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  مقدمة  - أوال  
 املتحـــدة لألمـــم العامـــة األمانـــة يف واالجتماعيـــة االقتـــصادية الـــشؤون إدارة نظمـــت  - ١

 وبرنــامج )املتحــدة األمــم موئــل( البــشرية للمــستوطنات املتحــدة األمــم برنــامج مــع بالــشراكة
 دارةإ” بـشأن  ستدامةاملـ  التنميـة  للجنة الدورات بني االستشاري االجتماع للبيئة املتحدة األمم

 وحـضر  .الربـاط  يف ٢٠١٠ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٢٦ و ٢٥ يف “أفريقيـا  يف الـصلبة  النفايات
 والربتغــال، أفريقيــاً، بلــداً ٢٤ حكومــات عــن ونممثلــ بينــهم مــن مــشاركاً ٨٠ حنــو االجتمــاع
وسـاط  واأل اخلـاص،  والقطـاع  نفايـات، لل العامـة  للمرافـق  وممثلـون  ؛والـيمن  وفرنسا، ورومانيا،
 املتحـدة  األمـم  منظمـات  عـن    ممثلـون و ؛دوليـون  وخـرباء  ؛حكوميـة  غـري  نظمـات مو ،األكادميية
  .التنمية منظمات من وغريها

 للنفايـات  بـسرعة  املتزايد احلجم مع للتكيف جسيمة حتديات األفريقية املنطقة تواجهو  - ٢
 النمــو جــراء بريةكــ زيــادة النفايــات حجــم شهدويــ .املــتغرية وخصائــصها والــصناعية احلــضرية

 إىلو .فـرد  كـل  ينتجهـا  الـيت  النفايات وكمية االستهالك وازدياد السكانية زيادةالو االقتصادي
 النفايـات  تـشمل  الـيت  الناشـئة  السائلة النفايات جماري أصبحت ،الصلبة البلدية النفايات جانب

 البنـاء  عـن  النامجـة  توالنفايـا  البالسـتيكية،  والنفايـات  الـصحية،  الرعايـة  ونفايـات  اإللكترونية،
ــ الــيت املــسائل مــن املعيــشية لألســر اخلطــرة والنفايــات واهلــدم،  هــذه ســتخلفو .للقلــق دعوت
 والـنظم  البـشر  صـحة  علـى  الـضرر  بـالغ  أثـراً  الـصحيح،  الوجـه  على إدارهتا يتم مل ما النفايات،

  املختـارة  راتيجيةاالسـت  تتمثـل  أن من بد وال .املنطقة استدامة سيهدد مما املوارد،و اإليكولوجية
 للمـوارد  املفـرط  االسـتخدام  عـن  االقتـصادي  النمـو  تفـصل  الـيت  البديلـة  النمـو  منـاذج  اعتماد يف

 مبـــدأ تعزيـــز يـــشكل أن وينبغـــي .األدىن احلـــد إىل منـــها والـــتخلص النفايـــات إنتـــاج وتقلـــص
   .االستراتيجي النهج هلذا الرئيسي العنصر التدوير وإعادة االستخدام وإعادة التخفيض

 املنطقــة، أرجــاء مجيــع يف العــراء يف وحرقهــا القمامــة إلقــاءب املتعلقــة املــشاكل تتفـشى و  - ٣
 ذلـك  أن ومبـا  .النفايـات  مـن  للـتخلص  شيوعاً طرائقال أكثر من املفتوحة كباتامل وأن سيما ال

 اإللغـاء  يـتعني  الـدخل،  وليـد تل مـة قيِّ كمـوارد  النفايـات  اسـتخدام  إمكانية يف كبري حد إىل يؤثر
   .عشوائية بصورة منها والتخلص احلضرية املناطق يف القمامة إللقاء الكامل التدرجيي

 واألطفـال  النـساء  مـن  لفقـراء ا صـحة  غـرار  علـى  االجتماعيـة  املـسائل  مـن  عدد وهناك  - ٤
 عملــهم، وظــروف وفرزهــا النفايــات مجــع تــشمل صــحية غــري ممارســات يف يــشاركون الــذين

 إلعــادة املالئمــة واألســواق التحتيــة ةنيــالب إنــشاء يــشكل وال .الرمســي غــري القطــاع يف ســيما ال
 مـن  وسـيلة  كـذلك  بـل  فحسب العراء يف القمامة إلقاء على القضاء ملشكلة ناجعاً حالً التدوير
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 الـيت  )والعمالـة  ةئـ البيب املتعلقـة  واملـسائل  والـصحة،  العمل ظروف( احلامسة لعواملمعاجلة ا  أجل
  .الرمسي غري عالقطا يف اياتالنف جيمعون من يف سلباً تؤثر
 احلوكمـة  وآليـات  الـسياسات  أطر إنشاءب األفريقية البلدان تقوم أن مبكان األمهية ومن  - ٥

ــة ــيت املالئم ــؤدي ال ــة إىل ت ــن الوقاي ــات، م ــيص النفاي ــها وتقل  وحتــسني األدىن، احلــد إىل كميت
ــاليب ــا أس ــا مجعه ــها وجتهيزه ــتخلص ومعاجلت ــها وال ــادة من ــدويرها وإع ــ .ت ــن بنيويت  بعــض م
 النفايـات  إلدارة الرمسيـة  وغـري  الرمسيـة و اخلاصـة  الـنظم  إدماج أن األفريقية البلدان يف التجارب
 هلـذه  ويتـيح  ،كـبري  بقدر املطلوبة اخلدمات تقدمي يف وفعاليتها البلديات كفاءة يزيد قد الصلبة،
   .أيضاً ةوالبيئي الصحية الفوائد توفري جانب إىل مةالقيِّ املوارد حفظ البلديات

  :التالية ألهدافل حتقيقاً االجتماع وعقد  - ٦
 التحـديات  مبواجهة يتعلق ما يف أفريقيا يف النفايات إدارة مرافق قدرات تعزيز  )أ(  
 املكتــسبة، والتجــارب املــستفادة الــدروس تبــادل منــها وســائل جبملــة( النفايــات بــإدارة املتعلقــة

 يف الثغــرات وحتديــد ،الــسياسات وأطــر ســسيةاملؤ األطــر ملتطلبــات أفــضل فهــم إىل التوصــلو
  ؛)تواملمارسا السياسات
 خــدمات نطــاق توســيع إىل الراميــة الــشراكات إلقامــة املتاحــة الفــرص حتديــد  )ب(  

  النفايات؛ إدارة
 مـر  علـى  بـرز  فقـد  .الفـضلى  باملمارسات لالرتقاء للممارسني شبكات إنشاء  )ج(  
 اختـــاذ واملطلـــوب الـــصلبة، النفايـــات إدارة جمـــال يف لـــسليمةا املمارســـات مـــن عـــدد الـــسنني

 تتـراوح  أن تاإلجـراءا  هلـذه  وميكـن  املمارسـات،  هـذه  مستوى رفع إىل تؤدي اليت جراءاتاإل
  اجلمهور؛ وتوعية التحتية البىن وتطوير السياسات جمال يف اإلصالحات بني

 فهــم مــع الــصلبة النفايــات إدارة ياتاقتــصاد مواجهــة أجــل مــن املــدن متكــني  )د(  
  .االقتصادية والصكوك السياسات ألطر أفضل

  
   االفتتاحية اجللسة  - ثانيا  

 اعتمـاد  أمهيـة  علـى  االفتتاحية كلمته يف املغريب والبيئة كاتب الدولة املكلف باملاء    ركز  - ٧
 .الرئيــسية املــؤثرة األطــراف مجيــع إشــراك إىل واحلاجــة الــصلبة النفايــات إلدارة متكاملــة رؤيــة
 القيـام  تتـيح  قـد  أصـوال  باألحرى بل مسؤولية تعترب أن جيب ال الصلبة فاياتالن أن على وشدد

 أيـضاً  أكـد و .البيئـة  محايـة  جانـب  إىل إجيابيـة  واقتصادية اجتماعية نتائج إىل تؤدي باستثمارات
   .الداعمة واملؤسسية القانونية األطرب اخلاص القطاع إشراك أمهية على
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 ،املـستدامة  التنميـة  بـشؤون  املعنية األقدم ملوظفةا روبنسون، - كواكب كرتة وأبلغت  - ٨
 جلنـة  بـأن  االجتمـاع  املتحـدة،  لألمـم  العامـة األمانـة    يف واالجتماعيـة  االقتـصادية  الشؤون إدارة

 التحــديات مواجهــة علــى عــشرة التاســعة دورهتــا يف اهتمامهــا تركــز ســوف املــستدامة التنميــة
 تـشمل  مواضـيعية  جمـاالت  مخـسة  يف دوليـاً  عليه متفق برنامج تنفيذ رقلتع اليت العقبات وتذليل
 بـاإلدارة  وثيقـاً  ارتبطـاً  يـرتبط  وكالمهـا  إلنتاج،وا لالستهالك املستدامة األمناطو النفايات إدارة

 واســتراتيجية الـصلبة  للنفايـات  املتكاملـة  اإلدارة أن علـى  وشـددت  .الـصلبة  للنفايـات  املتكاملـة 
 إلدارة نطاقـاً  وأمشل أوسع رؤية إىل تدعوان اللتني ويرالتد وإعادة االستخدام وإعادة التخفيض
 الرئيـسية  النمـاذج  مـع  النفايـات  إدارة تـدجمان  كوهنمـا  يف يتمثـل  فريداً طابعاً تكتسبان النفايات
 بوسـعها  الـيت  املـوارد،  كفـاءة  وحتـسني  االقتصادات، وخضرنة املستدامني، واالستهالك لإلنتاج

 للــصعوبات التــصدي أمهيــة علــى أكــدتو .املــستدامة لتنميــةا يف هامــاً إســهاماً معــاً تــسهم أن
ــدول تواجههــا الــيت احملــددة ــة ال ــصغرية اجلزري ــة ال ــها عــن وأعربــت النامي ــأن أمل ــوفر ب ــائج ت  نت

 ملـؤمتر و  للدورة التاسعة عشرة للجنة    اهلادفة واإلسهامات العملية احللول االستشاري االجتماع
   .)٢٠ + ريو( ٢٠١٢ عام يف مةاملستدا بالتنمية املعين املتحدة األمم
 يف املرافــق الــصحية واهلياكــل األساســيةو امليــاه فــرع رئــيس أالباســتر، غراهــام شــددو  - ٩

 علـى  االسـتهاليل  بيانـه  يف )املتحـدة  األمـم  موئـل ( البـشرية  للمـستوطنات  املتحـدة  األمم برنامج
 يف احلــضرية املنــاطق نســكا مــن املائــة يف ٧٢ كــون وعلــى أفريقيــا يف ةاملــتغري ةاحلــضري املنــاظر
 لـدى  الضعيفة الفئة هذه مراعاة ينبغي أنه على أكدو .الدخل تدنيةم مناطق يف يعيشون أفريقيا
 أفــسحت الــصلبة النفايــات إدارة أن علــىو الــصلبة النفايــات إدارة جمــال يف تــدخالتال ختطــيط
 .االسـتخدام  ادةوإعـ  التـدوير  إعـادة  طريـق  عـن  الـدخل  بتوليـد  اخلـدمات  تقدمي ربط أمام اجملال

   .والتجارب اخلربات وتبادل إقليمية حتالفات إقامة أتاح االجتماع أن والحظ
 برنـامج  يف واالقتـصاد  والـصناعة  التكنولوجيـا  شعبة مدير نائبة بوزار، خالدة وأشارت  - ١٠
 كميـة  تزايـد  :التحـديات  من جمموعات أربع يواجه النفايات قطاع أن إىل للبيئة، املتحدة األمم
ــ  والـــنظم البـــشر صـــحة علـــى النفايـــات خمـــاطر تعـــاظم وتعقيـــدها؛ الـــسائلة النفايـــات اريجمـ

غـري   واسـع  نطـاق  علـى  تـدويرها  وإعـادة  النفايـات  اسـتخدام  إعـادة  كون عمليـة   اإليكولوجية؛
 حتتيـة  بنيـة  إنـشاء  كلفـة ت ارتفـاع  ؛الـسائدة  التـسعري  نظـم  إىل نظـراً  االقتصادية مغرية من الناحية  

 غـري  القطـاع  مراعاة مبكان األمهية من أنه إىل أيضاً وأشارت .التقنية ومتطلباهتا النفايات إلدارة
 وطنيــةال ســتراتيجياتاال أن علــى كــذلك وأكــدت .النفايــات إدارة نظــم وضــع خــالل الرمســي
  .احلسبان يف احمللي املستوى على عوقاتوامل االحتياجات تأخذ أن من بد ال النفايات إلدارة
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  الصلبة للنفايات املتكاملة إلدارةا أمهية  - ثالثا  
 عـن  النـاجم  النفايـات  تـراكم  احلاليـة  املـوارد  حمدودية تفاقم اليت املتزايدة التحديات من  - ١١

 البـشر  صحة على ضار أثر من ذلك على يترتب ما مع هاتدهور إىل واملفضي املوارد استخدام
 .النفايــات وإنتــاج املــوارد الكاســته زاد االقتــصادي، النمــو زاد وكلمــا .اإليكولوجيــة والــنظم
 يف النفايـات  وإنتـاج  املـوارد  السـتهالك  التـصدي  أجل من استراتيجي هنج تباعا يتعني ولذلك،
 املتكاملـة  اإلدارة يـل قب مـن  الوقائيـة  االسـتراتيجيات  علـى  والتـشديد  ،ةحياتيـ  دورة منظور إطار

   .ويرالتد وإعادة االستخدام وإعادة التخفيض ومبدأ الصلبة للنفايات
 ارتباطهــاو ومكوناهتــا، النفايــات كميــات بــشأن واملعــارف املعلومــات قاعــدة ولتعزيــز  - ١٢

 البلـدان  تنظـر  أن من بد ال ،)املثال سبيل على اإلمجايل احمللي بالناتج مقاسة( االقتصادي بالنمو
ــةال هوهلــذ .النفايــات بإنتــاج كــشف إعــداد يف جــادة بــصورة  وضــع احلكمــة تقتــضي قــد ،غاي
 هلــذه وميكــن .للقيــاس قابلــةالو فهومــةاملو عليهــا تفــقامل الرئيــسية األداء مؤشــرات مــن ةجمموعــ

 النمـو  فـصل  تيـسري  سـيما  الو احملـرز،  التقدم تتبع على وطنية حكومة كل تساعد أن املؤشرات
   .البلدان بني ما يف للمقارنة أسس وضع إتاحةو البيئي التدهور عن االقتصادي

ــاج  - ١٣ ــةامل اإلدارة وإلدم ــات تكامل ــصلبة للنفاي ــصاد يف ال ــومي، االقت ــي الق ــلت أن ينبغ  عم
ــدان ــى البل ــة عل ــة هتيئ ــة بيئ ــسياسات مــن مواتي ــسليمة، ال ــات ال  واألطــر املالئمــة، والتكنولوجي
 مجـع  كفـاءة  حتـسني  وعزهلـا؛  النفايـات  خفـض  تعزيـز  :يلـي  مبـا  للقيـام  الفعالـة  واملاليـة  املؤسسية
 الرمسـي؛  غـري  عالقطـا  مـشاركة  كفالـة  التـدوير؛  إلعـادة  تمعيـة جم مرافق إنشاء ونقلها؛ النفايات
ــال ــن االنتق ــاء م ــة إلق ــراء يف القمام ــردم ضــمان إىل الع ــصحي ال ــة؛ ال ــل للقمام ــات حتوي  ائتمان
ــون ــةتاملتأ الكرب ــدوير إعــادة مــن ي ــيم إىل وجتهيزهــا النفايــات ت ــة؛ ق ــشجيع نقدي  االبتكــارات ت

   .اإلمدادات سالسل عرب اإليكولوجية
 التخفــيض مفهــوم تأييــد الــصلبة للنفايــات املتكاملــة إلدارةا  إىلالــدعم تقــدمي ويــشمل  - ١٤

 املـــواد كاســـتعادة( االقتـــصادية املكاســـب جانـــب وإىل .التـــدوير وإعـــادة االســـتخدام ةوإعـــاد
 وإعــادة  التخفــيض مفهــوم  يــرتبط ،)عمــل ال فــرص كتــوفري ( االجتماعيــة والفوائــد  )والطاقــة

 مـن التـدرجيي    والـتخلص  املنـاخ  تغـري  ومنـها  العاملية القضايا مبختلف التدوير وإعادة االستخدام
  .الثابتة العضوية وامللوثات لألوزون املستنفدة املواد غرار على الضارة املواد
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 واالسـتراتيجيات  الـصلبة  للنفايـات  املتكاملـة  اإلدارة تنفيـذ  أمام العقبات  - رابعا  
   هبا املوصى

 مــن حيــث الــصلبة للنفايــات املتكاملــة اإلدارة تنفيــذ مأمــا العقبــات توصــف أن ميكــن  - ١٥
 وعلــى .واملواقفيــة واملاليــة والتكنولوجيــة املؤســسية وأبعادهــا بالــسياسات الــصلة ذات أبعادهــا
 أفريقيـا،  ذلـك  يف مبـا  العـامل  أحنـاء  مجيـع  يف العقبـات  هـذه  لتذليل مبادرات عدة اختاذ من الرغم
 .شـراكات  مـن  وبـدعم  اسـتراتيجي  اسأس على يبذل اًمنهجي جهداً هناك أن عموماً يالحظ ال

 .األفريقيـة  املنطقـة  إىل بالنـسبة  سـيما  ال االجتـاه،  هـذا  يف اجلهـود  تـضافر  علـى  االجتماع وحث
   :التالية والتوصيات املالحظات عن الشأن هذا يف واملناقشات املداوالت خمتلف وأسفرت

  السياسات مستوى على    
 .احملليـة  الـسلطات  كـني ومت الالمركزيـة  بـشأن  القطريـة  ياساتالـس  علـى  التشديد يتعني  - ١٦

 جمــال يف باملـدن  اخلاصـة  االسـتراتيجية  العمـل  خطـط  بأمهيـة  تعتـرف  أن الـسياسات  هـذه  وعلـى 
 البيانـات  علـى  احلـصول  الفعالـة  العمل خطط وضع ستلزموي .ةبالصل للنفايات املتكاملة دارةاإل

   .الكافية سيةاملؤس واآلليات القدرات توفريو املالئمة
ــاً ،األفريقيــة البلــدان مــن العديــد يفو  - ١٧  تعريــف إىل “نفايــات” مــصطلح يفتقــر مــا غالب

 هبـا  أفضل اعتراف على احلصول يةبغ واملوارد النفايات إلدارة حمدد إطار وضع ويتعني .واضح
 نوأ داعمـاً  القمـة  مـستوى  علـى  الـسياسات  تكامـل  يكون أن وينبغي .ألولوياهتا نسيب وحتديد
   .املثال سبيل على الصحية السياسات يشمل
 وأن إقليميـة  حلـول  إجيـاد  علـى  النفايـات  بـإدارة  علقـة املت الـسياسات  تشجع أن وينبغي  - ١٨

 الـصعيد  علـى  الـسياسات  بـني  فـصل  هنـاك  احلاضـر،  الوقـت  ويف .احلجـم  وفـورات  من تستفيد
 مجيـع  علـى  الـسياسات  واءمـة مل ملحة حاجة  مثة وبالتايل احمللي الصعيد على والسياسات الوطين

  .السياسات بشأن اإلقليمي دون احلوار طريق عن يتحقق أن ذلك بوسعو .املستويات
 )أفريقيــا إىل بالنــسبة األمهيــة ذات( الريفيــة املنــاطق علــى الــسياسات تركــز أن وينبغــي  - ١٩
 واألنظمـــة الـــسياسات طبيـــقت حتـــسني ويـــتعني .احلـــضرية املنـــاطق علـــى نطاقهـــا يقتـــصر وأال
   .اإنفاذهو

ــتعني  - ٢٠ ــادئ وأطــر سياســات وضــع وي ــة ومب ــة توجيهي ــادة واضــحة تنفيذي  مــشاركة لزي
 جلـامعي  االقتـصادية  القيمـة  حتـدد  سياسات وضع من بد ال نفسه، الوقت ويف .اخلاص القطاع
   .املعيشية أحواهلم وحتسني هبم االعتراف لكفالة امليدانيني واملوظفني القمامة
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. اإللكترونيــة النفايــات تنظــيم بــشأن املتناميــة الــشواغل الــسياسات اولتتنــ أن وينبغــي  - ٢١
ــي  ــا ينبغ ــاول أن كم ــسياسات تتن ــصلة ال ــإدارة املت ــات ب ــسألة النفاي ــتخلص م ــن ال ــات م  املركب
 ومثـة  .هاالسترياد وسياسات  من اخلدمة  املركبات لسحب سياسات وضع طريق عن املستعملة
 عـرب  يـات االنف حبركـة  يتعلـق  مـا  يف إنفاذهـا و ساتالـسيا  وضـع  جمـال  يف للتحـسني  أيـضاً  حاجة
 بفائـدة  يعـود  أن املالئـم  النحـو  علـى  وتدريبـها  اجلمـارك  سـلطات  قدرات بناء وبوسع .احلدود

 صـــاحلة تعـــد مل الـــيت اإللكترونيــة  للمنتجـــات احلـــدود عـــرب احلركــة  تتبـــعب يتعلـــق مـــا يف مجــة 
   .سحبت من اخلدمة اليت واملركبات لالستعمال

 بـشأن  سياسية وعدم حتمل مسؤولية   قوي سياسي التزام االفتقار إىل  املسائل همأ ومن  - ٢٢
 العامــة الــصحة فيهــا مبــا - باالســتدامة الــصلة ذات األخــرى واملــسائل الــصلبة النفايــات إدارة
 النفايـات  إنتـاج ( النفايـات  نأبـش  الدقيقـة  واملعلومـات  البيانـات  يف نقصالـ  يـدل  كمـا  - والبيئة

 مـن  البيانـات  تستقى احلاالت، معظم ويف ).منها والتخلص تدويرها وإعادة ومجعها ومكوناهتا
   .املاحنة اجلهات هبا تتحكم منفصلة مشاريع

  
  املؤسسات مستوى على    

 توزيـع ب يتعلـق  ما يف االلتباس ويشوهبا أنشطتها تتداخل متعددة مؤسسات حالياً توجد  - ٢٣
 الوطنيـة  املؤسـسات  ملختلـف  اإلجـراءات  تنـسيق  يـزال  وال .االختصاصات حتديدو سؤولياتامل

ــة ــلمي واحمللي ــدياً ث ــيما ال حت ــا يف س ــق م ــذ يتعل ــل خطــط بتنفي ــتراتيجية العم ــيت االس ــتحكم ال  ي
 بنــاء ويكتــسب .الــصلبة نفايــاتلل املتكاملــة اإلدارة جمــال يف نواملتعــدد املــصلحة أصــحاب هبــا

 النفايـات  جمـاري  مـع  بالتعامـل  لـق يتع مـا  يف سيما ال حيوية أمهية أيضاً احمللية السلطات قدرات
 جمـال  يف القـدرات  وبنـاء  التـدريب  بـرامج  إدمـاج  وينبغـي  .اخلطـرة  النفايات تشمل اليت السائلة
ينبغـي  و .أفريقيـا  يف النفايـات  إدارة قطـاع  يف االختـصاصيني  مـن  املزيد إعداد يتم حبيث التعليم

ــصعيد ( املتعهــدين صــعيد علــى التــدريب يتمحــور أن ــضاً )امليــداينال  لمنظمــاتل وميكــن .أي
 هــذا ويف .النفايــات ملعاجلــة الالمركزيــة املرافــق إدارة علــى التــدريب تتلقــى أن أيــضاً اجملتمعيــة
 املتعلقـة  اجلوانـب  علـى  اهتمامهـا  تركـز  حمليـة  تدريب مراكز إنشاء املفيد من يكون قد الصدد،
   .النفايات إدارة لجما يف الفعالة اخلدمات نطاق لتوسيع واإلشراف والعمليات بالصيانة

ــي  - ٢٤ ــشمل أن وينبغـ ــسات تـ ــة املؤسـ ــإلدارة احليويـ ــة لـ ــات املتكاملـ ــصلبة للنفايـ  تلـــك الـ
 املؤســسات وكــذلك الــصلة ذات والعمليــات التحتيــة الــبىن تــوفري يف تــشارك الــيت املؤســسات
ــة ــاذ ومؤســسات التنظيمي ــوانني، إنف ــات حتــدد أنو الق ــسؤوليات الترتيب ــداً املؤســسية وامل  حتدي

 وإقامــة اخلــاص، القطــاع أن تنطــوي اجلوانــب التنفيذيــة علــى مــشاركة مــن   بــد الو .ضــحاًوا
 وميكـن  .“تحكمالـ ” مـن  قـدر ب االحتفـاظ  مـع  اخلـاص،  والقطـاع  العـام  القطـاع  بـني  شراكات
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 املؤسـسية  اآلليـات  هذه إقامة وينبغي .الصدد هذا يف مفيداً يكون أن املهنية املنظمات ملشاركة
 يف اخلـدمات  مقـدمي  أداء رصـد  إلتاحـة  باحلكومـة  األنظمة وضع مسؤولية إناطة مع وتعزيزها
   .اخلاص القطاع
 إىل النفايـات  إدارة عمومـاً  تتـوىل  الـيت  العامـة  الـصحة  إدارات موظفـو  يفتقـر  مـا  وغالباً  - ٢٥

ــارات ــة املهـ ــربات أو التدريبيـ ــات إدارة يف اخلـ ــن .النفايـ ــم ومـ ــالء املهـ ــشعب اإلدارات إيـ  والـ
 النفايـات  إدارة تتـوىل  اليت اتاإلدار تتمتع أن وينبغي .األولوية من املزيد نفاياتبال الصلة ذات

 ملتـصلة ا هـام امل مجيـع  ألداء واملـسؤوليات  األدوار حتديـد  تقـوم علـى أسـاس      مستقلة بسلطة يضاًأ
  ).واملالية التجارية واجلوانب كالتخطيط( الصلبة للنفايات املتكاملة باإلدارة

 نـشر  يتـوىل  أفريقيـا  عـرب  النفايـات  إدارة بـشأن  للمعـارف  مركـز  إنـشاء  إىل حاجـة  ومثة  - ٢٦
 املعـارف  نـشر  غـرض ل “النفايـات  معارض” وتنظيم ،السنوية التقنية املناسبات وعقد ،البحوث
ــز ــع علــى املعلومــات نقــل ذلــك يف مبــا اإلقليمــي، التواصــل وتعزي ــع وبــني املــستويات مجي  مجي

ــصلحة أصــحاب ــن( امل ــديرين أكــادمييني م ــاملني ارســنيممو وم ــدانيني وع ــي ).مي ــز وينبغ  تعزي
 تعزيـز  بغـرض  ودعمهـا  )املثـال  سـبيل  علـى  اجلنـوب  بلـدان  بـني  مـا  يف التعاون( التوأمة ترتيبات

  .والتواصل واإلرشاد تبادل التعلم
  

  على مستوى التكنولوجيا    
ة للـسياق   هناك حاجة إلعداد مبادئ توجيهية تقنية تتعلق بأفريقيا حتديدا تكون مالئمـ             - ٢٧

ــات الــسليمة بيئيــا           ــادئ التوجيهيــة اخلاصــة مبــدافن النفاي ــشمل ذلــك املب ــي، وميكــن أن ي احملل
، واملعــايري واملبــادئ )يتعلــق باختيــار املوقــع، والتــصميم، وعمليــات التــشغيل، واإلغــالق  فيمــا(

املبـادئ  وجيـب أن تتنـاول      . التوجيهية املتعلقة باحملـارق املنـشأة لتـدمري نفايـات الرعايـة الـصحية             
التوجيهية املسائل اليت تتسم بالتعقيد من قبيل معاجلة السوائل املرشـحة ومـصانع امليثنـة احليويـة                 

  ).مبا يف ذلك التعامل مع الغازات(
ينبغي أن يعمل البـاحثون اجلـامعيون والعـاملون امليـدانيون واألخـصائيون امليـدانيون يف               - ٢٨

مالئمــة تتــسم بالفعاليــة مــن حيــث التكلفــة   إطــار مــن الــشراكة مــن أجــل تطــوير تكنولوجيــا   
ــع معـــايري    ــل إىل حلـــول ووضـ ــارات يف      . والتوصـ ــه للتكيـــف وابتكـ ــد هـــذا أوجـ وقـــد يوجـ
وينبغي تعبئة التمويل من أجـل دعـم األحبـاث القائمـة     . تكنولوجيات حتويل النفايات إىل موارد 

  .على الشراكة وذات املنحى العملي
يــارات التكنولوجيــة الــيت تنطــوي علــى اســتعادة املــوارد  وينبغــي إيــالء األولويــة إىل اخل  - ٢٩

احليويــة مــن أجــل االســتفادة مــن  ومثــة حاجــة لتــشجيع تكنولوجيــات امليثنــة  ). املــواد والطاقــة(
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. للنفايات املتولـدة يف املنـاخ احلـار ألفريقيـا         )  يف املائة  ٧٠-٦٠حوايل  (احملتوى العضوي الثري    
  .د خيارا حمتمال لتحقيق أمن الطاقةوميكن أن ميثل حتويل النفايات إىل وقو

وكثريا مـا تنـشأ مـشاكل بالنـسبة للمعـدات املـستوردة أو األجنبيـة فيمـا يتعلـق بـشراء                        - ٣٠
. قطــع الغيــار أو التعامــل مــع نقــص الــدعم التــشغيلي والــتقين واالفتقــار إىل معــدات احتياطيــة   

قدمــة النمــو مــن أجــل وبــالرغم مــن وجــود احتيــاج للتكنولوجيــات ذات الــصلة مــن الــدول املت
التعامــل مــع تــدفقات النفايــات الــيت تتــسم بالتعقيــد مــن قبيــل النفايــات اإللكترونيــة والنفايــات  

. اخلطــرة، ينبغــي إعطــاء األفــضلية للتكنولوجيــات احملليــة والتــشجيع عليهــا ألقــصى قــدر ممكــن 
ــة     ــات املالئمـ ــة بالتكنولوجيـ ــات املتعلقـ ــون املعلومـ ــا تكـ ــثريا مـ ــة”وكـ ـــ “ مدفوعـ ــن جان ب مـ

ومــن املهــم  . بــائعي التكنولوجيــا الــذين يوصــون باالســتعانة بتكنولوجيــات بعينــها      /مــوردي
وســيتيح حتــسن إمكانيــة الوصــول إىل    . االضــطالع بتقييمــات مــستقلة يف الــسياق األفريقــي    

  .تكنولوجيات املعلومات ذات الصلة أساسا مفيدا للعمل يف هذا الصدد
ــا املالئمــة ويف أفريقيــا، يتــسم اســتخدام التكنول   - ٣١ ــاين”وجي وجيــب التحقــق مــن  . “بالتب

مــن قبيــل تقيــيم  ) اقتــصادية وبيئيــة واجتماعيــة (مالءمــة التكنولوجيــا باســتخدام أطــر متكاملــة  
وهذا التقييم قائم علـى املـشاركة بـشكل كـبري، ومـن مث فهـو يعكـس                  . استدامة التكنولوجيات 

) أي مـن املنبـع إىل املـصب       (كلـي   ومـن احلكمـة انتـهاج منظـور         . األفضليات والقرارات احملليـة   
وسـيكون تقاسـم ورقـات البيانـات اخلاصـة          . عند القيام باختيارات فيما يتعلق بالتكنولوجيـات      

  .بالتكنولوجيا أمرا مفيدا من أجل تكوين فهم للمعدات والتكنولوجيات األكثر مالءمة
إدارة النفايـات   وقد ال تكون البلـدان األفريقيـة هتـدف للوصـول ألعلـى املعـايري بـشأن                    - ٣٢

ــدرجيي     ــاع هنــج ت ــا يوصــى باتب ــة، ورمب ــذ البداي ــشاكل املباشــرة ذات   : من ــع امل ــل م أوال، التعام
ويف . األولويــة العاليــة، علــى ســبيل املثــال إنــشاء نظــم منفــصلة جلمــع نفايــات الرعايــة الــصحية 

دارة مواقـع  أفريقيا، مثة مرحلة من االنتقال التكنولوجي ينبغي مراعاهتا، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـإ             
  .وينبغي أن يوصى باتباع هنج مرحلي أو متدرج. دفن النفايات القائمة

وتقليال للتكاليف، من املطلوب الوصول بعنصر إدارة النفايات املتعلق جبمـع النفايـات               - ٣٣
).  يف املائــة مــن التكلفــة الكليــة٦٧حيــث إنــه ميثــل مــا يقــرب مــن (ونقلــها إىل الدرجــة املثلــى 

ويف هـذا الـصدد، يتطلـب       . ل جهـود خاصـة لتنـاول مـسألة ضـيق الـشوارع            الضروري بذ  ومن
  .األمر تصميمات جديدة ومتخصصة للمركبات

ومثـة جمـاالت    . ويعترب تكوين اخلربة يف استخدام التكنولوجيا بنفس الدرجة من األمهية           - ٣٤
 التوجيهية اخلاصـة    تتسم باألمهية من قبيل الصيانة الوقائية؛ ومثة حاجة إىل توفري األدلة واملبادئ           

بالتشغيل والصيانة إىل القائمني بالتشغيل؛ وينبغي تلبية احلاجـة إىل تـوفري التـدريب أثنـاء العمـل          
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تتعلق مثال بكيفيـة إعـداد قـوائم بقطـع          (واستحداث برامج عملية لبناء القدرات      ) باللغة احمللية (
ل صـيانة املعـدات جـزءا       وميثل إقامة حلقـات عمـل مـن أجـ         ). الغيار وعمليات جرد قطع الغيار    

رئيسيا من البنية األساسية إلدارة النفايات؛ إال أن مراعاة هذا العامل كثريا مـا تكـون غائبـة يف             
  .نظام إدارة النفايات يف أفريقيا بأسرها

  
  على املستويني االقتصادي واملايل    

مراعــاة مثــة حاجــة العتمــاد الــصكوك االقتــصادية، مــن قبيــل مبــدأ امللــوث يــدفع، مــع    - ٣٥
وينبغي اختبار إمكانية احلصول علـى التمويـل عـن طريـق            . االقتصادي احمللي واالستعداد للدفع   

  .فرض رسوم على اخلدمات املتعلقة بالنفايات بشكل خاص، واملضي يف استكشافها
ومتثـل  . ويتطلب األمر قدرا أكرب من املشاركة والوعي من جانب مؤسـسات التمويـل              - ٣٦

ملتعددة األطراف من قبيل البنـك الـدويل ومـصرف التنميـة األفريقـي أمـرا              مشاركة املؤسسات ا  
وينبغــي أن تقــدم احلكومــات الوطنيــة أيــضا قروضــا  . حامســا يف متويــل مــشاريع إدارة النفايــات

  .“للقائمني بالتشغيل”ودعما ماليا 
يف وميكــن أن تــشكل آليــة التنميــة النظيفــة مــصدرا جيــدا لتــدفق اإليــرادات التراكميــة     - ٣٧

وينبغي بذل جهـود متـضافرة، يكملـها التـدريب          . سياق تنفيذ وتشغيل مشاريع إدارة النفايات     
العملي واألدلة اإلرشادية من أجل تشجيع السلطات احمللية يف أفريقيا على االستفادة مـن هـذه                

  .اآلليات املالية الدولية
  

  على مستوى املواقف    
وهـذه الفكـرة ال تـزال غـري         . ا قيمـة مـضافة    إن النفايات هي مورد وميكن أن يكون هلـ          - ٣٨

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . مفهومة من جانب بعض احلكومات واجملتمعات واملؤسـسات التجاريـة         
فكثريا مـا تـشعر اجلهـات املولـدة للنفايـات بـأن إدارة النفايـات هـي مـسؤولية تقـع علـى عـاتق                          

  .احلكومة بالكامل
 رمسـي، وإن ذلـك مل يـصل بعـد إىل املـستوى      وكثريا ما يتم فصل النفايات بشكل غري        - ٣٩

ومتثل النفايات املختلطـة خطـرا وكـذلك فرصـة          . وينبغي فصل النفايات عند املصدر    . املرغوب
وجيـب تكثيـف جهـود      . ويف هذه الصدد فإن مشاركة اجملتمـع احمللـي هـي أمـر رئيـسي              . ضائعة

النفايـات وإقامـة شـراكات    التوعية، بسبل من بينها االستعانة مبوظفي اإلرشاد، ودعـم جـامعي            
  .بني القطاع غري الرمسي والقطاع الرمسي
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  إشراك القطاع غري الرمسي يف إدارة النفايات الصلبة  -خامسا  
وذلـك حيـث إن     . مثة حاجـة لالعتـراف بـدور القطـاع غـري الرمسـي يف إدارة النفايـات                  - ٤٠

لـصدد، ينبغـي بـذل جهـد       ويف هذا ا  . جامعي النفايات حمرومون من أن يكون هلم وضع قانوين        
وينبغي إجراء حوار فعال مـن أجـل فهـم          . ملعاجلة قضايا ظروف العمل والصحة ومعايري العمل      

الطبيعة املعقدة للتفـاعالت مـا بـني القطـاعني الرمسـي وغـري الرمسـي عـن طريـق إشـراك جهـات                        
ستهدف ومـن شـأن تنظـيم بـرامج تدريبيـة حمـددة تـ            . التفاوض احمللية واملنظمات غـري احلكوميـة      

القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك التدريب على تكنولوجيات إعـادة التـدوير اجلديـدة، أن تعـود                  
  .بفوائد إضافية

. ومن املهم تعزيز وجود وحدات أو مراكز خمصصة لتقليل النفايـات وإعـادة تـدويرها                - ٤١
  .وميكن أن يساعد إنشاء مثل هذه املراكز يف تعميم أنشطة مجع النفايات

من الضروري تناول املخاطر الصحية الواقعة على مجيع العاملني يف سلـسلة التـدوير،              و  - ٤٢
ال سيما النساء واألطفال العاملني بشكل غري قانوين يف جمال مجع النفايـات، مـع االسـتمرار يف     

  .التركيز على الفوائد االقتصادية املتحققة من إعادة التدوير
  

  إقامة الشراكات وتعزيزها  -سادسا  
مثة إمكانية لتحقيق قـدر كـبري مـن االسـتعادة يف البلـدان الناميـة، وقـد ينـتج عـن إقامـة                   - ٤٣

ــل         ــة والقطــاع اخلــاص والقطــاع غــري الرمســي حتوي ــسلطات احمللي ــة فيمــا بــني ال شــراكات فعال
. النفايات إىل موارد قيمة من حيث حتويل النفايـات إىل طاقـة وتعزيـز االقتـصاد وفـرص العمـل          

م األطر الوطنية والقانونيـة والـسياساتية والـسياسات والتـدابري املؤسـسية املؤاتيـة       وينبغي أن تدع 
  .لتعزيز هذه الشراكات يف أحناء املنطقة اإلقليمية

وفيما جرى التسليم بأن أفريقيا لديها ثروة من اخلربة واملعلومـات، فقـد لـوحظ أيـضا                   - ٤٤
ــادل املعلومــات بــشأن خمتلــف جوانــب الــشراكات     ــشراكات،  نقــص يف تب ــواع ال مــن قبيــل أن

ومثــة أيــضا نقــص يف األطــر الــسياساتية والقانونيــة واملؤســسية   . وظــروف الــشركاء وكفــاءاهتم
وفيمـا متثـل اإلرادة والـوعي       . الالزمة اليت تعزز وتوجه فيهـا الـشراكات علـى خمتلـف األصـعدة             

ــاح ل      ــا، ال تتـ ــاظ عليهـ ــشراكات واحلفـ ــذه الـ ــع يف هـ ــيا للتوسـ ــرا أساسـ ــسياسيان أمـ ــدن الـ لمـ
إمكانيــة الــدخول يف شــراكات ولــيس بإمكاهنــا االســتفادة مــن آليــات التمويــل الدوليــة     دائمــا

  .بشكل مستقل
ومع التسليم بالقدرة احملـدودة للـسلطات احملليـة املـسؤولة عـن إدارة النفايـات، أوصـى                    - ٤٥

قليمــي االجتمــاع باملــشاركة النــشطة لكافــة اجلهــات الفاعلــة علــى الــصعد احمللــي والــوطين واإل 
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وميكــن أن يكــون مــن االبتكــارات اهلامــة إقامــة   . والــدويل، مبــا يف ذلــك القطــاع غــري الرمســي  
ترتيبــات للتواصــل الفعــال فيمــا بــني الــشركاء وأصــحاب املــصلحة احملــتملني مــن أجــل تبــادل     

  .املعلومات وأفضل املمارسات واألدوات والتكنولوجيات
وكخطـوة  . لقائمـة املعنيـة بـإدارة النفايـات       وأوصى االجتماع بالبناء على الـشراكات ا        - ٤٦

ومع النظر يف منـاذج الـشراكات   . أوىل، يعد من املفيد مجع املعلومات بشأن الشراكات القائمة        
الدوليــة، ينبغــي تــصميم الــشراكات القائمــة واجلديــدة لتناســب الــسياق األفريقــي مــع مراعــاة    

لى الصعد الـدويل واإلقليمـي   االختالفات بني خمتلف فئات الشركاء وخصوصيات كل منهم ع    
  .والوطين واحمللي

ومن أجل جعل هذه الشراكات فعالـة، ينبغـي أن يكـون اإلطـار الـسياسي واملؤسـسي                   - ٤٧
مؤاتيا لكافة أصحاب املصلحة الرئيسيني والشركاء احملتملني، مبا يف ذلـك البلـديات، وأوسـاط               

ــة، وصــغار مقــدمي اخلــدمات     ــة الدولي ، ) ذلــك القطــاع غــري الرمســي  مبــا يف(األعمــال التجاري
ومنظمات التمويل الدولية، واملصارف احمللية واإلقليمية، واملنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات        

  . األهلية، من أجل متكني الوصول إىل نتيجة فعالة قائمة على التعاون
وعمــال باملالحظــات والتوصــيات الــواردة أعــاله، اعتمــد املــشاركون باإلمجــاع إعــالن   - ٤٨
  ).انظر املرفق(لرباط بشأن اإلدارة املستدامة للنفايات يف أفريقيا ا

وأعــرب املــشاركون عــن تقــديرهم للــدعم الكــرمي الــذي قدمتــه حكومــة املغــرب، يف      - ٤٩
استضافة االجتماع املعقود فيما بني الدورات، وطلبوا إىل البلد املـضيف تقـدمي مـوجز الـرئيس                  

الصادر عنـه إىل جلنـة التنميـة املـستدامة يف دورهتـا املقبلـة               بشأن االجتماع، مبا يف ذلك اإلعالن       
  .التاسعة عشرة
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  املرفق
  إعالن الرباط بشأن اإلدارة املستدامة للنفايات يف أفريقيا    

 منـها يف أفريقيـا،      ٢٤ بلدا،   ٢٨ناقش ممثلون مسؤولون عن إدارة النفايات الصلبة من           - ١
ــصا    ــشؤون االقت ــم    إىل جانــب ممــثلني عــن إدارة ال ــة لألم ــة العام ــة لألمان ــة التابع دية واالجتماعي

املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومركـز               
األمــم املتحــدة للتنميــة اإلقليميــة، وخــرباء مــن القطــاع، خمتلــف القــضايا ذات األولويــة املتعلقــة  

 ٢٦  و٢٥اضــيع ذات صــلة، وذلــك يف الربــاط يــومي  بــإدارة النفايــات الــصلبة يف أفريقيــا ومو
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

وكــان اهلــدف مــن االجتمــاع الوقــوف علــى االحتياجــات اخلاصــة للقــارة األفريقيــة،      - ٢
وإعداد موقف واضح من أجل الـدورة املقبلـة التاسـعة عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة، وإقامـة               

مارسات اجليـدة وتكرارهـا بغـرض تقليـل اآلثـار الـسلبية الـيت               ائتالف ميكن عن طريقه تبادل امل     
تلحقهــا اإلدارة غــري الــسليمة للنفايــات بالبيئــة وبالــصحة، واالســتفادة مــن خمتلــف الفوائــد          

  .االقتصادية لإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة، وذلك بالتركيز على ختفيف وطأة الفقر
  

  :وخلص املشاركون إىل أن  
ــضايا إدار  - ٣ ــدى الكــثري مــن       ق ــة ل ــه الكفاي ــا في ــة كــبرية مب ــات ليــست ذات أولوي ة النفاي

ــا    ــة يف أفريقي ــة واحمللي ــات الوطني ــستدامة    . احلكوم ــذ اإلدارة امل ــسية لتنفي ــات الرئي وأحــد املتطلب
وسـيؤدي  . للنفايات الصلبة يف أفريقيا هم الدعم الصريح علـى مـستوى اختـاذ القـرار الـسياسي                

إمكـان املمارسـات الـسليمة إلدارة النفايـات الـصلبة تقدميـه للتنميـة             االعتراف باإلسهام الـذي ب    
ــة       ــه ختــصيص املــوارد علــى النحــو املالئــم، إىل متكــني احلكومــات الوطني املــستدامة، مــضافا إلي

  .واحمللية من إحراز تقدم كبري يف إدارة النفايات الصلبة
مؤسـسية شـاملة علـى      ومثة حاجة ماسة السـتحداث وتنفيـذ أطـر سياسـاتية وقانونيـة و               - ٤

الصعيد الوطين، إىل جانب إقامة صالت تربط بني صحة اإلنسان ومحاية البيئة، دعمـا لـإلدارة                
  .وميثل حتقيق عدم املركزية ومتكني السلطات احمللية أمرا حيويا. املستدامة للنفايات الصلبة

 وهـو شـرط   ويتطلب األمر العمل على إتاحة التمويـل وتـوفري إمكانيـة احلـصول عليـه،           - ٥
مسبق إلنشاء النظم واهلياكل األساسية إلدارة النفايات، وذلك على الصعيدين الـوطين واحمللـي       

وينبغي أن يكـون ذلـك مقترنـا باالسـتعانة مبختلـف الـصكوك واآلليـات املاليـة         . على حد سواء 
  .من أجل كفالة االستدامة
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دارة النفايــات علــى كافــة ومتثــل مــسائل التوعيــة والتثقيــف وبنــاء القــدرات يف جمــال إ    - ٦
ويف هـذا الـصدد،     . الصعد وإشراك كافة أصحاب املـصلحة أمـورا أساسـية يف القـارة األفريقيـة              

ــة         ــة مــن جانــب احلكومــات واملؤســسات واملنظمــات غــري احلكومي ــذل جهــود مكثف ينبغــي ب
  .واملنظمات اإلقليمية والدولية من أجل كفالة تنفيذ املبادرات املالئمة

ن تــوفر بعــض الدرايــة يف املنطقــة اإلقليميــة، كــثريا مــا ال جيــري تبــادل         وبــالرغم مــ   - ٧
ومثــة حاجــة إلقامــة رابطــات وشــراكات علــى املــستوى اإلقليمــي . املمارســات اجليــدة والــسيئة

دون اإلقليمي ميكن حتقيقها بالبناء على الشبكات القائمة، وإقامة شـبكات جديـدة حـسب                أو
  . املتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء اآلخريناالقتضاء، والعمل مع منظومة األمم

ــة        - ٨ ــدا مبثاب ــصلبة مــصممة جي ــات ال ــة إلدارة النفاي ــشاء نظــم متكامل ميكــن أن يكــون إن
أنــشطة جتاريــة أكثــر رحبيــة إذا كانــت قائمــة علــى مبــدأ التخفــيض وإعــادة االســتخدام وإعــادة  

فايــات القابلــة إلعــادة التــدوير الناجتــة يف  ويف الواقــع، تــشري حقيقــة أن الكــثري مــن الن . التــدوير
أفريقيا تنقل إىل قارات أخرى إلعادة جتهيزها، إىل وجود فوائد اقتـصادية ضـائعة علـى املنطقـة                  

ــز      . اإلقليميــة ــوة دافعــة لتعزي ــد لكوهنــا تــشكل ق ــز فهــم أكــرب هبــذه الفوائ ومثــة حاجــة إىل تعزي
  .ز على النفايات باعتبارها مورداممارسات إدارة النفايات الصلبة املتكاملة، والتركي

ــزز        - ٩ ــشكل الكــايف وحباجــة إىل أن ُيع ــه بال ــرف ب . ودور القطــاع غــري الرمســي غــري معت
وميكـن  . وسيحقق إدماجه رمسيا يف عملية إدارة النفايات ما فيه فائدة كافة أصـحاب املـصلحة              

يــة لتعزيــز ظــروف احليــاة تعزيــز البيئــة التــشريعية يف البلــدان األفريقيــة مــن أجــل هتيئــة بيئــة مؤات 
  .والعمل يف القطاع غري الرمسي

وستـسمح املعلومـات بـشأن      . وإن املعلومات املتاحة بشأن النفايات الصلبة غـري كافيـة           - ١٠
ــتثمارات وانتقــاء          ــشأن االس ــرارات مــستنرية ب ــاذ ق ــدة وتكوينــها باخت ــات املتول ــات النفاي كمي

مات، ينبغــي تــشجيع الــسلطات احملليــة ومــن أجــل كفالــة تغطيــة حمــسنة للخــد. التكنولوجيــات
ومقــدمي اخلــدمات اآلخــرين علــى وضــع نظــم للرصــد مــصممة جلمــع البيانــات واملعلومــات      

  .املتعلقة بتوجيه االستثمارات وكفالتها
وخبـالف األخطـار    . وتشكل قضية نقل النفايات عرب احلدود إىل أفريقيـا مـدعاة للقلـق              - ١١

نـسان والبيئـة، فـإن تـدفقات النفايـات اجلديـدة والناشـئة،              اليت تلحقها هذه النفايات بـصحة اإل      
. من قبيل النفايات اإللكترونية، سوف تفرض املزيد من الضغوط على نظم تـصريف النفايـات              

  .ويتطلب األمر إنفاذ االتفاقيات الدولية بسبل من بينها التعاون اإلقليمي
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ة الــسرعة، مثــة حاجــة إىل وبــالرغم مــن أن أفريقيــا متــر بعمليــة توســع حــضري يف غايــ   - ١٢
. يف حلول للمناطق الريفيـة فـضال عـن املـدن الكـربى واملراكـز احلـضرية األصـغر حجمـا                النظر

ــاع هنــج    ــم اتب ــع ”ولــن يكــون مــن املالئ نظــرا ملــدى التنــوع يف  “ حجــم واحــد يناســب اجلمي
  .اإلقليمية املنطقة
 مبــا يف ذلــك  وســيؤدي إقامــة شــراكات تــشمل مجيــع أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني،     - ١٣

ــة واملنظمــات غــري       ــة واإلقليمي ــة والقطــاع اخلــاص واملــصارف احمللي ــل الدولي مؤســسات التموي
  .احلكومية واملنظمات األهلية، إىل تعزيز املمارسات الفعالة إلدارة النفايات

  
  :وأعلن املشاركون أن  

ــددة         - ١٤ ــد متع ــل حتــديا ولكــن حتــسينها ســيتيح فوائ ــصلبة متث ــات ال ــاإدارة النفاي . ألفريقي
فقــد أيــدوا بالكامــل نتــائج االجتمــاع باعتبارهــا إســهاما رئيــسيا يف الــدورة املقبلــة التاســعة  لــذا

وجـرى االعتـراف    . ٢٠١١مـايو   /عشرة للجنة التنمية املستدامة، اليت من املقرر عقدها يف أيـار          
كون وطلـب املـشار   . مع االمتنان بالدعم الذي قدمتـه حكومـة املغـرب يف استـضافة االجتمـاع              

ــة         ــة التنمي ــاط، إىل جلن ــك إعــالن الرب ــا يف ذل ــائج االجتمــاع، مب ــدم نت ــد املــضيف أن يق إىل البل
  .املستدامة يف دورهتا املقبلة التاسعة عشرة

  
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

  


