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  (e-Waste) االلكترونٌة النفاٌات ُتشكل

 وتوسعا   نموا   االسرع البٌئً التلوث من نوع
 .العالم فً

 الخفً الخطر) اسم الٌوم االلكترونٌة النفاٌات ىعل وٌطلق
–The Hidden Danger ). 

 المتحدة لألمم التابع البٌئة برنامج ٌقدر حٌث
(UNEP) نسبة هً )%8( عن ٌربو ما أن 

 .سنوٌا   العالم فً االلكترونٌة النفاٌات نمو









 حٌاتنا من جزء اصبحت الحدٌثة االلكترونٌة االجهزة ان

  الذكٌة الهواتف و المحمولة الهواتف كأجهزة الٌومٌة،

 المحمولة الحواسٌب ،(سنوٌا   قطعة بلٌون منها ٌنتج)

 300 منها ٌنتج) العرض وشاشات التلفزٌونات والمكتبٌة،

  منها ٌنتج) والغساالت الثالجات ،(سنوٌا   قطعة ملٌون
   ...الكثٌر وغٌرها (سنوٌا   قطعة ملٌون 500

 لتلك المستهلك استخدام جراء تتكون التً النواتج ان

   .االلكترونٌة بالنفاٌات تسمى االلكترونٌة األجهزة



 والتً (الممتدة المسؤولٌة) مفهوم المتقدمة الدول تتبنى

 امتداد الى تشٌر والتً الجمٌع، تطبٌقها فً الجمٌع ٌشترك
 .االنتاج عملٌة مابعد الى الجمٌع مسؤولٌة

 المالٌة المسؤولٌة المنتجٌن تحمٌل االوربً االتحاد

 .استخدامها عمره انتهاء بعد لمنتجاتهم والفٌزٌائٌة



 البلدٌات وتحمٌل النفاٌات، تجمٌع مراكز تبنً كندا

 هذه الى النفاٌات اٌصال مسؤولٌة والمستهلكٌن

 جهات الى النفاٌات نقل المنتجٌن وتحمل المراكز،

 المعالجة

تعٌد شراء اجهزتها القدٌمة من االمرٌكٌة  IBMشركة 

 .للجهاز الواحد$  29.99المستهلكٌن مقابل 

























 تشجٌع الى تهدف تشرٌعات اٌضا   المتقدمة الدول تتبنى

 : االلكترونٌة النفاٌات تدوٌر اعادة عملٌة

 اعادة عملٌة وتشجٌع الكترونٌة مخلفات تولد من الحد -

 هذه كمٌة لتخفٌض واالسترجاع والتدوٌر االستخدام

 .المخلفات

 االجهزة تصنٌع فً الخطرة المواد   استخدام حظر -

  .االلكترونٌة

قرار االتحاد االوربً 

 96/ 2002ذي الرقم 

 2003/ 2فً كانون 

قرار االتحاد االوربً 

 95/ 2002ذي الرقم 

 2003/ 2فً كانون 



 النفاٌات لمعالجة برامج كذلك المتقدمة الدول تتبنى

 :التالٌة االجراءات خالل من منها والتخلص االلكترونٌة

 تخفٌف الخطورة
 (ترشٌد استخدام المواد غٌر القابلة للتدوٌر/ طرةاستخدام المواد غٌر الخ)

 اعادة االستخدام
 (التبرع/ البٌع/ اسرجاع بعض االجزاء الصالحة)

 التدوٌر واسترجاع المواد
 (االسترجاع/ الفصل/ التفكٌك)

 التخلص النهائً
 (الحرق/ الدفن )



 باألجهزة االغراق ظاهرة من تعانً المحلٌة السوق ان
 ...المستعملة أو الصنع ردٌئة االلكترونٌة

 فانها الردٌئة المناشئ ذات المنتجات هذه تزاٌد ومع

  العمل عمر وتقلٌل المبكر الستهالكا الى تتعرض

 .االفتراضً

 كثٌرة أنواعا ٌجعل بحٌث التقنً التقدم سرعة عن فضال  

 نفاٌات إلى تحول وبالتالً بسرعة تتقادم األجهزة من
  .كبٌرة وبكمٌات مبكر بوقت الكترونٌة





 قلٌلً العراقً والمواطن العمل ومؤسسات المجتمع ان

 عملٌة فان االلكترونٌة النفاٌات هذه مع التعامل فً الخبرة

 على كبٌرا   خطرا   تشكل مما صعبة تكون منها التخلص
 .البلد عموم فً والبٌئة الصحه



 جمع ورفع النفاٌات  1989لسنة ( 3)تعلٌمات رقم 

 وال تشمل االجهزة المستهلكة لكن 

 قانون تنظٌم مناطق تجمٌع االنقاض 

 1986لسنة ( 67)رقم 
وتنقل من قبل اصحابها ترفع ٌتضمن بأن و ،تشمل االجهزة المستهلكةٌطبق على 

تقل عن عشرة اٌام وبعكسه ترفع وتنقل من المؤقت خالل مدة ال اماكن التجمٌع الى 

قبل امانة العاصمة او البلدٌة المختصة وتتحمل الجهة المسؤولة عنها ثالثة امثال 

 والنقلتكالٌف الرفع 



  حدٌثة طرٌقة اي وجود عدم)

 النفاٌات لتدوٌر حالٌا   العراق فً

 ماموجود وان صحٌا   طمرها او

 (للنفاٌات مكبات عن عبارة هو

 للمواصفات مطابقة غٌر)و

 (والبٌئٌة الصحٌة

 بغداد محافظ السٌد              

 2013/ 4/ 10قبل  



 مشروع اول 2013 /4 /10 فً أفتتحت بغداد محافظة

 بناحٌة ٌومٌا   طن 200 بواقع النفاٌات وتدوٌر لفرز

   .الٌوسفٌة
  

 ستتحول التً والعضوٌة المعدنٌة والمواد البالستٌكٌة المواد فرز ٌتم حٌث

 فً االخرى المواد ودفن تحلل مع مستقبال   منها االستفادة ٌمكن أسمدة إلى

 .النفاٌات هذه كل من نهائٌا   والتخلص بالمعمل جاهز مطمر

 نفاٌات عامة



 فً النفاٌات كابسات تسٌٌر مشروع على تعمل بغداد أمانة

 البطاقة نظام بإستعمال بغداد فً سكنٌة محلة (500)

 . المواطنٌن منازل على ستوزع التً المجانٌة

 تخطٌط وا وطنٌة علمٌة برامج العراق فً الٌوم توجد ال

  النفاٌات ومعالجة ادارة) فً تهتم رٌادٌة لمشارٌع
 .(خاص بشكل االلكترونٌة





 (والتوعٌة التثقٌف) 1 التوجة
    

 (واالستعداد التحضٌر)2 التوجة
  

 (االجرائٌة و التشرٌعٌة الخطوات) 3 التوجة



 :(والتوعٌة التثقٌف) 1 التوجة

 ومدى االلكترونٌة النفاٌات مشكلة على الضوء تسلٌط

 على والتعرف معها، التعامل واسالٌب خطورتها،

 التً الخفٌه المشاكل لحل الحدٌثة والتقنٌات االتجاهات

 .العراقً المجتمع تواجه

 :الجامعً االعالم من االستفادة

 العالً التعلٌم وزارة جرٌدة و الجامعٌة الفضائٌة القناة-

 الجامعات تصدرها التً والنشرات والجرائد المجالت-



  :(واالستعداد التحضٌر)2 التوجة

 على واالكادٌمٌة الحكومٌة المؤسسات بٌن التعاون تعزٌز

 .الخبرات وتبادل العلمً والتخطٌط البحث مستوى

 مجال فً العالمٌة التجارب من واالستفادة واستعراض
 .االلكترونٌة النفاٌات ومعالجة ادارة



 :(االجرائٌة و التشرٌعٌة الخطوات) 3 التوجة

 النفاٌات من للحد واالرشادٌة المنظمة اللوائح وضع -

 .ومعالجتها االلكترونٌة

  تشجٌعو االلكترونٌة النفاٌات الستالم مراكز انشاء -

 النفاٌات من التخلص عملٌة لتقنٌن االستبدال عملٌة

 .االلكترونٌة

 فً االلكترونٌة النفاٌات ومعالجة إلدارة خارطة وضع -

 صالحال ،المستعملة األجهزة عادةال) برامج تتضمن العراق
 واسترجاع التدوٌر عادةال المستعملة، األجهزة تأهٌل عادةاو
 .(المنبع من المخلفات خطورة لتخفٌض ،النافعة جزاءاال



 لتبنً واالكادٌمٌة الحكومٌة المؤسسات دعم حشد•
 .االلكترونٌة النفاٌات معالجة برامج

 النفاٌات ومعالجة الدارة وطنٌة برامج تبنً•

 والتعلٌمات واالرشادات القوانٌن ووضع االلكترونٌة،

 منها والحد ومعالجتها االلكترونٌة النفاٌات مع للتعامل
 .تقنٌنها او

 االلكترونٌة االجهزة استٌراد من تحد قوانٌن اصدار•

 االكثر التأثٌر ذات االجهزة والمستعملة الصنع ردٌئة

 .والصحة البٌئة على ضررا



 الحكومٌة المؤسسات قبل من توعوٌة برامج تبنً•

 تجاه العراقً المجتمع لتثقٌف العالقة ذات واالكادٌمٌة

 ومخاطرها االلكترونٌة للنفاٌات االساسٌة المفاهٌم

 تدوٌرها واعادة معالجتها وطرق والصحٌة البٌئٌة
 .انتشارها من والحد وطمرها

 االبتدائٌة المدارس لطلبة توعوٌة حمالت تبنً•

 النفاٌات مخاطر تجاه والجامعٌة والمهنٌة والثانوٌة

 .ومعالجتها منها الوقاٌة وطرق االلكترونٌة



 اكساب الى تهدف التً الدراسٌة المناهج تعزٌز•

 الحاسوب الستخدام فقط لٌس للطلبة الحقٌقٌة المهارة

 االمن للتعامل وانما الحدٌثة االلكترونٌة واالجهزة
 :ماٌلً خالل من معالجتها وكٌفٌة مخلفاتها مع والسلٌم

اختبارات مناهج مفردات تعزٌز IC³ و ICDL  

 .العلٌا الدراسات لطلبة
الدراسة فً الحاسوب مادة مفردات تعزٌز 

 .والمعاهد الجامعات لطلبة االولٌة الجامعٌة



 والمانة البٌئة لوزارة الفعال الدور على الضوء تسلٌط•

 النفاٌات ومعالجة ادارة فً البلدٌة والمجالس بغداد

 معالجة مشارٌع وتطوٌر تبنً امكانٌة وبٌان العامة،
 .الحدٌثة العلمٌة المناهج وفق االلكترونٌة النفاٌات
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