
 ادارة المخلفات االلكترونية في العالم

 فلسطين –دراسة حالة شمال الضفة الغربية 

 دكتورة كفاية ابوالهدى

 فلسطين -نابلس 

ٌعد التلوث بالنفاٌات اإللكترونٌة احد صور التلوث البٌئً، وهً عبارة عن نواتج استهالن المعدات 

لنمالة، وأجهزة امٌرات الفٌدٌو، وأجهزة الهواتف اواألجهزة التً تعمل إلكترونٌا، والتً تضم:)الحاسبات،وك

ولد  .وغٌرها من األجهزة اإللكترونٌة المستهلكة او التالفة(التلفاز،وأجهزة التصوٌر اإلشعاعً،وألعاب الفٌدٌو،

ازدادت هذه المخلفات فً االونة االخٌرة وبشكل كبٌر وأصبحت تشكل خطراً على االنسان والبٌئة حٌث تحتوي 

فً تكوٌنها  الرصاصهزة على لوحات إلكترونٌة ، أو أنبوب من األشعة الكاثودٌة ، والتً ٌدخل هذه االج

وبمستوٌات مختلفة تؤدي بالنتٌجة إلى زٌادة بالخواص السمٌة فضال عن أن النفاٌات اإللكترونٌة تحتوي على 

ر والصودٌوم وثنائً الفٌنٌل كالزئبك والمصدٌ ( مادة سامة1000ٌصل عددها الى ) العدٌد من المعادن الثمٌلة

وتظل بالتربة ل  ، والتً تسبب ضرراً بٌئٌا كبٌراً ، وغٌرها من المواد السامة ، البارٌوم، الرصاصمتعدد البروم

( وحدة تحتوي على المواد السامة 04وعلى سبٌل المثال ٌوجد فً الهاتف النمال الواحد اكثر من ). عاما 25

( متر مكعب من المٌاه 044كادمٌوم.  تلوث بطارٌة الهاتف النمال الواحد أكثر من) مثل البرٌلٌوم، واللٌثٌوم، وال

 العذبة

 مشكلة الدراسة

آالف االطنان من النفاٌات الخطرة تتكدس فً المنازل الفلسطٌنٌة والتً تحوي مواد كٌماوٌة خطرة تنتج من  -1

ة والمصابٌح الموفرة للطالة وغٌرها، والتً ال استعمال االجهزة االلكترونٌة والكهربائٌة والبطارٌات المستعمل

تلمى اهتمام او معالجة مناسبة، وغالبا ٌتم التخلص منها فً االرصفة وجوانب الطرٌك او فً مكبات النفاٌات 

مع سائر النفاٌات الصلبة دون معالجة خاصة انها تحوي على العدٌد من العناصر السامة مثل الرصاص 

 ها. والزئبك والكادمٌوم وغٌر

عدم وجود احصائٌات أو بٌانات لتمدٌر كمٌة هذه المخلفات الناتجة عن استخدام المجتمع الفلسطٌنً هذه  -2

 االجهزة االلكترونٌة. 

 نمص -3

الوعً بٌن افراد المجتمع الفلسطٌنً حول مشكلة النفاٌات االلكترونٌة وكٌفٌة التعامل مع هذا النوع من النفاٌات  

 دون الحاق الضرر بصحة المواطن والبٌئة المحٌطة به، وعدم ادارتها بشكل آمن بٌئٌاً. بشكل آمن مما  ٌحول 

% (سنوٌاً، مما ٌعد ثالثة أضعاف ارتفاع 5-3لوحظ أن معدل ارتفاع نسبة النفاٌات االلكترونٌة  تتراوح بٌن )
ً ما نسبت %( من إجمالً النفاٌات 5ة )نسبة النفاٌات  الصلبة البلدٌة األخرى. وتشكل نسبة هذه النفاٌات حالٌا

ً من  25إلى  20الصلبة على الصعٌد العالمً. ومن المتولع ان تخلف المجتمعات ما ٌتراوح بٌن  طن سنوٌا
، وهذا ما ٌدعو الى االهتمام الى تملٌص حجم هذه النفاٌات لضمان الحماٌة المستدامة للبٌئة  النفاٌات االلكترونٌة

النفاٌات والمخلفات اإللكترونٌة هً األسرع نمواً بشكل مخٌف كل عام ، وٌرجع  تعتبر معدالت  انتاج الطبٌعٌة،
 هذا النمو الكبٌر فً هذا النوع من النفاٌات إلى عدة أسباب من أهمها:

 حبنا إللتناء كل ما هو جدٌد وحدٌث فً عالم التكنولوجٌا، الن هذه األجهزة تتعرض لتطور سرٌع. -1
 جهزة اإللكترونٌة عن كٌفٌة ترشٌد االستهالن وكٌفٌة التعامل معها والتخلص منها.عدم وعٌنا كمستهلكٌن لأل -2
رخص أسعار تلن المنتجات جعلت المستهلكٌن أمام والع مفاده أن استبدال هذه األجهزة بات افضل خٌار  -3

جودتها مادي من تصلٌحها، وفً الممابل فان انخفاض أسعار تلن األجهزة ٌعنً بالضرورة انخفاض مستوى 
 وبالتالً لُصر مدة صالحٌتها.



 لكترونٌةما هً النفاٌات اإل

 



ة بأنه مخلفات األجهزة اإللكترونٌة المختلفة كالحواسٌب، والسٌدٌهات، الهواتف تعّرف المخلفات االلكترونٌ

جهزة الطبٌة، اال ،األجهـزة المكتبٌة المحمولة، أفران المٌكروٌف، أجهزة الطرد المركـزي النووي، التلفزٌونات،

وغٌرها من األجهزة التً ٌتم تفكٌكها وبٌع مخلفاتها أو نملها من اجهزة االضاءة، وأجهزة تكنولوجٌا المعلومات، 

 مكان إلى آخر لدفنها أو حرلها، أو البحث عن المطـع اإللكترونٌـة والمعـادن الثمٌنة التً تحتوٌها. 

وااللكترونٌة غٌر المستعملة )الزائدة عن الحاجة( أو المهملة تعبٌراً ٌبحث فً وصف األجهزة الكهربائٌة  وهً

أو التً ما ظهر منها ما هو أكثر تطوراً  أو المعطوبة أو التً انتهً عمرها االفتراضً )أي ُعمر استخدامها(،

وهً كل ما ٌتخلف من إنتاج واستخدام لهذه األدوات ان اصابها تلف  أو كسر أو حدوث عطل وحداثة، 

 وعرفت بأنها األجزاء التالفة من األجهزة. أو بعض أجزائها. وهً شكل من اشكال التلوث. لألجهزة 

 مصادر النفايات االلكترونية:

لوحة المفاتٌح، الماسح مثل: شاشات الكمبٌوتر، الكامٌرا،وملحماتها من المعدات  Computers الحواسٌب  -1

 وغٌرها. CDوالسدٌهات ، الضوئً، واآلت الطباعة، االلراص الصلبة

  المعدات الطبٌة االلكترونٌة. -2

 أجهزة اإلتصاالت السلكٌة واالسلكٌة، أجهزة الهاتف النمال، أجهزة االستدعاء الالسلكٌة. -3

،  Stereosاألجهزة المنزلٌة كالمٌكروٌف، الثالجة، التلفزٌون، المكواة، التلفون المحمول، أجهزة التسجٌل -4

 مكٌفات الهواء، وغٌرها.

البطارٌات بانواعها ) بطارٌات الموباٌالت ، بطارٌات اجهزة الحواسٌب النمالة ) البتوب(، البطارٌات  -5

 الجافة.

 ،  جهاز الفٌدٌو، مشغَل األلراص.MP3معدات الصوت والنظام الصوتً المَجسم: مشغَل ال-6

لالسلكٌة كالفاكس ، الفاكس، وأجهزة االتصال السلكٌة وا Fax and Copiersاآلت الطباعة والنسخ -7

 والتلٌفون وغٌرها.

 ملحمات األجهزة الكهربائٌة كالبطارٌات واآلت الشحن والمحوالت وأسالن الكهرباء. -8

 األلعاب االلكترونٌة  لألطفال مثل بالي ستٌشن ، واالتاري. -9

درها األجهزة % من المخلفات التً تم تجمٌعها مص77تعتبر  المنازل من أهم مصادر المخلفات االلكترونٌة 

 -تتوزع على النحو التالً: الكهربائٌة المنزلٌة وهً

 % أجهزة مرئٌة وسمعٌة 12

 % حاسبات 7

 % أجهزة منزلٌة صغٌرة4

على حد لول ستٌفان رٌجنسً مدٌر عام منطمة الشرق األوسط فً احدى شركات تمنٌة المعلومات فإن المخلفات 

 مالً المخلفات الصلبة فً البلدٌات.% من اج5االلكترونٌة تشكل حالٌاً ما نسبته 

عن المخلفات المنزلٌة العادٌة متولعاً أن تتضاعف الكمٌة خالل األعوام  تزٌد ثالث مرات هذه المخلفات 

 .الممبلة



 .العمر االفتراضي النتهاء استخدام بعض األجهزة االلكترونية والكهربائيةالجدول )( 

 عمر االستخدام نوع الجهاز

 سنة 15 -13 رية ) أجهزة التلفزيون(األجهزة الصو

 سنة 15 -13 األجهزة الصوتية ) مشغل األلراص المحمول(

 سنة 4 – 2 األجهزة المعلوماتية ) الهواتف الالسلكية(

 سنة 5 - 3 طابعات الحاسبات

 سنة 3 – 2 الهواتف، ماكينة الرد اآللي) المجيب اآللي(

 سمة 5 – 2 الحاسوب أجهزة الفاكس، الحاسبات الشخصية، شاشات

 

 العمر االفتراضي للهواتف الذكية لبعض البلدان في العالمالجدول )( 

ً ا وٌتنالص العمر االفتراضً لعمر الحواسٌب خمس سنوات، ن ألصى عمر للحاسوب الشخصً تمرٌبا

ً إلى عامٌن، وهذا ٌؤدي إلى ارتفاع أعداد الحواسٌب المدٌمة والتً تصنف ضمن ال نفاٌات الشخصٌة عاما

مصدرها من ملٌون جهاز. مالٌٌن األطنان من النفاٌات اإللكترونٌة  500االلكترونٌة، وٌمدر سنوٌا كمٌتها ب 

) لالستعمال، وٌصدر جزء كبٌر منها انتهى عمرها االفتراضً  والتً لم تعد صالحة الحواسٌب المتمادمة أو 

 % (إلى البلدان النامٌة (. 80 - 50

لنفاٌات االلكترونٌة وتحدٌداً الحواسٌب لها خطورة عالٌة على البٌئة المحٌطة،  وتتخلص أن ا BANأشارت منظمة

 ملٌون حاسوب  سنوٌاً انتهى عمره االفتراضً. ٌحتوي الحاسوب الواحد عل 50الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة سنوٌاً 

وتزن االدوات البالستٌكٌة بك، ملغرام من الزرنٌخ ، الكروم ،الكوبالت، الزئ (50و)غم من الرصاص، ك (1,725)

متعدد كلورٌد الفنٌل. وتطرح مصانع االلكترونٌات  PVCتحتوي على مركب كماالتً تحتوي على عنصر الكروم و

ً على أجهزة االنسان. 250من الرصاص سنوٌاً) غرام  40وٌحتوي كل حاسوب مكتبً على (ألف طن تؤثر سلبا

 تٌن . المعادن الثمٌنة مثل الذهب والفضة والبال

 

 

 

 



 كمية النفايات االلكترونية في العالم

ملٌون طن متري سنوٌاً، أي ما ٌعادل حوالً  بحجم  44.7تمدر كمٌة النفاٌات االلكترونٌة فً العالم الى     

، ومن 2014كٌلوغرام لعام  5.8كٌلوغرام لكل نسمة، ممارنة بممدر  6.1كل سنة. أي ما ٌعادل  برج اٌفل

كٌلوغرام لكل نسمة بحلول  6.8ملٌون طن متري أي  52.2كمٌة النفاٌات االلكترونٌة الى  المتولع ان تزداد

 .2021عام 

 2017 كمية النفايات اإللكترونية في بعض دول العالم للعام

 الدولة
عدد السكان 

 باأللف

المخلفات 

االلكترونٌة المتولدة 

 2016فً عام 

 )كغم/ نسمة(

المخلفات 

االلكترونٌة 

 ًالمتولدة ف

2016 

 )كٌلو طن(

اللوائح الوطنٌة 

النافذة فً ٌناٌر 

2017 

 ال 252 6.2 40.762 الجزائر

 ال 29 11.3 2.574 لطر

 نعم 139.2 16.9 126.804 الٌابان

الوالٌات المتحدة 

 االمرٌكٌة

 نعم 295.6 19.4 323.978

 نعم 724 20.0 36.209 كندا

 نعم 632.1 24.9 65.572 برٌطانٌا

 نعم 211.7 5.2 8.9841.37 الصٌن

 ال 63 5.6 11.224 تونس

 نعم 184 22.2 8.325 سوٌسرا

 ال 51 1.3 39.599 السودان

 نعم 930 20.1 46.356 اسبابنٌا

 نعم 150 28.5 5.263 النروٌج

 ال 51 11.1 4.587 لبنان

 ال 221 6.1 36.067 العراق

 ال 497 5.5 91.047 مصر

 ال 43 5.6 7.748 االردن

 نعم 241 21.2 11.332 كابلجٌ

 ال 1.3 39.599 39.599 السودان

 

 



 

 

من أصل هذه الكمٌة ، على أنها ُجمعت وأعٌد تدوٌرها المخلفات االلكترونٌة المتولدة موثّمة هذه منفمط %  20

رتفع ملٌون طن فً أكوام الممامة  فً البلدان ذات الدخل الم 1.7ملٌون طن، ٌُطرح ما ٌمرب من  44.7البالغة 

مالٌٌن طن من المخلفات  8.9، ومن المرجح أنها تُحرق أو تُدفن فً األرض، وٌتم على صعٌد العالم توثٌك 

 .% من مجموع المخلفات اإللكترونٌة20اإللكترونٌة على أنها ُجمعت واعٌد تدوٌرها، أي ممابل 

 

 



تنتج عن األجهزة الكهربائٌة  ال ٌوجد فً فلسطٌن إحصائٌات متوفرة عن كمٌة النفاٌات االلكترونٌة التً

أو االلكترونٌة، ولكن باإلمكان وضع تصور لكمٌة النفاٌات الناتجة وذلن من خالل معرفة العمر 

 .االفتراضً لألجهزة ومدة انتهائها وتلفها

 

ونسثح االسر انتي تمتهك انهىاتف  انتىزيغ اننسثي نألسَر حسة  تىفر جهاز انحاسىب وأػذاد انحىاسية نذيها 

 .في فلسطين 2015 حسة  انمحافظح  ونىع انتجمغ نؼاو ننقانح ا

 انمنطقح/انمحافظح
نسثح االسر انتي 

 تمتهك حاسىب %  

ػذد 

 انحىاسية

 انشخصيح

نسثح االسر انتي تمتهك 

هاتف نقال واحذ ػهى 

 االقم % 

 ػذد انهىاتف اننقانح

 =53:6;; >83> =3:6:;: 836; فهسطين

 7=99638 :3>> :;<53=8 <3;; انضفح انغرتيح

 :9=9:3 935> :<37>8 537; جنين

 7;35< <53> 9<;3> 537; طىتاس

 =365>7 938> <>38;7 738> طىنكرو

 >9=3<: >3=> ;83:8: 539> ناتهس

 35:8;6 =73> 693778 :93; قهقيهيح

 <66368 <3=> :399< <3;; سهفيت

 3:78:: 539= 5;=3<9 737> راو هللا وانثيرج

 3889< 536< 9<<3: 37=9 رواألغىااريحا 

 7=37;; <3=> ;=38=: :3<; انقذس

 :;8938 535= ><=3<7 ;3<; تيت نحى

 :365>= >3;> 6>38<= 935; انخهيم

 



 طرق التخلص من النفايات االلكترونية

 

 ٌؤخر ان اذ حال هذا ٌشكل وال .المنازل البٌة فً المدٌمة االلكترونٌات تخزن االحٌان، اغلب فً :التخزٌن -1

  .بفعالٌة استخدامها اعادة فرص من تملٌل الى ٌؤدي كما نهائً بشكل منه التخلص عادة فٌه ٌتم الذي الٌوم

 االمر بها ٌنتهً ان دائما المرجح من المنزلٌة النفاٌات مع االلكترونٌة تختلط عندما :الحرق النفاٌات، طمر -2

  .البٌئة فً تلوثا تحدث فانها نالحالتٌ كلتا وفً .محارلها فً او النفاٌات مطامر فً

 العادة النامٌة البلدان الى المدٌمة والهواتف الحواسٌب من الكثٌر تصدٌر ٌتم :والتصدٌر االستخدام اعادة -3

 الى ٌؤدي مما الخردة ساحات فً سلٌمة غٌر بطرٌمة منها االكبر الجزء تدوٌر ٌتم .تدوٌرها اعادة او استخدامها

 .سعوا نطاق على تلوث حدوث



 2016طرق جمع النفايات االلكترونية في العالم  لعام 

 

 خطورة النفايات االلكترونية

المخاطر البٌئٌة والصحٌة لهذه النفاٌات عالٌة جدا وتمثل مصدر للك متزاٌد على أكثر من صعٌد، على  -1

دل زٌادة ممارنة ببالً % من مجموع النفاٌات عالمٌاً، كما تشهد أعلى مع(5)تتجاوز  الرغم من ان نسبتها لم 

% سنوٌا، وٌرافمها  تطور تمنً سرٌع كما هو الحال بالنسبة لشاشات التلفزٌون  5و 3النفاٌات التً تتراوح بٌن 

 .الهواتف الذكٌةوالحواسٌب و

والبالستن والمواد الكٌماوٌة السامة التً تتكون منها األجهزة االلكترونٌة كلوحات الدوائر  تراكم المعادن -2

 وأنابٌب الزجاج واألسالن.

% من المعادن الثمٌلة بما فٌها الزئبك، الكادمٌوم، والمصدٌر التً توجد فً مكبات النفاٌات 70ان أكثر من -3

المكونات االلكترونٌة السامة األخرى تعمل على تلوٌث المٌاه تأتً من النفاٌات االلكترونٌة، هذه المعادن و

 الجوفٌة.

اكبر مشكلة نفاٌات متعاظمة فً العالم وال تكمن مشكلتها وخطورتها فً كمٌتها نفاٌات الهواتف النمالة تعد  -4 

لبروم الذي ٌعد فحسب بل فً مكوناتها السامة المتمثلة فً عناصر البرٌلٌوم، الزئبك، الكادمٌوم فضال عن غاز ا

 تهدٌد الصحة وللبٌئة، وكذلن أثره السلبً على النمو العملً لألطفال.

الهواتف النمالة )الجوال( تطلك كمٌات كبٌرة الرصاص، وهذا جعلها من أخطر مخلفات البٌئٌة التً تندرج -5 

 تحت أنظمة وكالة حماٌة البٌئة الفٌدرالٌة. 

http://www.aljazeera.net/news/pages/cb3a48bf-9e22-47e7-945a-26e8cc8809bf


ة الموجودة فً حاسوب شخصً واحد ، تحتوي شاشة الحاسوب الواحدة الحواسٌب اما بالنسبة للمواد السام -6

( كغم/شاشة من الرصاص،كما تزن المواد البالستٌكٌة 2( كغم من الرصاص وشاشة التلفزٌون بمعدل)3على )

 PVC% من هذه المواد تحتوي على 26(كغم للشاشة الواحدة ، و6.3) Crوالتً تحتوي على عنصر الكروم 

  .لفنٌلمتعدد كلورٌد ا

5-  ً وٌتنالص العمر االفتراضً لعمر الحواسٌب خمس سنوات، أن ألصى عمر للحاسوب الشخصً تمرٌبا

ً إلى عامٌن، وهذا ٌؤدي إلى ارتفاع أعداد الحواسٌب المدٌمة والتً تصنف ضمن النفاٌات  الشخصٌة عاما

النفاٌات اإللكترونٌة مصدرها من ملٌون جهاز. مالٌٌن األطنان من  500االلكترونٌة، وٌمدر سنوٌا كمٌتها ب 

الحواسٌب المتمادمة أو انتهى عمرها االفتراضً  والتً لم تعد صالحة لالستعمال، وٌصدر جزء كبٌر منها  ) 

 امٌة.% (إلى البلدان الن 80 - 50

 

وتتخلص   أن النفاٌات االلكترونٌة وتحدٌداً الحواسٌب لها خطورة عالٌة على البٌئة المحٌطة، BANأشارت منظمة -

ً انتهى عمره االفتراضً. ٌحتوي الحاسوب الرصاص،  50الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة سنوٌاً  ملٌون حاسوب  سنوٌا

تحتوي والبالستٌكٌة والتً تحتوي على عنصر الكروم  الموادملغرام من الزرنٌخ ، الكروم ،الكوبالت، الزئبك،  (50و)

(ألف طن تؤثر سلباً 250مصانع االلكترونٌات من الرصاص سنوٌاً)متعدد كلورٌد الفنٌل(. وتطرح  PVCعلى مركب

 غرام المعادن الثمٌنة مثل الذهب والفضة والبالتٌن .  40وٌحتوي كل حاسوب مكتبً على على أجهزة االنسان. 

 

2014المحافظات الفلسطينية لعام  في ممارنة بين كمية المواد السامة الناتجة عن الحواسيب الشخصية   

Pbالرصاص  مةالمنط   /

 طن

المواد البالستيكية /  

 طن

% من المواد البالستيكية 26 PVC  

 بولفينيل كلوريد / طن

 1188 4568 2184.2 شمال الضفة الغربية

 983 3779 1799.4 وسط الضفة الغربية

 957.1 36811188 1753.0 جنوب الضفة الغربية



 لمخاطر الصحية للنفايات االلكترونية ا
 
 .فً وظٌفة الغدة الدرلٌةتغٌر  -
 .غٌرات فً المزاج والسلونت -
 .انخفاض وظائف الرئة -
 .، والوالدات المبكرة(stillbirths) "زٌادة فً حاالت اإلجهاض واإلمالص "والدة طفل مٌت-
 .وتدنً الطول عند الوالدة الوزن زٌادة خطر انخفاض -
األشخاص الذٌن ٌعٌشون فً مدن إعادة تدوٌر النفاٌات اإللكترونٌة أو ٌعملون فً إعادة تدوٌر  -

 .الحمض النووي فيالمخلفات اإللكترونٌة كان لدٌهم أدلة على حدوث تلف أكبر 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/bf3a827e-7a31-45aa-9891-c495a4ace0df
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/bf3a827e-7a31-45aa-9891-c495a4ace0df
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/ce5dc2d2-fbf9-4012-a4ec-52cbedf18fc3
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/ce5dc2d2-fbf9-4012-a4ec-52cbedf18fc3


 



 مخاطر حرق النفايات االلكترونية  

توائها على نسبة ٌعتبر أسلوب التخلص من االجهزة اإللكترونٌة بطرٌمة الحرق من أسوء االسالٌب المتبعة الح -

مواد وغازات تمثل خطورة على الصحة والبٌئة كالزئبك  تطلكعالٌة جدا من العناصر  الشدٌدة السمٌة، حٌث 

 والكادمٌوم والرصاص وتلحك هذه المواد أضرارا كبٌرة بالجهاز العصبى والتنفسى.

وربما الحٌاة. ولد أثبتت تحدث انبعاثات خطرة لغاز الدٌوكسٌن عند إحراق األجهزة، مما ٌهدد الصحة  -

دراسات عالمٌة أن اآلثار السلبٌة البٌئٌة والصحٌة التً تخلفها الصناعات اإللكترونٌة تزٌد من نسبة اإلجهاض 

 عند النساء ثالث مرات وتزٌد حاالت اإلصابة بالسرطان.

اس الثنائٌة مما ٌؤدي إلى حرق النفاٌات الشدٌدة السمٌة ٌنتج غاز ثنائً أكسٌد الكربون وأكاسٌد الحدٌد والنح -

تلوث الهواء وعند تعرض هذه الغازات إلى الرطوبة واألمطار تتكون األمطار الحمضٌة مما ٌؤدي إلى تلوث 

 المٌاه والتربة.

 

 تلوث المياه السطحية والجوفية

ن الثمٌلة % من المعاد70فً دراسة امرٌكٌة أعلن احد االساتذه فً جامعة دٌنفر االمرٌكٌة أن أكثر من       

خاصة الرصاص والمصدٌر والزئبك والكادمٌوم التً تتجمع فً مكبات النفاٌات مصدرها األجهزة االلكترونٌة 

تسبب فً تلوث المٌاه الجوفٌة ، وعندما تتحلل العناصر الثمٌلة والمواد السامة الموجودة فً النفاٌات االلكترونٌة 

( متر مكعب من المٌاه 600الهاتف النمال الواحد أكثر من)  فً التربة  تصل الى باطن األرض. وتلوث بطارٌة

 .العذبة 

 2014/ لعام 3كمية المياه الملوثة بالكادميوم / م عدد الهواتف النمالة المناطك الفلسطينية 

 396.310.800 660.518 فلسطٌن

 264.829.200 441.382 الضفة الغربٌة
 27.507.000 45.845 جنٌن

 5.437.200 9.062 طوباس

 16.264.800 27.108 طولكرم

 35.908.200 59.847 نابلس

 9.631.800 16.053 للمٌلٌة

 6.683.400 11.139 سلفٌت

 33.313.800 55.523 رام هللا والبٌرة

 5.600.400 9.334 ارٌحا واألغوار

 39.769.200 66.282 المدس

 20.619.000 34.365 بٌت لحم

 52.263.000 87.105 الخلٌل

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 تدوير النفايات االلكترونية

طناً من الذهب، وما ٌزٌد من  320ٌتطلب اإلنتاج السنوي للبضائع اإللكترونٌة فً العالم استخدام ما ٌمارب  -

% فمط من هذا الرلم عن طرٌك 10ملٌار دوالر، وتم استعادة  21طن من الفضة، وتتجاوز لٌمته  7.500

 التدوٌر.

لدرت كمٌة الذهب المستخرج من النفاٌات اإللكترونٌة والكهربائٌة لعام بحٌث  لمتحدة لألمم ا بٌنت دراسة  -

 . % من كمٌة الذهب المنتج كل عام80( طن من الذهب، أي ما ٌعادل 320) 2011

أن تدوٌر الهواتف النمالة  انه ٌمكن استخالص العدٌد من المعادن الثمٌنة، كما بٌنت  بٌنت احدى الدراسات -

( كغم من 380( طنا من النحاس و)17ٌمكن استخراج نحو) (تدوير مليون هاتف نمال )جوالان  الدراسة

 ( كغم من البالدٌوم . 16( كغم من الذهب، و)37الفضة، و)

كٌلوغراماً من  380  استخراج . ٌمكن ألف جهاز حاسب آلي 150ادة تدوٌر إع أن  أشارت دراسة حدٌثة -

 .كٌلوغراماً من البالدٌوم 16ب، وهكٌلوغراماً من الذ 37الفضة، و

% ، ومن  3أستهالن تصنٌع التلٌفونات المحمولة والحواسٌب الشخصٌة من احتٌاطً الذهب والفضة حوالً  -

 . % فً جمٌع انحاء العالم15% ، ومن الكوبلت حوالً 13البالدٌوم حوالً 

المواد البالستٌكٌة شهرٌا فً العالم  ( طن من1ٌمكن استخالص ما ٌمرب ) CDبالنسبة لأللراص المدمجة أما  -

( ملٌار لرص، وتنتج ملٌار لرص سنوٌاً، 5.5من خالل تدوٌرها، وتعتبر تاٌوان اكبر منتج لها فً العالم )

ٌتحول فً نهاٌة المطاف الى موالع الدفن وتستهلن  محلٌا ملٌار لرص ، وتصدر جزء كبٌر منها والبالً 

الرغم من احتوائها على مواد متنوعة وخطرة مثل االلمٌنوم، الفضة،البالستٌن للنفاٌات أو االفران لحرلها على 

 التٌتانٌون، والتً ٌمكن ان ٌتولد منها مواد سامة وخطرة.

      

من المواد المابلة للتدوٌر استخالص الزجاج والرصاص من التلفزٌون، ومن المصابٌح الفلورسنتٌة الموفرة  -

وم، الزجاج، الزئبك، وٌمكن تدوٌر البطارٌات  التً ٌعاد شحنها واستخالص للطالة ٌمكن استخالص األلمنٌ

الكادمٌوم والنٌكل والحدٌد منها، أما شاشات الحاسوب ٌمكن استعمال الزجاج والذهب والرصاص، ومن جهاز 

غم من الحاسوب ٌمكن استعمال الزئبك والفوالذ والبالستٌن والذهب. وال زالت وسٌاسة التدوٌر ضعٌفة على الر

ً وٌتم التدوٌر فمط 50الكمٌات الكبٌرة الناتجة. وتبلغ كمٌة النفاٌات االلكترونٌة فً العالم ) ( ملٌون طن سنوٌا

 (% من هذه الكمٌة، والبالً ٌتم التخلص منها فً مكبات النفاٌات واألفران بالحرق.15 - 10)

 

 لنوع من النفاٌات، واالستفادة منها التصادٌاً أهم المواد ذات الفائدة وطرق  االستفادة منها عند تدوٌر هذا ا

 استخداماتها اٌن تجدها    مواد ذات فائدة

 المغناطٌسٌة -التوصٌلة  البطارٌات، لوحة المفاتٌح، الشاشات النحاس -الحدٌد –األلمنٌوم  –الفضة 

 العوازل الكابالت البالستٌن

البطارٌات ولوحات  شاشات الزئبك والنزنن

 المفاتٌح

 توصٌل المعادن شاشات رصاص والذهبال

 

 



 الصٌن من اكثر الدول التً تعمل على تدوٌر النفاٌات االلكترونٌة

طن من النفاٌات  لكترونٌة على هذا الكوكب. ملٌونمدٌنة فً الصٌن من اكبر مدن النفاٌات االٌوجد       
ن وكورٌا الجنوبٌة. منذ عام شمالٌة والٌاباكل عام ، معظمهم من أمرٌكا ال هذه المدٌنة وااللكترونٌات تشحن الى 

 ال االلكترونٌات )المعالجات(. هم، ولد جذبت المدٌنة الكثٌر من الفالحٌن على العمل فً مجال 1995
دوالر لستة عشر ساعة من العمل ٌومٌا لجمع لٌمة المعادن والتً ٌمكن  1،50ٌحصلون إال على حوالً 

 .استخدامها فً أجزاء من كسر األجهزة
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


