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  جلنة التنمية املستدامة
  الدورة التاسعة عشرة

   ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 اجملموعــــــة املواضــــــيعية لــــــدورة التنفيــــــذ
         دورة السياسات-  ٢٠١١- ٢٠١٠

ــسياسات لتــسريع         ــارات واإلجــراءات املمكــن اعتمادهــا يف إطــار ال اخلي
  إدارة النفايات: يف التنفيذعجلة التقدم 

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
تنطوي إدارة النفايات والتقليل منـها علـى صـعوبات تواجههـا البلـدان كافـة غـري أهنـا                     

تــزداد حــدة يف البلــدان الناميــة ألن اقتــصاداهتا تنمــو ومــداخليها ترتفــع وتوســعها العمــراين          
وللتوصــل إىل إدارة النفايــات . فايــات فيهــايتــسارع، فهــذه كلــها عوامــل تزيــد مــن حجــم الن 

بطريقة مستدامة يف البلدان اليت تتـسم اقتـصاداهتا باحليويـة وتـشهد توسـعا عمرانيـا، ال بـد مـن               
ولكي تكون هذه االسـتراتيجية فعالـة، ينبغـي         . وضع استراتيجية طويلة األجل إلدارة النفايات     

  .  متكاملة ومستدامةأن تشتمل على استحداث نظم إلدارة النفايات بطريقة
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ومثـة  . ولوضع السياسات املناسبة، يتعني إدراك حجم النفايات املنتجة، مبختلف فئاهتـا           
 كميــات النفايــات ال ســيماعــدد مــن أنــواع النفايــات اجلديــدة بــدأ يــربز أو يــزداد حجمــه، و  

عتمـدة إلدارة   ويف العديد من احلاالت، يلزم إما تعديل النظم التقليديـة امل          . اإللكترونية واخلطرة 
  . النفايات أو حتسينها ألهنا مل تصمَّم للتعامل مع هذه الظواهر

ويستدعي تنفيذ استراتيجيات إدارة النفايات جهودا منسقة تبـذهلا الوكـاالت الدوليـة               
واحلكومـات الوطنيـة واجملتمـع املـدين        ) داخل حدود املناطق املسؤولة عنها    (واحلكومات احمللية   
ويــشكل التقليــل مــن . جلهــات الــيت جتمــع النفايــات خــارج األطــر الرمسيــةوالقطــاع اخلــاص وا

النفايات املنتجة وإعـادة تـصنيعها وإعـادة اسـتخدام بعـضها األسـاس الـذي تقـوم عليـه اإلدارة                     
ويلــزم يف العديــد مــن البلــدان الناميــة تعزيــز إدارة النفايــات الــصلبة الــيت    . املــستدامة للنفايــات

ق ذلـك يـتعني زيـادة املـوارد املاليـة املخصـصة إلنـشاء الـبىن التحتيـة                   جتمعها البلـديات، ولتحقيـ    
وميكـن  . الالزمة إلدارة النفايات ومتـتني املهـارات الفنيـة واإلداريـة لتـسيري نظـم إدارة النفايـات        

مواصلة النظـر يف إقامـة شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص كوسـيلة لزيـادة املـوارد املاليـة             
  .رص احلصول عليهااملتوافرة وتعزيز ف
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  مقدمة  - أوال  
ــشهدها االجتمــاع التحــ        - ١ ــيت سي ــراء النقاشــات ال ــسامهة إلث ــر م ــذا التقري ــل ه ضريي ميث

املشترك بـني احلكومـات الـذي سـيتناول اخليـارات واإلجـراءات الـيت ميكـن اعتمادهـا يف إطـار                      
وهــو يــأيت ردا علــى املــشاكل . الــسياسات للتــسريع مــن عجلــة التقــدم يف جمــال إدارة النفايــات

ــة التنميــة املــستدامة       ــة عــشرة للجن والعقبــات الــيت ُســلط عليهــا الــضوء يف تقريــر الــدورة الثامن
(E/CN.17/2010/15) .           وشاركت يف إعداده إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة يف األمانـة

واسُترشـد، لـصياغته، باملعلومـات الـيت        . العامة لألمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي            
بـشأن الـتحكم يف نقـل       قدمتها منظمات منظومة األمم املتحدة، وخصوصا أمانـة اتفاقيـة بـازل             

ومنظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــة األغذيــة   )١(داخلطــرة والــتخلص منــها عــرب احلــدو النفايــات 
والوكالـة  ) اليونيـدو (ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية           ) الفـاو (والزراعة لألمم املتحدة    

وينبغي قـراءة هـذا التقريـر يف ضـوء تقريـر األمـني العـام عـن االسـتهالك                    . الدولية للطاقة الذرية  
ــاج  ــة التحــضريي      واإلنت ــشاركني يف اجتمــاع اللجن ــى امل ــضا عل ــذي ســُيعرض أي ــستدامني ال امل

  .املشترك بني احلكومات
  

  االستراتيجية والسياسات املتعلقتان بإدارة النفايات  - ثانيا  
وضع استراتيجية طويلة األجل إلدارة النفايات يف إطار برامج التنمية املستدامة             - ألف  

  والقضاء على الفقر
طوي إدارة النفايات والتقليل املُنتج منـها علـى صـعوبات يف كـل مكـان، لكـن هـذه             تن  - ٢

ــة ألن اقتــصاداهتا تنمــو ومداخ  الــصعوبات تــ  ــدان النامي ــها ترتفــع وتوســعها  يزداد حــدة يف البل ل
والعقبـات الـيت    . العمراين يتسارع، وهذه كلها عوامـل تزيـد مـن حجـم النفايـات املنتجـة فيهـا                 

دارة النفايات والتقليل منها هي انعدام البيانات واملعلومـات واملعـارف           حتول دون التمكن من إ    
بشأن طبيعة النفايات وحجمهـا، وغيـاب القـوانني التنظيميـة الـشاملة، وعـدم التـشدد يف إنفـاذ                
التشريعات السارية، وضعف القدرات الفنية والتنظيمية، وتدين مستوى الوعي والتعـاون لـدى             

واإلطــار املؤســسي غائــب بــشكل عــام، فاجلمعيــات . املــوارد املاليــةالــرأي العــام، وعــدم تــوافر 
  . الوطنية واجلهات املناصرة إلدارة النفايات غري موجودة، وإن ُوجدت فهي نادرة للغاية

وخيتلف مستوى األولويات واألطـر الـسياسية العامـة والتنظيميـة والقـدرات املؤسـسية                 - ٣
ويف حــني أن بعــض . ف البلــدان يف مجيــع أحنــاء العــاملواخلــربة يف جمــال إدارة النفايــات بــاختال

ــة،        ــدان النامي ــد مــن البل ــزال العدي ــوطين، ال ي ــصاد ال ــدان تعتــرب النفايــات أحــد مــوارد االقت البل
__________ 

  ٢٨٩١١، رقم ١٦٧٣، اجمللد عة املعاهداتجممواألمم املتحدة،   )١(  
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سيما البلـدان املنخفـضة الـدخل، يكـافح لتـوفري الـبىن التحتيـة واخلـدمات الـضرورية جلمـع                      وال
ية مبكان اإلسراع وبشكل شامل يف إنـشاء اإلطـار          وبالتايل، من األمه  . النفايات والتخلص منها  

ويف الوقت نفسه، ميكـن جلميـع البلـدان اإلفـادة مـن             . السليم املؤايت للتعامل مع الظروف احمللية     
هنج يوضع بغرض التقليل من كميات النفايـات املنتجـة ومجـع خمتلـف أنـواع النفايـات وإعـادة                     

  . تصنيعها وإعادة استخدامها كموارد إنتاجية
ــا إدارة          - ٤ ــيت تنطــوي عليه ــصعوبات ال ــى ال ــى التغلــب عل ــساعد عل ــيت ت ــور ال ومــن األم

النفايات االنتقال إىل أمناط من االستهالك واإلنتاج املـستدامني بيئيـا وقطـع الـصلة القائمـة بـني                   
ويتعني علـى احلكومـات، جبميـع مـستوياهتا، وعلـى األوسـاط             . النمو االقتصادي وتدهور البيئة   

ستهلكني إدخـال تغـيريات هامـة علـى سياسـاهتم وأنـشطتهم وخيـاراهتم إذا أرادوا                 التجارية واملـ  
ويستحـسن أن تتنـاول االســتراتيجية   . بيئيـا  االنتقـال إىل أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج املــستدامني    

سـيما    وال-املتعلقة بالنفايات دورة النفايات بأكملها، بدءا من تقليـل الكميـات املنتجـة منـها            
منتجــات غــري ملوِّثــة وال تــستهلك الكــثري مــن املــوارد وال ختلــف الكــثري مــن         عــرب تــصميم  

 ومرورا بإعادة تصنيع النفايات وإعادة استخدامها، مع ضرورة الـتخلص فقـط مـن      - النفايات
ــذ جيــري          ــة، وعندئ ــة مقبول ــادة اســتخدامها بتكلف ــصنيعها وإع ــادة ت ــذر إع ــيت يتع ــات ال املخلف

النمــاذج الــيت يفــضل اعتمادهــا ومــن .  بالبيئــة واجملتمــعالــتخلص منــها حــصرا بطريقــة ال تــضر 
الدائرة املغلقة القائم علـى صـنع منتجـات مراعيـة للبيئـة، حيـث تغـدو النفايـات الـصناعية                      نظام

وتشكل اليابان أحد األمثلة علـى البلـدان الـيت          . لشركة ما املواد اخلام لشركة أو صناعة أخرى       
ات النفايات املنتجة وإعـادة تـصنيعها بفعاليـة، وهـذا           تنفذ سياسات ناجحة يف جمال تقليل كمي      

 كلغ، وهذه الكمية ال تتجـاوز ثلثـي         ٤٣٠(جيعل النفايات اليت خيلفها كل فرد ضئيلة نسبيا          ما
ما ينتجـه الفـرد مـن نفايـات يف بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي وتعـادل               

ويـتعني علـى كـل البلـدان، حـىت تلـك الـيت              . )٢()قيـا ينتجه الفرد من نفايـات يف جنـوب أفري         ما
قطعت شوطا كبريا يف درب إدارة النفايات، إحراز تقدم يتجاوز بكـثري مـا أحرزتـه حـىت اآلن                   
لــو كــان هنــاك أي احتمــال لتحقيــق اهلــدف النــهائي املتمثــل يف خلــق اقتــصادات وجمتمعــات     

  .تنتج أي نفايات على اإلطالق ال

__________ 
 Trends(املواد الكيميائية والتنقيب عن املعادن والنقـل وإدارة النفايـات   : االجتاهات يف جمال التنمية املستدامة  )٢(  

in Sustainable Development: Chemicals, Mining, Transport and Waste Management,(، )   منـشورات األمـم
  . من النسخة اإلنكليزية٣٠، ص )E.10.II.A.3 املبيع املتحدة، رقم
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  يات الوطنيةالسياسات واالستراتيج    
ــة املعتمــدة إلدارة النفايــات كانــت دومــا وإىل      - ٥ إن الــسياسات واالســتراتيجيات الوطني

حــد بعيــد تتعلــق بــالتخلص النــهائي مــن النفايــات، مــع أن معــدالت إعــادة تــصنيعها ارتفــع يف  
وإن إعـادة   . العديد من البلدان، وقد بلغ تصنيع بعض املواد يف بعض البلـدان معـدالت مرتفعـة               

نيع مجع النفايات يف البلدان النامية تتواله يف كثري من األحيان جهـات معينـة خـارج األطـر                   تص
الرمسية، ومن ضمنها الفقراء الذين يعتمدون لتأمني رزقهم اعتمادا مباشرا علـى مجـع النفايـات                

  .إلعادة تصنيعها
 مـن صـنعها     ومع مرور الزمن، تطورت النهج املتبعة لبحث كيفية إدارة املنتجات بدءا            - ٦

، حيـث   “مـن املهـد إىل اللحـد      ”وإن النُهج املتبعـة للتعامـل مـع النفايـات           . وحىت التخلص منها  
 يعين أن التخلص من النفايات ال يـزال اخليـار الوحيـد املتـاح للتعامـل مـع النفايـات،                     “اللحد”

 وهــذه هنُــج تــشدد مبزيــد مــن “مــن املهــد إىل املهــد” بــدأ يــستعاض عنــها مــؤخرا بنــُهج تــدعى
التركيــز علــى مجــع املــواد اجملديــة اقتــصاديا مــن النفايــات الســتخدامها مــن جديــد يف عمليــات   

ويف الوقت نفسه، أضحت مسألة التقليل من كمية النفايات املنتجة حتتل مكانة أكثـر              . اإلنتاج
وتغيري حمور التركيز هذا صاحبه تركيـز علـى         . أمهية يف إطار السياسات املتعلقة بإدارة النفايات      

ســتخدام مــواد أقــل يف املنتجــات، حيــث تقــدَّم إىل املــستهلكني الــسلع واخلــدمات الــيت هتمهــم ا
وبفعـل هـذا    ). إضـافة إىل اسـتهالك قـدر أقـل مـن الطاقـة            (لكن باستخدام مواد أقل يف إنتاجها       

التطــــور يف مفهــــوم وهنــــج إدارة النفايــــات، تطــــورت الــــسياسات واملمارســــات املتبعــــة يف   
  . إدارهتا كيفية

ويــتعني علــى البلــدان الــيت تتــسم اقتــصاداهتا باحليويــة وتــشهد توســعا عمرانيــا أن تــضع   - ٧
وجيـب أن تـشتمل هـذه    . للعقود القادمة استراتيجية طويلـة األجـل لـإلدارة املـستدامة للنفايـات            

االستراتيجية على استحداث نظام إلدارة النفايات بطريقة متكاملة ومستدامة يتـضمن جمموعـة     
نشطة يضطلع هبا أصـحاب املـصلحة علـى خمتلـف املـستويات، مـن بينـها التقليـل             متنوعة من األ  

من كميـات النفايـات املنتجـة وإعـادة اسـتخدامها وإعـادة تـصنيعها واسـتخدام املـواد العـضوية                 
ولكــي يكــون هــذا النظــام قــادرا علــى االســتمرارية، ينبغــي االهتمــام بــه  . منــها لــصنع األمســدة

به الفنية والعمليـة فحـسب، بـل أيـضا مبـا يتـصل بـه مـن عوامـل                    بشكل متكامل، أي ليس جبوان    
  . )٣ (مالية وتدريبية وقانونية ومؤسسية واقتصادية وبالصالت القائمة بينها

__________ 
النــُهج واالســتراتيجيات املبتكــرة إلدارة النفايــات ”األمــم املتحــدة، إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة،   )٣(  

  ).Innovative Approaches and Strategies for Integrated Waste Management). (٢٠١٠ (“بطريقة متكاملة
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ومن الصعوبات الكربى الـيت يـتم اعتراضـها اسـتحداث نظـم إلدارة النفايـات بطريقـة                    - ٨
لنفايــات خــارج األطــر الرمسيــة، متكاملــة يــشارك فيهــا الــسكان احملليــون واجلهــات الــيت جتمــع ا

وتتمثــل عـادة مـسامهة هــذه اجلهـات يف مجــع    . لتحـّسن مهـاراهتم وظــروف عملـهم ومعيـشتهم    
النفايات الصلبة وإعادة تصنيعها والتخلص منها، بينمـا يف وسـع الـسكان احمللـيني املـشاركة يف                  

اتيجيات املتكاملـة   وإن غيـاب مثـل هـذه االسـتر        . حتويل النفايات إىل أمسدة على الصعيد احمللـي       
يعوق حتـسني وضـع البيئـة ويـدمي حالـة الفقـر املـدقع الـيت يعـيش فيهـا جـامعو النفايـات خـارج                           

  . األطر الرمسية
 النفايــات اخلطــرة، ال ســيماويقتــضي تنفيــذ اســتراتيجيات جديــدة إلدارة النفايــات، و   - ٩

 املنــاطق املــسؤولة ضــمن حــدود(جهــودا منــسقة تبــذهلا الوكــاالت الدوليــة واحلكومــات احملليــة 
وينبغــي أن تكــون التــشريعات . واحلكومــات الوطنيــة واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص ) عنــها

وخصخــصة العقــود علــى درجــة كافيــة مــن املرونــة ليتــسىن ملقــدمي اخلــدمات الــضيقة النطــاق   
  . املشاركة فيها

ــتراتيجية ط     - ١٠ ــي ألي اسـ ــة، ينبغـ ــات إدارة فاعلـ ــن إدارة النفايـ ــتمكن مـ ــل  وللـ ــة األجـ ويلـ
تستدعي أيضا وضع برنامج لتوعية الرأي العـام وخطـط إلنـشاء الـبىن التحتيـة الالزمـة إلدارة                    أن

النفايات، واعتماد وسائل اقتصادية مثل فرض رسوم على األسر املعيشية لقـاء مجـع أنـواع معينـة      
 علـى سـلع   من النفايات اليت ختلفها، وفرض ضريبة لقاء استخدام مطامر النفايات، وفـرض رهـن        

معينة مـع إمكانيـة اسـترداده لتـشجيع املـستهلكني علـى التقليـل مـن النفايـات وإرجاعهـا إلعـادة                       
وينبغـي أن تنظـر هـذه االسـتراتيجية يف اعتمـاد بـرامج              ). انظـر اإلطـارين األول والثـاين      (تصنيعها  

ات وتشريعات لرفع مستوى مـسؤولية املنـتجني حبيـث يـتم تـشجيعهم علـى إعـادة تـصنيع املنتجـ                    
ــاج الــسلع الــيت يــصعب إعــادة تــصنيعها    ــيهم عــن إنت ــسياسات  . وثن ــار يف ال وينبغــي إيــالء االعتب

واخلطط العامـة للمـردود االقتـصادي الـذي تعـود بـه الوفـورات الـيت تتحقـق مـن إدارة النفايـات                        
  . وينبغي أيضا التمسك بالقرارات السياسية العامة املتخذة حىت لو تغريت القيادات. كمورد

  
  ار األولاإلط

نظـام الرسـوم القـائم علـى حجـم          : منح احلوافز للتقليل مـن كميـات النفايـات املنتجـة          
   مجهورية كوريا-النفايات 

 رســوما علــى األســر ١٩٩٥كانــت كــل البلــديات يف مجهوريــة كوريــا تفــرض قبــل عــام   
املعيــشية لقــاء مجــع النفايــات مــن منازهلــا وذلــك إمــا يف شــكل ضــريبة علــى املمتلكــات أو 

ومبــا أن التكلفــة الــيت يــدفعها كــل مــرتل مل تــتغري يف إطــار نظــام    .  شــهري مقطــوعرســم
 األسـر  لـدى الرسوم الثابتة هذا، بصرف النظـر عـن كميـة النفايـات الـيت ينتجهـا، مل يكـن                



E/CN.17/2011/6
 

8 10-70140 
 

وأمـا نظـام الرسـوم    . املعيشية أي حوافز تدفعها إىل التقليل من كمية النفايات الـيت تنتجهـا   
 يف مجهوريـة كوريـا، فهـو        ١٩٩٥ت الـذي بـدأ اعتمـاده يف عـام           القائم على حجم النفايـا    

نظام حيدد سعرا ألكياس النفايات خيتلف باختالف حجمها، فعلى األسر وضـع النفايـات              
يف أكياس مدفوعة أسعارها مسبقا، يف حني أن النفايات املخصصة إلعادة التصنيع ُتجمـع              

غو، على سـبيل     - ففي يونغسان . وختتلف أسعار هذه األكياس باختالف البلديات     . جمانا
 ٧٨٠ لتـرات و     ٥ وان لكيس النفايات العادية من سعة        ١٠٠املثال، تتراوح أسعارها بني     

  . لتر١٠٠ وان لكيس النفايات من سعة ١
، اخنفضت كمية النفايات الـصلبة الـيت مجعتـها البلـديات يف             ٢٠٠٦  و ١٩٩٤وبني عامي   

، ارتفع معدل النفايـات الـيت    نفسهاويف الفترة   . ائة يف امل  ١٥,٩٥مجهورية كوريا مبا نسبته     
  . يف املائة٥٧,٢ يف املائة إىل ١٥,٤ُجمعت إلعادة تصنيعها من 

 Performance of waste ”بعنوان . اسُتمدت املعلومات، بتصرف، من حبث توجيهي أعده كيم ك  :املصدر  

management policy in korea: volume-based waste fee system and packaging waste 

epr“) ،٢٠٠٨مجهورية كوريا، وزارة البيئة.(  
  
  

  اإلطار الثاين
  احلوافز االقتصادية يف الربازيل إلعادة تصنيع النفايات

ُتعتمد يف أمريكا الالتينية جمموعة واسعة ومتنوعـة مـن املمارسـات لفـرز النفايـات ألغـراض                  
  . ىل نظم املكافأة والعقوبة املطبقة فيهاإعادة تصنيعها، ويعود ذلك يف املقام األول إ

ــو       ــصنيع حنـ ــد تـ ــل، أعيـ ــوم يف الربازيـ ــي األلومنيـ ــة منتجـ ــا لرابطـ ــن ٨٠فوفقـ ــة مـ    يف املائـ
، وهــذا يعــين أن الربازيــل، إىل ٢٠٠٠ باليــني عبــوة ألومنيــوم الــيت بيعــت يف عــام ٩,٥الـــ 

امليـا يف جمـال إعـادة       جانب اليابان على سبيل املثال، هي من البلدان الـيت حتتـل الـصدارة ع              
وبينمـــا يقـــوم نظـــام إعـــادة التـــصنيع يف اليابـــان علـــى حـــس املـــواطن  . تـــصنيع النفايـــات

ففـي املنـاطق احلـضرية الكـربى توجـد          . باملسؤولية، تلجـأ الربازيـل إىل احلـوافز االقتـصادية         
 مراكز عديدة خمصصة للنفايات اليت يعاد تصنيعها، تـشتري املـواد القابلـة إلعـادة التـصنيع                

  .وتقدم باملقابل إما مبالغ مالية أو مواد غذائية بأسعار خمفضة

:  وخطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ   ٢١سـتعراض تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن         عـن ا   تقرير األمني العـام     :املصدر  
  ).E/CN.17/2010/6 (إدارة النفايات
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  اتحتسني النظم والبىن التحتية والتكنولوجيا املستخدمة إلدارة النفاي  - باء  
  حتسني الشبكات اليت جتمع النفايات خارج األطر الرمسية  -  ١  

إن إعادة تصنيع النفايات يف البلدان النامية تتـواله بـشكل رئيـسي اجلهـات الـيت جتمـع                     - ١١
ــة   ــات خــارج األطــر الرمسي ــذين يلجــ    . النفاي ــة ال ــدان النامي ــدن يف البل ــسبة ســكان امل ون إىل أفن

ــة، يف ا  ــة، ١لنفايــات عمــا يفيــدهم شخــصيا تبلــغ عــادة   البحــث، خــارج األطــر الرمسي  يف املائ
واتـضح مـن تقـديرات أجريـت مـؤخرا أن عـدد             . والقسم األعظم منـهم مـن النـساء واألطفـال         

انظر اإلطـارين الثالـث     ( مليون فرد    ١٥األفراد الذين جيمعون النفايات لتأمني رزقهم يصل إىل         
 الربازيـل جيمعـون النفايـات وبـأن فيهـا           وأفيد بأن ما يربو على نـصف مليـون فـرد يف           ). والرابع

ويف مدينـة  .  مؤسسة وتعاونية عاملة يف جتارة اخلردة والنفايات اليت يعـاد تـصنيعها  ٢ ٤٠٠حنو  
 مليــون دوالر مــن دوالرات ١٧٠بــوينس آيــريس، قُــدر املــردود املــايل جلمــع النفايــات بنحــو   

يـات يف اهلنـد مبـا ال يقـل عـن مليـون              الواليات املتحدة سنويا؛ ويقدَّر عدد الـذين جيمعـون النفا         
وتـشري التقـديرات الـواردة مـن مـدن وبلـدات يف البلـدان الناميـة يف منطقـة آسـيا واحملـيط                        . فرد

 يف املائــة مــن النفايــات املنتجــة يف املــدن يعــاد ٣٠  و٢٠اهلــادئ إىل أن مــا تتــراوح نــسبته بــني 
  .)٤(تصنيعه خارج األطر الرمسية

  
  اإلطار الثالث

  سألة جامعي النفايات خارج األطر الرمسية يف الربازيلمعاجلة م
ُيعتــرب جــامعو النفايــات يف الربازيــل أصــحاب مــصلحة شــرعيني وتــربطهم عقــود عمــل   

وإن برنامج حتويـل األمـوال النقديـة املعـروف          . رمسية مع املؤسسات اليت تعاجل النفايات     
هلـا يف املـدارس بـدل     يدفع لألسر تعويضات لقاء تسجيل أطفا“Bolsa Familia”باسم 

ــامج مــا ال يقــل عــن    . العمــل يف مجــع النفايــات   طفــل يف ٤٠ ٠٠٠وســاعد هــذا الربن
وتضم الربازيـل مـا ال يقـل        . االلتحاق باملدرسة واحلصول على الرعاية الصحية السليمة      

.  فــرد٦٠ ٠٠٠ تعاونيــة خاصــة جبــامعي النفايــات يبلــغ عــدد أعــضائها حنــو  ٥٠٠عــن 
ــيح ألعــض   ــها يت ــبعض من ــات املتحــدة  ٣٠٠ائها كــسب وال  دوالر مــن دوالرات الوالي

  .شهريا أي ما يعادل ضعف احلد األدىن لألجور
  M. Medina, The World’s Scavengers: Salvaging for Sustainable Consumption  :املصدر  

and Production (Plymouth, United Kingdom, Altamira Press, 2007).  
__________ 

ــن      ت  )٤(   ــة عـ ــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـ ــر برنـ ــة     ”قريـ ــصاد املراعـــي للبيئـ ــن االقتـ  “إدارة النفايـــات كقطـــاع مـ
)Wastemanagement as a sector of Green Economy) (مـن  ٨، ص )٢٠١١فربايـر  /املتوقع صدوره يف شباط 

  .النسخة اإلنكليزية
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: ر علـــــــــــــــــــى املوقـــــــــــــــــــع التـــــــــــــــــــايلمنـــــــــــــــــــشو وهـــــــــــــــــــذا املرجـــــــــــــــــــع
http://books.google.com/books?id=daCm1Eck0pkC&printsec=frontcover 

&dq=the+world’s+scavengers+by+martin+medina&source=bl&ots=ZlvpYA7 
CKe&sig=vv-m1C5_8dmc02Hh-mRCrH8NZa4&hl=en&ei=vTYdTeTDHIPZ 

ce3N1Z0K&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved= 
0CBYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false.  

      
  اإلطار الرابع

  معاجلة مسألة جامعي النفايات خارج األطر الرمسية يف مصر
، بدأت تعمل منـذ الثالثينيـات يف مجـع النفايـات            “الزبالني”مثة أقلية يف القاهرة، تدعى      

 الـسبعينيات والـشروع يف      وبعد إنشاء مجعيات رعايـة الزبـالني يف       . خارج األطر الرمسية  
للبيئــة والتنميــة، بــدعم مــن مؤســسة فــورد   ‘‘ الزبــالني’’ يف تنفيــذ برنــامج ١٩٨١عــام 

والبنك الدويل وأوكسفام ومؤسسات أخرى، حتسنت إىل حد بعيد ظـروف العمـل يف              
ولتحـسني أوضـاع جـامعي      . جمايل مجع النفايات وفرزها والبىن التحتية املستخدمة فيهـا        

ئت مدرســة ابتدائيــة ومــشروع إلعــادة تــصنيع الــورق ومدرســة حياكــة  النفايــات، أنــش
  .ومستوصف ومشروع لتأسيس صناعات صغرية

  
  تعزيز القدرات على إدارة كميات النفايات املتنامية واملتزايدة التنوع  -  ٢  

أفضى التصنيع والتوسع العمراين والنمو السكاين وشيوع ظاهرة االستهالك إىل زيـادة              - ١٢
وحاليـا، يتجـاوز وزن النفايـات       .  حجم النفايات املنتجة وأنواعها يف مجيع أحناء العامل        هائلة يف 

ــا      ــوغرام الواحــد يومي ــة الكيل ــدان النامي ــد مــن البل ــة  . الــيت ينتجهــا الفــرد يف العدي ومعــدل كمي
النفايات الصناعية هو أيضا مرتفع للغاية، ألن الكثري من الصناعات هـي مبثابـة صـناعات أوليـة                

وال بـد مـن معرفـة حجـم النفايـات املنتجـة، مبختلـف               . مـواد خـام لتحويلـها إىل منتجـات        تنتج  
وبــدأت تــربز أنــواع جديــدة مــن النفايــات،  . فئاهتــا، لوضــع الــسياسات املناســبة للتعامــل معهــا 

  . ومنها بصفة خاصة النفايات اإللكترونية والنفايات اخلطرة
ليفهـــا وضـــرورة تنـــسيقها، مـــشاركة وتقتـــضي إدارة النفايـــات، بفعـــل تعقـــدها وتكا  - ١٣

أصحاب املصلحة املتعددين يف كل مرحلة من مراحلها وتنمية قدراهتم مجيعـا بـشكل مكثـف،                
ــة          ــات احمللي ــاملون يف احلكوم ــون الع ــون الفني ــذكر ال احلــصر، املوظف ــبيل ال ــى س وخباصــة، عل

  . يات وتنفيذهاوالبلديات وسائر املؤسسات املعنية املسؤولة عادة عن وضع خطط إدارة النفا
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 عـرب اسـتحداث وتوزيـع وحـدات         ال سـيما  ويلزم بذل جهود شاملة لتعزيز القدرات و        - ١٤
تدريبيــة وأدلــة ومبــادئ توجيهيــة بــشأن خمتلــف أوجــه إدارة النفايــات، وقــوائم بالتكنولوجيــا،   

وميكــن . ومــواد للتوعيــة، ودراســات حلــاالت عــن إدارهتــا، وأفــضل املمارســات يف هــذا اجملــال  
ــستخدميه فرصــة       اســتحد ــاح ملختلــف م ــادل املعلومــات عــرب اإلنترنــت لتت ــرب شــامل لتب اث من

ويلزم تنظيم سلسلة من حلقـات العمـل والـربامج التدريبيـة يف املنـاطق        . االطالع عليها بسهولة  
وينبغي أيضا بذل اجلهود الالزمة لتوفري اخلربات بشكل مباشر يف هـذا اجملـال عـرب تنفيـذ         . كافة

وميكن املساعدة على ترسيخ هذه اجلهود بإقامة شبكة مـن املؤسـسات الـيت              . مشاريع إيضاحية 
  . تعىن ببناء القدرات

  
   حتسني فرص احلصول على التكنولوجيا والبىن التحتية الالزمة  -  ٣  

لكي حتقق احلكومـات أهـدافها الوطنيـة املتعلقـة بـإدارة النفايـات، يلـزم عليهـا البحـث                      - ١٥
حتيــة والتكنولوجيــا مــن حيــث مالءمتــها هلــذه األهــداف وإمكانيــة   عــن أفــضل أنــواع الــبىن الت 

  . ويعتمد البحث عنها واختيارها على االحتياجات من املوارد وإمكانية تطبيقها حمليا. تطبيقها
ومع أن جناح البلدان املتقدمة النمـو يف إدارة النفايـات يعـود، إىل حـد مـا، إىل اعتمـاد                  - ١٦

بدءا من مجعها ومـرورا بفرزهـا       (مرحلة من مراحل إدارة النفايات      التكنولوجيا احلديثة يف كل     
، بقـي دخـول     )إعادة تصنيعها، وانتهاء بنقلها ومعاجلتها والتخلص منـها       /واستخراج املفيد منها  

التكنولوجيا احلديثة إىل البلدان النامية حمدودا، ويـتعني تكثيـف اجلهـود يف هـذا اجملـال لـو أريـد                    
وبـسبب ضـعف الـبىن التحتيـة، مل تـتمكن           .  فاعلة أن تصبح أمـرا واقعـا       إلدارة النفايات بطريقة  

مدن عديدة يف البلدان النامية من إنشاء النظم الكافية جلمع النفايات املرتلية والصناعية؛ أمـا يف              
واضــطرت . املنــاطق الريفيــة، فــإن الــبىن التحتيــة اخلاصــة بــإدارة النفايــات تكــاد تكــون معدومــة

بسبب الضائقة االقتصادية واملالية الـيت تعـاين منـها، إىل اعتمـاد تكنولوجيـا       بلدان نامية عديدة،    
  . العتبارات تتعلق غالبا بتكلفتها ال مبدى قدرهتا على إدارة النفايات بطريقة مستدامة

وينبغــي التقليــل مــن كميــة النفايــات العــضوية الــيت ال تــزال تــشكل جــزءا كــبريا مــن       - ١٧
ــدان الناميــ  ــات يف البل ــها إىل أمســدة النفاي ــة    . ة، عــرب حتويل ــسبة الســتخدام احملــارق اآللي ــا بالن أم

للتخلص منها، فإن ارتفاع تكاليفها األولية وتكاليف تشغيلها يـشكل عائقـا كـبريا حيـول دون                 
  . اعتماد هذه التكنولوجيا يف العديد من البلدان النامية

 مـع البلـدان الناميـة، وأن ترسـل     ويلزم على البلدان املتقدمة النمو أن تتبادل املعلومـات     - ١٨
 التكنولوجيا اجلديدة اليت ختفف مـن كميـات        ال سيما و(إليها أيضا تكنولوجيا معاجلة النفايات      
ومــن املــسائل الــيت علــى منطقــة غــرب آســيا إيالؤهــا ). النفايــات وتعيــد تــصنيعها واســتخدامها

أما يف أفريقيا، فيجـب توسـيع   . أولوية عليها تعزيُز قدرات السلطات احمللية على إدارة النفايات  
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نطاق اسـتخدام األجهـزة الـصغرية املتطـورة املخصـصة لطحـن النفايـات مـن أجـل إنتـاج الغـاز             
ــامس (العـــضوي  ــار اخلـ ــر اإلطـ ــدة و  ) انظـ ــضوية إىل أمسـ ــات العـ ــل النفايـ أو إىل علـــف /وحتويـ
ــة وآســيا، ميكــ   . للحيوانــات ــا وأمريكــا اجلنوبي ــة يف أفريقي ن اســتخدام ويف بعــض البلــدان النامي

  . املصانع الكبرية اليت حتّول النفايات إىل طاقة وذلك بدعم من شركات القطاع اخلاص
ولتحديد التكنولوجيا املناسبة الـيت ينبغـي اسـتخدامها، ميكـن اعتمـاد منـهجيات تقيـيم                   - ١٩

ــار الــيت تطرحهــا             معينــة مثــل حتليــل مــواطن قوهتــا وضــعفها والفــرص الــيت تتيحهــا واألخط
)SWOT(ــه  ، وا ــون عليـ ــن أن يكـ ــا ميكـ ــا مبـ ــايل قياسـ ــسياسية )GAP( ألداء احلـ ، واجلوانـــب الـ

، عـالوة علـى منـهجيات تقيـيم مـدى القـدرة             )PEST(واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية    
وتقيـيم آثـار املنتجـات      ) SAT(على مواصلة استخدام التكنولوجيا من حيث كلفتها وفعاليتها،         

ــصن   ــدءا مــن ت ــها ب ــع مراحل ــها  يف مجي ــتخلص من ــل  )LCA(يعها وحــىت ال ــيم مــسأليت تقلي ، وتقي
   .)CP-EE( االقتصاد يف استخدام الطاقة –النفايات لدى اإلنتاج 

ــوّرد           - ٢٠ ــستخدمها م ــابر ي ــتحداث من ــشرها واس ــات ون ــد البيان ــضا وضــع قواع ــزم أي ويل
  . التكنولوجيا ومشتريها للتحاور وإقامة شراكات بينهما

  
  اإلطار اخلامس
  دراسة حالة الصني: ن النفايات املنتجة للغاز العضويأجهزة طح

 يف املائة من األسـر املعيـشية يف قريـة شـيباي الواقعـة يف منطقـة                  ٩٠قامت نسبة تتجاوز    
ــاز العــض       ــاج الغ ــزة إلنت ــب أجه ــصينية بتركي ــة هــويب ال ــشي يف مقاطع وي ســعتها جيان

ــا كـــل أســـ  . أمتـــار مكعبـــة ١٠ ــا يوميـ ــة الغـــاز الـــيت تنتجهـ رة معيـــشية وتتـــراوح كميـ
وأمثر ذلك عـن تـوفري      .  متر مكعب  ١,٢  و ١وتستخدمها ألغراض اإلنارة والطهو بني      

وأفضى اسـتخدام املـالط     .  رينمينيب سنويا من تكاليف الكهرباء والفحم      ١٣٦ما قدره   
املنــتج مــن أجهــزة طحــن النفايــات إىل التــوفري يف التكــاليف املخصــصة لــشراء األمســدة   

 فوائـد أيـضا علـى الـصعيد االجتمـاعي، مثـل تـوفري فـرص عمـل                   وهلذا األمر . الكيميائية
  .للفنيني، وحتسني الصحة، ورفع مستوى مشاركة النساء يف األعمال االجتماعية

  ).www.unapcaem.org(؛ انظر أيضا املوقع )٢٠٠٦(تقرير منظمة التنمية اهلولندية   :املصدر  
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جيا اخلاصـة بكـل منطقـة وكـل بلـد وتطـوير هـذه               ازدياد عدد األحباث املتعلقة بالتكنولو      -  ٤  
  التكنولوجيا

إن النفايــات، بــسبب اخــتالف كمياهتــا وطبيعتــها بــاختالف مكاهنــا، تقتــضي إلدارهتــا   - ٢١
ففي جمايل البحـث والتطـوير املـتعلقني        . التكنولوجيا القابلة للتعديل لتتكيف مع الظروف احمللية      

  :، ينبغي للبلدان القيام مبا يليبالتكنولوجيا اخلاصة بكل منطقة وكل بلد
تعزيز مؤسسات البحث والتطوير عرب بناء القدرات احمللية لالضـطالع بأعمـال حمـددة                •  

وال ينبغــي أن . األهــداف يف جمــال تكييــف التكنولوجيــا املخصــصة إلدارة النفايــات     
يقتصر ذلك على التكنولوجيا املستخدمة للتخلص من النفايات، بـل ينبغـي أن يـشمل              

  رزها، ومعاجلتها، وإعادة تصنيعها؛نظم ف: يضا جوانب أخرى من إدارهتا، مثلأ
اختبــار مــدى القــدرة علــى اســتخدام هــذه التكنولوجيــا يف البلــدان الناميــة عــرب تنفيــذ     •  

وهــذا بـدوره يقتــضي مجـع بيانــات مكثفـة عــن    . مـشاريع إيــضاحية جتريبيـة لبنــاء الثقـة   
 ؛ التكنولوجيا املناسبة واستحداثهاطبيعة النفايات وكميتها لتيسري تصميم

 ؛تعزيز قدرات صناع القرارات يف جمال تقييم التكنولوجيا وانتقائها  •  

أو قواعد بيانات بالتكنولوجيا، تشمل التكنولوجيـا املخصـصة       /وضع نظم معلومات و     •  
 ؛إلعادة تصنيع النفايات، اجلديد منها واألكثر تطورا

 . وضاع احملليةاستحداث تكنولوجيا تتفق واأل  •  
  

  حتسني مجع البيانات وحتليلها والتحقق منها  -  ٥  
لتــوافر بيانــات موثوقــة متثــل مجيــع أنــواع النفايــات وكمياهتــا، ال بــد مــن تــصميم نظــم   - ٢٢

غـري أنـه يـصعب احلـصول علـى هـذه البيانـات يف               . إدارة النفايات وصياغة الـسياسات املناسـبة      
ف املتعلقة بالنفايات بني بلـد وآخـر، وختتلـف أيـضا طريقـة              وختتلف التعاري . العديد من البلدان  

ــة بــني     . اإلبــالغ عنــها ــة لتيــسري املقارن ــرغم مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــات الدولي وعلــى ال
البيانات، عرب توفريها طرائق موحدة لإلبالغ عن البيانات املتعلقـة بالنفايـات، يـتعني يف أغلـب                 

 . هذه البياناتاألحيان توخي احلذر لدى استخدام 

واحلاجة ماسة إىل حتـسني عملـييت مجـع البيانـات واإلبـالغ عنـها، وميكـن حتقيـق ذلـك                   - ٢٣
  : عرب ما يلي

 ؛وضع آليات متفق عليها دوليا جلمع البيانات وحتليلها ولشكل تقارير اإلبالغ عنها  •  
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مجيــع أنــواع محــل احلكومــات الوطنيــة واحملليــة علــى مجــع البيانــات املوثوقــة الــيت متثــل    •  
النفايـات وكمياهتــا، ومجـع البيانــات هـذه تقتــضي يف معظـم احلــاالت قـدرا كــبريا مــن      

ويلزم حتديث البيانات بانتظـام بفعـل الـتغري الـسريع           . العمل امليداين والتحقق والتحليل   
 ؛الذي يطرأ على النفايات، كما ونوعا

ــى د       •   ــى أن تكــون عل ــات، عل ــة عــن النفاي ــات دولي ــة مــن  وضــع قاعــدة بيان رجــة عالي
 الشمولية وأن تتضمن مجيع أنواع البيانات، ومنـها، علـى سـبيل املثـال، بيانـات بـشأن                 

حتــدَّد كميــة جممــل النفايــات علــى الــصعيد احمللــي  (كميــة النفايــات ونوعهــا : مــا يلــي
ــوطين    ــصعيد ال ــى ال ــدها عل ــسياسات     )لتحدي ــصنيعها؛ وال ــادة ت ــات وإع ؛ ومجــع النفاي

  . قدرات على التحقق من البيانات وحتليلهاوالنظم املتعلقة هبا؛ وال
  

مواصلة تنفيذ االستراتيجية السليمة بيئيا املتعلقة بتقليـل كميـة النفايـات املنتجـة                -جيم   
  وإعادة استخدامها وإعادة تصنيعها

اتضح من التجربة أنه ينبغي معاجلة مسألة إدارة النفايات عرب هنُج متكاملة، وأنـه يلـزم                  - ٢٤
وينبغي أن يـشكل التقليـل مـن النفايـات املنتجـة وإعـادة       .  أصحاب املصلحة فيها إشراك خمتلف 

وإن أفـضل  . تصنيعها وإعادة استخدامها األساس الـذي تقـوم عليـه اإلدارة املـستدامة للنفايـات        
التقليــل منــها وإعــادة ” إطــار إلدارة النفايــات بطريقــة ســليمة بيئيــا ميكــن أن يقــوم علــى مبــدأ  

غري أنه ال يوجد يف منطقة معينـة مـا منـوذج جـاهز السـتحداث            . “صنيعهااستخدامها وإعادة ت  
فاملطلوب هو اخلروج عن منط التفكري السائد والنظر يف إمكانية إشـراك أصـحاب     . هذا اإلطار 

املصلحة يف استحداث هذا اإلطار، وهذا أمر يتوقف على السيناريو احملدد الـذي تقدمـه البلـدة        
  .دينة أو البلدأو السكان احملليون أو امل

ــويل مهمــة إدارة          - ٢٥ ــه لت ــا يلزم ــة إىل م ــدان النامي ــام يف البل ــر القطــاع الع ــا يفتق وكــثريا م
ويف . النفايات، وذلك على الـرغم مـن احلـصة الـيت ُتخـصص لـه مـن مـوارد احلكومـات احملليـة                      

ياهتـا   يف املائـة مـن ميزان      ٣٠  و ٢٠العديد من احلـاالت، تنفـق البلـديات مـا تتـراوح نـسبته بـني                 
ــصلبة دون ســواها    ــات ال ــراض إدارة النفاي ــاون    . ألغ ــات التع ــضي النجــاح يف إدارة النفاي ويقت

 تعزيز مشاركة القطاع اخلاص فيها، حبيـث خيـف العـبء امللقـى              ال سيما وإرساء الشراكات، و  
وقــد بــدأت بعــض احلكومــات يف تكليــف القطــاع اخلــاص بــبعض  . علــى امليزانيــات احلكوميــة

  .بإدارة النفاياتاملهام املتعلقة 
وإن أحــد األســباب الرئيــسية الكامنــة وراء إدارة النفايــات بطريقــة غــري مــستدامة هــو     - ٢٦

وميكـن أن يـؤدي مـنح حـوافز         . االعتقاد السائد منذ فتـرة طويلـة بأنـه لـيس للنفايـات أي قيمـة               
تغـيريه  مالية للحـث علـى التقليـل مـن النفايـات إىل تغـيري هـذا االعتقـاد، وميكـن أن يـساهم يف                         
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طالع أوساط أصحاب املصلحة البارزين على الفوائد واملعـارف الـيت يـتم اكتـساهبا مـن                 اأيضا  
ويف الوسع حتقيق ذلك عرب تبين جمموعة من النُهج، مـن بينـها             . إدارة النفايات بطريقة مستدامة   

ــة     ــاة اليومي ــتعلم عــن طريــق جتــارب احلي ــتعلم خارجهــا وال ــة وال ــتعلم يف املؤســسات التعليمي ، ال
وتنظيم احلمالت لتوعية الرأي العـام، وتقـدمي عـروض إيـضاحية عـن تقنيـات اإلدارة املـستدامة           

. للنفايات وفرص التوفري يف التكلفة نتيجة استغالل النفايات كمورد وإدارهتا بطريقة مـستدامة            
تأخـذ  ومن ضمن التدابري الفاعلة إلشاعة الوعي هبذا الشأن استخداُم نظـم احملاسـبة البيئيـة الـيت                  

يف االعتبــار تكــاليف النفايــات الــيت خيلفهــا منــتج مــا واملعلومــات الــيت تقــدمها الــشركات عــن   
ــشركات ملــستهلكي منتجاهتــا        ــة، وهــذه معلومــات توضــح فيهــا ال ــشطتها علــى البيئ تبعــات أن

  . وللمستثمرين فيها وللحكومات وللسكان ككل مدى مراعاهتا للبيئة
  

واســـتراتيجيات فعالـــة يف جمـــال إدارة النفايـــات تعزيـــز عمليـــة تنفيـــذ سياســـات   - دال  
  اإللكترونية واخلطرة

ــاطراد نظــرا         - ٢٧ ــد ب ــة تتزاي ــة واإللكتروني ــزة الكهربائي ــن األجه ــات م ــة النفاي ــأ كمي ال تفت
ويــزداد حجــم هــذه الفئــة مــن النفايــات بأســرع . الســتخدام هــذه األجهــزة علــى نطــاق واســع

 عـدد احلواسـيب الـيت مـا عـادت تـستخدم بـسبب               فيقـدر بـأن   . يزداد حجم سـائر النفايـات      مما
 مليـون حاسـوب، وأن عـدد اهلواتـف اخللويـة الـيت ُرميـت يف                 ٣١٥ بلـغ    ٢٠٠٤قدمها يف عام    

، كـان شـخص     ٢٠٠٨ويف عـام    ). انظر اإلطار الـسادس   ( مليون هاتف    ١٣٠ بلغ   ٢٠٠٥عام  
هاتفـا   ميتلـك  - بليـون شـخص   ٢,٥ مـا جمموعـه   -واحد من أصل كل ثالثـة أشـخاص عامليـا      

.  مليـون مـشترك جديـد   ٤٠٠خلويا، ومن املتوقع أن ينضم إىل هذا العدد سـنويا مـا يـصل إىل              
ومع أن هذا املنحى كان السبب وراء حتقيق تقدم يف العـامل أمجـع يتعـذر قياسـه، فـإن اهلواتـف                      

  . اخللوية اليت ُترمى تشكل خطرا متناميا يتهدد البيئة وحيتمل أن يبلغ حدا خميفا
  

  لسادساإلطار ا
ن أجـل العمـل املعنيـة       مـ والشراكة  ) MPPI(مبادرة الشراكة بشأن اهلواتف اخللوية      

  )PACE(مبعدات احلواسيب 
 أثنـاء اجللـسة الـسادسة    ٢٠٠٢أُطلقت مبادرة الشراكة بـشأن اهلواتـف اخللويـة يف عـام         
 شـركة مـن الـشركات الـيت     ١٢ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بـازل، وذلـك عنـدما وقّعـت          

 هذه اهلواتـف إعالنـا أقامـت مبوجبـه، يف إطـار اتفاقيـة بـازل وبالتعـاون مـع سـائر            تصنع
 إلدارة اهلواتـــف اخللويـــة الـــيت أصـــحاب املـــصلحة، شـــراكة لوضـــع هنـــج مـــراع للبيئـــة

  .عادت تستخدم وللحث على اتباعه ما
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، وإثر جناح هـذه املبـادرة، أُطلقـت يف اجللـسة التاسـعة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة بـازل          
ن أجـل   مـ ، مبـادرة الـشراكة      ٢٠٠٨يونيـه   /اليت عقدت يف بايل، إندونيسيا، يف حزيـران       

ــة مبعــدات احلواســيب   ــوفر     . العمــل املعني ــضم عــددا مــن أصــحاب املــصلحة وت وهــي ت
للحكومات والشركات واملنظمات غري احلكوميـة واألوسـاط اجلامعيـة منـربا تعـاجل مـن        

عدات احلواسيب املـستعملة الـيت مـا عـادت          خالله الصعوبات اليت تنطوي عليها إدارة م      
  .تستخدم، وجتديدها، وإعادة استخدامها، والتخلص منها، إدارةً سليمة بيئيا

    
النفايـات الـصناعية والنفايـات الناجتـة مـن خـدمات الرعايـة              (وتشكل النفايات اخلطرة      - ٢٨

يت جتمعهــا البلــديات، ، إىل جانــب النفايــات الــ)الــصحية والنفايــات اخلطــرة الناجتــة مــن املنــازل
وقُدر يف إطـار اتفاقيـة بـازل بـأن     . جزءا كبريا من كميات النفايات املنتجة على الصعيد العاملي    

 مليـون متـر مكعـب يف العـامل وأن حجـم هـذا النـوع                 ٣٣٨حجم النفايات اخلطرة يبلغ سـنويا       
  .  ماليني طن٩من النفايات اليت تعرب احلدود قريب من 

ض البلدان النامية والبلدان الـيت تتحـول إىل اقتـصاد الـسوق يف اختـاذ                وبينما شرعت بع    - ٢٩
خطوات يف االجتـاه الـصحيح، مـا زال العديـد منـها يفتقـر إىل اخلـربات والـبىن التحتيـة الالزمـة                        

ــا     ــة ســليمة بيئي ــات اخلطــرة وإدارهتــا بطريق ــات   . للتعامــل مــع النفاي ــات مجــع هــذه النفاي فعملي
اوز قــدرة احلكومــات احملليــة الــيت تتــوىل إدارة النفايــات يف      ومعاجلتــها والــتخلص منــها تتجــ   

وذكــرت البلــدان الناميــة العديــد مــن العقبــات الــيت تعوقهــا عــن إدارة هــذه النفايــات . مناطقهــا
عـدم القـدرة علـى احلـصول بيـسر علـى املعلومـات              : ومن ضـمنها مـا يلـي      . بطريقة سليمة بيئيا  

ــات املنَتجــة وكم   ( ــدفقات النفاي ــة بت ــشروط     املتعلق ــا، وال ــوافرة إلدارهت ــا املت ــا، والتكنولوجي ياهت
ــيت          ــدة، وال ــستورد منتجــات جدي ــيت ت ــدان ال ــدها البل ــتعني أن تعتم ــيت ي ــة ال ــة والتجاري القانوني
تستدعي على حنو متزايد تبين معايري صـارمة لتقليـل النفايـات الـيت تنتجهـا وإعـادة اسـتخدامها                    

 تـــوافر املـــوارد البـــشرية املدربـــة؛ ونقـــص واســـتخراج املفيـــد منـــها وإعـــادة تـــصنيعها؛ وعـــدم
 وإعـادة   ) املفيـد منـها    نفايـات واسـتخراج   التشريعات؛ ونقـص الـبىن التحتيـة املخصـصة جلمـع ال           

تصنيعها؛ وانعدام الوعي لدى العموم؛ وعدم وجود بدائل اقتصادية لألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا               
  . يح الصغرية العائدة ألسراجلهات اليت جتمع النفايات خارج األطر الرمسية وورش التصل

ــيب االحتياجــات         - ٣٠ ــة أن يل ــات اإللكتروني ــامل يوضــع إلدارة النفاي ــج ش ــي ألّي هن وينبغ
الالزمة لبناء القدرات الفنيـة واملاليـة ويهيـئ بيئـة مؤاتيـة تركـز علـى الـسياسات وعلـى احلـوافز                       

  .املالية الكفيلة باجتذاب القطاع اخلاص
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 ترمي إىل إعداد قائمة شاملة مبصادر النفايـات اإللكترونيـة      وينبغي أيضا وضع مشاريع     - ٣١
وينبغي رسم استراتيجيات ملعاجلة مسألة النفايـات       . واخلطرة وكمياهتا ومكوناهتا بشكل شامل    

. أول ظهورها واستراتيجيات للتقليل منها، لكفالة التخلـي عـن املمارسـات غـري الـسليمة بيئيـا                 
ــة   ــة والوطني ــة أصــحاب     وينبغــي للحكومــات احمللي ــة، وتعبئ ــذهلا للتوعي ــيت تب  تكثيــف اجلهــود ال

املصلحة كافـة، والتـشجيع علـى إدارة النفايـات اإللكترونيـة بطريقـة سـليمة بيئيـا وتيـسري هـذه               
. العمليــة وذلـــك أثنـــاء مجـــع هـــذه النفايـــات وخزهنـــا ونقلـــها إىل ورش التـــصليح أو التجديـــد 

ملخـصص منـها للـشركات الـصغرية، يف          ا ال سـيما  وستسهم برامج بناء القـدرات والتـدريب، و       
حتسني مراقبة النوعية يف ورش التصليح والتجديـد، وسـتعود بالفائـدة علـى البيئـة وعلـى صـحة                 

  .العمال معا، دون املساس باملردود االقتصادي
وُتصدَّر كميات كبرية من النفايات اإللكترونية إىل البلدان الناميـة إلعـادة اسـتخدامها            - ٣٢

ــها يف     وتــصليحها وجتد ــة من ــة والثمين ــدها وإعــادة تــصنيعها، واســتخراج املعــادن غــري احلديدي ي
ــة ســليمة    ــدوام يف شــروط بيئي ــيت   . مراكــز ال تعمــل علــى ال ــصدير بعــض املعــدات ال وجيــري ت

  .عادت تستخدم حتت ستار اهلبات والتربعات اخلريية ما
يف أفريقيا وآسـيا ومنطقـة      وُتنقل كميات كبرية من النفايات اخلطرة إىل البلدان النامية            - ٣٣

وتــصّدر الواليــات املتحــدة . البحــر الكــارييب، وبــشكل متزايــد إىل أوروبــا الــشرقية والوســطى 
ويبلـغ  .  يف املائة من نفاياهتا اإللكترونية إىل بلدان معينة كاهلند والصني          ٥٠األمريكية أكثر من    

 دوالرا، يف ٢٠متوســط كلفــة إعــادة تــصنيع حاســوب شخــصي واحــد يف الواليــات املتحــدة   
واستنادا إىل منظمة غرين بـيس، ُشـحن يف عـام           . حني ال تتجاوز هذه الكلفة دوالرين يف اهلند       

يرلنــدا الــشمالية وحــدها، خالفــا للقــانون، أ، مــن اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و٢٠٠٣
الـسوق  ’’ طن من النفايات اإللكترونية غري املصرح عنها، أو نفايـات           ٢٣ ٠٠٠ال يقل عن     ما

ــة ــا والـــصني  ‘‘الرماديـ ــد وأفريقيـ ــشرق األقـــصى واهلنـ ــواردات  . ، إىل الـ ــصاءات الـ ــشري إحـ وتـ
 مليـون   ١٧,٥ اليت قدمتها األطراف يف اتفاقية بازل إىل أنّ أكثـر مـن              ٢٠٠٠والصادرات لعام   

  .طن من الواردات هي معدات مصنفة كأجهزة أو خردة كهربائية وإلكترونية مستعملة
ويل يف هذا السياق أمر ال بد منـه، وينبغـي تنظـيم الـسوق قانونيـا وفـرض                  والتعاون الد   - ٣٤

ويلـزم أيـضا تعزيـز قـدرة البلـدان،          . ضوابط صارمة علـى اسـترياد النفايـات اخلطـرة وتـصديرها           
ويـستدعي ذلـك ترسـيخ      . سيما البلدان النامية، على تطبيـق أحكـام اتفاقيـة بـازل وإنفاذهـا              وال

اآلليات الوطنية واإلقليمية املوضوعة لتنفيـذ االتفاقـات املتعـددة األطـراف، وخـصوصا تـشجيع                
  .تبادل املعلومات بشأن االجتار غري املشروع هبذه النفايات وفرض العقوبات على مرتكبيه
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  ة النفايات املشعةإدار  -هاء   
  النفايات املشعة    

ُتخلّف مجيع البلدان تقريبا نفايات مـشعة، سـواء أكـان ذلـك مـن جـراء إنتـاج الطاقـة                       - ٣٥
ــن اســتخدام         ــا، أم م ــراض وعالجه ــشخيص األم ــشعة لت ــائر امل ــن اســتخدام النظ ــة، أم م النووي

ــا النوويــة لتحــسني احملاصــيل الزراعيــة واألمــن الغــذائي، أم    مــن خمتلــف التطبيقــات  التكنولوجي
وينبغي للحكومات الوطنيـة أن تكفـل تطبيـق تـدابري الـسالمة الالزمـة علـى         . البحثية والصناعية 

ــتعني عليهــا وضــع اســتراتيجيات  . إدارة النفايــات املــشعة الــيت ختلّفهــا أنــشطتها االقتــصادية   وي
يـق ذلـك، ال بـد،       ولتحق. وخطط وطنية واختاذ اإلجراءات املتـصلة هبـا إلدارة النفايـات املـشعة            

كــــشرط مــــسبق، مــــن وضــــع اإلطــــار القــــانوين الــــالزم واآلليــــات التنظيميــــة والــــسياسات 
  .ةواالستراتيجيات املناسب

واالتفاقية املـشتركة املتعلقـة بأمـان التـصرف يف الوقـود املـستهلك وأمـان التـصرف يف                     - ٣٦
 يتنـاول مباشـرة هـذه       النفايات املشعة هي، على الصعيد الدويل، الصك القانوين الوحيـد الـذي           

املسائل على مستوى عاملي وتشكل، بالتايل، أداة هامـة لتعزيـز إدارة النفايـات املـشعة والوقـود                  
وهتدف االتفاقيـة املـشتركة، وهـي معاهـدة     . النووي املستهلك إدارة ال تنطوي على أي أضرار      

ألمـان يف هـذا اجملـال       مربمة برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إىل بلوغ مـستوى رفيـع مـن ا              
، )٢٠١٠أغـسطس  / طرفـا حـىت آب  ٥٧(وتقوم األطـراف فيهـا      . يف العامل أمجع واحملافظة عليه    

مرة كل ثالث سنوات، بإعداد تقارير وطنية ختضع للبحـث يف االجتمـاع االستعراضـي الـذي                 
ارهتـا بـني    وتتراوح نسبة النفايات املـشعة الـيت تتـوىل األطـراف يف االتفاقيـة املـشتركة إد                . تعقده
 يف املائة من إمجايل النفايات املشعة يف العـامل؛ وهـذه النـسبة املئويـة هـي حـىت أعلـى                 ٩٥  و ٩٠

وال تقتصر فائدة االتفاقيـة املـشتركة علـى البلـدان الـيت تنفـذ               . بالنسبة للوقود النووي املستهلك   
م املـواد املــشعة  بـرامج لتوليــد الطاقـة النوويــة فحـسب، بــل تتعـداها إىل البلــدان الـيت ال تــستخد     

  .يف التطبيقات الطبية والصناعية إال
ــسؤوليات يف إطــار         - ٣٧ ــن م ــا م ــا عليه ــة، باإلضــافة إىل م ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي والوكال

االتفاقيــة املــشتركة، تــسهم يف اإلدارة اآلمنــة للنفايــات املــشعة عــن طريــق نــشر معــايري األمــان   
مل التعاون الفين، وتوفري التـدريب، واسـتعراض        وتزويد الدول األعضاء مبساعدة لتطبيقها، تش     

كل جهة ألداء نظرياهتا، وإيفاد البعثات إلسداء املشورة بشأن األطر التنظيميـة القانونيـة والـبىن      
  .التحتية الوطنية
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  النفايات الناجتة من خدمات الرعاية الصحية    
 غــري مالئمــة وغــري إن معاملــة النفايــات الناجتــة مــن خــدمات الرعايــة الــصحية معاملــة   - ٣٨

واإلدارة . سليمة قد ختلّف عواقب وخيمة على الـصحة العامـة وآثـارا سـلبية هائلـة علـى البيئـة                   
  .السليمة هلذه النفايات هي، بالتايل، أحد العوامل احليوية حلماية صحة البيئة

وتــشري دراســات األوبئــة إىل أنّ احتمــاالت انتقــال العــدوى إىل شــخص ُجــرح حبقنــة     - ٣٩
 يف املائــة يف حــال اإلصــابة بفــريوس التــهاب ٣٠مها مــريض مــصاب مبــرض معــد تبلــغ اســتخد
ــة يف حــال اإلصــابة بفــريوس التــهاب الكبــد   ١,٨، و Bالكبــد  ــة يف ٠,٣، و C يف املائ  يف املائ

واإلجراءات القصرية والطويلـة األجـل الـيت ُتعتمـد     . حال اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية 
 النفايات الناجتة من خدمات الرعايـة الـصحية إدارة فاعلـة، تقتـضي التعـاون                لتنفيذ برامج إدارة  

وينبغـي أن ترسـم الـسياسات الالزمـة         . بني قطاعات متعـددة والتواصـل علـى مجيـع املـستويات           
إلدارة النفايــات وأن تنــسَّق علــى الــصعيد العــاملي، علــى أن تطبــق مبــادئ إدارة هــذه النفايــات  

د، إلدارة هـذه النفايـات إدارةً ناجحـة، مــن وضـع سياسـات عامــة      وال بــ. علـى الـصعيد احمللـي   
  .وأطر قانونية على الصعيد الوطين، وتدريب املوظفني، وتوعية العموم

العمــل علــى ختــصيص املــوارد  : ويف مــا يلــي املــسائل الــيت ينبغــي إيالؤهــا أولويــة عليــا    - ٤٠
مـن خـدمات الرعايـة الـصحية؛ والعمـل          الالزمة لتنفيذ اخلطط الوطنية املتعلقة بالنفايات الناجتة        

أيضا، عند التخطيط حلمـالت التحـصني العامـة، علـى تـوفري املرافـق الالزمـة ملعاجلـة الكميـات                     
الكبرية من النفايات املخلّفـة يف فتـرة قـصرية والـتخلص منـها بـصورة آمنـة، وذلـك قبـل تنفيـذ                        

ملالئمــة والرخيــصة هــذه احلمــالت بوقــت طويــل؛ والعمــل كــذلك علــى تــصميم التكنولوجيــا ا
انظـر اإلطـار   (ملعاجلة النفايات الناجتة من خدمات الرعاية الصحية وتنفيذها على الصعيد احمللي  

  ).السابع
  

  اإلطار السابع
  مستشفى بري، كامتاندو

نظــرا ألنــه ال يوجــد لــدى نيبــال البنيــة التحتيــة الالزمــة إلدارة النفايــات الطبيــة، يعمــد   
اطة إىل الـتخلص مـن النفايـات الطبيـة الناقلـة للعـدوى بإلقائهـا إىل                 الكثري من املستشفيات ببـس    

ومستـشفى بـري املوجـود يف كامتانـدو،         . جانب النفايات املرتلية الـيت تتـراكم يف شـوارع املدينـة           
 سرير، هو أقدم مستشفى يف نيبال وتـديره األكادمييـة الوطنيـة للعلـوم        ٤٠٠الذي يتسع حلوايل    

 لتـرا يف مرفـق خمـصص ملعاجلـة النفايـات            ١٧٥ازي تعقيم بـسعة     وقد ركب مؤخرا جه   . الطبية
 من أجل مكافحة هذا اخلطر الذي يهدد الصحة العامة، وبدأ تطبيق ذلك يف أقسام أخرى مـن                
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وتلقى هذه العملية دعما من كل مـن مؤسـسة الرعايـة الـصحية يف نيبـال، ومنطقـة                   . املستشفى
  . ، ومنظمة الصحة العاملية“)Health Care Without Harm (رعاية صحية بدون ضرر”

وقـــد أنـــشئت جلنـــة إلدارة النفايـــات وســـاعد العـــاملون يف املستـــشفى يف اســـتحداث   
إجراءات فرز النفايات وتغيري تصميم العربات حبيث يتسىن فرز النفايات اليت جتمع من جانـب               

عـن طريـق أجهـزة      وتعزيزا إلدارة النفايات، يتم إتالف احلقن بعد استخدامها مباشرة          . األسرة
قطع اإلبر وأجهزة اإلتالف؛ وجيـري التخلـي عـن مـوازين احلـرارة وأجهـزة قيـاس ضـغط الـدم                      
الزئبقية؛ وتنقل النفايات الناقلة للعدوى إىل مركز املعاجلة بشكل منفصل وجيري التعامل معهـا             

ــة للعــدوى واملــصنوعة مــن ال     بالســتيك يف أحنــاء خمتلفــة مــن املــبىن؛ وتبــاع النفايــات غــري الناقل
ــة        ــات الناقل ــم النفاي ــصنيع؛ وُتعق ــادة الت ــصة بإع ــادن إىل اجلهــات املخت ــورق والزجــاج واملع وال
للعــدوى يف أجهــزة التعقــيم الــيت يــتم التحقــق مــن فعاليتــها باســتخدام مؤشــرات كيميائيــة           

  . وبيولوجية، وجترَّب بانتظام ملعرفة ما إذا كانت ال تزال تعمل بفعالية
  

  النفايات البحرية    
ــامل تتجــاوز          - ٤١ ــى يف احمليطــات يف الع ــيت ُترم ــات ال ــة النفاي ــديرات إىل أن كمي ــشري التق ت
ــا     ٦,٤ ــا وتوزعهــا وحجمه ــد تنوعه ومــع وجــود اختالفــات بــني   . ماليــني طــن ســنويا ويتزاي

وهـذه قـضية عامليـة ختلـف        .  يف املائة من النفايـات البحريـة مـصدرها الـرب           ٨٠املناطق، فإن حنو    
 - من املناطق الساحلية والبحـار املغلقـة أو شـبه املغلقـة، ويف مجيـع احمليطـات         أضرارا يف العديد  

وميكن أن تؤثر النفايات الـصلبة سـلبا يف صـحة اإلنـسان واحليـاة الربيـة                 . فوق سطح املاء وحتته   
ومــع اختتــام اجملتمــع  . واملوائــل، والــصحة واالســتقرار االقتــصاديني لــسكان املنــاطق الــساحلية  

حتفال بالـسنة الدوليـة للتنـوع البيولـوجي، مـن املهـم التأكيـد علـى أن النفايـات                الدويل لتوه اال  
على سبيل املثال، عن طريـق الـصيد غـري    (ميكن أن تؤدي إىل فقدان التنوع البيولوجي البحري       

، وفقــدان وظــائف النظــام اإليكولــوجي  )“التائهــة”املقــصود ألجنــاس معينــة بواســطة الــشباك  
علـى سـبيل املثـال، مـا ينـتج مـن اخنفـاض كميـة               (وخـسارة اإليـرادات     واخلدمات اليت يقدمها،    
، وحرمــان جمموعــات حمليــة مــن ســبل عيــشها، وارتفــاع التكــاليف   )الــصيد وتقلــص الــسياحة

وتـشري تقـديرات متواضـعة إىل أن مـا تتكبـده            ). علـى سـبيل املثـال     (املتكبدة لتنظيف الـشواطئ     
 دولــة، وحـدها مــن  ٢١ اهلــادئ، البـالغ عـددها   دول رابطـة التعـاون االقتــصادية آلسـيا واحملـيط    

 ماليـني دوالر    ٦,٥وتنفق أستراليا، مـا يقـرب مـن         .  بليون دوالر سنويا   ١,٣خسائر يصل إىل    
  . سنويا على عمليات التنظيف
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ــصناعية          - ٤٢ ــة واألوســاط ال ــات احمللي ــات واجملتمع ــي احلكوم ــضروري حتــسني وع ــن ال وم
يت ختلفهــا النفايــات البحريــة وتقــدم اإلرشــاد واملــشورة   بالتــداعيات علــى االقتــصاد والبيئــة، الــ 

وهناك ثالثـة   . العملية بشأن طريقة ختصيص املوارد من أجل التخفيف من آثار احلطام البحري           
احلـد مـن كميـة النفايـات واحليلولـة دون      : إجراءات جيب أن يراعيهـا صـانعو الـسياسات، هـي       

ودة يف البحـر؛ وتنظيـف احمليطـات والـسواحل       دخوهلا إىل البحر؛ ومراقبة حجم النفايات املوجـ       
وملعاجلــة مــشكلة النفايــات البحريــة يلــزم اتبــاع اســتراتيجية   . مــن النفايــات مــا أن تظهــر فيهــا 

  . متنوعة العناصر تشتمل على قوانني تنظيمية وأدوات قائمة على السوق ومبادرات أهلية
  

  النفايات البالستيكية     
ــاملي الــ   - ٤٣ ــواد البالســتيكية مــن حنــو    زاد االســتهالك الع ــني طــن يف  ٥سنوي مــن امل  مالي

 مليون طن حاليا؛ وبالتـايل، فـإن كميـة البالسـتيك املنتجـة      ١٠٠اخلمسينيات إىل ما يقرب من  
وبـدأت النفايـات البالسـتيكية تتحـول        .  ضعف ما كانت عليه قبل مخسني عامـا        ٢٠اليوم تبلغ   

ــصلبة   ــات ال ــسي يف النفاي ــصر رئي ــشري الت. إىل عن ــسبة    وت ــشكل ن ــديرات إىل أن البالســتيك ي ق
 يف املائة من النفايات اليت جتمعهـا البلـديات، وتعتمـد هـذه النـسبة علـى       ٤٠ و ١٥تتراوح بني   

وكميات كبرية من هذه النفايات منتـشرة       . املستوى االقتصادي ومنط احلياة وأمناط االستهالك     
وكلما أمكـن، ينبغـي االستعاضـة     . الطلقبرا وحبرا، وهي إما ُتحرق أو ُتدفن أو ُتلقى يف اهلواء            

عن املواد البالستيكية باملواد القابلة للتحلـل العـضوي؛ وينبغـي النظـر يف إنتـاج هـذا النـوع مـن           
  . املواد البالستيكية

وميكن وقف األضـرار احلتميـة النامجـة عـن النفايـات البالسـتيكية أو التقليـل منـها عـن                       - ٤٤
ويف معظـم احلـاالت، ميكـن أن تكـون إعـادة           .  مـورد مفيـد    طريق إعـادة تـصنيعها وحتويلـها إىل       

. تــصنيع النفايــات البالســتيكية جمديــة اقتــصاديا، حيــث ينــتج عنــها مــواد يــشتد عليهــا الطلــب   
إن كميـة   ) أ: (تتيح إعادة تصنيعها إمكانيـة خفـض انبعاثـات غـازات الدفيئـة لعـاملني مهـا                 كما

كــن أن تعــادل كميــة الوقــود األحفــوري؛     الوقــود الــذي ُينــتج مــن النفايــات البالســتيكية مي     
ميكن جتنب تكّون جيوب من الغازات النامجة عـن التحلـل الالهـوائي للنفايـات العـضوية              )ب(

  . بسبب رمي هذه النفايات مع النفايات البالستيكية يف مطامر مشتركة
 ويف الوســع إعــادة تــصنيع النفايــات البالســتيكية مــن خــالل عمليــات إعــادة التــصنيع     - ٤٥

الــيت ُتــستخدم فيهــا التكنولوجيــا الــيت تعيــد ) وتــسمى أيــضا إعــادة التــصنيع املاديــة(امليكانيكيــة 
معاجلة النفايات البالستيكية إلنتاج املنتجات بالستيكية مشاهبة هلا أو خمتلفة عنـها دون تعـديل               

 وميكــن هلــذه التكنولوجيــا صــنع منتجــات أرخــص، ألن تكلفــة  . تركيبتــها الكيميائيــة األصــلية
  . البالستيك املعاد تصنيعه أقل، يف معظم احلاالت، عن البالستيك األصلي
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: بـديال قـابال للتطبيـق   ) أي إعـادة التـصنيع الكيميائيـة      (ومتثل إعادة تـصنيع املـواد اخلـام           - ٤٦
حيــث يعــاد تــصنيع النفايــات البالســتيكية إلنتــاج املــواد اخلــام والوقــود واملــواد اخلــام الــصناعية  

ــق    ــك عــن طري ــة  وذل ــها الكيميائي ــيري تركيبت ــواد     . تغ ــى امل ــاد عل ــذه املنتجــات االعتم ــل ه وتقل
يف إنتــاج الــصلب، علــى ســبيل املثــال، حيــث يــستعاض جزئيــا عــن الفحــم املعــدين : الــشحيحة

ــة      . بالبالســتيك ــات البالســتيكية الســتخراج الطاق ــادة (وميكــن اللجــوء إىل حــرق النفاي أو إع
  ). التصنيع احلرارية

  
  عدنية النفايات امل    

ــدأ،          - ٤٧ ــن حيــث املب ــيمكن، م ــصنيع، ف ــادة الت ــى إع ــها عل ــها بقابليت ــادن بطبيعت ــز املع تتمي
استخدامها مرارا وتكرارا ممـا يـؤدي إىل تـوفري الطاقـة والتقليـل مـن اآلثـار الـسلبية الـيت خيلفهـا                      

 املتحـدة للبيئـة     وأشار الفريق املعين باملوارد التابع لربنامج األمـم       . على البيئة التنقيب عن املعادن    
يف تقرير صدر مـؤخرا إىل أنـه لـيس هنـاك إال عـدد حمـدود فقـط مـن املعـادن مـن قبيـل احلديـد              

إال أنـه علـى الـرغم       .  يف املائـة   ٥٠والبالتني، اليت تتجاوز نسبة ما يعاد تصنيعه منها بعد رميهـا            
 إمكانــات مــن معــدالت إعــادة تــصنيع النفايــات املعدنيــة منخفــضة يف كــثري مــن األحيــان، مثــة  

  . لرفعها كبرية
ــاجم         - ٤٨ ــستغل كمن ــادن أن ُت ــدة مــن املع ــات املتزاي ــاملي، ميكــن للكمي ــصعيد الع ــى ال وعل

وميكن أن يسهم استغالهلا يف خفض كمية املعـادن املـستخرجة           . ضخمة موجودة فوق األرض   
القتـصادي،  من املصادر األولية، وأيضا يف فك االرتباط بني اسـتخدام املـوارد املعدنيـة والنمـو ا       

  . يؤدي إىل توفري كميات كبرية من الطاقة مما
  

  حتسني إدارة النفايات الزراعية   -واو   
  سن قوانني وطنية بشأن إدارة النفايات الزراعية   -  ١  

مثة حاجة ملحة إىل وضع استراتيجيات وطنية إلدارة النفايات وإىل سن قوانني وطنيـة                - ٤٩
وحاليـا، تركـز    . ا يف ذلك التخلص من أوعية مبيدات اآلفـات        بشأن إدارة النفايات الزراعية، مب    

واألحكـام ذات   . التشريعات الزراعية أساسا على اإلنتاج الزراعي ومحاية العمال واملـستهلكني         
الصلة بالنفايات الواردة يف التشريعات الزراعية تكتفـي، يف معظـم األحيـان، اإلشـارة إىل نـوع           

وينبغي أن تدرج يف التـشريعات الوطنيـة   .  بيئية أوسع نطاقاحمدد من النفايات أو إىل تشريعات    
  . األحكام ذات الصلة، بصفة مباشرة أو غري مباشرة، مبعاجلة النفايات والتخلص منها

وتوصي منظمة األغذية والزراعة بأن تعـاجل القـوانني الوطنيـة املتعلقـة مببيـدات اآلفـات                   - ٥٠
ــة      ــدات الفارغ ــن أوعيــة املبي ــسألة الــتخلص م ــوي علــى مبيــدات      م ــات الــيت حتت  وســائر النفاي
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وخمزونات املبيدات غري املرغوب فيها أو غري الصاحلة لالسـتعمال أو القدميـة، مـن أجـل جتنـب                   
وينبغــي التقيــد، لــدى ســن القــانون املتعلــق . آثارهــا الــضارة علــى صــحة اإلنــسان وعلــى البيئــة

 املبيــدات الفارغــة والنفايــات الــيت باملبيــدات، باملبــادئ التوجيهيــة الدوليــة للــتخلص مــن أوعيــة 
  . حتتوي على مبيدات وخمزونات املبيدات غري املستخدمة أو القدمية

  
  مجع الطاقة من نفايات الكتلة األحيائية   -  ٢  

ــة كمــصدر للمــواد والطاقــة أن يعــود إىل البلــدان      - ٥١ ميكــن الســتخدام املخلفــات الزراعي
ــدتني تتمــثالن يف إدارة النف  ــة بفائ ــواد    النامي ــة املتجــددة وامل ــد الطاق ــشكل ســليم وتولي ــات ب . اي

وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن الكتلــة األحيائيــة هــي مــصدر حملــي للطاقــة متــاح يف معظــم البلــدان،  
. وميكن أن تتيح تنويع مصادر الطاقة وضـمان توافرهـا أكثـر مـن غريهـا يف كـثري مـن احلـاالت                      

در مباشــرة، تتولــد بكميــات ضــخمة وإن الكتلــة األحيائيــة، إىل جانــب اســتخراجها مــن مــصا 
  . وتصنيعها) واألخشاب(كمشتقات من حصاد احملاصيل الزراعية 

ــات         - ٥٢ ــي للحكوم ــة، ينبغ ــة كمــصدر للطاق ــة األحيائي ــات الكتل ــزا الســتخدام نفاي وتعزي
صـــياغة وتنفيـــذ سياســـات شـــاملة لعـــدة قطاعـــات، تؤكـــد أمهيـــة نفايـــات الكتلـــة األحيائيـــة    

نـات السـتخدامها كمـصدر للطاقـة، ووضـع نظـم التمويـل املناسـبة                تنطوي عليـه مـن إمكا      وما
وينبغــي للحكومــات، . لتــوفري األمــوال الالزمــة العتمــاد تكنولوجيــا حتويــل النفايــات إىل طاقــة 

ــى العمــل يف خمتلــف         ــدرات عل ــاء الق ــرامج لبن ــستحدث ب ــة، أن ت ــشركاء يف التنمي ــساعدة ال مب
 الزراعيـة، مبـا يف ذلـك تقيـيم كميتـها وخصائـصها،              اجلوانب املتعلقة بنفايـات الكتلـة األحيائيـة       

ــشأن        ــداد دراســات ب ــا واســتخدامها، وإع ــار التكنولوجي ــة، واختي ــا املالئم ــيم التكنولوجي وتقي
  . املردود االقتصادي لتحويل نفايات الكتلة األحيائية الزراعية إىل مصدر للطاقة

  
  ة استخدام نفايات الكتلة األحيائية لتعزيز جودة الترب  -  ٣  

إن الكتلة األحيائية اليت تنتجهـا كمـشتق نظـم اإلنتـاج الزراعـي يـتم الـتخلص منـها يف            - ٥٣
ويف بعـض القطاعـات،     . كثري من األحيان إما عن طريـق احلـرق أو الرمـي يف مطـامر النفايـات                

مــن قبيــل الزراعــة العــضوية، بــدأ اســتخدام الكتلــة األحيائيــة علــى نطــاق واســع ومنــذ ســنوات  
ــة، وتزايــد اســتخدامها يف أوســاط عمــوم املــزارعني   عديــدة مــن أجــل  ويف نظــم .  حتــسني الترب

الزراعة احملاِفظة على املوارد، بدال مـن حـرق املخلفـات الزراعيـة بعـد احلـصاد أو خلـط الكتلـة            
وإن هــذا الغطــاء، باإلضــافة إىل  . األحيائيــة مــع التربــة، تتــرك يف مكاهنــا لتــشكل غطــاء للتربــة  

ــاه الــيت ُتفقــد، حيــول دون ظهــور    تقليــصه تركــز املعــادن يف  ــة املي ــة وكمي ــة، وتآكــل الترب  الترب
األعــشاب الــضارة، وحيمــي الكائنــات احليــة الدقيقــة املوجــودة يف التربــة، ويــساعد علــى زيــادة 
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ويـؤدي ذلـك إىل تقلـيص مـا يلـزم مـن وقـت وعمـال لتهيئـة األرض،              . كميات املواد العـضوية   
واء، وإىل خفض احلاجة إىل اسـتخدام املـواد الكيميائيـة،         وإىل تقليل استهالك الوقود وتلوث اهل     

ــة  ــرادات الزراعي ــادة احملاصــيل واإلي وتــشري دراســات أجريــت مــؤخرا إىل أن الزراعــة   . وإىل زي
 مليون هكتار من األراضـي الزراعيـة، معظمهـا يف    ١٠٠احملافظة على املوارد معتمدة يف حواىل       

وينبغـي للبلـدان    . لـى حنـو متزايـد يف أفريقيـا وآسـيا          أمريكا الشمالية واجلنوبية، ولكـن أيـضا وع       
الناميــة، علــى وجــه اخلــصوص، اســتخدام الكتلــة األحيائيــة كبــديل مــنخفض التكلفــة لتحــسني 

  . نوعية التربة
ويشكل حتويل النفايـات إىل مسـاد وسـيلة رخيـصة أخـرى تزيـد مـن أمهيـة املـواد اخلـام                 - ٥٤

ــضوية، مثــل املخلفــات الزراعيــة والفــضال     والــسماد . ت احليوانيــة، الســتخدامها كأمســدة  الع
وتضطلع املواد العـضوية يف التربـة بـدور هـام يف احلفـاظ              . العضوي مصدر غين باملواد العضوية    

وهـي، باإلضـافة إىل كوهنـا مـصدرا     . على خصوبة التربة وكفالة اإلنتاج الزراعي املستدام بيئيـا        
  . ية والكيميائية والبيولوجية للتربةللمواد املغذية للنبات، حتسن من اخلواص الفيزيائ

  
تعزيـــز بيئـــة مؤاتيـــة لتنفيـــذ اســـتراتيجية التقليـــل مـــن النفايـــات وإعـــادة    -ثالثا   

  استخدامها وإعادة تصنيعها 
  توفري بناء القدرات ونقل التكنولوجيا من أجل إدارة النفايات بطريقة فعالة   -ألف   

 أحـد العوامـل الـيت ال بـد منـها لتعزيـز البيئـة                ميثل بناء القدرات، علـى مجيـع مـستوياهتا          - ٥٥
املؤاتية لتنفيذ استراتيجية التقليل من النفايات وإعـادة اسـتخدامها وإعـادة تـصنيعها، واملـشاريع                

وجيــب علــى . والــربامج املتعلقــة باحلــد مــن النفايــات وإدارهتــا، مبــا يف ذلــك نقــل التكنولوجيــا   
النفايــات إدارة ســليمة بيئيــا والتقليــل منــها بطريقــة   الــربامج، إذا أريــد منــها التوصــل إىل إدارة  

مــستدامة وفعالــة، أن تتجــاوز االعتبــارات الفنيــة البحتــة لوضــع أهــداف حمــددة وتنفيــذ التــدابري 
املناســـبة املـــصممة لتنـــاول العوامـــل الـــسياسية واملؤســـسية واالجتماعيـــة واملاليـــة واالقتـــصادية  

  . والتقنية
ُهج متكاملـة تـربط بـني التوعيـة والتـدريب وإشـاعة الظـروف        وتبني التجربة أن اتباع نُ      - ٥٦

والسياسات اإلطارية املؤاتية، وعند االقتضاء، نقل التكنولوجيـا، يـساهم بـشكل فاعـل يف بنـاء                 
وللتأكد مـن إمكانيـة اسـتدامة هـذه النـهج وإعـادة       . القدرات احمللية للحد من النفايات وإدارهتا 

. قييم النتائج كمـاً والتحقـق منـها ونـشرها أمـرا بـالغ األمهيـة               اعتمادها، ال بد من إنشاء نظم لت      
ويتطلب إشراك القطاع اخلاص يف نظم إدارة النفايات حتوال يف دور املؤسسات احلكوميـة مـن                
تقدمي اخلـدمات إىل وضـع القـوانني التنظيميـة، ممـا قـد يتطلـب إجيـاد قـدرات مؤسـسية جديـدة                        
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ــسية وا    ( ــاءات التناف ــدمي العط ــها تق ــن بين ــى وضــع     م ــدرة عل ــة، والق ــة والتنظيمي ــدرات التقني لق
لكفالــة تــوفر الـشروط الــضرورية ملــشاركة  ) الـصكوك التنظيميــة وإنـشاء نظــم الرصــد واملراقبـة   

  . القطاع اخلاص يف النظم املذكورة
ومثة عامـل رئيـسي للنجـاح يف تنفيـذ االسـتراتيجية اآلنفـة الـذكر، وهـو إنـشاء آليـات                        - ٥٧

ون بني البىن املؤسسية التقليدية بطرق تساعد على رفع مـستوى احلـد مـن         مؤسسية لتيسري التعا  
ومثــة فائــدة مــن الــشراكات املتعــددة املــستويات بــني احلكومــات علــى         . كميــات النفايــات 
احمللي، إذ إهنـا تـضمن، أن أنـشطة احلـد مـن النفايـات علـى خمتلـف         /اإلقليمي/املستويات الوطين 

 مؤازرة اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـات والبلـديات للحـد             وميكن. املستويات يعزز بعضها بعضا   
ــصلحة         ــر أصــحاب امل ــات نظ ــاس وجه ــق التم ــن طري ــات ع ــن النفاي ــق احلــصول   (م ــن طري ع

ــائج، علــى      علــى ــا وتطبيقهــا، وتقيــيم النت ــار التكنولوجي ــاء حتديــد األهــداف، واختي آرائهــم أثن
  ). املثال سبيل
 املعدات وشحنها فحـسب، بـل يـشمل أيـضا           ونقل التكنولوجيا ال يقتصر على اختيار       - ٥٨

تعديل هذه املعدات لتتكيف مـع الظـروف احملليـة، وتـدريب الفنـيني احمللـيني، وصـيانة املعـدات                    
واستخدامها على املدى الطويل، وبالتـايل يـتعني بنـاء القـدرات وإشـاعة البيئـة املؤاتيـة العتمـاد                    

ــشرها  ــا ون ــا وتطويره ــدى    ويتطلــب نقــل التكنولوج . التكنولوجي ــوافر ل ــا أن تت ــسليمة بيئي ــا ال ي
وإذا مل تكـن    ). انظـر اإلطـار الثـامن     (البلدان اليت تتلقاها املـوارد والكفـاءات املؤسـسية الالزمـة            

متوافرة، يلزم تضمني املشاريع استراتيجيات ملعاجلة هذه املسألة، عـرب طـرق منـها، علـى سـبيل                  
. ىل حتـسني فـرص احلـصول علـى املـوارد          املثال، تدابري بنـاء القـدرات أو األنـشطة الـيت هتـدف إ             

ويلزم مراعاة أوضاع السوق وقـوى الـسوق لـدى تـصميم مـشاريع نقـل التكنولوجيـا؛ وجيـب                    
تبيــان العوائــق وإزالتــها، عــن طريــق اعتمــاد أدوات سياســية عامــة، أو محــالت التوعيــة أو غــري  

  . ذلك من التدابري
ز نظــم البحــث والتطــوير وتنميــة  وال بــد مــن أن يــساعد نقــل التكنولوجيــا علــى تعزيــ   - ٥٩

ولنجــاح املــشاريع، يــتعني تــوفر املعلومــات  . القــدرة علــى ابتكــار تكنولوجيــا وحلــول جديــدة 
ــة        ــة وتكلف ــسياسات احلكومي ــا معلومــات واضــحة عــن ال ــا فيه ــة مب ــسريعة واملوثوق ــة وال الدقيق

يل، ومـا خيلفـه   التكنولوجيا اجلديدة ومدى فعاليتها، والفرص املتاحة للحصول على الدعم الدو  
ولكـي تكـون االسـتراتيجيات      . إحداث التغيري التكنولوجي الضروري من تبعات طويلة األجل       

فعالة، ينبغي أن تشمل تطوير جماالت حبث حمددة، وال سيما يف املؤسـسات الـيت لـديها مـوارد                   
  . مالية حمدودة، وإنشاء مراكز البحوث وتعزيز البنية التحتية الالزمة للبحث
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   الثامناإلطار

نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا إلدارة النفايات الـصلبة الـيت جتمعهـا البلـديات إدارة          
  أكثر مراعاة للبيئة يف مدينة هافانا

تركَّــز هــذا املــشروع بــشكل رئيــسي علــى متكــني املــوظفني يف الــوزارات واملقاطعــات   
ة البلديـة مبـا يـتالءم مـع         والبلديات من تصميم وتنفيذ اسـتراتيجيات إلدارة النفايـات الـصلب          

وكـان اهلـدف    . احتياجات البلد ووفقا ملعايري اإلدارة السليمة إيكولوجيا للمـوارد الطبيعيـة          
مــن املــشروع حتــسني قــدرة املنطقــة املــشمولة بــه علــى إدارة النفايــات الــصلبة الــيت جتمعهــا  

ــى الــصع         ــات وعل ــديات واملقاطع ــستوى البل ــدرات علــى م ــك ببنــاء الق ــديات، وذل يد البل
وقد حتقق ذلك عن طريق التدريب النظري من جهـة، واخلـربة العمليـة املكتـسبة                . املركزي

واســتند املـشروع إىل هنــج متكامــل  . يف تنفيـذ مــشاريع إيـضاحية خمتــارة، مـن جهــة أخـرى    
يشمل التوعية وبناء القدرات والتدريب علـى الـصعيد احمللـي، ونقـل التكنولوجيـا الـسليمة                 

  . بناء قدرات مجيع األشخاص املعنيني جزءا أساسيا منهوكان. بيئيا واملعارف

ومن النتائج الرئيسية اليت حققها املـشروع إنـشاء نظـام متكامـل لفـرز خمتلـف كميـات                     
يـشمل هـذا النظـام خمتـربا لتحليـل النفايـات            (النفايات اليت جتمعها البلديات وإدارهتا الحقا       

وعـالوة علـى ذلـك، أصـدرت وزارة         ). ومصنعا للغـاز العـضوي وإنتـاج الـسماد العـضوي          
ــة       ــديات األخــرى لبحــث الوســائل الالزم ــة تعليمــات إىل البل ــصاد والتخطــيط الكوبي االقت
للــشروع يف عمليــة فــرز النفايــات الــصلبة الــيت جتمعهــا البلــديات أو اعتمادهــا مــع تكييــف  

  . أنشطتها مع الظروف احمللية باستخدام املوارد املتوفرة حمليا

ع أجنزه كل من منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واملركز الوطين لإلنتـاج األقـل تلويثـا،           مشرو  :املصدر  
  ).٢٠٠٩-٢٠٠٥: مدة املشروع(كوبا، بدعم من وزارة الدولة للشؤون االقتصادية، سويسرا 

    
  متويل اإلدارة املستدامة للنفايات واالستثمار فيها  -باء   

ــا    - ٦٠ ــاليف إدارة النفاي ــشهد تك ــات ــني      . ت ارتفاع ــراوح ب ــسبة تت ــة ن ــدان النامي ــق البل وُتنف
ــا أن جممــوع        ٧٠ و ٦٠ ــا علم ــى مجــع نفاياهت ــات عل ــا املخصــصة للنفاي ــن ميزانياهت ــة م  يف املائ

 يف املائـة مـن      ٢ إىل   ١اخلدمات املتصلة بالنفايات الصلبة اليت جتمعها البلـديات تـستهلك نـسبة             
نـــاطق املتقدمـــة، تتـــراوح كلفـــة فـــرز النفايـــات مـــن  ويف امل. النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل لبلـــد مـــا

للطـن جلمـع النفايـات      / دوالرا ١ ٣٢٠للطن الواحد يف النفايات املختلطـة إىل        /دوالرات ١٠٧
ــا بــني      . بعــد فرزهــا ــر يومي ــراوح أســعار حمــارق النفايــات القــادرة علــى حــرق طــن مت وقــد تت
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مار مـــا ال يقـــل عـــن  دوالر، ممـــا ُيجـــرب املالـــك علـــى اســـتث ٢٠٠ ٠٠٠ دوالر و ١٠٠ ٠٠٠
وتبلــغ الكلفــة الــسنوية حلــرق طــن متــري مــن   .  مليــون دوالر يف البدايــة٦٠٠مليــون إىل  ٣٠

وقـد تتـراوح الكلفـة اإلضـافية للـتخلص مـن الرمـاد املتبقـي                .  دوالرا ٣٠النفايات مـا متوسـطه      
ويف مدينــة يبلــغ عــدد .  دوالر للطــن املتــري٥٠٠ دوالر و ٢٠٠برميــه يف مطــامر حمــددة بــني 

 دوالرا وتكـاليف حرقهـا    ٩٥ نسمة، تبلغ تكاليف رمي النفايات يف املطامر         ٥٠ ٠٠٠سكاهنا  
  .  دوالرا١٤٧
ــوام        - ٦١ ــاء األعـ ــات أثنـ ــدمات إدارة النفايـ ــة يف خـ ــتثمارات احلكوميـ ــد ازدادت االسـ وقـ

وبــدأت االســتثمارات احلكوميــة يف البلــدان املتقدمــة تتركــز مــؤخرا علــى اســتخراج   . األخــرية
 مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة           ١٦,٥فخصصت اململكة املتحدة مبلغ     . الطاقة

وختطــط الــصني لتخــصيص . ملــشاريع حتويــل النفايــات إىل طاقــة عــن طريــق املعاجلــة الالهوائيــة 
ــوان رينميــنيب  ٨٦٢,٩ ــوفري )  بليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ١٢٦( بليــون ي لت

  . مة إلدارة النفايات الصلبة اليت جتمعها البلدياتوبناء البىن التحتية الالز
لكن كثريا ما يكون التمويل احلكومي غري كاف لتلبية الطلب املتنـامي علـى خـدمات       - ٦٢

ومـن خـالل مـشاركة القطـاع اخلـاص،          . إدارة النفايات يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية معا       
ثمار عـرب تـوفريه خيـارات مرنـة للحـصول علـى             جرى تذليل العديد من العقبات يف جمال االست       

ــة مــن القطــاع     . التمويــل ــادرات التمويــل املتأتي ــد يف اململكــة املتحــدة ملب ويعكــس العــدد املتزاي
. اخلاص إلدارة النفايات االهتمام املتنامي للقطاع العام مبشاركة القطاع اخلاص يف هـذا احلقـل      

إدارة النفايــات مبــا ال يقــل عــن ات وأدى إشــراك القطــاع اخلــاص علــى احلــد مــن كلفــة خــدم 
يف املائة يف بلدان كاململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وكندا، ومبـا ال يقـل عـن                  ٢٥
وينبغـي للبلـدان الناميـة أن تـوفر بيئـة مـشجعة إلقامـة الـشراكات بــني         .  يف املائـة يف ماليزيـا  ٢٠

  ). اجلدول انظر(القطاعني العام واخلاص 
  

 الــــشراكات القائمــــة بــــني القطــــاعني العــــام واخلــــاص يف أمريكــــا الالتينيــــة  ترتيبــــات    
  وداكار  والفلبني

  
  تفاصيل املشاريع والفوائد النامجة عنها  املكان

ــة اخلــدمات  •  أمريكا الالتينية  ــات إىل احلــد مــن كلف ــاملني واملركب ــاجي الع أدى ارتفــاع إنت
  .  يف املائة٥٠بنحو 

 مركـز طـيب ومستـشفى حمـارق للنفايـات خاصـة٢٠٠ن  يستخدم أكثر مـ     •  الفلبني
تعمل بدرجة حرارة مرتفعة وأنشأها القطاع اخلاص ملعاجلـة النفايـات الـيت

  . تنقل العدوى وختلفها خدمات الرعاية الصحية
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  تفاصيل املشاريع والفوائد النامجة عنها  املكان

ــام واخلــاص هــذا القطــاع يف  •  داكار احتكــر مــشروع مــشترك بــني القطــاعني الع
ات خلصخصته قائمـة علـى املنافـسةالبداية، لكنه جرى الحقا اعتماد ترتيب     

  . للحصول على عدد من العقود لتقدمي اخلدمات
  

وأتاحت خيارات التمويل املتاحة، كالتمويل البـالغ الـصغر والتمويـل املخـتلط، تغطيـة                 - ٦٣
فعلـى سـبيل املثـال، أنـتج املـشروع التـشاركي            . تكاليف املشاريع يف عدد من املناطق يف العـامل        

 يف الربازيل صناديق ائتمانيـة بالغـة الـصغر بفـضل            ٢٠٠٦مة للنفايات املنشأ عام     لإلدارة املستدا 
واســُتخدمت األمــوال املتــوافرة يف هــذه الــصناديق كمــصدر لــرأس املــال   . اهلبــات الــيت قُــدمت

كمـا اسـتخدمت   . املتداول هبدف متويل عملية نقل النفايات واسـتخدامه يف حـاالت الطـوارئ          
معي النفايات الذين متكَّنوا من تسديدها بعد تلقـي املـدفوعات مـن             األموال ملنح قروض إىل جا    

  . املسؤولني عن مستودعات إعادة التصنيع
ويف مثال آخر، قـدم التمويـل البـالغ الـصغر إىل مؤسـسات صـغرية جـدا تتـوىل شـؤون                       - ٦٤

، )Smokey Mountain(“ اجلبـل الـداخن  ”مكتب للنفايات يف منطقة مانيال الكـربى يعـرف بــ    
وتتــوىل املؤســسات .  عامــا وحيتــوي علــى مليــوين طــن متــري مــن النفايــات   ٤٠جــود منــذ مو

ومكَّـن التمويـل البـالغ      . الصغرية مجع وفرز وبيع النفايات عن طريق مرفق إلعادة تصنيع املـواد           
  . الصغر هذه املؤسسات من احلصول على قروض وزيادة قدرهتا على توليد اإليرادات

أو إقفــال مــشاريع /د درس منــاذج التمويــل املختلطــة إلحيــاء ووجيــري علــى حنــو متزايــ  - ٦٥
، اســتحدثت حكومــة اململكــة  ٢٠٠٣ويف عــام . إدارة النفايــات، الــيت تواجــه مــصاعب ماليــة 

ــراض التحــوطي    ــدعى االقت ــاً ُي ــارا متويلي ــشؤون   . املتحــدة خي ــة والغــذاء وال وتوصــي وزارة البيئ
ضة املخـاطر يف مراكـز إعـادة تـصنيع النفايــات     الريفيـة، مـثال، بتـبين خيـار االسـتثمارات املنخفـ      

ففـي إحـدى احلـاالت، وحـي حالـة جملـس قـضاء ويـست ساسـكس، مـوِّل                    . وحيازة األراضي 
وكـان ميثـل حـوايل      (العنصر املنخفض املخاطر يف عناصر عملية املعاجلة البيولوجيـة امليكانيكيـة            

  .)٥(عن طريق االقتراض التحوطي)  يف املائة من العملية٦٠
، امللحـق باتفاقيـة     )٦(وُتسهم آلية التنمية النظيفة اليت أطلقت يف إطار بروتوكول كيوتو           - ٦٦

ــى         ــات عل ــشاريع إدارة النفاي ــدرة م ــاخ، يف حتــسني ق ــري املن ــشأن تغ ــة ب ــم املتحــدة اإلطاري األم
لكــن جتــدر اإلشــارة إىل أن آليــة . الــصمود ماليــا، وهــي آليــة ســوقية ينبغــي املــضي يف تعزيزهــا 

__________ 
  .٣٠٨٢٢، رقم ٢٣٠٣، اجمللد جمموعة معاهدات األمم املتحدة  )٥(  
  .٣٠٨٢٢، رقم ١٧٧١املرجع نفسه، اجمللد   )٦(  
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 يف املائـة فقـط؛      ٥لنظيفة تؤدي إىل رفع املعدل الداخلي ملردود املـشاريع هبـامش ينـاهز              التنمية ا 
  . وبالتايل فإن العثور على مصادر أخرى للتمويل أمر حيوي للمشاريع

  
  إقامة الشراكات  -جيم   

أطلقت حكومات وطنية ومؤسسات دولية خمتلفة أنشطة لـدعم تنميـة القـدرات علـى                 - ٦٧
) مبا يـشمل الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص      (ساتية وآليات التمويل صعيد األطر السيا 

لكن اجلهـود املبذولـة حـىت اآلن مـشتتة وتفتقـر إىل التنـسيق وغـري                 . وتكنولوجيا إدارة النفايات  
وإن اإلدارة الفعالـة للنفايـات، بـسبب مـا تتـسم بـه مـن        . كافية لتلبية احتياجات البلدان الناميـة     

ن تنـسيق وتكـاليف، تـستدعي مـشاركة أصـحاب املـصلحة املتعـددين يف كـل                  تعقيد وتتطلبه م  
ومثة حاجة واضحة إىل معرفة وإشـراك مجيـع أصـحاب املـصلحة يف إدارة               . مرحلة من مراحلها  

ــدويل       ــة علــى الــصعد ال ــدة متين ــز التعــاون معهــم ليتــسىن إقامــة شــراكات جدي النفايــات وتعزي
الـشراكات بـاألخص لتعزيـز التعـاون لبنـاء القـدرات         وهناك حاجة إىل هذه     . واإلقليمي واحمللي 

ــا    ــادل املعلومــات، ونقــل التكنولوجي ــشرية، والبحــث، وتب ــه ينبغــي أن  . املؤســسية والب كمــا أن
يشارك املشمولون هبذه الشراكات مشاركة حيويـة يف جمـال الـدعوة والتعلـيم والتوعيـة املتعلـق                  

  . بإدارة النفايات
ــرح بر    - ٦٨ ــسياق، يقت ــذا ال ــة إلدارة     ويف ه ــة شــراكة عاملي ــة إقام ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ن

النفايات، تنـسيق األنـشطة وزيـادة تبـادل أفـضل املمارسـات بـني البلـدان، وحـشد املـوارد مـن                       
كما ختطـط إدارة الـشؤون      . أجل توسيع نطاق املمارسات الناجحة وتطبيقها يف أماكن أخرى        

مـم املتحـدة إلطـالق شـراكة دوليـة مكرسـة لتلبيـة              االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة لأل     
احتياجــات املرافــق العامــة للنفايــات والبلــديات ودعــم خطــط العمــل واالســتراتيجيات احملليــة     

  . لإلدارة املستدامة للنفايات
    

  السبيل الذي ينبغي سلوكه يف املستقبل  -رابعا   
ــة التن      - ٦٩ ــة عــشرة للجن ــدورة الثامن ــضوء كــامال يف ال ــى حجــم   أُلقــي ال ــستدامة عل ــة امل مي

وبـدأت الزيـادة الـسريعة يف أحجـام     . وخطورة املشكلة اليت تطرحها اإلدارة الـسليمة للنفايـات     
وأنواع النفايات الصلبة واخلطرة نتيجة النمو االقتـصادي والتوسـع العمـراين والـصناعة تتحـول              

 الناميـة الـيت تعـاين مـن        إىل شاغل رئيسي لدى احلكومات الوطنية واحمللية، وال سيما يف البلدان          
وإن ما خيلّفه تلوث األراضي واملياه واهلواء من أضـرار          . ضائقة على صعيدي املوارد والقدرات    

وتتـسبب إدارة النفايـات     . صحية على سـكان املنـاطق اجملـاورة وعلـى البيئـة احملليـة يـزداد حـدة                 
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 سـامة وفقـدان مـواد       بغري فعاليـة وكفـاءة بانبعـاث الغـاز املـسبب لالحتبـاس احلـراري وغـازات                
  . وموارد مثينة

وما زالت عمليات إدارة النفايات واستخراج املوارد من النفايـات ال حتظـى باألولويـة                - ٧٠
كمـا أن الـسياسات الوطنيـة واحملليـة املتعلقـة        . يف العديد من البلـدان، وال سـيما البلـدان الناميـة           

ول لتغطيــة مجيــع أنــواع النفايــات بـإدارة النفايــات مل تــصبح بعــد علــى درجــة كافيـة مــن الــشم  
ويف العديـد مـن البلـدان املتقدمـة، مـا زالـت األطـر الـسياساتية                 . ومجيع جوانب إدارة النفايـات    

  . املصممة لدعم استخراج املوارد من النفايات ال تفي بالغرض
 أما األهداف ذات األولوية اليت تتصدر اخليارات الـسياساتية إلدارة النفايـات، فتتمثـل               - ٧١

يف وضع وتنفيـذ الـسياسات الكفيلـة باحلـد مـن إنتـاج النفايـات وتقليلـها إىل أدىن حـد، ودعـم            
ــة وكفــاءة، مــع التركيــز علــى إعــادة اســتخدام       ــة بفعالي إدارة النفايــات الــصلبة واخلطــرة املتبقي

وينبغــي للبلــدان أن تــضع . النفايــات وإعــادة تــصنيعها واســتخراج املــواد املفيــدة والطاقــة منــها 
ــا، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتقليــل النفايــات إىل أدىن حــد وفرزهــا، وإعــادة     أهــداف ا حمــددة زمني

تـــصنيعها واســـتخراج املـــواد منـــها، ومجعهـــا بكفـــاءة، ومعاجلتـــها، والـــتخلص منـــها بـــشكل   
  . بيئيا سليم
وينبغي أن ُتتخذ خطـوة هامـة أخـرى وهـي حتـسني نوعيـة وموثوقيـة البيانـات املتـصلة                       - ٧٢

وينبغـي للبيانـات أن تـشمل لـيس فقـط الكميـة احلاليـة        . سىن حتديـد املـشكلة بدقـة   بالنفايات ليت 
ملختلف أنواع النفايات املنتجة، بل أيضا الكميـات املتوقعـة منـها يف املـستقبل، وذلـك إلعـداد                   
توقعات تتيح التخطـيط الـوايف السـتخراج املـوارد منـها واالستعاضـة عـن املـواد األصـلية مبـواد                      

تكلـف مبـسؤولية مجـع وحتـسني        “ خاليـا معنيـة بالنفايـات     ”احلكومـات إنـشاء     وقد تود   . بديلة
وحتديث البيانات املتعلقة بالنفايات مبا يشمل مجيـع مـصادرها، فـضال عـن حتديـد كميـة جممـل                    

  . النفايات باالنتقال من املستوى احمللي إىل املستوى الوطين
إدارة النفايـات إىل التكنولوجيـا      وباإلضافة إىل وضع السياسات وتنفيذها، حتتاج نظـم           - ٧٣

وينبغـي للبلـدان أن ُتطلـق بـرامج مكثفـة لبنـاء القـدرات               . والتمويل لبنـاء الـبىن التحتيـة املطلوبـة        
وينبغـي  . هبدف متكني املـوظفني املعنـيني مـن اختيـار التكنولوجيـا املطلوبـة وتطبيقهـا وتـشغيلها                 

ر وتعديل التكنولوجيا لتـتالءم مـع   تعزيز قدرات مؤسسات البحث والتطوير لتمكينها من تطوي     
الظروف احملليـة؛ ويكتـسي دور املنظمـات الدوليـة يف بنـاء القـدرات وتعزيـز إمكانيـة احلـصول                     
على التكنولوجيا أمهية حامسة؛ وينبغـي أن يعـزز تـوفري املـوارد املاليـة لبنـاء الـبىن التحتيـة إلدارة                      

 واعتمــاد أدوات ماليــة مبتكــرة جلمــع وهنــاك حاجــة أيــضا لوضــع. النفايــات يف البلــدان الناميــة
ــات    ــن أجــل إدارة النفاي ــوال م ــني      . األم ــشراكات ب ــة ال ــرص إقام ــر يف ف وميكــن مواصــلة النظ

  . القطاعني العام واخلاص كوسيلة لزيادة توفر املوارد املالية وإمكانية احلصول عليها
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هامـة يف هـذا الـشأن       ومثة جانـب    . وال جيوز إغفال األبعاد االجتماعية إلدارة النفايات        - ٧٤
إذ ينبغـي وضـع بـرامج    . داخل البلدان النامية وهو دور وضع جـامعي النفايـات جبميـع أنواعهـا          

لــضم هــذه الــشرحية مــن اجملتمــع إىل نظــم إلدارة النفايــات تكــون حديثــة وآمنــة وســليمة بيئيــا    
  . ميكنهم من كسب دخل الئق مبا
ــواع حمــددة مــن ا      - ٧٥ ــالء اهتمــام خــاص ألن ــتعني إي ــات   وي ــها النفاي ــات املنتجــة، ومن لنفاي

اإللكترونية، والنفايات البالستيكية، ونفايات الكتلة األحيائية الزراعيـة، والنفايـات الناجتـة مـن              
  . خدمات الرعاية الصحية، والنفايات الصناعية اخلطرة، والنفايات املشعة

 واملبـادئ التوجيهيـة     وجيب أن تنفَّذ على الصعيد الـوطين االتفاقـات املتعـددة األطـراف              - ٧٦
كما ينبغي وضع القوانني والقوانني التنظيمية واملعـايري وتعزيـز إنفاذهـا علـى              . املتصلة بالنفايات 

وجيــب أن تــستخدم علــى نطــاق أوســع احلــوافز االقتــصادية لتقليــل . الــصعيدين الــوطين واحمللــي
  . النفايات إىل أدىن حد وإعادة تصنيعها

 بــأن أفــضل طريقــة ملعاجلــة املــسائل املتــصلة بــإدارة النفايــات وأخــريا، مثــة وعــي متزايــد  - ٧٧
ــة       ــشركاء يف التنمي ــشراكات بــني خمتلــف احلكومــات والقطــاع اخلــاص وال ــة ال تكمــن يف إقام

  . واجلهات املعنية األخرى
ويف املستقبل، جيـب أن ُينظـر إىل النفايـات علـى أهنـا مـورد، وأن تنفـذ إدارة النفايـات                     - ٧٨

وال ميكن أن يتم ذلك إال يف موازاة تطبيـق احلكومـات         . وحىت التخلص منها  بدءا من ظهورها    
ملبـــدأ رفـــع مـــستوى مـــسؤولية املنـــتج واســـتخدام األدوات االقتـــصادية واألدوات الـــسياساتية  

  . األخرى لالستهالك واإلنتاج املستدامني بيئيا، وال سيما يف البلدان املتقدمة
يق التنمية املستدامة، مع ما تعود عليه من فوائـد يف    وسُتسهم جممل هذه اجلهود يف حتق       - ٧٩

جمــاالت حتــسني الــصحة العامــة، وختفيــف حــدة الفقــر، وخلــق فــرص العمــل الكــرمي، وحتــسني  
مستويات املعيشة، واحلد من انبعاثات الغـاز املـسبب لالحتبـاس احلـراري وامللوثـات األخـرى،                

  . وإطالة حياة املوارد
  


