالل  املثال،  القضية. فعىل سبيل  هذه 
البنية التحتية للمخلفات البلدية، ويف عام 2017، أطلق الرئيس برنامجاً رئيسياً مدته خمس سنوات لتحسني 
جمع املخلفات والتخلص منها وإعادة تدويرها يف كل أرجاء البالد. ولكن مل ُتستحدث أي تدابري تنظيمية 

محددة فيام يتعلق باملخلفات اإللكرتونية.

ويف غرب آسيا، ترتاوح البلدان بني الغنية جداً والفقرية جداً. وعىل الرغم من ذلك، فإن نظام إدارة املخلفات 
اإللكرتونية غري رسمي يف الغالب. ففي البلدان الغنية، هناك عدد كبري من العامل املهاجرين الذين يعيدون 
استخدام أو إصالح املعدات الكهربائية واإللكرتونية املتربع بها من األرس األكرث ثراًء، ولكنه أمر تنفرد به هذه 
املنطقة. واستثمرت اإلمارات العربية املتحدة يف منشأة متخصصة تقع يف مجمع ديب الصناعي بطاقة إنتاجية تبلغ 
100 كيلو طن )kt( من املخلفات اإللكرتونية سنوياً. ولكن كام سبق الذكر، يغلب عىل معظم املخلفات اإللكرتونية 
أن ال تخضع للرقابة وأن يديرها القطاع غري الرسمي. ويف وسط وجنوب فلسطني، توجد ثالثة مدافن نفايات رئيسية 
ُيتخلص فيها من املخلفات اإللكرتونية، وتشهد املنطقة واردات غري قانونية من املخلفات اإللكرتونية دون وجود 
البنية التحتية املناسبة إلعادة التدوير السليمة بيئياً. ووفقاً لدراسة املخلفات اإللكرتونية التي أجرتها منظمة األمم 
املتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( يف عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الصناعة اللبنانية، ُتدفن أيضاً كمية معينة 
ر كمية أكرب منها كخردة، بشكل رئييس عرب القطاع غري الرسمي، يف حني  من املخلفات اإللكرتونية يف لبنان، وتصدَّ
تفَكك نسبة صغرية منها وترَسل إىل الخارج إىل مرافق إعادة التدوير من خالل القطاع الرسمي. وكشفت الدراسة 
أيضاً أن إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية يف لبنان محدودة حالياً بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وال سيام 

الطاقة، وتعقيد املخلفات اإللكرتونية ومخاطرها املحتملة )منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 2019(.
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يعات التشر
يف أوروبا، تنَظم معظم املخلفات اإللكرتونية مبوجب التوجيه الخاص مبخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية 
)EU/19/2012(. وترسي هذه الالئحة يف االتحاد األورويب والرنويج. وتوجد قوانني مامثلة يف بلدان أخرى – 
التوجيهات  البلقان، مثل رصبيا والبوسنة والهرسك. وتحدد  بلدان يف منطقة  أيسلندا وسويرسا وعدة  ومنها 
املعنية مبخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية )WEEE( أهداف الجمع وإعادة التدوير وإعادة االستخدام 
واالستعادة لجميع الفئات الست للمخلفات اإللكرتونية. واعتباراً من عام 2018 فصاعداً، تنص املادة 7 من 
التوجيه الخاص مبخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية عىل أن الحد األدىن ملعدل التجميع الذي يجب أن 
تحققه الدولة العضو سنوياً يجب أن يكون إما 65 % من متوسط وزن املعدات الكهربائية واإللكرتونية املطروحة 
يف األسواق )EEE POM( يف السنوات الثالث السابقة أو 85 % من املخلفات اإللكرتونية املتولدة يف أرايض 
الدولة العضو يف عام 2018. ويجوز لبلغاريا وجمهورية التشيك والتفيا وليتوانيا واملجر ومالطا وبولندا ورومانيا 
وسلوفينيا وسلوفاكيا خيار النأي بالنفس عن هذه الالئحة بحلول عام 2021 بسبب االنخفاض النسبي ملستوى 
استهالك املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( لديها. ويتمثل آخر مستجدات تنفيذ التوجيه الخاص مبخلفات 

املعدات الكهربائية واإللكرتونية يف استحداث مجال تطبيق مفتوح ومبادئ توجيهية محددة لإلبالغ.

وما انفك ما يسمى مجال التطبيق املفتوح قامئاً منذ 15 أغسطس 2018. ومجال التطبيق املفتوح يعني أن 
منتجات املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( ُتعترب بداهة مشمولة مبجال التطبيق املعمول به يف االتحاد 
األورويب، ما مل ترِس استثناءات محددة. وهذا يعني، عملياً، أن املنتجات الجديدة، مثل املالبس وقطع األثاث ذات 
الوظائف الكهربائية، ميكن أن تندرج يف إطار هذا التوجيه. وفيام يتعلق بإحصاءات املخلفات اإللكرتونية، تتمثل 
أهم القرارات يف أساليب حساب التحضري إلعادة االستخدام، وصادرات املخلفات اإللكرتونية، ومنهجية التعامل 
مع املخلفات اإللكرتونية املتولدة، وفئات اإلبالغ. ويعرَّف التحضري إلعادة االستخدام عىل أنه وزن األجهزة الكاملة 
التي أصبحت مخلفات ومكونات مخلفات إلكرتونية متكن إعادة استخدامها، بعد عمليات الفحص أو التنظيف 
أو اإلصالح، دون أي عمليات فرز أو معالجة إضافية. وهو يحتوي أيضاً عىل قرار بشأن تسجيل صادرات املخلفات 
اإللكرتونية. ويف حال إرسال املخلفات اإللكرتونية للمعالجة يف دولة عضو أخرى أو تصديرها للمعالجة يف بلد 
ثالث وفقاً للامدة 10 من التوجيه EU/19/2012، ال ميكن إال للدولة العضو التي قامت بجمع وإرسال أو تصدير 
املخلفات اإللكرتونية للمعالجة أن تحسبها كجزء من الحد األدىن من أهداف االسرتداد املشار إليها. علاًم بأن 
التوجيه ال يغطي حتى اآلن أي قرار بشأن تصدير املنتجات املعاد استخدامها، ألنها ليست يف عداد املخلفات 
بعد. وعىل الدول األعضاء أيضاً إبالغ البيانات املتعلقة بوزن املخلفات اإللكرتونية املتولدة. وينص قرار آخر عىل 
م الفئة 4، بشأن املعدات الكبرية، إىل الفئة 4أ )بشأن املعدات الكبرية  إبالغ البيانات يف الفئات الست، ولكن تقسَّ

دون األلواح الكهرضوئية( والفئة 4ب )بشأن املعدات الكبرية مع األلواح الكهرضوئية(.

ويف أوكرانيا، يجري إعداد نظام مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR( القائم عىل توجيه االتحاد األورويب بشأن 
وبفضل  وأوكرانيا.  األورويب  االتحاد  بني  الرشاكة  اتفاق  مبوجب  واإللكرتونية،  الكهربائية  املعدات  مخلفات 
املرشوع التعاوين املدعوم من االتحاد األورويب، تلقت وزارة التنمية اإلقليمية بأوكرانيا الدعم إلنشاء أساس 
قانوين بشأن التخلص من املخلفات اإللكرتونية والبطاريات. ويف اآلونة األخرية، ُانجز مرشوع امتد ملدة عامني 
بعنوان »تنفيذ نظام إدارة مخلفات املعدات والبطاريات الكهربائية واإللكرتونية يف أوكرانيا«. وساعد هذا 

أوروبا 

مفتاح الرموز

 املخلفات اإللكرتونية املتولدة
)بوحدة Mt وkg للفرد(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار إىل 
جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح

السكان )باملاليني(

املخلفات اإللكرتونية املتولدة
من 0 إىل kg 5 للفرد

من 5 إىل kg 10 للفرد

من 10 إىل kg 15 للفرد

من 15 إىل kg 20 للفرد

من 20 إىل kg 25 للفرد

أكرث من kg 25 للفرد

با لعام 2019 حالة المخلفات اإللكترونية يف أورو

kg 16,2 | Mt 12,0 للفرد 
من املخلفات اإللكرتونية املتولدة

 Mt 5,1 | % 42,5
من املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار 

إىل جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح

37 بلداً
توجد فيها ترشيعات/سياسات أو لوائح بشأن 

املخلفات اإللكرتونية عىل الصعيد الوطني

740
)مليون( نسمة

 39
بلداً شمله التحليل

12,9 مليار دوالر أمرييك 
قيمة املواد الخام يف املخلفات اإللكرتونية

 CO2 من مكافئات Mt 12,7
ُيحتمل إطالقها كانبعاثات غازات الدفيئة من مخلفات الثالجات 

ومكيفات الهواء غري املوثَّقة

 kt 0,01
هي كمية الزئبق من تدفقات املخلفات اإللكرتونية غري املوثَّقة

 kt 11,4
هي كمية BFR من تدفقات املخلفات اإللكرتونية غري املوثَّقة

البلدان ذات أعلى إنتاج للمخلفات 
اإللكترونية يف كل منطقة فرعية

با الشرقية أورو
kg 11 | Mt 3,2 Mt 0,07 | % 23289 للفرد

kt 1,631 االتحاد الرويس 
kt 443 بولندا 
kt 324 أوكرانيا 

با الشمالية أورو
kg 22,4 | Mt 2,4 Mt 1,4 | % 59105 للفرد

kt 1,598 اململكة املتحدة 
kt 208 السويد 
kt 139 الرنويج 

با الجنوبية أورو
kg 16,7 | Mt 2,5 Mt 0,9 | % 34151 للفرد

kt 1,063 إيطاليا 
kt 888 إسبانيا 
kt 181 اليونان 

بية با الغر أورو
kg 20,3 | Mt 4 Mt 2,1 | % 54195 للفرد

kt 1,607 أملانيا 
kt 1,362 فرنسا 

kt 373 هولندا 
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رات ومرشوع قانون مخلفات املعدات الكهربائية  املرشوع يف إعداد قانونني: مرشوع قانون البطاريات واملدخِّ
واإللكرتونية، وُيتوقع أن يقرهام الربملان يف عام 2020.

ويوجد يف بيالروس قانون عام بشأن إدارة املخلفات، هو القانون رقم Z-271 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2007. 
وتدار املخلفات اإللكرتونية يف إطار مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR( املنوطة بالجهات املصنعة واملوردين. 
املقاس،  يتجاوز طولها cm 160؛ وينود متوسطة  املعروضة هي معدات كبرية  اإللكرتونية  املخلفات  وفئات 
مبقاس cm 160-80؛ وينود صغرية، بطول يقل عن cm 80. وضمن مكون »إدارة املخلفات البلدية واستخدام 
املوارد املعاد تدويرها« يف الربنامج الوطني بشأن »السكن املريح والبيئة املواتية« للفرتة 2016-2020 )قرار 
مجلس وزراء بيالروس، بتاريخ 21 أبريل 2016، رقم 326(، ُوضع هدف الوصول إىل الغاية املرحلية بنسبة 20 % 
بحلول عام 2019. ويحظر قانون املعادن الحديدية عىل القامئني بإعادة تدوير الخردة املعدنية تجميع املخلفات 
اإللكرتونية. وعىل الرغم من ذلك، لعل هذا التجميع ال يزال جارياً. وُتستخرج املكونات القيمة، وُيتخلص من 
املواد الخطرة. ويف مولدوفا، هناك اسرتاتيجية وطنية بشأن املخلفات سارية املفعول منذ عام 2013. وهناك 
اتفاق رشاكة بني االتحاد األورويب وجمهورية مولدوفا، تتفرع منه عدة اتفاقات رشاكة بشأن الترشيعات البيئية. 
وضمن هذا السياق، متت املوافقة عىل مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR( عن املخلفات اإللكرتونية يف عام 
2018. ويف مولدوفا، تصنَّف املخلفات اإللكرتونية ضمن الفئات العرش للتوجيه القديم لالتحاد األورويب بشأن 
مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية، عىل عكس الفئات الست الحالية النافذة يف االتحاد األورويب. ويحدد 
قانون مسؤولية املنتجني املوسعة أن هناك أيضاً أهدافاً للتجميع وإعادة التدوير استناداً إىل املعدات الكهربائية 
السابقة. ويف عام 2020، هناك هدف  الثالث  واإللكرتونية املطروحة يف األسواق )EEE POM( يف السنوات 
التجميع 5 %. وستزداد تلك النسبة تدريجياً بنسبة 5 % كل عام وصوالً إىل 30 % يف عام 2025. ويف عام 2017، 
بدأت روسيا برنامج مسؤولية املنتجني املوسعة )EPR( عن الخردة الكهربائية واإللكرتونية. وتجب عىل املصنعني 

واملستوردين املساعدة يف جمع ومعالجة اإللكرتونيات القدمية وفقاً لترشيع اقتصاد إعادة التدوير الرويس.

أنظمة إدارة المخلفات اإللكترونية
جمع  أجل  من  اإللكرتونية  املخلفات  إلدارة  للغاية  متطورة  ملتزمة  تحتية  بنية  األورويب  االتحاد  يف  توجد 
املخلفات اإللكرتونية يف املتاجر والبلديات عىل يد مشغلني من القطاع الخاص، وكذلك الستعادة مكونات 
املخلفات اإللكرتونية املجمعة القابلة إلعادة التدوير والتخلص من البقايا يف بطريقة ملتزمة وسليمة بيئياً. 
وقد ُأريس ذلك من خالل التاريخ الطويل نسبياً لترشيعات االتحاد األورويب بشأن املخلفات اإللكرتونية منذ 
أوائل عام 2003. وبالتايل، تشري اإلحصاءات إىل أن 59 % من املخلفات اإللكرتونية املتولدة يف شامل أوروبا 
و54 % من املخلفات اإللكرتونية املتولدة يف أوروبا الغربية موثقة عىل أنها معاد تدويرها رسمياً؛ وُأبلغ عن 
بيانات جمع املخلفات اإللكرتونية لعام 2017. وهذه أعىل النسب يف العامل. وبالنسبة للسنة املرجعية 2019، 
يجب عىل دولة عضو يف االتحاد األورويب جمع 85 % من املخلفات اإللكرتونية املتولدة، أو 65 % من املعدات 
الكهربائية واإللكرتونية املطروحة يف األسواق )EEE POM( للسنوات الثالث السابقة، مام يشري إىل وجوب 

مواصلة تعزيز عملية الجمع وإعادة التدوير لتلبية أهداف التجميع.

وبالتايل، فقد خضعت جدوى تحقيق الهدف ومواقع املخلفات اإللكرتونية األخرى لدراسات قطرية عديدة 
يف السنوات األخرية. وخالل كتابة هذه الدراسة، أجريت أحدث الدراسات يف هولندا )بالدي وآخرون 2020( 

ورومانيا )ماغاليني وآخرون 2019(. وتشري هذه الدراسات إىل تزايد حصة املخلفات اإللكرتونية املعاد تدويرها 
بشكل ملتزم يف املايض، مقارنة باملخلفات اإللكرتونية املتولدة. ولكن ال تزال أجزاء مهمة تدار خارج قطاعات 
إعادة التدوير امللتزمة يف االتحاد األورويب. فتدار املخلفات اإللكرتونية عن طريق التصدير إلعادة استخدامها، أما 
املخلفات اإللكرتونية التي ُيتخلص منها يف املخلفات املتبقية املختلطة وكذلك املخلفات اإللكرتونية فيعاد تدويرها 
مع خردة املعادن بشكل غري ملتزم. ويف هولندا، ُقدرت الصادرات إلعادة االستخدام كمياً بنسبة 8 % تقريباً من 
إجاميل املخلفات اإللكرتونية املتولدة )بالدي وآخرون 2020(. وتتكون هذه الصادرات يف الغالب من املعدات 
الكهربائية واإللكرتونية )EEE( من مخدمات تكنولوجيا املعلومات والحواسيب املحمولة من رشكات التجديد 
املخصصة، باإلضافة إىل الثالجات املستعَملة، وأفران املوجات الصغرية املستعَملة، وغريها من السلع املعمرة 
املحشوة يف مركبات أو حاويات مستعملة واملشحونة إىل إفريقيا. وتعترب الصادرات املعدة إلعادة االستخدام 
إطالة لعمر الصالحية وهي جزء من اقتصاد إعادة التدوير. لكن العديد من بلدان االتحاد األورويب األخرى 
ليس لديها مثل هذه البيانات، وبدونها، سيكون الوصول إىل أهداف التجميع يف تلك البلدان املصدرة أصعب، 
إن مل يكن مستحيالً. وميكن أيضاً أن تكون بلدان االتحاد األورويب ذات الدخل املنخفض، التي يقل استهالكها 
الصادرات  لتلك  املتلقية  البلدان  املرتفع، من  الدخل  ذات  البلدان  عنه يف  واإللكرتونية  الكهربائية  للمعدات 
إلعادة استخدامها. وتشري الدراسات الحديثة أيضاً إىل أن املخلفات اإللكرتونية، رغم الوعي البيئي املرتفع نسبياً 
يف االتحاد األورويب، ال تزال ُيتخلص منها يف املخلفات املتبقية، وتنتهي املخلفات اإللكرتونية الصغرية يف حاويات 
النفايات املتبقية. وهذا يشمل ما يقرب من Mt 0,6 من املخلفات اإللكرتونية لالتحاد األورويب )روتر وآخرون 
2016(. ومثة مالحظة إيجابية يف أن حصة املخلفات اإللكرتونية ضمن املخلفات املتبقية انخفضت يف هولندا من 
11 % إىل 9 % من املخلفات اإللكرتونية املتولدة يف العقد املايض )بالدي وآخرون 2020(. ويدار أكرب تدفق غري 

ملتزم للمخلفات اإللكرتونية إىل جانب خردة املعادن، ولكن بغياب خطوات إزالة التلوث املناسبة.

ومقارنة بالبلدان األوروبية األخرى يف منطقتها، متتلك بيالروس قطاعاً متقدماً نسبياً لجمع املخلفات اإللكرتونية 
وإعادة تدويرها. وهناك نقاط رمي وتجميع تابعة للبلدية ونقاط استالم وتجميع خاصة، وُتجَمع املخلفات 
اإللكرتونية أيضاً من مراكز اإلصالح والخدمة. وجمعت بيالروس 23 كيلوطن )kt( من املخلفات اإللكرتونية 
ز التجميع من األرُس بجعالة مالية صغرية يتلقاها جامع املخلفات )أو القائم بإعادة التدوير(  يف عام 2019. ويحفَّ
امللتزم من الحكومة. ولكن يتعني عىل الرشكات الخاصة والوكاالت الحكومية أن تدفع مقابل جمع املخلفات 
اإللكرتونية. وميكن أن تتعرقل عملية جمع املخلفات اإللكرتونية من الوكاالت العامة ألن عليها أن تدفع رسوم 

رمزية، وعادة ما تعاين الوكاالت من نقص التمويل. لذلك، عادة ما تقوم الوكاالت العامة بتخزين املعدات.

تحتية إلدارة  بنية  اإللكرتونية، وهناك  املخلفات  بدأ جمع  البلقان،  مثل  األخرى،  الرشقية  أوروبا  بلدان  ويف 
التطوير حالياً، ولكن مل تحقق بعد نفس معدالت املخلفات اإللكرتونية املحَققة  املخلفات اإللكرتونية قيد 
يف شامل وغرب أوروبا. ويف مولدوفا، هناك نقاط تجميع من البلديات. وتحصل بعض الرشكات الخاصة عىل 
املعدات من املدارس والجامعات وغريها من السلطات العامة. ويف روسيا وأوكرانيا، توجد رشكات تقوم بجمع 
املخلفات اإللكرتونية وإدارتها بطريقة سليمة بيئياً. ولكن عدد نقاط جمع املخلفات اإللكرتونية أقل من الالزم، 
وال تكفي سعة إدارة املخلفات اإللكرتونية إلعادة تدوير جميع املخلفات اإللكرتونية املنزلية بطريقة سليمة 
ح إعادة تدوير املخلفات اإللكرتونية مع خردة املعادن أو التخلص منها يف مدافن املخلفات. بيئياً. وبالتايل، ترجَّ
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أوقيانوسيا 

مفتاح الرموز

 املخلفات اإللكرتونية املتولدة
)بوحدة Mt وkg للفرد(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار إىل 
جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح

السكان )باملاليني(

املخلفات اإللكرتونية املتولدة

من 0 إىل kg 5 للفرد

من 5 إىل kg 15 للفرد

أكرث من kg 15 للفرد

حالة المخلفات اإللكترونية يف أوقيانوسيا لعام 2019

kg 16,1 | Mt 0,7 للفرد 
من املخلفات اإللكرتونية املتولدة

 Mt 0,06 | % 8,8
من املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة ليصار 

إىل جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح

بلد واحد 
توجد فيها ترشيعات/سياسات أو لوائح بشأن 

املخلفات اإللكرتونية عىل الصعيد الوطني

42
)مليون( نسمة

 12
بلداً شمله التحليل

0,7 مليار دوالر أمرييك 
قيمة املواد الخام يف املخلفات اإللكرتونية

 CO2 من مكافئات Mt 1,0
ُيحتمل إطالقها كانبعاثات غازات الدفيئة من مخلفات الثالجات 

ومكيفات الهواء غري املوثَّقة

 kt 0,001
هي كمية الزئبق من تدفقات املخلفات اإللكرتونية غري املوثَّقة

 kt 1,1
هي كمية BFR من تدفقات املخلفات اإللكرتونية غري املوثَّقة

البلدان ذات أعلى إنتاج للمخلفات 
اإللكترونية يف كل منطقة فرعية

يلندا أستراليا ونيوز
kg 21,3 | Mt 0,7 Mt 0,06 | % 931 للفرد

kt 554 أسرتاليا 
kt 96 نيوزيلندا 

يا ميالنيز
kg 1,5 | Mt 0,02 Mt 0 | % 010 للفرد

kt 9 بابوا غينيا الجديدة 
kt 5 فيجي 

يا ميكرونيز
kg 2 | Mt 0,0005 Mt 0 | % 00,2 للفرد

kt 0,20 ميكرونيزيا االتحادية 
kt 0,17 باالو 

يا بولينيز
kg 3,1 | Mt 0,001 Mt 0 | % 00.3 للفرد

kt 0,6 ساموا 
kt 0,3 تونغا 

يعات التشر
قانون  مبوجب  أسرتاليا  يف   )NTCRS( والحاسوب  التلفزيون  أجهزة  تدوير  إلعادة  الوطني  املخطط  ُنفذ 

التنفيذ يف 8 أغسطس  القانون حيز  الصادر عام 2011. ودخل  للحكومة األسرتالية  املنتجات  اإلرشاف عىل 

2011. ومبوجب القانون، دخلت أيضاً لوائح اإلرشاف عىل املنتجات )التلفزيونات والحواسيب( لعام 2011 

حيز التنفيذ يف 8 نوفمرب 2011. وتقدم هذه الالئحة ألصحاب املنازل األسرتالية والرشكات الصغرية إمكانية 

ويعد  والحواسيب.  للتلفزيونات  الصناعة  دوائر  من  املمولة  التدوير  وإعادة  التجميع  خدمات  إىل  النفاذ 

الجانب التنظيمي املشرتك سمة رئيسية للوائح املذكورة أعاله، حيث حددت الحكومة األسرتالية، من خالل 

التلفزيون  الخطة. وستحدد صناعات  تنفيذ  الصناعة وكيفية  أن تحققها دوائر  التي يجب  النتائج  اللوائح، 

والحاسوب، التي تعمل من خالل الرتتيبات التنظيمية املشرتكة املعتمدة )منظمة مسؤولية املنتجني( كيفية 

تحقيق هذه النتائج بكفاءة. وتقدم الخطة لحوايل 98 % من سكان أسرتاليا إمكانية نفاذ معقولة إىل خدمات 

التجميع. وميكن أن تتضمن هذه الخدمات موقع تجميع دائم يف محطة نقل مخلفات محلية أو منفذ بيع 

بالتجزئة، أو يف مناسبات تقام ملرة واحدة. وُيتطلب من صناعات التلفزيون والحاسوب متويل جمع وإعادة 

التلفزيون والحواسيب التي ُيتخلص منها يف أسرتاليا كل عام وزيادة معدل إعادة  تدوير نسبة من أجهزة 

تدوير أجهزة التلفزيون والحواسيب يف أسرتاليا إىل 80 % بحلول عامي 2027-2026.

نظام إدارة المخلفات اإللكترونية
مبوجب لوائح اإلرشاف عىل املنتجات )التلفزيونات والحواسيب( لعام 2011، تلزم ترتيبات تنظيمية مشرتكة 

الرتتيبات  هذه  وتبلغ  املعنية.  الدائرة  تنرشها  يك  مستقل  بشكل  مدققة  سنوية  تقارير  لتقديم  معتمدة 

التنظيمية املشرتكة عن مجموعة من األمور املتعلقة بدورها كجهات تدير الخطة. ويف الوقت الحايل، تدير 

أربعة ترتيبات تنظيمية مشرتكة التشغيل اليومي للمخطط الوطني إلعادة تدوير أجهزة التلفزيون والحاسوب 

)NTCRS(. ومنذ نشأة الخطة، ُجمع وأعيد تدوير أكرث من 291 كيلو طن )kt( من املخلفات اإللكرتونية من 

أجهزة التلفزيون والحاسوب. وخالل السنة املالية 2017-2018، قامت الخطة بإعادة تدوير حوايل 58 كيلو 

أيضاً  الخطة  طن )kt( من املخلفات اإللكرتونية، وهو ما يعادل معدل استعادة يربو عىل 93 %. وتضمن 

اعتامد جميع الجهات القامئة بإعادة التدوير وفق معايري AS/NZS 5377: 2013 فيام يتعلق بإعادة تدوير 

املخلفات اإللكرتونية بأمان )الحكومة األسرتالية 2019(.

ومع الحظر الذي بدأ يف يوليو 2019، كانت حكومة فيكتوريا أحدث حكومة والية أسرتالية تحظر املخلفات 

اإللكرتونية يف مدافن املخلفات وأعلنت عن حزمة بقيمة 16,5 مليون دوالر أسرتايل لتشجيع اإلدارة اآلمنة 

للمواد الخطرة املوجودة يف املخلفات اإللكرتونية ولتمكني أكرب استعادة للمواد القيمة، مام أدى يف نهاية 
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املطاف إىل صناعة أكرث استقرارا واملزيد من الوظائف لوالية فيكتوريا. وأطلقت هيئة االستدامة يف فيكتوريا 

)Sustainability Victoria( حملة جديدة، فنفذت برنامج تعليم مجتمعي بقيمة 1,5 مليون دوالر أسرتايل 

يف 4 يوليو 2018 لتثقيف الفيكتوريني بشأن قيمة املخلفات اإللكرتونية وكيف متكن إعادة تدويرها. وتتضمن 

الحملة موقع إلكرتوين جديد، ewaste.vic.gov.au، يرد فيه فيديو صور متحركة يعرض املواد القيمة داخل 

.)Sustainability Victoria 2019( ما لدينا من اإللكرتونيات ووسائل التواصل االجتامعي واإلعالن الرقمي

ومقارنة بأسرتاليا، ال تزال حكومة نيوزيلندا تنظر يف وضع خطة وطنية إلزامية للتعامل مع قضية املخلفات 

اإللكرتونية. وتشري التقديرات إىل أن أكرث من 97 كيلو طن )kt( من املخلفات اإللكرتونية ُيتخلص منها كمكب 

مخلفات كل عام، حيث ينتهي أكرث من 98,2 % من املخلفات اإللكرتونية الناتجة يف مدافن املخلفات. وتعزى 

هذه النتيجة بدرجة كبرية إىل محدودية توجيه املخلفات اإللكرتونية نحو إعادة تدوير ومعالجة أنسب، وإىل 

االفتقار إىل نهج إلزامي قائم عىل اإلرشاف عىل املنتجات إلدارة املخلفات اإللكرتونية يف نيوزيلندا. وخطط 

اإلرشاف عىل منتجات املخلفات اإللكرتونية من جانب املنتجني األفراد قليلة وصغرية نسبياً. باإلضافة إىل ذلك، 

ال يوجد نظام رسمي إجاميل إلدارة املخلفات اإللكرتونية )بليك وفارييل وهانون 2019(.

وتواجه منطقة جزر املحيط الهادئ )PICT(، التي تتكون من 22 بلداً وإقلياًم، تحديات فريدة بسبب تبعرثها 

الجغرايف. فالتوفر املحدود لألرايض املناسبة يف الجزر الصغرية والجزر املرجانية من أجل بناء مدافن املخلفات، 

إدارة  الكبرية، ألن تكنولوجيات  للوفورات  يسبب إشكاالت  الصغري نسبياً  الجزر  الجزر، وعدد سكان  وُبعد 

املخلفات، والتنمية الحرضية الرسيعة، والقدرات املؤسسية املحدودة، واملوارد البرشية من بني التحديات 

البيئة اإلقليمي ملنطقة املحيط  أمانة برنامج  الهادئ. وتتحمل  التي تواجهها منطقة جزر املحيط  الرئيسية 

ومكافحة  املخلفات  إدارة  بإجراءات  والقيام  اإلقليمي  التنسيق  عن  الرئيسية  املسؤولية   )SPREP( الهادئ 

 Cleaner Pacific( »2025 التلوث، وهي تستخدم إطار اإلدارة االسرتاتيجية، املدعو »املحيط الهادئ األنظف

2025(، يف توجيه التعاون والتآزر اإلقليمي. ويعمل برنامج SPREP أيضاً مع الرشكاء الدوليني واإلقليميني 

الكيميائية  واملواد  املخلفات  إدارة  برامج  آليات  ولدعم  املستدام  للتمويل  أكرب  تكامل  لتحقيق  الرئيسيني 

والتلوث.
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معدل جمع املخلفات اإللكرتونية يطابق املؤرش الفرعي املحدد يف هدف التنمية املستدامة 1.5.12. فإذا   )1(
ُجمعت املخلفات اإللكرتونية من خالل أنظمة التجميع الرسمية، ميكن افرتاض أن املخلفات اإللكرتونية 
املجمعة تساوي املخلفات اإللكرتونية املعاد تدويرها، عىل الرغم من إمكانية وقوع خسائر من الناحية 

العملية أثناء مرحلة املعالجة. < الصفحة 23

تشري املخلفات اإللكرتونية املوثقة عىل أنها ُجمعت وأُعيد تدويرها رسمياً، ومعدل إعادة تدويرها، إىل   )2(
البيانات التي بلغت عنها الحكومات رسمياً )مصدر البيانات املفضل يف هذا التقرير( أو، يف حاالت أخرى، 
بلغت عنها جهات إعادة التدوير. ويف عدة بلدان ومناطق عاملية، كثرياً ما ُتجَمع املخلفات اإللكرتونية 
اإللكرتونية  »املخلفات  مؤرش  يف  ُتحتسب  ال  الكميات  هذه  ولكن  الرسمي،  غري  النظام  بواسطة  أيضاً 
املوثقة ليصار إىل جمعها وإعادة تدويرها« أو معدل إعادة التدوير املعني – لسببيني رئيسيني: 1( بسبب 
الحكومي؛  املستوى  عىل  تتوفر  البيانات  تكاد  وال  منظمة  غري  فهي  لألنشطة،  الرسمية«  »غري   الطبيعة 
ح أن ال يعاد تدويرها بطريقة سليمة  و2( املخلفات اإللكرتونية التي يديرها النظام غري الرسمي والتي يرجَّ

بيئياً. < الصفحة 25

 .https://uneplive.unep.org/indicator/index/12_5_1 تتوفر خطة العمل واملعلومات األخرى عرب الرابط  )3(
< الصفحة 30

االقتصادية  واللجنة  الهادئ  واملحيط  آلسيا  واالجتامعية  االقتصادية  اللجنُة  التوجيهية  املبادَئ  أقرت   )4(
واالجتامعية لغرب آسيا واالتحاد الدويل لالتصاالت ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألونكتاد 
واللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة، واملكتب األورويب لإلحصاءات )EUROSTAT(، وأمانة 
 .)UNU( املتحدة  األمم  وجامعة   ،)UNEP/SBC( للبيئة  املتحدة  األمم  لربنامج  التابعة  بازل  اتفاقية 

< الصفحة 35

كثرياً ما ال ُيتخلص من املخلفات اإللكرتونية عىل يد مالكها، وبدالً من ذلك، ُتخزن يف املنزل أو ميكن التربع   )5(
واإللكرتونية )EEE( مخلفات  الكهربائية  املعدات  تصبح  بالتعريف، ال  ولكن  كمنتجات مستعملة.  بها 

إلكرتونية إال عندما ينوي مالكها التخلص منها، وبالتايل بعد مغادرتها املنزل. < الصفحة 37

 www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx  )6(
< الصفحة 54

تحددت املواد الخام الحرجة كأحد املجاالت ذات األولوية يف خطة عمل االتحاد األورويب القتصاد إعادة   )7(
التدوير. وحدد آخر تقييم للحراجة، أجري يف عام 2017، 27 مادة من املواد الخام الحرجة. < الصفحة 58

الثمينة )مثل الذهب والفضة والنحاس والبالتني والبالديوم والروثينيوم والروديوم واإليريديوم  املعادن   )8(
واألنتيمون(.  والبزموت  والجرمانيوم  واإلنديوم  والبالديوم  الكوبالت  )مثل  الحرجة  واملواد  واألوسميوم( 

< الصفحة 59

ُحدثت منهجية حساب قيمة املعادن الثمينة املوجودة يف املخلفات اإللكرتونية من املنهجية الواردة يف   )9(
املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية 2017. ويرد توضيح هذا التحديث يف امللحق 2. < الصفحة 59

املواد  املتولدة يف عام 2019 بكمية  اإللكرتونية  املخلفات  املوجودة يف  الخام  املواد  قورن إجاميل كمية   )10(
الخام املوجودة يف املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( التي ُطرحت يف األسواق يف العام نفسه. وترد 
منهجية حساب املواد الخام املوجودة يف املخلفات اإللكرتونية ومصادر البيانات ذات الصلة يف امللحق 2. 

< الصفحة 59

املستخدم  املربد  ونوع  كمية  ربط  خالل  من   )CO2( الكربون  أكسيد  ثاين  مكافئات  إطالقات  ُقدرت   )11(
بها،  الخاصة  العاملي  االحرتار  بإمكانيات  املنتجة بني عامي 1995 و2019  الهواء  يف الثالجات ومكيفات 

واملعربَّ عنها مبكافئات ثاين أكسيد الكربون )ديوان وآخرون 2018(. < الصفحة 61

ي غيو وآخرون 2010أ؛ ي غيو وآخرون 2012أ؛ ج هيو وآخرون 2019أ؛ م يل وآخرون 2018أ؛ ك وو   )12(
وآخرون 2011أ؛ ك وو وآخرون 2012أ؛ ج جو وآخرون 2012أ؛ ل جو وآخرون 2015ب؛ ل جو وآخرون 

2016أ؛ ي جانغ وآخرون 2018أ. < الصفحة 65

2015ب.  وآخرون  جو  ج  2019أ؛  وآخرون  زنغ  ج  2015أ؛  وآخرون  جو  ج  2013أ؛  وآخرون  جنغ  غ   )13(
< الصفحة 65

ي يل وآخرون 2008ب؛ ر جانغ وآخرون 2015أ؛ ج ليو وآخرون 2011أ؛ ل ليو وآخرون 2015أ؛ ل ليو   )14(
وآخرون 2018أ؛ ج وانغ وآخرون 2012أ؛ ر جانغ وآخرون 2015أ. < الصفحة 65

سوتريزنو وآخرون. 2020. < الصفحة 65  )15(

أ؛ ج زنغ وآخرون 2019 ب؛ ي جانغ وآخرون 2017أ.  كاو وآخرون 2018؛ ي داي وآخرون. 2017  ج   )16(
< الصفحة 65

غ جنغ وآخرون 2013أ؛ ج زنغ وآخرون 2017أ؛ ج زنغ وآخرون 2017ب. < الصفحة 65  )17(

أأ نتي آماوبنغ وآخرون 2020. < الصفحة 65  )18(

غرانت وآخرون. 2013؛ ب جو وآخرون. 2015 أ. < الصفحة 65  )19(

ب جانغ وآخرون 2017أ. < الصفحة 65  )20(

ي يل وآخرون. 2008 أ؛ و ين وآخرون. 2014 أ. < الصفحة 65  )21(

ي يل وآخرون. 2011.< الصفحة 65  )22(

ر ل نتزل وآخرون. 2020؛ أوا آاليب وآخرون 2012. < الصفحة 65  )23(

ي ليو وآخرون. 2018 أ. < الصفحة 65  )24(

ز زنغ وآخرون. 2018. < الصفحة 65  )25(

ج كونغ وآخرون. 2018 أ؛ ج لو وآخرون 2018 أ. < الصفحة 65  )26(

ك يوهانسون وآخرون 2019؛ ك م أوهاجينوا وآخرون 2018. ..< الصفحة 66  )27(

https://uneplive.unep.org/indicator/index/12_5_1
http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx
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فيرش وآخرون 2020؛ ديشارات وآخرون 2020.< الصفحة 66  )28(

س ديشارات 2018؛ ت فيلدت وآخرون 2014.< الصفحة 66  )29(

ج أو أوكيمي وآخرون. 2019؛ ديشارات وآخرون 2020؛ سيث وآخرون. 2019.< الصفحة 66  )30(

ل تشن وآخرون 2010 أ؛ ك يل وآخرون 2014أ؛ ك ليو وآخرون 2009 أ؛ ك وانغ وآخرون 2011 أ؛ ج يوان   )31(
وآخرون 2008أ. .< الصفحة 66

ر ل نتزل وآخرون. 2020. < الصفحة 66  )32(

س سونغ 2019 أ. < الصفحة 66  )33(

ي تشن وآخرون 2019 أ.  < الصفحة 66  )34(

ي يل وآخرون 2012 أ؛ ج جو 2014أ < الصفحة 66  )35(

أو غ إيغارو وآخرون 2018.  < الصفحة 66  )36(

الحواسيب  التدوير »4 يف 1«:  إعادة  للتنظيم مبوجب نظام  الخاضعة  التدوير  القابلة إلعادة  املخلفات   )37(
املحمولة واللوحات األم واألقراص الصلبة وحزم القدرة واألغلفة والشاشات والطابعات ولوحات املفاتيح 
)وكالة  الكهربائية/األنابيب  واملصابيح  واملراوح  الهواء  ومكيفات  والثالجات  والغساالت  والتلفزيونات 

حامية البيئة األمريكية ومكتب الشؤون الدولية والقبلية 2012(. < الصفحة 75

النظام املنسق لوصف وترميز السلع، الذي يشار إليه عموماً باسم »النظام املنسق« أو بالرمز »HS«، هو   )38(
تسمية دولية متعددة األغراض للمنتجات وضعتها منظمة الجامرك العاملية )WCO(. < الصفحة 101

التصنيف املركزي للمنتجات )CPC(، اإلصدار 1.1. < الصفحة 101  )39(

مصادر امللحق 3: اإلحصاءات القطرية الرئيسية عن املخلفات اإللكرتونية< الصفحة 104

.Telecom Argentina  )40(

وزارة البيئة األسرتالية.  )41(

.Eurostat  )42(

)UNSD 2019( استبيان شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  )43(

تقرير االستدامة لفرتة السنتني 2012-2011  )44(

.)Solidarite Technologique( التضامن التكنولوجي  )45(

استبيان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.  )46(

وزارة البيئة )شييل(.  )47(

وزارة البيئة )الصني(.  )48(

إدارة حامية البيئة يف هونغ كونغ.  )49(

وزارة الرتبية والتعليم )السلفادور(.  )50(

األدبيات )راش مارتينز وآخرون 2015(.  )51(

.Assocham India  )52(

الهيئة الوطنية إلدارة املخلفات الصلبة )جامايكا(.  )53(

مكتب اإلحصاءات الوطني )األردن(.  )54(

معهد إفريقيا 2012.  )55(

.Namigreen  )56(

وزارة الصحة )بريو(.  )57(

املركز التحلييل لحكومة االتحاد الرويس.  )58(

وزارة التجارة والصناعة )رواندا(.  )59(

األدبيات )رولدان 2017(.  )60(

.IENE  )61(

األدبيات )م. ليدول وآخرون 2017(  )62(

.Exitcom  )63(

حواسيب للمدارس يف أوغندا.  )64(

وكالة حامية البيئة )الواليات املتحدة األمريكية(.  )65(

استبيانات أجرتها UNSD وOECD وUNECE يف عامي 2015/2014.  )66(
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95 نبذة عن املؤلفني

فانيسا فورتي هي زميلة يف برنامج دورات الحياة املستدامة )SCYCLE( لدى 
جامعة األمم املتحدة )UNU( وجامعة فيينا. وتركز بحوث فانيسا عىل قياس 
التي تركز  املنشورات  للعديد من  آثارها، وهي مؤلفة  املخلفات وتقييم  كمية 
عىل قياس كميات املخلفات اإللكرتونية والتأثريات البيئية، مثل نسخة عام 2017 
من املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية 2017 )بالدي وآخرون 2017( واملبادئ 
التصنيف  بشأن  بها عاملياً  املعرتف  اإللكرتونية  املخلفات  التوجيهية إلحصاءات 
للمخلفات  العاملي  املرصد  وفاز   .)2018 وآخرون  )فوريت  واملؤرشات  واإلبالغ 
اإللكرتونية 2017 بجائزة أوروبية بشأن هدف التنمية املستدامة املتقدمة من 
األكادميية الدبلوماسية يف فيينا. وهي تتوىل مسؤولية التحديث املنتظم للمنهجيات والربمجة وجمع البيانات واالستطالع 
والنمذجة وتقديم التقارير عن إحصاءات املخلفات )املخلفات اإللكرتونية والزئبق ومخلفات البطارية(، وقد قامت 
بدور مدير البيانات ضمن فريق برنامج دورات الحياة املستدامة )SCYCLE(. وشاركت، باإلضافة إىل ذلك، يف تطوير 
أدوات وأدلة ُتستخدم عاملياً بشأن املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( املطروحة يف األسواق ومخلفات املعدات 
الكهربائية واإللكرتونية )WEEE(. وهي أيضاً عضو يف الرشاكة العاملية املعنية بإحصاءات املخلفات اإللكرتونية التي 
تعمل ملساعدة البلدان عىل إنتاج إحصاءات املخلفات اإللكرتونية وبناء قاعدة بيانات عاملية للمخلفات اإللكرتونية من 
أجل تتبع التطورات مبرور الوقت. وهي مسؤولة عن تنظيم وتطوير وإقامة ورش عمل لبناء القدرات بشأن إحصاءات 
املخلفات اإللكرتونية وبناء القدرات املؤسسية بشأن املخلفات اإللكرتونية يف البلدان النامية. وحصلت فانيسا عىل 

درجة املاجستري يف الهندسة البيئية من جامعة ديغول ستودي دي بولونيا، حيث تخرجت بامتياز.

الدورات  برنامج  مسؤويل  كبري  هو  )كيس(  بالدا  بيتر  كورنيليس  الدكتور 
مهام  تتمثل  املتحدة،  األمم  جامعة  ويف  املتحدة.  األمم  بجامعة  املستدامة 
كيس الرئيسية يف قيادة العمل اإلحصايئ، وبناء القدرات املؤسسية يف مجال 
إحصاءات املخلفات يف مختلف البلدان، وسياسات املخلفات، وتقديم املشورة 
اإللكرتونية إىل البلدان يف مجال السياسات املعنية باملخلفات، واإلرشاف عىل 
العاملية  الرشاكة  أحد مؤسيس  للفريق. وهو  االسرتاتيجي  والتطوير  املوظفني 
املشارك  الرئيس  حالياً  هو  وكيس  اإللكرتونية.  املخلفات  بإحصاءات  املعنية 
األوروبيني  اإلحصائيني  مؤمتر  يف  املخلفات  بإحصاءات  املعني  املهام  لفريق 
يكفي  املخلفات  إطار إلحصاءات  بوضع  واملكلف   )UNECE( ألوروبا  االقتصادية  املتحدة  األمم  للجنة  التابع 
باإلضافة  واملستقبلية.  الحالية  باملخلفات  املعنية  السياسات  وكذلك  التدوير  إعادة  اقتصاد  سياسات  ملراقبة 
اإللكرتونية  للمخلفات  الهولندي  السجل  إدارة  مجلس  يف  كعضو  كيس  الهولندية  الحكومة  اختارت  ذلك،  إىل 
واإللكرتونية، وهو الدور الذي شغله منذ عام 2015. ويف عام 2018، فاز املرصد العاملي للمخلفات اإللكرتونية 
2017 بجائزة أوروبية بشأن هدف التنمية املستدامة املتقدمة من األكادميية الدبلوماسية يف فيينا. ويف مكتب 
اإلحصاءات الهولندي، حصل كيس عىل جائزة االبتكار عن منشور النمو الهولندي املراعي للبيئة يف عام 2012. 
وقبل ذاك، عمل كيس يف مكتب اإلحصاءات الهولندي كنائب لرئيس فريق إحصاءات البيئة. وحصل عىل درجة 

الدكتوراه يف تخزين الهيدروجني من كلية الكيمياء يف جامعة أوتريخت.

الدكتور روديغر كوهر هو مدير مكتب نائب رئيس جامعة األمم املتحدة 
الذي   ،)SCYCLE( املستدامة الحياة  أوروبا، وبرنامج دورات  )UNU( يف 
وشارك  املستدام.  والتخلص  واالستهالك  اإلنتاج  عىل  وأنشطته  أعامله  يركز 
روديغر يف تأسيس مبادرة حل مشكلة املخلفات اإللكرتونية )StEP( وعمل 
 1999 من  الفرتة  ويف   .2017 إىل   2007 من  الفرتة  يف  لها  تنفيذي  كأمني 
األمم  بجامعة  االنبعاثات  انعدام  منتدى  رئيس  منصب  شغل   ،2009 إىل 
املتحدة )ZEF( – مسؤول االتصال األورويب، ويف الفرتة من 2000 إىل 2002 
إطار  يف   )AGES( العاملية  البيئية  الهيكلة  أجل  من  للتحالف  أميناً  كان 
العديد  تحرير  ويف  تأليف  يف  روديغر  وشارك  للبيئة.  املتحدة  األمم  لربنامج  التابعة  األنظف  اإلنتاج  شبكة 
اإللكرتونية  للمخلفات  السابقان  العامليان  املرصدان  ذلك  يف  مبا  الجلسات،  ومحارض  والدراسات  الكتب  من 
التكنولوجيا  نقل  تشمل،  فيام  تشمل  مواضيع  جملة  يف  أيضاً،  ويحارض  ينرش  وهو  و2017.   2014 عامي  يف 
العابرة للحدود الوطنية، والتنمية املستدامة االسرتاتيجية، والتعاون اإلمنايئ. وكان  البيئية  البيئية والسياسات 
الكهربائية  املعدات  مخلفات  بشأن   EC/96/2002 للتوجيه   2008 عام  »استعراض  مرشوع  مدير  روديغر 
واإللكرتونية )WEEE(« )2007(. وهو من خالل تحصيله العلمي عامل سيايس واجتامعي بدرجة دكتوراه من 
جامعة أوسنابروك )أملانيا( وماجستري من جامعة مونسرت )أملانيا(، باإلضافة إىل دراسات عليا أخرى يف طوكيو، 
 The Natural( الطبيعية  الخطوة  منظمة  يف  والتطوير  البحث  أخصائيي  كبري  منصب  شغل  وقد  )اليابان(، 
الدولية  واملنظامت  الوطنية  الحكومات  مختلف  لدى  مستقل  سياسات  كمستشار  وعمل  السويد  يف   )Step
مشاركاً  وباحثاً  )اليابان(  هيتوتسوبايش  وجامعة  )أملانيا(  الحرة  برلني  جامعة  يف  زائراً  زمياًل  وكان  والرشكات. 

يف مركز البحوث الياباين بجامعة أوسنابروك.

االتصاالت  تنمية  مكتب  يف  اإللكرتونية  املخلفات  مسؤول  هو  بيل  غارام 
من  وهو،  جنيف.  يف  ومقره   ،)ITU( لالتصاالت  الدويل  باالتحاد   )BDT(
خالل العمل يف شعبة البيئة واالتصاالت يف حاالت الطوارئ )EET(، يرشف 
عىل األنشطة املعنية باملخلفات اإللكرتونية يف مكتب تنمية االتصاالت، وهي 
أنشطة تغطي وضع السياسات والتوعية. وكجزء من الرشاكة العاملية املعنية 
تنمية  املدخالت من مكتب  غارام  ينسق  اإللكرتونية،  املخلفات  بإحصاءات 
الكمي  بالقياس  املتعلقة  التوعية  ومبادرات  القدرات  بناء  بشأن  االتصاالت 
البيئة،  للمخلفات اإللكرتونية. وقبل انضاممه لالتحاد، عمل يف فريق إدارة 
البرشية. ويف هذا  واملستوطنات  بالبيئة  يعنى  املنظومة  املتحدة عىل مستوى  لألمم  تابع  تنسيق  وهو جهاز 
املنصب، قاد أنشطة تسعى إىل ترشيد مختلف املبادرات ذات الصلة باملخلفات اإللكرتونية لوكاالت وبرامج 
املخلفات  مجال  يف  اسكتلندا  يف  محلية  حكومة  لدى  غارام  عمل  جنيف،  إىل  االنتقال  وقبل  املتحدة.  األمم 
من  املستدامة  والتنمية  االجتامعي  والتنظيم  التقييس  يف  املاجستري  درجة  حاصل عىل  وهو  الصلبة.  البلدية 

جامعة جنيف.
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مفاتيح جامعة 
األمم املتحدة 

)UNU(

فئة املعدات الكهربائية الوصف
)EEE( واإللكرتونية 
EU-6 وفق تصنيف

املعدات الكبريةتدفئة مركزية )مركبة يف املنزل(0001

املعدات الكبريةألواح كهرضوئية )مبا فيها املحوالت(0002

املعدات الكبريةتدفئة وتهوية مهنية )باستثناء معدات التربيد(0101

املعدات الكبريةغساالت صحون0102

 معدات مطبخ )مثل األفران الكبرية والصغرية 0103
ومعدات الطهي(

املعدات الكبرية

املعدات الكبريةغساالت مالبس )مبا فيها املجففات املندمجة(0104

 مجففات مالبس )مجففات غسيل، 0105
عصارات بالقوة النابذة(

املعدات الكبرية

 تدفئة وتهوية منزلية 0106
)مثل منافذ التهوية واملراوح، واملدافئ الصغرية(

املعدات الكبرية

 معدات التبادل ثالجات )مبا فيها املجتمعة(0108
الحراري

 معدات التبادل مجمدات0109
الحراري

 معدات التبادل مكيفات هواء )املركبة يف املنزل واملحمولة(0111
الحراري

مفاتيح جامعة 
األمم املتحدة 

)UNU(

فئة املعدات الكهربائية الوصف
)EEE( واإللكرتونية 
EU-6 وفق تصنيف

معدات تربيد أخرى )مثل مزيالت الرطوبة، ومجففات 0112
مضخات الحرارة(

 معدات التبادل 
الحراري

معدات تربيد مهنية )مثل مكيفات الهواء الكبرية، 0113
وثالجات عرض املحتوى(

 معدات التبادل 
الحراري

أفران موجات صغرية )مبا فيها املجتمعة، باستثناء 0114
الشوايات(

املعدات الصغرية

معدات منزلية صغرية أخرى )مثل املراوح الصغرية 0201
واملكاوي والساعات واملحوالت(

املعدات الصغرية

معدات تجهيز األطعمة )مثل املحمصات والشوايات 0202
ومجهزات األطعمة واملقايل(

املعدات الصغرية

معدات منزلية صغرية لتسخني املاء )لتحضري القهوة 0203
والشاي وغري ذلك(

املعدات الصغرية

املعدات الصغريةمكانس كهربائية )باستثناء املهنية(0204

معدات العناية الشخصية )ُفرش األسنان، مجففات 0205
الشعر، آالت الحالقة(

املعدات الصغرية

معدات تكنولوجيا املعلومات الصغرية )موّجهات، فرئان، 0301
لوحات مفاتيح، محركات أقراص خارجية، مستلزمات(

معدات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الصغرية

معدات تكنولوجيا املعلومات حواسيب مكتبية )باستثناء شاشات العرض واللوازم(0302
واالتصاالت الصغرية

شاشات العرضحواسيب محمولة )مبا فيها اللوحية(0303
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مفاتيح جامعة 
األمم املتحدة 

)UNU(

فئة املعدات الكهربائية الوصف
)EEE( واإللكرتونية 
EU-6 وفق تصنيف

 طابعات )ماسحات ضوئية، متعددة الوظائف، 0304
فاكسات(

معدات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الصغرية

 معدات اتصاالت )هواتف )دون رشيط( 0305
وآالت الرد عىل النداءات(

معدات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الصغرية

 هواتف متنقلة )مبا فيها الهواتف الذكية 0306
وأجهزة االستدعاء(

معدات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الصغرية

معدات تكنولوجيا معلومات مهنية )مثل املخدمات، 0307
واملوجهات، ومخزنات البيانات، وآالت النسخ(

املعدات الكبرية

شاشات العرضشاشات أنبوب أشعة كاثودية0308

0309)LCD ،LED( شاشات العرضشاشات عرض مسطحة

 إلكرتونيات استهالكية )مثل سامعات الرأس 0401
وأجهزة التحكم عن ُبعد(

املعدات الصغرية

0402 ،MP3 أجهزة صوت وفيديو محمولة )مثل 
والقارئات اإللكرتونية، وأجهزة مالحة السيارات(

املعدات الصغرية

0403 Hi-Fi ،آالت موسيقية، راديو 
)مبا يف ذلك أجهزة الصوت(

املعدات الصغرية

0404 ،DVD ،Ray Blue ،فيديو )مثل مسجالت فيديو 
أجهزة فك التشفري( وأجهزة عرض

املعدات الصغرية

املعدات الصغريةمكربات صوت0405

مفاتيح جامعة 
األمم املتحدة 

)UNU(

فئة املعدات الكهربائية الوصف
)EEE( واإللكرتونية 
EU-6 وفق تصنيف

 كامريات )مثل كامريات الفيديو 0406
والكامريات الرقمية الثابتة(

املعدات الصغرية

شاشات العرضتلفزيون أنبوب أشعة كاثودية0407

 شاشات تلفزيون مسطحة 0408
)LCD ،LED، بالزما(

شاشات العرض

 معدات إضاءة صغرية 0501
)باستثناء LED واملصابيح املتوهجة(

املعدات الصغرية

 مصابيح فلورسنت مدمجة 0502
)مبا فيها املضافة وغري املضافة(

املصابيح

املصابيحمصباح فلورسنت ذو أنبوب مستقيم0503

مصابيح خاصة )مثل مصابيح الزئبق املهنية، والصوديوم 0504
عايل ومنخفض الضغط(

املصابيح

املصابيحمصابيح LED )مبا فيها مصابيح LED املضافة(0505

أجهزة إضاءة منزلية )مبا فيها التجهيزات املنزلية 0506
املتوجهة، ومصابيح LED املنزلية(

املعدات الصغرية

املعدات الصغريةإضاءة مهنية )املكاتب، الفضاء العام، الصناعة(0507

أدوات منزلية )مثل املثاقب، املناشري، املنظفات عالية 0601
الضغط، جزازات العشب(

املعدات الصغرية
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مفاتيح جامعة 
األمم املتحدة 

)UNU(

فئة املعدات الكهربائية الوصف
)EEE( واإللكرتونية 
EU-6 وفق تصنيف

املعدات الكبريةأدوات مهنية )مثل أدوات اللحام والطحن(0602

 ألعاب )مثل مجموعات سباق السيارات، 0701
 والقطارات الكهربائية، وألعاب املوسيقى، 

وحواسيب الدراجات، والطائرات بدون طيار(

املعدات الصغرية

معدات تكنولوجيا املعلومات لوحات التحكم باأللعاب0702
واالتصاالت الصغرية

 معدات ترفيه )مثل املعدات الرياضية، 0703
والدراجات الكهربائية، وصناديق املوسيقى(

املعدات الكبرية

 معدات طبية منزلية )مثل موازين الحرارة، 0801
أجهزة قياس ضغط الدم(

املعدات الصغرية

 معدات طبية مهنية 0802
)يف املستشفى، طب األسنان، التشخيص(

املعدات الكبرية

 معدات مراقبة وتحكم منزلية 0901
)إنذار، حرارة، دخان، باستثناء شاشات العرض(

املعدات الصغرية

 معدات مراقبة وتحكم مهنية 0902
)املخترب، لوحات التحكم(

املعدات الكبرية

زعات غري مربّدة )مثل آالت البيع، املرشوبات 1001 موَّ
الساخنة، التذاكر، النقود(

املعدات الكبرية

زعات مربّدة )آالت البيع، املرشوبات الباردة(1002 معدات التبادل الحراريموَّ
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 )POM( بائية واإللكترونية المطروحة يف األسواق  حساب المعدات الكهر
والمخلفات اإللكترونية المتولدة والمخزونات

الظاهر  االستهالك  أسلوب  من  التجريبية  البيانات  عىل  املتولدة  اإللكرتونية  املخلفات  حساب  يعتمد 

املبيعات.  عمر  ومنوذج   )EEE POM( األسواق  يف  املطروحة  واإللكرتونية  الكهربائية  املعدات  لحساب 

األسواق  املطروحة يف  واإللكرتونية  الكهربائية  للمعدات  منتج  كل  بيانات عمر  تخضع  النموذج،   ويف هذا 

)EEE POM( )باستخدام دالة ويبول )Weibull(( من أجل حساب املخلفات اإللكرتونية املتولدة. وتلتزم 

املنهجية املوصوفة لتحديد املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( املطروحة يف األسواق مبقاربة املنهجية 

الكهربائية  املعدات  مخلفات  بشأن  األورويب  االتحاد  توجيه  من   7 املادة  يف  تعريفها  يرد  كام  املشرتكة 

واإللكرتونية )WEEE( )ماغاليني وآخرون 2014(.

ير وعولجت باستخدام الخطوات التالية: لت البيانات الواردة يف هذا التقر حُّصِ
اختيار الرموز ذات الصلة التي تصف املعدات الكهربائية واإللكرتونية )EEE( يف النظام املنسق لوصف   .1

)38(.)HS( وترميز السلع

بالنسبة لالتحاد األورويب، اسُتخرجت البيانات اإلحصائية للتجارة الدولية من املكتب اإلحصايئ للجامعات   .2
األوروبية يف رموز التسميات املولَّفة )CN( املكونة من مثانية خانات عرشية. واسُتخرجت أيضاً بيانات 

اإلنتاج املحيل من املكتب األورويب لإلحصاءات )EUROSTAT(. وبالنسبة للبلدان األخرى، اسُتخرجت 

البيانات اإلحصائية عن الواردات والصادرات من قاعدة بيانات األمم املتحدة Comtrade. وُأنجز ذلك 

يف 181 بلداً وحوايل 220 رمز HS لألعوام 1995-2018. ثم ُصنفت البلدان يف خمس مجموعات وفقاً 

وآخرين 2017.  رياهي  املستخرج من مرجع  االعتيادي،  السيناريو  )PPP( يف  الرشائية  القوة  لتعادل 

وتكرر هذا اإلجراء لكل عام ألن تعادل القوة الرشائية يتغري يف البالد عىل مر السنني، وخاصة بالنسبة 

للبلدان النامية. واسُتفيد من هذه العملية يف جعل اإلحصاءات قابلة للمقارنة بني البلدان ويف حساب 

االتجاهات بني املجموعات.

املجموعة 1: أعىل تعادل قوة رشائية )أعىل من 312 32 دوالراً أمريكياً للفرد يف عام 2016(   

املجموعة 2: تعادل قوة رشائية مرتفع )312 32 دوالراً أمريكياً – 560 13 دوالراً أمريكياً للفرد   

يف عام 2016( 

املجموعة 3: تعادل القوة الرشائية متوسط )560 13–217 6 دوالراً أمريكياً للفرد يف عام 2016(  

املجموعة 4: تعادل قوة رشائية منخفض )217 6–769 1 دوالراً أمريكياً للفرد يف 2016(   

املجموعة 5: أدىن تعادل قوة رشائية )أقل من 769 1 دوالراً أمريكياً للفرد يف 2016(  

األوزان  متوسط  وُينرش  جهاز.  نوع  لكل  الوزن  بيانات  متوسط  باستخدام  وزن  إىل  الوحدات  تحويل   .3 
يف املبادئ التوجيهية إلحصاءات املخلفات اإللكرتونية )فوريت وبالدي، وكوهر، 2018(.

ُيحسب الوزن املطروح يف األسواق ملفاتيح جامعة األمم املتحدة )UNU( األربعة والخمسني باستخدام   .4
إىل 28  املعادلة  )تشري هذه  التصدير   – االسترياد  املحيل +  اإلنتاج   = POM :الظاهر االستهالك  نهج 

دولة عضو يف االتحاد األورويب(. وبالنسبة للبلدان غري الدول األعضاء يف االتحاد األورويب البالغ عددها 

املتحدة  األمم  يف  اإلحصاءات  شعبة  بيانات  قاعدة  من  املحيل  اإلنتاج  بيانات  اسُتخرجت  28 دولة، 

)UNSD( يف التصنيف املركزي للمنتجات )CPC(، اإلصدار 1.1.)UNSD 2019( )39(، بينام اسُتخرجت 

بيانات اإلنتاج املحيل بالنسبة للصني وفيتنام من السجالت الوطنية. وعندما مل تتيرس البيانات الخاصة 

باإلنتاج املحيل، اسُتخدم النهج التايل: POM = استرياد – تصدير.

ال تشمل األرقام الواردة يف هذا التقرير مفتاح جامعة األمم املتحدة UNU( 0002( )ألواح كهرضوئية(   .5
.Comtrade ألن البيانات غري متاحة يف قاعدة بيانات األمم املتحدة

إجراء تصحيحات تلقائية للقيم املتطرفة يف بيانات املبيعات. وتدعو الحاجة إىل ذلك الكتشاف القيم   .6
اإلنتاج املحيل كبري  البلدان حيث  اإلنتاج املحيل يف بعض  بيانات  انخفاضها )بسبب نقص  املبالِغة يف 

هذه  عن  ويستعاض  الوحدات(.  أو  الرموز  عن  اإلبالغ  سوء  )بسبب  ارتفاعها  يف  املبالِغة  أو  نسبياً( 

اإلدخاالت املكتشفة بقيم مبيعات أكرث واقعية إما من السالسل الزمنية لبلد املنشأ أو من بلدان مامثلة. 

وتؤدي هذه اإلجراءات اإلحصائية إىل مجموعة بيانات متوامئة ذات نطاق مامثل ومبيعات متسقة لبلد 

ما بناًء عىل إحصاءات التجارة الخاصة به.

لتصحيح  الحاجة إىل ذلك  التلقائية. وتدعو  التصحيحات  بناًء عىل تحليل  اليدوية  التصحيحات  إجراء   .7
بشاشات  تلفزيونات  ُتَبع  مل  املثال،  فعىل سبيل  بالسوق.  املعرفة  باستخدام  بها  املوثوق  البيانات غري 

CRT يف السنوات األخرية. باإلضافة إىل ذلك، استعيض عن البيانات القطرية بشأن طرحها يف السوق 

التي قدمتها البوسنة والهرسك بالبيانات املقدرة بأسلوب االستهالك الظاهر.

إجراء التصحيحات بناًء عىل معرفة معدالت الحيازة التي يقيسها االتحاد للحواسيب املكتبية واليونيسيف   .8
 .UNU )0403, 0407, 0306, 0305, 0108( يف 75 بلداً و5 من مفاتيح )UNICEF 2018(

متديد السلسلة الزمنية للطرح يف األسواق. ُحسب POM السابق رجوعاً إىل عام 1980 بناًء عىل اتجاهات   .9
البيانات املتاحة ودخول الجهاز إىل السوق. وُيتوقع POM املستقبيل حتى عام 2030 باستخدام أساليب 

استكامل خارجي متطورة. ويأخذ هذا املبدأ يف االعتبار النسبة بني POM وPPP لكل بلد ويستخدم هذه 

النسبة لتقدير الوضع يف السوق مع توقعات PPP من قاعدة بيانات املسارات االجتامعية واالقتصادية 

املشرتكة )SSP( )رياهي وآخرون 2017(.

تحديد املخلفات اإللكرتونية التي تولدها البالد باستخدام ما ُطرح من املعدات يف األسواق وتوزيعاتها   .10
ل بيانات مدة الصالحية من 28 دولة عضو يف االتحاد األورويب باستخدام  طوال مدة صالحيتها. وتحصَّ

املثالية، تتحدد مدة صالحية كل منتج بشكل تجريبي لكل  الناحية  )Weibull(. ومن  توزيع ويبل 
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املنسقة  األوروبية  اإلقامة  أوقات  سوى  تتوفر  ومل  املرحلة،  هذه  ويف  البلدان.  من  نوع  لكل  منتج 

األورويب  لالتحاد  أجريت  التي  املكثفة  الدراسات  من   )EEE( واإللكرتونية  الكهربائية  للمعدات 

النهائية  10 % يف النتائج  انحراف  إىل  أدى  أوروبا، مام  أنحاء  أنها متجانسة متاماً يف جميع  ووجدت 

منتج  لكل  األطول  اإلقامة  أوقات  أن  افرُتض  البيانات،  لغياب  ونظراً   .)2014 وآخرون  )ماغاليني 

يف االتحاد األورويب كانت تنطبق تقريباً عىل البلدان غري األعضاء يف االتحاد األورويب أيضاً. ويف بعض 

أطول  لفرتة  يدوم  أن  ميكن  املنَتج  أن  إذ  التقدير،  يف  املبالغة  إىل  ذلك  يؤدي  أن  ميكن  الحاالت، 

النامية أمَيل إلصالح املنتجات. ولكن  البلدان  البلدان املتقدمة ألن سكان  النامية منه يف  يف البلدان 

ميكن أن يؤدي أيضاً إىل اإلقالل يف التقدير، نظراً ألن جودة املنتجات كثرياً ما تتدىن يف البلدان النامية 

نظراً ألن املعدات املعاد استخدامها أو اإلصدارات املنَتجة بأسعار أقل والتي ال تدوم طوياًل ميكن أن 

تدخل السوق املحلية. ولكن ُيفرتض، بشكل عام، أن هذه العملية تؤدي إىل تقديرات دقيقة نسبياً. 

ويجدر بالذكر أن ما ُطرح من املعدات يف األسواق أكرث حساسية لكمية املخلفات اإللكرتونية الناتجة 

من أعامر صالحية املعدات.

تحديد كميات املخزون عىل أنها الفرق بني املعروض يف األسواق تاريخياً واملخلفات اإللكرتونية املتولدة   .11
عىل مر السنني

يات النفايات المخلفات اإللكترونية يف حاو
ُجمعت البيانات بشأن تدفقات املخلفات املكملة يف حاويات النفايات ضمن االتحاد األورويب من مرشوع 

استعراض  هو   ProSUM ومرشوع  2016(؛  وآخرون  وروتر   2016 وآخرون  )ولك-لبوانويتش   ProSUM

شاملة وتحليل ألدبيات البيانات الحالية واالتجاهات السابقة فيام يتعلق بالتخلص من مخلفات املعدات 

باإلضافة إىل تحليل  بلداً،  الذي يضم 28  األورويب  االتحاد  النفايات يف  الكهربائية واإللكرتونية يف حاويات 

مصادر البيانات األولية والثانوية للرنويج وسويرسا باستخدام قامئة مراجع ProSUM املكونة من املنشورات 

واملجالت والدراسات القطرية التي تحدد كمية مخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية يف البالد وتحليل 

فرز املخلفات املنزلية من أجل تقييم وجود مخلفات املعدات الكهربائية واإللكرتونية يف تدفقات املخلفات 

الصلبة البلدية الحالية املوجهة للرتميد ومدافن املخلفات )ولك-لبوانويتش وآخرون 2016(. 

ً يرها رسميا المخلفات اإللكترونية الموثَّقة ليصار إلى جمعها وإعادة تدو
بالنسبة لالتحاد األورويب، اسُتخرج إجاميل كمية املخلفات اإللكرتونية التي ُجمعت وأُعيد تدويرها رسمياً 

البيانات إىل  من قاعدة بيانات املكتب األورويب لإلحصاءات )EUROSTAT( عن 32 بلداً. وتشري أحدث 

عام 2017. وبالنسبة للبلدان األخرى يف العامل، ُجمعت البيانات من االستبيانات التي أجراها برنامج دورات 

الحياة املستدامة )SCYCLE( ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )OECD( وشعبة اإلحصاءات 

يف األمم املتحدة )UNSD(. وُوزعت االستبيانات عىل أكرث من 80 بلداً يف املجموع الكيل، ولكن يف معظم 

الحاالت مل تكن لدى البلدان أي معلومات، وبالنسبة لتلك التي ردت، كانت مجموعات البيانات بعيدة عن 

االكتامل والتنسيق. ويف حال عدم توفر البيانات، ُبحث عن املعلومات ذات الصلة يف األدبيات. ويف املتوسط، 

تشري البيانات الخاصة باملخلفات اإللكرتونية التي ُجمعت وأُعيد تدويرها رسمياً إىل عام 2016. وبالنسبة 

لجميع البلدان، جرى التنبؤ اآلين ببيانات عام 2019 باستخدام معدالت إعادة التدوير والجمع يف السلسلة 

الزمنية املتاحة ورضبها ببيانات املخلفات اإللكرتونية املتولدة. وقد أجريت الحسابات للبلدان التي تتوفر 

فيها نقطة بيانات واحدة عىل األقل. واسُتخدمت نتائج استبيانات UNSD وOECD واالستبيانات التجريبية 

لتجميع املجاميع العاملية الخاصة بجمع املخلفات اإللكرتونية وإعادة تدويرها يف هذا التقرير.

التدفقات المجهولة

غري  التدفقات  فُتحسب  ُتحتسب.  مل  التي  اإللكرتونية  املخلفات  كمية  هي  اإللكرتونية  املخلفات  فجوة 

املعروفة عن طريق طرح كميات املخلفات اإللكرتونية التي ُجمعت رسمياً واملخلفات اإللكرتونية املوجودة 

يف حاويات النفايات من إجاميل كمية املخلفات اإللكرتونية املتولدة.

النقل عرب الحدود للمعدات الكهربائية واإللكرتونية املستعملة )UEEE( أو املخلفات اإللكرتونية

املصدرة  اإللكرتونية  املخلفات  أو   )UEEE( املستعملة واإللكرتونية  الكهربائية  املعدات  اشُتقت مجموعة 

باستعراض التقديرات املنشورة يف األدبيات املوجودة )مثل ديوان وآخرون 2013؛ الساريدي وآخرون 2016؛ 

USITC 2013؛ خدمة استعالمات BIO 2013؛ هويزمان وآخرون 2015؛ كريك وفنسبالر 2010؛ غريارتس 

وموتافوغلو وإيليس 2016(.

يعات الوطنية السكان المشمولون بالسياسات والتشر
ُقيِّم وضع السياسات والترشيعات الوطنية الخاصة باملخلفات اإللكرتونية يف هذا التقرير لتقييم ما إذا كانت 

توجد يف البالد سياسة و/أو ترشيعات وطنية إلدارة املخلفات اإللكرتونية سارية املفعول حتى عام 2019. 

لت البيانات السكانية من إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية )UNDESA( – شعبة  وُحصِّ

السكان لعام 2019. أما سياسة وحالة ترشيعات املخلفات اإللكرتونية يف البلدان فهي مستمدة من قاعدة 

العاملي  النظام  املوردين )C2P( واسُتكملت مبعلومات من دراسة رابطة  بتقدميها إىل  بيانات تكرم عمالء 

.)GSMA, 2020( لالتصاالت املتنقلة

القياس الكمي للمواد الخام الموجودة يف المخلفات اإللكترونية

التكوين من مرشوع  بيانات  الخام املوجودة يف املخلفات اإللكرتونية من خالل ربط  ُحسبت كمية املواد 

ProSUM بالكمية املقدرة للمخلفات اإللكرتونية املتولدة )هويزمان وآخرون2017(. وفيام ييل قامئة رموز 

.Ag, Al, Au, Bi, Co, Cu, Fe, Ge, Hg, In, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb :العنارص امُلعتربة يف التحليل
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القياس الكمي لمثبطات اللهب المُبَروَمة )BRF( الموجودة يف المخلفات اإللكترونية

جرى البحث يف األدبيات عن بيانات التكوين املتعلقة بالبالستيك املثبط للهب امُلرَبَوم، وُعرث عىل املعلومات 

الخام  املواد  غرار  وعىل  وآخرون2017(.  يو  2015؛  عبايس  2012؛  وآخرون  )تشن  املرجع  يف  الصلة  ذات 

املقدرة  بالكمية  امُلرَبَومة  اللهب  مثبطات  يف  املكونات  بيانات  ُربطت  اإللكرتونية،  املخلفات  يف  املوجودة 

للمخلفات اإللكرتونية املتولدة.

القياس الكمي للزئبق الموجود يف المخلفات اإللكترونية

 ProSUM ُحسبت كمية الزئبق املوجودة يف املخلفات اإللكرتونية من خالل ربط بيانات التكوين من مرشوع

بالكمية املقدرة للمخلفات اإللكرتونية املتولدة )هويزمان وآخرون2017(.

القياس الكمي لوفورات انبعاثات غازات الدفيئة )اإلنتاج األويل مقابل الثانوي(

ُاخذت مصادر تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة لكل كيلوغرام من املعادن املنتجة يف حالة اإلنتاج األويل 

والثانوي من مرجع، فان دير فوت وآخرين 2019، ورُضبت بكمية املعادن )الحديد واألملنيوم والنحاس( التي 

ُتقدر إعادة تدويرها عاملياً يف عام 2019.

القياس الكمي النبعاثات غازات الدفيئة من المبردات

يتمثل نطاق هذا البحث يف تقدير كمية مكافئات ثاين أكسيد الكربون التي ميكن إطالقها يف الغالف الجوي 

إن مل يَعد تدوير معدات التربيد والتجميد )وبالتايل املربدات املوجودة يف األجهزة( بطريقة سليمة بيئياً.

وأجري استعراض لألدبيات لتقييم كمية ونوع املربدات املستخدمة يف معدات التربيد والتجميد. وُعرث عىل 

معلومات ذات صلة عن الثالجات ومكيفات الهواء يف مرجع ديوان وآخرين .2018 وبعد ذلك، ُربطت كمية 

املربدات بالكمية املقدرة ملخلفات الثالجات ومكيفات الهواء املتولدة يف كل من البلدان املشمولة بالتحليل 

والبالغ عددها 181، وكذلك حسب السنة. وأخرياً، ُبحث يف احتامالت االحرتار العاملي )GWP( لكل نوع 

من أنواع املربدات ورُبطت بكمية املربدات املوجودة يف الثالجات ومكيفات الهواء. واكُتشف أن املربدين 

R-11 وR-12 اسُتخدما يف الثالجات حتى عام 1994؛ ثم استعيض عنهام باملربدين R-134a وR-22 حتى 

عام 2017. ومنذ عام 2017، اسُتخدم املربدان R-152a وR1234yf حرصاً. ويف مكيفات الهواء، اسُتخدمت 

املربدات R-410a وR-134a وR-22 حتى عام 2017، واسُتخدم املربدان R-32 وR-1234yf منذ ذلك الحني.
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

الغري مطبَّقة230,6آسياأفغانستان

نعمغري مطبَّقة)66(217,4أوروباألبانيا

الغري مطبَّقة3097,1إفريقياالجزائر

الغري مطبَّقة1254,2إفريقياأنغوال

الغري مطبَّقة)66(1,212,7األمريكتانأنتيغوا وبربودا

نعم11 )2013()40(46510,3األمريكتاناألرجنتني

الغري مطبَّقة)66(175,8آسياأرمينيا

الغري مطبَّقة2,219,3األمريكتانأسرتاليا

نعم58 )2018()41(55421,7أوقيانوسياأروبا

نعم117 )2017()42(16818,8أوروباالنمسا

الغري مطبَّقة808,0آسياأذربيجان

الغري مطبَّقة6,617,2األمريكتانالبهاما

الغري مطبَّقة2415,9آسياالبحرين

الغري مطبَّقة1991,2آسيابنغالدش

الغري مطبَّقة3,612,7األمريكتانبربادوس

نعم6,2 )2017()43(889,3أوروبابيالروس

نعم128 )2016()42(23420,4أوروبابلجيكا
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

الغري مطبَّقة2,45,8األمريكتانبليز

الغري مطبَّقة9,40,8إفريقيابنن

الغري مطبَّقة3,44,0آسيابوتان

نعمغري مطبَّقة413,6األمريكتاندولة بوليفيا املتعددة القوميات

نعمغري مطبَّقة)66(277,8أوروباالبوسنة والهرسك

الغري مطبَّقة197,9إفريقيابوتسوانا

ال0,14 )2012()44(214310,2األمريكتانالربازيل

الغري مطبَّقة8,719,7آسيابروين دار السالم

نعم54,5 )2017()42(8211,7أوروبابلغاريا

الغري مطبَّقة130,6إفريقيابوركينا فاصو

الغري مطبَّقة5,30,5إفريقيابوروندي

الغري مطبَّقة)66(2,84,9إفريقياكابو فريدي

نعمغري مطبَّقة191,1آسياكمبوديا

نعم0,05 )2018()45(261,0إفريقياالكامريون

نعم101 )2016()46(75720,2األمريكتانكندا

الغري مطبَّقة2,50,5إفريقياجمهورية إفريقيا الوسطى
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

الغري مطبَّقة100,8إفريقياتشاد

نعم5,5 )2017()47(1869,9األمريكتانشييل

نعم1546 )2018()48(101297,2آسياالصني

هونغ كونغ، املنطقة اإلدارية 
الخاصة، الصني

نعم55,8 )2013()49(15320,2آسيا

ماكاو، املنطقة اإلدارية الخاصة، 
الصني

نعمغري مطبَّقة1218,1آسيا

نعم2,7 )2014()46(3186,3األمريكتانكولومبيا

الغري مطبَّقة0,60,7إفريقياجزر القمر

الغري مطبَّقة184,0إفريقياالكونغو

نعمغري مطبَّقة5110,0األمريكتانكوستاريكا

نعمغري مطبَّقة301,1إفريقياكوت ديفوار

نعم36 )2017()42(4811,9أوروباكرواتيا

نعم2,5 )2016()42(1516,8آسياقربص

نعم91 )2017()42(16715,7أوروباالجمهورية التشيكية

نعم70 )2017()42(13022,4أوروباالدامنارك

الغري مطبَّقة1,11,0إفريقياجيبويت
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

الغري مطبَّقة0,67,9األمريكتاندومينيكا

الغري مطبَّقة676,4األمريكتانالجمهورية الدومينيكية

نعم0,005 )2017()43(995,7األمريكتانإكوادور

نعمغري مطبَّقة5865,9إفريقيامرص

ال0,56 )2012()50(375,5األمريكتانالسلفادور

الغري مطبَّقة3,40,6إفريقياإريرتيا

نعم13 )2017()42(1713,1أوروباإستونيا

الغري مطبَّقة550,6إفريقياإثيوبيا

الغري مطبَّقة5,46,1أوقيانوسيافيجي

نعم65 )2017()42(11019,8أوروبافنلندا

نعم742 )2017()42(136221,0أوروبافرنسا

الغري مطبَّقة188,7إفريقياالغابون

الغري مطبَّقة2,71,2إفريقياجمهورية غامبيا

الغري مطبَّقة277,3آسياجورجيا

نعم837 )2017()42(160719,4أوروباأملانيا

نعمغري مطبَّقة531,8إفريقياغانا

نعم56 )2017()42(18116,9أوروبااليونان
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

الغري مطبَّقة1,08,8األمريكتانغرينادا

الغري مطبَّقة754,3األمريكتانغواتيامال

الغري مطبَّقة110,8إفريقياغينيا

الغري مطبَّقة1,00,5إفريقياغينيا – بيساو

الغري مطبَّقة5,06,3األمريكتانُغيانا

ال0,2 )2015()51(252,6األمريكتانهندوراس

نعم63 )2017()42(13313,6أوروباهنغاريا

نعم5,3 )2017()42(7,621,4أوروباأيسلندا

نعم30 )2016()52(32302,4آسياالهند

الغري مطبَّقة16186,1آسياإندونيسيا

نعمغري مطبَّقة7909,5آسياجمهورية إيران اإلسالمية

الغري مطبَّقة2787,1آسياالعراق

نعم52 )2017()42(9318,7أوروباإيرلندا

نعمغري مطبَّقة13214,5آسياإرسائيل

نعم369 )2016()42(106317,5أوروباإيطاليا

ال0,05 )2017()53(186,2األمريكتانجامايكا

نعم570 )2017()46(256920,4آسيااليابان
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

نعم1,3 )2018()54(555,4آسيااألردن

ال10 )2017()43(1729,2آسياكازاخستان

نعمغري مطبَّقة511,0إفريقياكينيا

الغري مطبَّقة0,10,9أوقيانوسياكرييبايت

الغري مطبَّقة7415,8آسياالكويت

الغري مطبَّقة101,5آسياقريغيزستان

الغري مطبَّقة172,5آسياجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

نعم9,3 )2017()42(2010,6أوروباالتفيا

الغري مطبَّقة508,2آسيالبنان

الغري مطبَّقة2,31,1إفريقياليسوتو

الغري مطبَّقة7611,5إفريقياليبيا

نعم13 )2017()42(3412,3أوروباليتوانيا

نعم6,1 )2017()42(1218,9أوروبالكسمربغ

نعمغري مطبَّقة150,6إفريقيامدغشقر

الغري مطبَّقة100,5إفريقيامالوي

نعمغري مطبَّقة36411,1آسياماليزيا
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

الغري مطبَّقة3,49,1آسياملديف

الغري مطبَّقة150,8إفريقيامايل

نعم1,7 )2016()42(6,814,5أوروبامالطة

الغري مطبَّقة6,41,4إفريقياموريتانيا

ال2 )2011()55(1310,1إفريقياموريشيوس

نعم36 )2014()46(12209,7األمريكتاناملكسيك

الغري مطبَّقة0,21,9أوقيانوسياواليات ميكرونيزيا املتحدة

نعمغري مطبَّقة175,2آسيامنغوليا

نعمغري مطبَّقة6,710,7أوروباالجبل األسود

الغري مطبَّقة1644,6إفريقيااملغرب

الغري مطبَّقة170,5إفريقياموزامبيق

الغري مطبَّقة821,6آسياميامنار

ال0,05 )2018()56(166,4إفريقياناميبيا

الغري مطبَّقة280,9آسيانيبال

نعم166 )2017()42(37321,6أوروباهولندا

الغري مطبَّقة9619,2أوقيانوسيانيوزيلندا
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

الغري مطبَّقة162,5األمريكتاننيكاراغوا

الغري مطبَّقة9,30,5إفريقياالنيجر

نعمغري مطبَّقة4612,3إفريقيانيجرييا

نعمغري مطبَّقة167,9أوروبامقدونيا الشاملية

نعم99 )2017()42(13926,0أوروباالرنويج

الغري مطبَّقة6915,8آسياُعامن

الغري مطبَّقة4332,1آسياباكستان

الغري مطبَّقة0,29,1أوقيانوسياباالو

الغري مطبَّقة409,4األمريكتانبنام

الغري مطبَّقة9,21,1أوقيانوسيابابوا – غينيا الجديدة

الغري مطبَّقة517,1األمريكتانباراغواي

نعم2,7 )2017()57(2046,3األمريكتانبريو

الغري مطبَّقة4253,9آسياالفلبني

نعم246 )2017()42(44311,7أوروبابولندا

نعم70 )2017()42(17016,6أوروباالربتغال

الغري مطبَّقة3713,6آسياقطر

نعم292 )2017()46(81815,8آسياجمهورية كوريا
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

نعمغري مطبَّقة144,0أوروباجمهورية مولدوفا

نعم47 )2016()42(22311,4أوروبارومانيا

ال90 )2014()58(163111,3أوروبااالتحاد الرويس

نعم0,7 )2018()59(7,00,6إفريقيارواندا

الغري مطبَّقة0,712,4األمريكتانسانت كيتس ونيفيس

ال0,03 )2015()60(1,79,7األمريكتانسانتا لوسيا

الغري مطبَّقة0,98,3األمريكتانسان فنسنت وغرينادين

الغري مطبَّقة0,63,1أوقيانوسياساموا

نعمغري مطبَّقة0,31,5إفريقياسان تومي وبرينسيبي

الغري مطبَّقة59517,6آسيااململكة العربية السعودية

الغري مطبَّقة201,2إفريقياالسنغال

نعم13 )2015()61(659,4أوروبارصبيا

الغري مطبَّقة1,212,6إفريقياسيشيل

الغري مطبَّقة4,20,5إفريقيارسياليون

نعمغري مطبَّقة11319,9آسياسنغافورة

نعم30 )2017()42(7012,8أوروباسلوفاكيا



امللحق 3   اإلحصاءات الرئيسية القطرية عن املخلفات اإللكرتونية114

املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

نعم12 )2016()42(3115,1أوروباسلوفينيا

الغري مطبَّقة0,50,8أوقيانوسياجزر سليامن

نعم18 )2015()62(4167,1إفريقياجنوب إفريقيا

نعم287 )2017()42(88819,0أوروباإسبانيا

نعم1386,3آسيارسي النكا

الغري مطبَّقة902,1إفريقياالسودان

الغري مطبَّقة5,69,4األمريكتانسورينام

الغري مطبَّقة7,06,3إفريقياسوازيالند

نعم142 )2017()42(20820,1أوروباالسويد

نعم123 )2017()46(20123,4أوروباسويرسا

الغري مطبَّقة915,2آسياالجمهورية العربية السورية

نعمغري مطبَّقة6219,2آسياتايالند

الغري مطبَّقة3,82,9آسياتيمور ليشتي

الغري مطبَّقة7,50,9إفريقياتوغو

الغري مطبَّقة0,33,3أوقيانوسياتونغا

الغري مطبَّقة2215,7األمريكتانترينيداد وتوباغو
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

الغري مطبَّقة766,4إفريقياتونس

نعم125 )2015()63(84710,2آسياتركيا

الغري مطبَّقة396,5آسياتركامنستان

الغري مطبَّقة0,01,5أوقيانوسياتوفالو

نعم0,18 )2018()64(320,8إفريقياأوغندا

نعم40 )2017()43(3247,7أوروباأوكرانيا

الغري مطبَّقة16215,0آسيااإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وإيرلندا الشاملية

نعم871 )2017()42(159823,9أوروبا

نعمغري مطبَّقة501,0إفريقياجمهورية تنزانيا املتحدة

نعم1020 )2017()65(691821,0األمريكتانالواليات املتحدة األمريكية

الغري مطبَّقة3710,5األمريكتانأوروغواي

الغري مطبَّقة0,31,1أوقيانوسيافانواتو

الغري مطبَّقة30010,7األمريكتانجمهورية فنزويال البوليفارية

الغري مطبَّقة2572,7آسيافيتنام
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املخلفات اإللكرتونية املنطقةالبلد
 املتولدة )كيلو طن( 

)2019(

املخلفات اإللكرتونية 
 املتولدة 

)kg/نسمة( )2019(

املخلفات اإللكرتونية املوثَّقة 
ليصار إىل جمعها وإعادة 

تدويرها )كيلو طن(

 توجد ترشيعات/
 سياسات أو 
لوائح وطنية

الغري مطبَّقة481,5آسيااليمن

نعمغري مطبَّقة191,0إفريقيازامبيا

ال0,03 )2017()43(171,1إفريقيازمبابوي

18,4 )~2015()66(مجمل االستبيانات)66(
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