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ما هي النفايات اإللكترونية

EEE : تشمل المعدات الكهربائية

على مجموعة واسعة ( EEE)واإللكترونية

و من المنتجات تقريباً في أي منزل أ

شركة ذات دارة أو مكونات كهربائية 

مزودة بالطاقة أو البطارية
(Step Initiative 2014)

E-waste : يشير إلى جميع عناصر

(EEE)المعدات الكهربائية واإللكترونية 

وأجزائها التي تخلص منها مالكها على
"أنها نفايات دون نية إعادة استخدامها
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معدات تبادل الحراري الشاشات مصباح

معدات كبيرة معدات صغيرة معدات تكنولوجيا 
المعلومات الصغيرة



ةمشاكل النفايات اإللكترونية العالمي

المواد الخطرة في النفايات اإللكترونية1.

ثالجات، وهواتف، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وغساالت، وأجهزة : على سبيل المثال
االستشعار، وتلفزيونات، ومصابيح

(مثل الزئبق والرصاص والكادميوم وما إلى ذلك)المعادن الثقيلة ◼

كلورية مركبات الكربون ال/مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية)المواد الكيميائية ◼

(فلورية أو مثبطات اللهب المختلفة
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المياه الجوفية

التراب

الهواء
ايات يمكن أن تشكل النف

اإللكترونية مخاطر 
رةبيئية وصحية كبي



تأثير على الصحة. 2

يمكن أن يؤدي التعرض إلى◼

النمو العقلي لألطفال، سام للكلى➢

ديوكسينPVCعند حرق ◼

(السرطان)واحدة من أكثر المواد المسرطنة خطورة ➢

الكروم سداسي التكافؤ◼

الكلى والكبد والحمض النووي➢

مثبطات اللهب المبرومة◼

تلف الجنين➢

الكادميوم◼

السرطان، سام للكلى➢
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ةمشاكل النفايات اإللكترونية العالمي

ضعف النمو العقلي

تلف الرئة

تلف الكبد

تلف الكلى  



Nicht gleich WertNicht gleich Wert

عنصرا  57ما ال يقل عن ▪

المواد▪

المعادن األساسية▪

المعادن القيمة▪

المعادن األرضية النادرة▪

بالستيك▪

زجاج▪
▪....

مواد خطيرة▪

الزئبق▪

الكلوروفلوروكربونمركبات▪

الرصاص▪

مثبطات اللهب▪
▪....

:فرص النفايات اإللكترونية
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يةإطار منسق لقياس النفايات اإللكترون

الخلفية

مشكلة سريعة النمو◼

ومية الحك/هناك الكثير من التناقض بين البيانات الرسمية. البيانات محدودة◼

.والبيانات األكاديمية

ربط باإلحصاءات الحالية والبيانات المتعلقة بالنفايات اإللكترونية◼

هناك حاجة اللتقاط أهم ميزات النفايات اإللكترونية◼

األهداف◼

إنشاء إطار عمل ومؤشرات محددة دوليا  ◼
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01/07/2016
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الهدف◼
لقرار دعم تجميع البيانات الموثوقة عن النفايات اإللكترونية كأساس التخاذ ا◼

مستعملة السياسي واإلدارة السليمة بيئيا  للمعدات الكهربائية واإللكترونية ال

.والمنتهية صالحيتها

النتيجة◼

(2018وعام 2015في عام )نشر المبادئ التوجيهية ◼

استشارة علنية◼

◼http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6477/RZ_EWaste_Guidel

ines_LoRes.pdf

اءات في استبيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وشعبة اإلحص◼

.األمم المتحدة بشأن النفايات اإللكترونية باتباع مبادئ اإلطار
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01/07/2016

يةإطار منسق لقياس النفايات اإللكترون
تنميةالشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض ال
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http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6477/RZ_EWaste_Guidelines_LoRes.pdf


كيفية تصنيف النفايات اإللكترونية

ستة فئات للنفايات اإللكترونية◼

◼UNU-KEYS

رموز اتفاقية بازل◼

قائمة االتحاد األوروبي لرموز النفايات◼
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قائمة االتحاد األوروبي لرموز النفايات 10

Hazardous

09 01 11* Single-use cameras containing batteries included in 16 06 01, 16 06 02 or 16 06 03

16 02 09* Transformers and capacitors containing PCBs

16 02 10* Discarded equipment containing or contaminated by PCBs other than those mentioned in 16 02 09

16 02 11* Discarded equipment containing chlorofluorocarbons, HCFC, HFC

16 02 12* Discarded equipment containing free asbestos

16 02 13* Discarded equipment containing hazardous components other than those mentioned in 16 02 09 to 16 02 12

20 01 21* Fluorescent tubes and other mercury-containing waste

20 01 23* Discarded equipment containing chlorofluorocarbons

20 01 35* Discarded electrical and electronic equipment other than those mentioned in 20 01 21 and 20 01 23
containing hazardous components

Non-hazardous

09 01 10 Single-use cameras without batteries

09 01 12 Single-use cameras containing batteries other than those mentioned in 09 01 11

16 02 14 Discarded equipment other than those mentioned in 16 02 09 to 16 02 13

20 01 36 Discarded electrical and electronic equipment other than those mentioned in 20 01 21, 20 01 23, and 20 01
35



النفايات اإللكترونية في اتفاقية بازل

ات أنها ال يجب افتراض أن النفايات اإللكترونية من النفايات الخطرة، ما لم يكن من الممكن إثب◼

تحتوي على مثل هذه المكونات،

قهيا تحتوي على المكونات الخطرة المنصوصة◼

على سبيل المثال◼

وعدسات التصوير، المخصصة ( CRTs)الزجاج المحتوي على الرصاص من أنابيب أشعة الكاثود ◼

زجاج من أنابيب أشعة الكاثود والزجاج المنشط "،٢٠١٠أو ألف ١١٨٠لمدخالت الملحق الثامن ألف  

ا إلى الفئة ". اآلخر الرصاص؛ مركبات الرصاص " في الملحق األول،  Y31تنتمي هذه النفايات أيض 

المدرجة في المرفق الثالث؛ H13و  H12و  H11و  H6.1ويحتمل أن تمتلك خصائص خطرة  "

لحق الثامن بطاريات وبطاريات النيكل والكادميوم المحتوية على الزئبق، والتي تم تخصيصها في الم◼

الزئبق  "، Y29أو " مركبات الكادميوم..."بطاريات النفايات غير المصنفة "،١١٧٠المدخل ألف

؛ H13و  H12و  H11و  H6.1ومن المرجح أن تمتلك خصائص خطرة " ومركبات الزئبق

...إلخ◼
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رموز اتفاقية بازل

١١٨٠ألف ◼

يات األخرى النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية واإللكترونية أو الخردة المحتوية على عناصر من المراكم والبطار◼
ره من أنواع المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصالت الزئبقية، وزجاج األنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغي

يوم، الزئبق، مثل لكادم)الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، أو الملوثة بالعناصر المدرجة في المرفق األول 
الحظ )ق الثالث بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في المرف( الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلور

(  من القائمة باء١١١٠القيد ذا الصلة باء 

:  راكيب كهربائية وإلكترونية: ١١١٠باء ◼

تراكيب إلكترونية مؤلفة من المعادن أو السبائك المعدنية؛◼

ل أجهزة الشحن غير المشتملة على مكونات مث( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربية المطبوعة)نفايات كهربائية وإلكترونية أو خردة ◼
شئ من والبطاريات األخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصالت الزئبقية والزجاج النا( الَمركمات)الكهربي 

مكونات الواردة في مصابيح األشعة المهبطية وأنواع أخرى من الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور غير الملوثة بال
حد تجريدها من مثل الكادميوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو تي أزيلت تلك المواد منها، إلى)المرفق األول 

(١١٨٠الحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف)أي من الخواص الواردة في المرفق الثالث 

رة وليس إلعادة المعدة إلعادة االستخدام بصورة مباش( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربية المطبوعة)تراكيب كهربائية وإلكترونية ◼
التدوير أو التخلص منها بصورة نهائية

ال يتضمن هذا القيد الخردة الناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية)◼

قد تشمل إعادة االستخدام اإلصالحي أو التجديد أو التحسين وال تشمل عمليات إعادة التركيب الكبرى◼

.  في بعض البلدان، ال تعتبر المواد الموجهة إلعادة االستخدام المباشر نفايات◼
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متطلبات التصنيف الجيد لقياس النفايات اإللكترونية
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UNU-KEYSأمثلة قليلة على  14

UNU 

KEY
Description EEE category under EU-6 

0001 Central Heating (household installed) Large equipment

0002 Photovoltaic Panels (incl. inverters) Large equipment

0101 Professional Heating & Ventilation (excl. cooling

equipment)
Large equipment

0102 Dishwashers Large equipment

0103 Kitchen equipment (e.g. large furnaces, ovens,

cooking equipment)
Large equipment

0104 Washing Machines (incl. combined dryers) Large equipment

0105 Dryers (wash dryers, centrifuges) Large equipment

0106 Household Heating & Ventilation (e.g. hoods,

ventilators, space heaters) Large equipment

0108 Fridges (incl. combi-fridges) Temperature exchange equipment



: تصنيف النفايات اإللكترونية
:UNU-KEYSتصنيف منتجات 
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01/07/2016

UNU Keys

اإلحصائيات 
الرسمية

WEEE Dir. 
Recast 2012 

(6)

 WEEEتوجيه 
2003 (10)

رموز التجارة 
HS

معدات التبادل الحراري( 1)

الشاشات( 2)

المصباح (3)

المعدات الكبيرة (4)

المعدات الصغيرة (5)

يرةمعدات تكنولوجيا المعلومات الصغ (6)

ستة فئات للنفايات اإللكترونية

أرقام8أرقام أو 6

أرقام مناسبة للنفايات6رموز النظام المنسق المكونة من 270

اإللكترونية

رمزا  وترتبط برموز النظام المنسق54
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:تصنيف النفايات اإللكترونية16
برموز النظام المنسق UNU-KEYSاربط 



قياس دورة الحياة بأكملها

التجارة

اإلنتاج والتجارة دخول السوق. 1 استخدام المرحلة، بما في. 2
باتذلك العناصر في وضع الس

ات توليد النفاي. 3
اإللكترونية

استيراد 
وتصدير

وقت الحياة
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(مدرج في السوق)االستهالك -الحاجة إلى البيانات 

إحصاءات التجارة وإحصاءات اإلنتاج المحلي◼

منهجية االستهالك الظاهر◼

الصادرات-الواردات + اإلنتاج المحلي = في السوق  EEEوضع ◼
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في السوق EEEتتبع وضع 

المتطلبات◼

(سنة30)سلسلة طويلة ◼

54UNU-KEYSلـ ◼

مصادر البيانات◼

ددة البيانات التي تم جمعها ونشرها من قبل سجالت مح◼

أو معاهد إحصائية وطنية/أو منظمات مخصصة و

"طريقة االستهالك الظاهرة"◼

الربط بين إحصاءات التجارة وإحصاءات اإلنتاج ◼

الوطني

19

التجارة

ةاإلنتاج والتجار في  EEEوضع 

السوق

POM(t)=اإلنتاج المحلي(t)  + الواردات(t )–الصادرات(t  )



فترة الحياة
المسوح األسر المعيشية والتجارية◼

(ويبل)WEIBULLوظائف ◼

20



21

EEEمدى الحياة 

يشمل تبادل المعدات المستعملة◼

يجب أن يتم تحديده بشكل تجريبي لكل منتج◼

البيانات الممكنة المتاحة من الدراسات◼

Weibullالعمر االفتراضي باستخدام وظائف UNUتحسب ◼
(Wang et al., 2013)

:يمكن قياس البيانات باستخدام◼

مسوح األسر المعيشية◼

نقاط تجميع النفايات◼

اآلداب/العمل مع الجامعات◼

(الوقت الذي يقضيه في المنزل أو العمل أو القطاع العام)

األسهم

ات األسر المعيشية والشرك)
(والقطاع العام

وقت الحياة
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WEIBULL 22وظائف 

Alpha = الشكل

Beta =مقياس

t=الوقت

n =السنة المرجعية

L =فترة الحياة
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EEEمدى الحياة 
أمثلة
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EEEمدى الحياة 
المعايير/المعلمات

يمكن العثور على معلمات الشكل والمقياس في اإلرشادات▪

تم الحصول على المعلمات لبلجيكا وإيطاليا وهولندا وفرنسا▪
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توليد النفايات اإللكترونية
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وقت 
الحياة

ونية النفايات اإللكتر
المتولدة

جمعت رسميا

إعادة التدوير األخرى

سلة المهمالت

يراستيراد وتصد

26

لدةقياس النفايات اإللكترونية المتو

النفايات اإللكترونية المتولدة◼
المعالجة/كميات النفايات اإللكترونية قبل التجميع◼

.يستثني واردات النفايات اإللكترونية◼

سنة تعتمد النفايات اإللكترونية المتولدة في◼

:معينة في بلد معين على

في (  POM)التي تم طرحها في السوق  EEEكمية ◼

السنوات السابقة

عمر المنتج المقابل◼

يتم التخلص من المعدات الكهربائية واإللكترونية بعد عمر معين 
(متولدة)وتصبح نفايات إلكترونية 
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POM-Stock-Flowنمذجة 
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مؤشرات دولية محددة

(بوصة/كجم)في السوق   EEEوضع ◼

(بوصة/كجم)النفايات اإللكترونية المتولدة ◼

(بوصة/كجم)النفايات اإللكترونية المعاد تدويرها ◼

)%(معدل إعادة تدوير النفايات اإللكترونية ◼

معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان ١-٥-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

)المؤشر الفرعي للنفايات اإللكترونية(المواد المعاد تدويرها 

تم تعريف المؤشر الفرعي للنفايات اإللكترونية على أنه

إجمالي النفايات اإللكترونية المعاد تدويرها =للنفايات اإللكترونية١-٥-١٢الفرعيمؤشر

إجمالي النفايات اإللكترونية المتولدة

28



: قياس النفايات اإللكترونية
استبيان شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة كجزء من إحصاءات النفايات

الذي ]قسم النفايات -بشأن إحصاءات البيئة  UNSD / UN Environmentاستمارة )استمارة ◼

[(  يتضمن متغيرين بشأن النفايات اإللكترونية
https://unstats.un.org/unsd/envstats/Questionnaires/2018/q2018Waste_ar

abic.pdf

إجمالي النفايات اإللكترونية المتولدة◼

إجمالي النفايات اإللكترونية التي تم جمعها رسميا  ◼

أدخل التعاريف الوطنية للنفايات اإللكترونية◼

29

https://unstats.un.org/unsd/envstats/Questionnaires/2018/q2018Waste_arabic.pdf


مجموعة أدوات إحصاءات النفايات اإللكترونية

دليل+ حتى اآلن 1980للمنتجات اإللكترونية التي دخلت السوق  Excelملف ◼

وإحصاءات اإلنتاج المحلي( HSرموز )يستخدم إحصاءات التجارة ◼

دليل+ للمخلفات اإللكترونية المتولدة  Excelملف ◼

األعمار والمنتجات التي تدخل السوق◼

:جاهز لالستخدام◼

معبأ مسبقا  حسب البلد/حسب الطلب◼

إرشادات إحصائية◼

متوفر باللغات التالية الروسية اإلنجليزية واإلسبانية◼

 www.globalewaste.org: صفحة بناء القدرات متاحة عبر◼
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مشروع الدول العربية

نفذتها جامعة األمم المتحدة واالتحاد الدولي لالتصاالت-

المتحدةتعاون وثيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة واإلسكوا التابعة لألمم-

األهداف

بناء خريطة اإلحصائيات وسياسات النفايات اإللكترونية-

بناء القدرات في مجال إحصاءات النفايات اإللكترونية-

كيف

أدوات إحصائية-

2019ورشة عمل تونس ديسمبر -

استبيان-

رصد النفايات اإللكترونية اإلقليمية

2021كانون االول / يُنشر في ديسمبر-

31



2.8 Mt in 2020

(ساكن/ كجم )توليد النفايات اإللكترونية في المنطقة العربية 
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+

شكراً 
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