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أهػػهللم  سػػنلذه هػػ ك إلػػل  ػػؿ   ػػك    .الة كالسػػالـ ى ػػل مل ػػـ الخػػن  ال  ػػالصػػالحمػػهلل ر  ب اللػػنلم ف ك 

كالػهللم الػ م  ، إلػل مػف ى مخػه اللطػنو بػهللكف اخذظػن ، الكقػنإلل مف    ه ار بنله بػ  ك ، ى ل ه ا الكطف

 س   جههللك ك لؿ له  ؿ الصلنب.

كـ الذػه سػه ت إلػل جػنخبه ذيػجلخه أمػه الػ ؤ  ،إلل مف  نف هللىنؤهن س  خجنحه كحخنخهػن ب سػـ ج احػه

 ذيهلل مف أز م.ك 

كخهف كالذفػنؤؿ َمػف أ ل السػلنهللة  ػه ى ػ ،إلػل الل ػكب الطػنه ة ال ق لػ  ،إله مف  كحػه أق بإلل مف هف 

اليػمل  المذلػهللة الالذػه ، ا  مػنفك   نسػم ف أ ػكاذه ،إلل مف ذط لف لخجػنحه بخظػ ات المػؿ ، ه بسمنذهف

 ُ خ ف بمكاقفهف الخب    ظ م  ح نذه.

 أ كذه. ،سخهللم كقكذه ،إلل مف  نخكا مال م كم جأم

 . تم    لنذه كأ ص بنل    الصهللؽ الصن ه صهلل بكع خ، كالك نو بنإل نو ذح تإلل مف 

 



 

 أ

 

 
 

 

 

 

 إقرار
 

 كأخهن لخ ؿ هلل ج  المنجسذ  ، اللهلل  جنمل  إلل قهللمت أخهن  أسمنو يب اكم ال سنل   ملهللة ه ك أخن أق 

  لهللـ لـ مخه جزو أم أك الهلل اس  ه ك كأف ك هلل، ح ثمن إل ه اإلين ة ذـ من بنسذثخنو أبحنثه ال نص  خذ ج 

 آ  . ملههلل أك جنمل  ل   ى  ن أ   هلل ج  لخ ؿ

 

 كق ع: الذ
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 ب

 شكر وعرفاف

لذلهلل   الحمهلل كالي   ر ىّز كجّؿ ال م أخلـ ى ّه بإخجنز ه ا البحث. ثـ أذكجه بجز ؿ الي   كىظ ـ ا

ذكج هنذه ك بخصنئحه اللّ م  كى مه الكاسع  ال م لـ  ب ؿ ى هىنم   خلنف   كاالمذخنف لسذن م الهلل ذك 

أسنؿ مف ار ىز  ،الصنئب  كملنم ذه الط ب  كم كخذه ال ب  ة  ه الذلنمؿ الذه ذخبع مف ىظ ـ أ القه

 كجؿ أف  مخه بلظ ـ الصح  كاللن    كجزاك ار  ؿ    .

 من أذلهللـ بجز ؿ الي   كأ قل كأثمف ىبن ات الي   كالل  نف لألسذن  المهخهلل  إ نهلل أبك  هلل خ  مهلل   

منت الميذ ؾ/ ب ت لحـ، ك لؾ لذك   ك  ن   الذسه الت كالمل كمنت له أثخنو م ح   جمع مج   ال هلل

الب نخنت، كلـ  ب ؿ  بذكج هنذه ك ب ذه الكاسل   ه مجنؿ الهلل اس  حفظه ار ك ىنك كجلؿ ال الؽ 

 ح  ذه الفنض  .

آمخ  كمبذ     ات   ه   سط ف مف  الؿ ملنلج   من كأذلهللـ بنلي   لمي كع "ذلز ز الخمك المسذهللاـ

( Cesvi، الممكؿ مف قبؿ مؤسس  )لخفن نت ملهللات الجهزة ال ه بنئ   كاإلل ذ كخ  "ق م  اقذصنهلل   

اال طنل   كاالذحنهلل الك كبه ك لؾ مف  الؿ      ذجن ة يمنؿ ال   ؿ كجمل   اال ض ال ض او؛ 

 .إلىطنئه   ص  بنللمؿ مع    ؽ البحث  ه جمع كذح  ؿ ب نخنت المي كع

أىب  ىف ى  نخه ل ؿ مف قهللـ له  هلل اللكف كالمسنىهللة كأ ص أ ضن الهلل ذك   نس  ى سل ى ل 

 ذكج هنذه كمالحظنذه الذه كضلت بهللا   ال سنل  ى ل مسن هن الصح ح.

 أف  جزم الجم ع ىخه     الجزاو. سنئ   المكلل ىز كجؿ

 

 أسماء شبراوي



 

 ج

 تعريفات

  نت الم ذ ف  أك  منهللهن المحذفظ  ب كاص المكاهلل ال ط ة م  فنت الخيط  كاللمالخفن نت ال ط ة: "

ذنل   مثؿ الخفن نت الخكك  ، كالخفن نت الطب  ، كالخفن نت الخنذج  ىف ذصخ ع  تكالذه ل   لهن اسذ هللامن

أم مف المسذحض ات الص هللل   كالهللك   كالمكاهلل الملهلل   أك الم  بنت اللضك   أك الصبنغ كالهللهنخنت 

 .(1999بيأف الب ئ ،  7)قنخكف  قـ  "هن مف المكاهلل ال ط ةكالمب هللات ك    

 هن أك ملنلجذهن أك جمع الخفن نت الم ذ ف  كخل هن إلل أمن ف محهللهللة إلىنهللة ذهللك " إهللا ة الخفن نت:

 .(1999بيأف الب ئ ،  7)قنخكف  قـ الذ  ص مخهن"

للنم  كال  نك ا  بنلصح  الض   الخنجـ ىف ممن س  أم خينط  ؤهللم إلل إلحنؽ أض االض   الب ئه: "

 .(1999بيأف الب ئ ،  7)قنخكف  قـ اللنـ كالب ئ "

االذحنهلل )ل خفن نت االل ذ كخ    من جنو  ه حسب ذل  ؼ االذحنهلل الك كبه  الخفن نت اإلل ذ كخ  :

جهنز  ه بنئه أك ال ذ كخه ملطؿ أك  أمالخفن نت الذه ذذ كف مف (  هه EC/2002/96االك كبه، 

 .  ه    م  كب 

ال ه بنئ   الس ع الذه ال ذص ح لالسذ هللاـ الملصكهلل  ل ذ كخ  /"ذيمؿ الخفن نت اإل   ج ن ذخـن أ ضن  ل  ه

أصال أك كص ت إلل خهن   الح نة، قهلل  ذضمف  لؾ ىخنص  مثؿ أجهزك ال مب كذ ، كالم لمنت، 

 خنس نتكال  ضكئ المنسحنت كال طنبلنتكال مهللمج الق اص كال ينينتكالكاإلطن ات الم  ز   

بطن    ال ال ن كالهكاذؼ ال  ك   كأجهزك االسذلبنؿ كالذ فز كف كالجهزة الطب   ك  أجهزك  ن  ك  حنسبنتكال

ذحذكم الخفن نت  كقهللمثؿ الثالجنت كم  فنت الهكاو كم كخنذهن إلل جنخب الس ع الب ضنو  كاإلل ذ كخ  

الذه  م ف ملنلجذهن  كالبالذ فاإلل ذ كخ   ى ل مكاهلل قّ م  مثؿ الخحن  كالفض  كال هب 

 .(Vijayaratnam, 2015)السذ هللاهللهن"



 

 د

ال ه بنئ   جهزة م  فنت ال: ل خفن نت اإلل ذ كخ  كل  اض ه ا البحث س ذـ اىذمنهلل الذل  ؼ اآلذه 

 .اك أم جهنز  ه بنئه ملطؿ صنلح  لالسذلمنؿال،      ذ كخ  كاإلل



 

 ه

 ةالدراس ممخص
 

هلل اس  كاقع الخفن نت اإلل ذ كخ   ، بههللؼ 2018كا ا  2017 ة من ب ف أ  كؿ أج  ت ه ك الهلل اس   ه الفذ

ذ  ف  كجهللكل ك  الث  الب ئهك  المصنهلل ك  الم كخنتك  الخكاعك   ه مخطل   ط جخكب ال   ؿ )ال م نت

، كلذحهلل هلل مل    اللطنع ال سمه ك    ال سمه الملخه بسكؽ الخفن نت اإلل ذ كخ  (ك  المكاهلل المسذ هللة

ذـ اسذ هللاـ المخهج الخكىه كال مه كاسذ هللاـ االسذب نخنت كالملنبالت الممخهج   أهللكات بحث  ،  أههللا هن

ح ث ذـ إج او الملنبالت مع ىهللهلل مف أصحنب كمنل ه ك ش الخفن نت اإلل ذ كخ   مف  الؿ أسئ   

مخطل   مكجه  كجمع ب نخنت  م   كخكى   كأ  ن  حكؿ سبؿ اإلهللا ة المث ل ل خفن نت اإلل ذ كخ    ه

الهلل اس ، أ ضن ذـ جمع مل كمنت ىف ط  ؽ المالحظ  كالمينههللة،  من كأج  ت مجمكى  مف الملنبالت 

 مع  كم اللالق  مف الجهنت ال قنب   كالذخف     بح ث ذـ إىهللاهلل السئ   مسبلن.

لخسب  كبلهلل  لؾ ذـ ذح  ؿ الب نخنت كذصخ فهن  ه محنك  ك بط الب نخنت المخنسب  ل هلل اس  كذح   هن بن

 لألههللاؼ بلهلل م اجل  الهللب نت السنبل  المخنسب  كمف ثـ ص ن   الخذنئج بمن  خنسب مي    الهلل اس .

طف ل ؿ ك ي   95أظه ت الخذنئج حجـ سكؽ الخفن نت اإلل ذ كخ   كذحهلل هلل ال م نت بح ث ذـ ذلهلل  

ث مخنطؽ، أ ضن ذـ يه  ن، كذحهلل هلل خسب ذل  ب   لألخكاع   نخت خسب  المنذكا ات هه الى ل  ه الثال

ذل  ـ الممن سنت ل سم   ك     سم   كذـ ذحهلل هلل الكصكؿ ل بخ   الذحذ   كذحهلل هلل أهللكات الملنلج ، أ ضن 

ذـ ذكض ح هللك ة ح نة الخفن نت اإلل ذ كخ    ه مخطل  الهلل اس  مف م ح   الجمع لم ح   الذصهلل  ، كذـ 

هن، كذـ الذط ؽ لهللك  الجهنت اإلهللا     ذح  ؿ الفنئهللة مف الملنلج  ب سـ س س   اقذصنهلل   كذحهلل هلل

كذحهلل هللك مف الخنح   الذخف     كال قنب   كال ؤ   الذه ذطمح لهن ه ك الجهنت، أ ضن من  طمح له أصحنب 

 الك ينت كاللنم  ف  ه ه ا اللطنع لذحس ف كضلهـ اللنئـ.



 

 و

طل   ه جم ع م احؿ أكصت الهلل اس  بأهم     ؽ ذخظ ـ مذ نمؿ للطنع الخفن نت اإلل ذ كخ    ه المخ

إهللا ذهن ك  ؽ اإلطن  اللنخكخه الخسب، كأهم   ذ ث ؼ الجهكهلل إلضفنو طنبع  سمه ى ل اللطنع 

بنىذبن ك مصهلل  هلل ؿ أسنسه ل غنلب   مف الس نف   جب   ؽ حهللكهلل كاضح  لهلل كؿ ه ك الم  فنت 

  المؤسسه المذ نمؿ ل ضف  الغ ب   إلل جنخب الحهلل مف الخفن نت ال ط ة المسذك هللة، كإلىهللاهلل اإلطن

 جب ذكز ع الهللكا  كالمسؤكل نت بي ؿ كاضح ك ه إطن  س  ـ مخظـ  طبؽ الللكبنت اللنخكخ   ك خف هن 

ذخف  ا صن من، كأهم   الذيب ؾ ب ف الب هلل نت ل لضنو ى ل ظنه ة الح ؽ الزاحف  مف مخطل  ل  ل، 

 .بنإلين ة لهم   المين    االجذمنى   مف اجؿ الصح  كالسالم 



 

 ز

The reality of the management of electronic waste in Palestine and the extent of 

compliance with the administrative conditions / Hebron governorate 

Asma yasein A. shabrawi 

Dr. Amer kanan 

The study was carried out between September 2017 and March 2018, in order to study the 

reality of e-waste in the southern Hebron area (quantities, species, components, sources, 

environmental impact, cost and feasibility of recovered materials), knowledge of the 

formal and informal sectors of the e-waste market, The interviews were conducted with a 

number of owners and owners of e-waste workshops through targeted questions, 

quantitative data collection, and ideas on the optimal management of e-waste in the study 

area. Observation and Noticing, also a series of interviews with relevant stakeholders from 

the supervisory and executive bodies so that the questions were prepared in advance. 

The data were then analyzed and categorized in the axes and linking the appropriate data 

for the study and analysis of the goals after reviewing the appropriate previous literature 

and then formulating the results to suit the problem of study. 

 

showed the results of the e-waste market and quantifying quantities so that 95 tons per 

workshop were estimated per month and approximate percentages of species Was the 

highest in the three regions. The practices were also assessed formally and informally. 

Infrastructure access was identified and treatment tools were identified. The life cycle of e-

waste in the study area was also clarified from the export phase to the export stage. 

 

The study recommended the establishment of an integrated organization for the e-waste 

sector in the region at all stages of its management, creating the most appropriate legal 

framework, and the importance of intensifying efforts to formalize the sector as a main 

source of income for the majority of the population. And the preparation of an integrated 

institutional framework, roles and responsibilities must be clearly and properly regulated 

within the framework of the implementation of the legal sanctions and strictly enforced, 

also the importance of networking between municipalities to eliminate the phenomenon of 

burning creeping from one area to another, Social participation for health and safety. 
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