
 في األردن الكهربائيه وااللكترونيهسياسة النفايات 

 مقدمة

رقم وتداوليا  المواد الضارة والخطرة  إدارة لنظاموفقا  الكيربائيو وااللكترونيو تعرف النفايات 
ت فاياالمواد التي ال يمكن التخمص منيا في المواقع المخصصة إللقاء النبأنيا  24/2005

الخطرة وآثارىا الضارة عمى  ياالصحي، بسبب خصائص، أو في شبكات الصرف المنزليو
 منيا والتخمص لمعالجتيا، والتي تتطمب وسائل خاصة  وأشكال الحياة وصحة االنسان البيئة

الفنيو المشكمو بموجب فقا لمجنة و النفايات اإللكترونية و الكيربائية األردن صنف نيائيا . 
د الضاره والخطره والمحظوره والمقيده نفاياتيا تتولي تصنيف المواالتي  24/2005 رقم النظام 

 ، عمى انيا نفايات خطره. 
 

مستيمكو ىي منتجات  الكيربائيو وااللكترونيو  ومكوناتيا وممحقاتيا واجزائيا الفرعيو  المعدات 
وىذه  التخمص منيا. معالجتيا و  صالحية استخداميا وبحاجو الى او تالفو او انتيت 

فالتعامل معيا بعيدا  ، مثل الرصاص والزئبق والكادميوم مكونات سامة تحتوي عمىالمنتجات 
فأن ىناك . وعالوة عمى ذلك، وصجة االنسان البيئة ب يضر عن مفاىيم االداره السميمو بيئيا 

زيادة كمفة المعالجة ، والتموث  مثل يذه النفاياتلطرد ضالنمو الممخاطر اضافيو ناجم عن 
كميات مع زيادة و  .بقاياىا ومخمفاتيالتدوير وسوء التعامل مع الناتج من عممية إعادة ا

وتدىور بيئي واضرار بصحة تيديد  من  يوعميترتب  وما  الكيربائيو وااللكترونيو النفايات 
لمتخفيف من  ينظم ويدير ىذا القطاع  تشريعيطار ا ، تبرز الحاجو الى اىمية وضع االنسان

النفايات اإللكترونية و  لجمع ية ممنيجو وممموسوفي ظل عدم وجود آل ، ىذه المخاطر
 مستيمك ومستخدم األردن و . والمعالجوعادة تدوير ال خبرات فنيو غياب ل و الكيربائية

في  بمدا رائداوىو يسعى الن يكون الكيربائية واإللكترونية  منتجاتال مجموعة واسعة منل
 بائيو وااللكترونيو وتوابعيا. في مجال ادارة وتنظيم قطاع النفايات الكير   المنطقة

 
، وتوعيو الناس, وبناء قدرة وتنمية الكيربائيو وااللكترونيو ارساء بنى تحتيو الدارة  النفايات ان 

، خاصو في ظل ضعف اىتمام  تتضمنيا ىذه السياسوستراتيجيات البشريو  ىي ا موارده
إلعادة تدوير  االردنيو  يةالجيود الوطنالناس والقطاع العام والخاص بالموضوع  وتواضع 



الى اقامة نظام حيث لم تؤدي  عمى مدى السنوات العشرينبشكل عام جميع أنواع النفايات 
جمع النفايات والتخمص منيا، واحدة من  عممية البمديات في األردن تعتبر   جمع متماسك.
يحتمل ان يكون  تسميمو لمقطاع الخاص الذيفأنيا تعتقد بأن ، وبالتالي ليا  الميام اليامة
 حاليا، يتم التخمص تقميل قوتيم السياسية.في  سيسيم ، التدويرعادة ال امنظ ارساءقادرا عمى 

في جميع أنحاء  مكبا لمنفايات 20في   المنزليو  النفايات كافة انواع في األردن من  االن
يتطمب تقميل  ىذا و. ذات الكميات القميمويتم تطبيق الحرق لمنفايات الطبية فقط  البالد.

إلدارة النفايات بشكل  الناس في المناطق الحضريو النفايات التزام الحكومة بزيادة الوعي بين 
ان فصل النفايات الى مكونات تطبيق يمارس جزئيا في مصادر واماكن أكثر مسؤولية. 

في الوقت الحاضر،  (.2005)األجندة الوطنية توليدىا وفي المكبات واماكن التخمص منيا 
يترددون بشكل دوري عمى حاويات الشوارع   نيالحظ ازدياد اعداد النباشين و تجار الخرده الذي

تدىور الوضع  بسبب( الطعام)جميع أنواع المواد باستثناء الزجاج وبقايا بحثا عن مواد ثمينو 
 االقتصادي في األردن.

 
 مبادئ سياسة النفايات اإللكترونية و الكهربائية

 
  :الكيربائيو وااللكترونيودئ التوجييية لسياسة النفايات وفيما يمي المبا

 
دارة ومكافحة التموث .1 مان : تسعى وزارة البيئة لض الحفاظ عمى البيئة وحمايتها وا 

مكافحة التموث من آثار النفايات اإللكترونية و وادارة الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا 
 .الكيربائية

لحاجة لمتخمص من النفايات اإللكترونية و وزارة البيئة باتقر :  التخمص اآلمن .2
والقطاع العام والخاص مواطنييا، ترافق مع احترام ليما بالكيربائية بطريقة آمنة وسميمة 

 .محووأصحاب المص
وواع بموضوع االدارة  مطمعأىمية وجود مجتمع بوزارة البيئة   تقر : التوعية العامة .3

 .ائيةلمنفايات اإللكترونية و الكيرب المستدامو 
 ادارة  ضرورة وضع مبادئ توجييية واضحة بشأنبوزارة البيئة   تقر: إطار السياسة .4

 .الكيربائيو وااللكترونيوالنفايات 



 
 

 الهدف من السياسة
 

 :في تطوير ىذه السياسة، تسعى وزارة البيئة لتحقيق األىداف التالية 
 

أو إلى نظام الصرف  المنزليوالنفايات  الكيربائيو وااللكترونيو فينع تصريف النفايات م .1
 .الصحي

عادة التدوير، و  .2 والتخمص منيا أو  ومعالجالوضع آليات مناسبة لمفرز والجمع وا 
 لممعالجو.تصديرىا خارج البالد 

تقميل توليد النفايات اإللكترونية و الكيربائية لمحد من تأثيرىا عمى البيئة من خالل  .3
ام المواد المعاد تدويرىا ، والتقميل من استخدام مواد أقل سمية في التصنيع واستخد

متقنيات المتاحة وأفضل الممارسات لاستخدام المواد الخام في التصنيع واستخدام أفضل 
عادة  BAT&BEP) ) البيئية وتصنيع واستيراد المواد التي يمكن إعادة استخداميا وا 

 .وثؤدي إلى مكافحة التمت التي اتتدويرىا، مما يؤدي إلى تطبيق اإلجراء
بشأن اإلدارة السميمة لمتعامل مع النفايات  والناس أصحاب المصالح تعريف وتوعيو .4

  .اسس االدارة السميمو بيئياعمى  الكيربائيو وااللكترونيو 
الموارد البشرية في التعامل مع  يستيدف وتمكيني  اساس معرفي  تطوير وتطبيق .5

 . الكيربائيو وااللكترونيوالنفايات 
واسترداد لممصادر  الكيربائيو وااللكترونيو لنفايات لتدوير ا يمو بيئيا اداره سمتطوير  .6

 . المتجدده
المعدات الكيربائية واإللكترونية التي  ومواصفات بشأن معايير ومرجعيو  توجيوتوفير  .7

 .يتم استيرادىا إلى داخل البالد
 

 مجال السياسة
 



 الكيربائيو وااللكترونيو  لمعدات وا األجيزة جميع وتشملتغطي ىذه السياسة األردن كامال 
عن انشطة مستيمكي القطاع العام الناتجة  الكيربائيو وااللكترونيوالنفايات إدارة  عممياتو 

 والخاص والقطاع المنزلي في االردن. 
 

 عناصر السياسة
 
لعناصر التالية: اإلطار القانوني، وبناء القدرات، واإلدارة اوتشتمل عمى تغطي  السياسة ىذه 

، الوعي ونشر المعمومات، وتعبئة 2006عام لقانون البيئة في اطار السميمة بيئيا والتنسيق 
الكيربائيو النفايات عن معمومات و  الكيربائيو وااللكترونيوالنفايات اقتصاد الموارد، و 

 .والتعاون الدوليوااللكترونيو 
 

 اإلطار القانوني
 

ذلك قانون  ويشملعمى القوانين البيئية  لكترونيو الكيربائيو واالترتكز سياسة إدارة النفايات 
استيراد المعدات بصمة الذات  تعميمات النظمو و الاضافو الى ا، 2006حماية البيئة لعام 

 .الكيربائية واإللكترونية والتعامل معيا
 

 بناء القدرات
 

 فيتمرار الجيود من خالل بناء القدرات واس الكيربائيو وااللكترونيو يتم تعزيز أنشطة النفايات 
محدودة،  الكيربائيو وااللكترونيوفي مجال النفايات المتاحو  المياراتان البحث والتطوير. 

لكل  الكيربائيو وااللكترونيو مخاطر النفايات  من حمايواللتحقيق  مسبقضروري شرط  ياولكن
 :من البيئة وصحة اإلنسان. مع ىذا يجب عمى وزارة البيئة ان 

 
 في مجاالت الكيربائيو وااللكترونيو عمى إدارة النفايات  ماذج تدريبيونتسييل تطوير  .1

عادة التدوير والتفكيك، و الالصيانة الفنية، و المساعده الفنيو،   المستدامو  دارةالا تجديد وا 
 .البيئيةو الفوائد الصحية  لتحقيق الكيربائيو وااللكترونيو منفايات ل



تحقق  الكيربائيو وااللكترونيو النفايات  تفي مجاال استثماريو  لفرصتطوير نماذج  .2
والقطاع يارات من خالل شراكة بين وزارة البيئة مشكل وظائف و  عمىفوائد اجتماعية 

 .خرينآالخاص وأصحاب المصالح 
 

 الكيربائيو وااللكترونيومة لمنفايات اإلدارة البيئية السمي
 

دي ذلك الى آثار سمبية عمى البيئة تشير اإلدارة السميمة بيئيا إلعادة التدوير دون أن يؤ 
في مراحل السميمة بيئيا من أجل زيادة الكفاءة  استخدام التكنولوجياكما يجب تشجيع والصحة. 

 الطاقة ، وبالتالي تقميل توليد النفايات. وترشيد استخداموزيادة استرداد المواد  التعامل معيا
جميع أصحاب المصالح  جعلو  نياتالتقالوصول إلى ىذه من ن تتمك انىذه السياسة  عمى

من  فانو يتم الكيربائيو وااللكترونيو لمنفايات  اإلدارة السميمة بيئيالتحقيق و لممساءلة. خاضعين 
 :خالل التدابير التالية

 
 والمرخص الجيات من قبل الكيربائيو وااللكترونيويم لمنفايات التدوير السمان يتم  .1

  .مركزية  محددة نقاط)المؤسسات / الشركات( وفي 
وتقميل انتاج  الكميات المرتجعوالسميمة بيئيا لزيادة  اضمان استخدام التكنولوجي .2

 .النفايات
 .المناسبة إلعادة التدوير ياالتكنولوجتحديد  .3
اآلمنة بيئيا في  الخطواتلمتشجيع عمى استخدام الالزمو التدريب وتنمية الميارات تطوير  .4

 .و وااللكترونيوالكيربائيات التعامل مع النفاي
 فيأفضل الممارسات الدولية استخدام من خالل مراعاة  لمعالجو التخمص اآلمن وا .5

االعتبار الظروف  بعينمع األخذ  الكيربائيو وااللكترونيو جة النفايات معالو التخمص 
 و؛ وطنية إلعادة التدوير والمعالجة منشآت تشجيع إنشاء و؛ المحمية واألنظمة الوطنية

النفايات البمدية  حاويات واماكن جمعفي  الكيربائيو وااللكترونيو اء النفايات تجنب إلق
عادة التدوير ومعال اكن معينةما في مراكز محددة واقامة؛  جة النفايات لتخزين وا 
 .وفقا لممعايير الدولية لكيربائيو وااللكترونيو ا

 



 ونشر المعمومات توعيوال
 

الفئات بين جميع  الكيربائيو وااللكترونيو النفايات عن الناجمو مخاطر الىناك قمة وعي حول 
مع حمالت توعية المجتمع حول كيفية التعامل بأمان كما يغيب عن المشيد . المستيدفو
 :تحقيقا ليذه الغاية يتعين عمى وزارة البيئة ان  و .الكيربائيو وااللكترونيوالنفايات 

 
 ات مع كافة الشركاء والجيات المستيدفو واقامة شراك استراتيجية لجيود التعميمتطوير  .1

المصانع والتجار والموزعين وتجار التجزئة ومعيدي التدوير، والقطاع ذلك بما في 
 الخاص، والمنظمات غير الحكومية.

 .الكيربائيو وااللكترونيوالنفايات  صادرتطوير بوابة الكترونية لم .2
ذلك ان  الكيربائيو وااللكترونيو  النفاياتب الوعي لزيادة وانشطو سنويو فعاليات تنظيم .3

الكيربائيو النفايات  كل المعنين بموضوعالوعي بين زيادة حاجة إلى ىناك 
بمشاركة جميع أصحاب  توعيةتنظيم برامج تدريب و ال بد من ، كما وااللكترونيو
 .والفئات المستيدفو المصمحة 

 
 تعبئة الموارد

 
النفايات الكيربائيو رة زيادة الموارد إلدا و والمساىمة  تأمين و  عمى وزارة البيئة  توفير  يتعين

 :عمى النحو التالي وااللكترونيو 
 

الكيربائيو النفايات قميل المخاطر المترتبو عن تل اليومخصصات المالزيادة  .1
 .وااللكترونيو

 .الشركاء والجيات المانحة وحشد ذلك بالتعاون مع ماليو وضع آليات  .2
ءة و إلدارة الفعالة والكفلتحقيق اواألجيزة واألنظمة األخرى والمعدات  المباني توفير .3

 .الكيربائيو وااللكترونيولمنفايات 
 

 الكيربائية  اد النفايات اإللكترونية واقتص



 
 الكيربائيو وااللكترونيو رة النفايات تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في مجال إدا

عاد ويشملمن خالل دورة حياتيا   و ة التدوير، ومعالجة والتخمص النيائي.جمع ونقل وا 
لالجيزه  االجور المدفوعو مسبقا، ينبغي وضع نظام حوافز مثل اعتماد ليدفلتحقيق ىذا

و شيادة تقدير  ، واإلعفاء من الضرائب ، واسترداد الضرائب،الكيربائيو وااللكترونيو
 .االيزو لشركات الحصول عمىالتسييل 

 
 لكيربائيو وااللكترونيواالنفايات  وبيانات معمومات

 
ىو عنصر ىام في إدارتيا )إجراء  ة النفايات الكيربائيو وااللكترونيو  حساب كميات ونوعي

الكيربائيو النفايات  عنيتبعو إنشاء قاعدة بيانات وطنية دراسة المخزون(. وىذا ينبغي أن 
والرصد  والتشغيل حالسماذن التسجيل والترخيص وا مثل ىذا النظام من يتألف. وااللكترونيو

الكيربائيو ادارة النفايات المشاركة في  والييئاتعن األفراد  واعداد  التقارير  البيئي التدقيقو 
 في متناول المستثمرين والباحثين.  والمعمومات البياناتوااللكترونيو بحث تكون ىذه 

  
 التعاون الدولي

 
دولية وأفضل الممارسات وقصص األردن االستفادة في ىذا الصدد من المبادرات ال عمى

 .قبل الوكاالت الدولية في البمدان المتقدمةالمعده النجاح الحالية 
 

 الكهربائيه وااللكترونيه النفايات  سةخطة تنفيذ سيا
 

 : الجمعالكيربائيو وااللكترونيومع النفايات جخطة  .1
 
a.  القطاع المنزلي الناتجو عن  الكيربائيو وااللكترونيو النفايات 

 



i. بشكل متكرر  الكيربائيو وااللكترونيوالنفايات  و يتم جمع تأكد من أنال
لجنة التخمص او  وتحفظ في اماكن تخرين مناسبو بأنتظار موافقو 

 المجنة الوطنيو لمنفايات الخطره. 
ii.  المتولده واقميا لمره  الكيربائيو وااللكترونيوالنفايات اعداد ممف عن

عداد واحده ) يتم تحديد كم مره( لممواد يقدم لمجنو الوطنيو  تقرير وا 
الخطره، بحيث يتضمن التقرير توصيات حول كيفية التخمص الضاره و 

  منيا.  
iii. عداد تقرير لوزارة البيئةالمواد الضاره والخطره لجنة  تنفيذ توصيات  .وا 

 
b.  القطاع العام الناتجو عن الكيربائية  النفايات اإللكترونية و 

 
i.  جمعيا واالحتفاظ بيا في يتم  بائيو وااللكترونيو الكير من النفايات التأكد

في جميع الوزارات  اوفروعيالمخازن المركزيو لمديرية الموازم )التزويد( 
 .الحكومية واإلدارات والسمطات

ii.  المخزنو في مخازن  الكيربائيو وااللكترونيو عن النفايات اعداد ممف
رسال نسخة المديريو المركزيو لموازم   .رة البيئةوزال  منيا وا 

iii.   يع النفايات بل  في حال طرح عطاءات وزارة البيئة  التشاور مع
في  اقسامياو  المديريو العامو لموازم المخزنة في  الكيربائيو وااللكترونيو 

  .الوزارات والدوائر الحكوميو
 

c.  القطاع الخاص الناتجو عن  النفايات االلكترونية والكيربائية 
 

i.  ن عمييا اعالم وزارة البيئو عن اي بأالصناعة غرف التجارة و يتم اخطار
لكترونية يتم جمعيا وتخزينيا في أي شركة تجارية كيربائية وانفايات 

من ال وجود رغبو لمتخمص منيا في ح الغرفاي من ىذه مسجمة في 
 .واليبات خالل المناقصات أو التبرعات



ii.  تيم النباشين وباعة الخرده بحاجو لتنظيم من خالل مساعدقطاع ان
الكيربائيو أن النفايات عمى انشاءجمعيو لتنظيمو والرقابو عميو لضمان 

 بحيث تكون ومعروفو  يتم التخمص منيا بطريقة قانونية وااللكترونيو 
موافقتيا. كما ان عمى تم الحصول عمى  عمى عمم بذلك و وزارة البيئة

 .مع وزارة البيئة عمميا  جمعية باعة الخرده والنباشين تنسيق
 

وزارة البيئة عمى : يجب المجنو الوطنيو لممواد الضاره والخطرهالمجنو االستشاريو /   .2
لمقيام  لممواد الضاره والخطره لجنو استشاريو او االعتماد عمى المجنو الحاليو ل يتشك

 بما يمي: 
 

i. اإلشراف عمى تنفيذ ىذه السياسة. 
ii. غميف ت و وتجديد  تفكيك  وفرز و جمع  تطوير إجراءات وتعميمات

 ومعالجة وتصدير النفايات الكيربائيو وااللكترونيو.   تخمصالوتخزين و 
iii. النفايات  الناجمو عن مناولوغير المقصودة  التبعاتمن  التقميل

 .الكيربائيو وااللكترونيو
iv.  مع السياسات الوطنية المتوافقوالقرارات اتخاذ تشجيع. 
v.  والفئات و جميع أصحاب المصالح من المالحظات الوارده مراجعة

 .المستيدفو
vi. لوزارة البيئة حسب االقتضاءفيذ ىذه السياسة وتقديم المشورة رصد تن. 
vii. مراجعة / تحسين ىذه السياسة من وقت آلخر /تقديم المشورة. 

 
 والتطوير ثالبح .3

 
إلجراء بحوث محددة لتطوير تقنيات تيسير وتسييل عممية البحث والتطوير 

رة النفايات المتاحة إلدا لتقنياتاأفضل ومتماشيو مع  رخيصو اقتصاديو 
 .الكيربائيو وااللكترونيو

 



 الموظفين والميارات .4
 

النفايات  ةدار افي لتطبيقيا وتشغيميا وزارة البيئة تسييل تطوير الميارات المطموبة  عمى
تعميمات المطموبة واإلجراءات بالالموظفين  تزويد يجبكما . الكيربائيو وااللكترونيو 

 .الكيربائيو وااللكترونيورة النفايات داالالزمو ال زةوالمعدات واألجي
 

 الرصد والتقييم ومراجعة االستراتيجيات
  

 الرصد والتقييم .1
 

عمى وتقييم مؤشرات المخرجات. و  مستمرهتطمب مراقبة يلتحقيق مخرجات ىذه السياسة 
ووضع اطار يتم  المعنيين القيام بالرصد محوأصحاب المص من  وزارة البيئة وأي

 .لتقييم السياسة نصفيو موجبو اجراء مراجعو ب
 
. واعداد التقارير الدوريوتنفيذ السياسة من خالل التعاقد عمى األداء  مراجعة  يتم
النشاطات والمنفذين كل سنة مالية بما في ذلك مره  يجب وضع خطة تنفيذ السياسة و 

 والجدول الزمني ومصادر تمويميا. ليا
 

 مراجعة السياسة  .2
 

سنوات أو قبل ذلك، وكمما دعت الحاجة  5 الى   3جعة ىذه السياسو مره كل تتم مرا
 .إلى ذلك


