مخطط الدورة التدريبية
شعبة البيئة واالتصاالت في حاالت الطوارئ ،االتحاد الدولي لالتصاالت

مقدمة لسياسة المخلفات اإللكترونية

العنوان
MODALITY
الموعد

ابتداء من  02مايو  2022إلى  31ديسمبر 2022

المدة

يقدر أن يستغرق إ كمال الدورة أقل من ساعة ونصف الساعة.

الموعد النهائي للتسجيل

24 December 2022

رسوم الدورة التدريبية

مجانا

وصف الدورة التدريبية

تهدف هذه الدورة التدريبية ذاتية الوتيرة إلى دعم أصحاب المصلحة الوطنيين في وضع
سياسة وطنية بشأن مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية ) (WEEEوتنظيمها.
وباإلضافة إلى مقدمة ونظرة عامة ،تتكون الدورة من الوحدات األربع التالية )1 :مخلفات
المعدات الكهربائية واإللكترونية )2 ،المسؤولية الموسعة للمنتِج ) )3 ،(EPRاإلدارة
المالية )4 ،مجموعات أصحاب المصلحة الحكوميين ومصالحهم .و يقدر أن يستغرق
إ كمال الدورة أقل من ساعة ونصف .وسيحصل المشاركون على شارة تثبت إتمامهم
للدورة بنجاح إذا تم اجتياز االختبار بنسبة  60في المائة أو أعلى.

رمز الدورة

22OS500076MUL-A-D

األهداف
األهداف العامة هي:
•

عرض التحدي العالمي إلدارة مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية؛

•

استكشاف مفهوم تنظيم مسؤولية المنتِج الموسعة )(EPR؛

•

تقديم أنظمة تمويل مختلفة إلدارة مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية؛

•

استكشاف أدوار ومسؤوليات الحكومة فيما يتعلق بإدارة مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية.
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نتائج التعلم
لدعم أصحاب المصلحة الوطنيين في وضع سياسة ولوائح مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية ) (WEEEالوطنية .وتعمل
هذه الدورة بمثابة مقدمة للمفاهيم األساسية لمخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية ،أو "المخلفات اإللكترونية" ،والتي ستتم
اإلشارة إليها خالل مشاورات أصحاب المصلحة.

الجمهور المستهدف
تستهدف هذه الدورة ذاتية الوتيرة الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المهتمين بوضع سياسة المخلفات اإللكترونية .وستتناول هذه
الدورة اهتمامات مختلف أصحاب المصلحة ،بما في ذلك السلطات المحلية والجمارك والمالية والصحة والتعليم وتنظيم تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وحماية البيئة والتجارة والتبادل التجاري والمعايير واإلحصاءات .وتهدف هذه الدورة ذاتية الوتيرة إلى إعداد
أصحاب المصلحة لوضع سياسة مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية.

متطلبات الدخول
تُقدم هذه الدورة بالتوازي مع المساعدة التقنية التي يقدمها االتحاد إلى الدول األعضاء .وفي إطار برنامج سياسات االتحاد الدولي
لالتصاالت ،تُقدم وحدة التعلم اإللكتروني هذه إلى جميع أصحاب المصلحة العموميين الوطنيين .وهذه الدورة متاحة فقط للدول
األعضاء التي قدمت طلبا رسميا مكتوبا مباشرة إلى مكتبها اإلقليمي التابع لالتحاد ،لطلب المساعدة التقنية بشأن سياسة
مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية (يرجى االطالع على مزيد من المعلومات هنا).

المعلمون/المدرسون
اسم المعلم/المدرس

بيانات االتصال

شعبة البيئة واالتصاالت في حالة الطوارئ ،االتحاد الدولي لالتصاالت eetmail@itu.int

التدريب ومحتويات الدورة
مقدمة ونظرة عامة
المدة :يستغرق إ كمال هذه الوحدة  10دقائق.
ستغطي هذه الوحدة الموضوعات التالية:
•

مقدمة لالتحاد

•

الدعم الذي يقدمه االتحاد بشأن سياسة مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية

•

نظرة عامة على وحدات التعلم اإللكتروني

الوحدة  :1مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية )(WEEE
نتيجة التعلم :فهم ما يشكل مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية .وهذا مهم ألنه يساعد في النهاية في الحصول على نطاق
المنتج المناسب المحدد في سياسة والئحة مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية.
المدة :يستغرق إ كمال هذه الوحدة  20دقيقة.
تتألف الوحدة من الدروس التالية:
•

التعاريف الرئيسية

•

األرقام الرئيسية
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•

القضايا الرئيسية

الوحدة  :2مسؤولية المنتِج الموسعة )(EPR
نتيجة التعلم :تقديم أصحاب المصلحة لمفهوم مسؤولية المنتِج الموسعة .وفهم ،على المستوى الوطني ،كيف تدمج األطر
التنظيمية مبادئ مسؤولية المن ِتج الموسعة ،غالبا عن طريق إنفاذ التزامات "استرجاع" المخلفات اإللكترونية على المن ِتج
و"إعادتها" على المستهلك.
المدة :يستغرق إ كمال هذه الوحدة  15دقيقة.
تتألف الوحدة من الدروس التالية:
•

إطار سياسة مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية المستدامة

•

وضع مفهوم مسؤولية المن ِتج الموسعة

•

منظمة مسؤولية المنتِج

الوحدة  :3اإلدارة المالية
نتائج التعلم :فهم أهمية وضع نموذج مالي قابل للتطبيق وعادل لتغطية تكلفة الوصول إلى المخلفات ،ومواقع التجميع
والخدمات اللوجستية جنبا إلى جنب مع إعادة التدوير المادي نفسها.
المدة :يستغرق إ كمال هذه الوحدة  15دقيقة.
تتألف الوحدة من الدروس التالية:
•

ما هي اإلدارة المالية؟

•

التمويل الذاتي لمسؤولية المن ِتج الموسعة

•

وضع مفهوم اإلدارة المالية للمجتمع والمستهلكين والمنتجين

الوحدة  :4مجموعات أصحاب المصلحة الحكوميين ومصالحهم
نتائج التعلم :فهم كيف يمكن لمختلف مجموعات أصحاب المصلحة الحكوميين ومصالحهم المحتملة المساهمة في عملية
وضع السياسة.
المدة :يستغرق إ كمال هذه الوحدة  10دقائق.
تتألف الوحدة من الدروس التالية:
•

مجموعات أصحاب المصلحة الحكوميين ومصالحهم

•

مشاركة الجمهور في صنع القرار البيئي

المنهجية (النهج التعليمي)
هذا جزء من التدريب اإللكتروني ذاتي الوتيرة من المساعدة التقنية التي يقدمها االتحاد الدولي لالتصاالت ويقدم إلى جميع أصحاب
المصلحة العموميين الوطنيين مع مقدمة للمفاهيم الرئيسية لمخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية .و يتضمن التدريب
اإللكتروني العديد من العناصر التفاعلية وأمثلة على دراسات الحالة وملخصات الوحدة طوال الدورة .وطوال الدورة ،يمكن
للمتعلمين اختبار معرفتهم من خالل اختبار قصير والحصول على شارة عند االنتهاء منها بنجاح .و يتوفر المحتوى القائم على
البريد اإللكتروني والدعم التقني للمتعلمين.

التقييم ومنح الدرجات
يختبر المتعلمون معارفهم عن طريق إجراء اختبار قصير بعد إ كمال كل وحدة .وسيحصل المشاركون على شارة تثبت إتمامهم
للدورة بنجاح إذا تم اجتياز االختبار بنسبة  60في المائة أو أعلى.
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تنسيق الدورة التدريبية
منسق الدورة:

منسق االتحاد:

االسم :شعبة البيئة واالتصاالت في حالة الطوارئ ،االسم :السيد غارام بل
االتحاد الدولي لالتصاالت
البريد االلكترونيgaram.bel@itu.int :
البريد االلكترونيeetmail@itu.int :

