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 اإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت 4/7
 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة

 ،بتكرة للتحدايت البيئية ومن أجل االستهالك واإلنتاج املستدامنيول املاحللعلى  دورهتا الرابعةز يترك إذ تقدر
 ،‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم إىل  إذ تُشريو 

الفقرات ذات الصلة ابإلدارة سيما  وال ،2012متوز/يوليه  27املؤرخ  66/288اليت أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها 
االستهالك واإلنتاج املستدامني، وإذ تدرك أمهية تشجيع وتلك اليت تتناول السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت 

 ،لتنمية املستدامة على الصعيد العامليكوسيلة مهمة لتحقيق االستهالك واإلنتاج  ليف األمناط اجملتمعية التغيريات 
حتويل عاملنا: ”، واملعنون 2015أيلول/سبتمرب  25املؤرخ ، 70/1إىل قرار اجلمعية العامة  أيضا   وإذ تشري

 ،“2030خطة التنمية املستدامة لعام 
التزام اجملتمع الدويل ابإلدارة السليمة للنفاايت ومسامهته الكبرية يف حتقيق أهداف التنمية  وإذ تدرك

 ،املستدامة
 ،إىل القرارات السابقة جلمعية األمم املتحدة للبيئة اليت تعاجل مسألة إدارة النفاايت الصلبة وإذ تشري
ستدامني املنتاج اإلستهالك و االمهمان لتحقيق وإدارة النفاايت أن الكفاءة يف استخدام املوارد  وإذ تدرك

 ،ستدامةاملقتصادية النماذج اغريه من الو  التدويرمبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، اقتصاد 
الفوائد املشرتكة لوجود سياسة عامة بشأن اإلدارة السليمة للنفاايت يف جماالت مثل احلد  وإذ تدرك أيضا  

 ،لغذاء، ومحاية البيئة البحريةاوإدارة من انبعااثت غازات االحتباس احلراري، وحتسني صحة اإلنسان، 
العديد من الدول األعضاء  لدىأن إدارة النفاايت الصلبة مل حتظ بعد ابالهتمام الكايف  وإذ تالحظ

 ،ثرية للقلقمن املسائل البيئية املرئيسية ابعتبارها مسألة 
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مجيع أحناء العامل وأن حنو يف املائة من النفاايت املتولدة يف  10 نسبةاملواد البالستيكية متثل  أبن وإذ تسلم
 ،(1)سنواي  على الصعيد العامليستخدم يبليون كيس بالستيكي  500

أن التحدايت املرتبطة إبدارة النفاايت الصلبة تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، إعطاء األولوية  وإذ تدرك
تنظيمية حملية، وتطوير التكنولوجيا املناسبة، وإنشاء أطر مؤسسية و واختيار واعتماد أنواع ملنع إنتاج النفاايت، 

ما بعد  متر مبرحلة املتضررة من النزاعات أو اليت اجات اخلاصة للبلدان وإدارة نظم للمعلومات والرصد، واالحتي
 ،النزاعات

مبتكرة إلدارة النفاايت  وتكنولوجيا جناح الدول األعضاء على صعيد تطوير وتنفيذ حلول بتجارب وإذ تقر
انعدام ”مبادرات املبتكرة من قبيل الربامج و  احمللية، مبا يف ذلك املشاريع اجملتمعاتوإشراك الصلبة، 
فاايت، نللنفاايت وخباصة التقليل إىل أدىن حد ممكن من ال اإلدارة السليمة بيئيا   لرعايةالوطنية واحمللية  “النفاايت

 ،ذلك وكذلك منع إنتاجها حيثما أمكن
 يف أوساكا ابلياابن، ة التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئةيلتكنولوجيا البيئلدور املركز الدويل  وإذ تقدر

، وإذ تتوقع التقييم العاملي للزئبقتقرير و إنتاج التوقعات العاملية واإلقليمية إلدارة النفاايت،  اليت تشملوأنشطته 
 ،للنفاايت يف جمال اإلدارة السليمة بيئيا   قيامه مبزيد من العمل

ابلتعاون مع الوطنية، إىل أن تقوم مبا يلي،  ظروفهالدول األعضاء، مع مراعاة اختالف ا تدعو -1
 :املعنية املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية

االستهالك واإلنتاج املستدامني النفاايت الصلبة من خالل إدارة يف جمال النهج املتكاملة  تعزيز )أ(
وسائل الوكذلك النماذج االقتصادية املستدامة اقتصاد التدوير وغريه من على سبيل املثال ال احلصر ذلك مبا يف 
ضري اص بتحاخلهتمام الإيالء ا، و خرى، مبا يف ذلك إزالة املواد اخلطرة من النفاايت قبل إعادة تدويرهااأل املبتكرة

جمموعة  امة وتطبيقالقموالتقليل من استخدام مدافن النفاايت إلعادة استخدامها وإعادة تدويرها، 
 النفاايت؛ أنواع مجيع على “التسلسل اهلرمي للنفاايت” أولوايت

منها التقليل إىل أدىن حد ممكن  بوسائلكمياهتا عند املصدر األصلي   وختفيضمنع إنتاج النفاايت  )ب(
، وقابليتها سالمتهاحتسني و ، بشكل خمطط له التقادم الفين للمنتجاتمن مواد التغليف وعدم التشجيع على 

حتسني تصميم املنتجات،  عن طريقيف استخدام املوارد،  وكفاءهتاإلعادة االستخدام، وقابليتها إلعادة التدوير، 
 واستخدام مواد يسهل إعادة تدويرها، واستخدام املواد اخلام الثانوية حيثما أمكن، بدال  من املواد اخلام األولية؛

يف اإلدارة  لقطاع اخلاص واجملتمع املدين ومنتجي النفاايت والسلطات احمللية واجلمهورإشراك ا )ج(
آليات  بوسائل منها، يف هذا الصدد، وتشجيع مبادرات وحتالفات القطاعني العام واخلاص السليمة للنفاايت

اقتصاد االستهالك واإلنتاج املستدامني، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر تشجيع بغية  السوق وبناء القدرات
 املستدامة؛النماذج االقتصادية التدوير وغريه من 

كفالة حتديد األدوار من أجل  عند االقتضاء، و تعزيزها أأطر مؤسسية وتنظيمية دعم وضع  )د(
 واملسؤوليات بوضوح؛

                                                                 

 .(2015 ،برانمج األمم املتحدة للبيئة) النفاايتالتوقعات العاملية إلدارة   (1)
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اختيار وتنفيذ خيارات تكنولوجية  ألثر، منتظمة العمل على وضع مؤشرات وإجراء عمليات تقييم )هـ(
 القيمة هبدف محاية الصحة والبيئة؛ملعاجلة إدارة النفاايت على طول سلسلة 

تشجيع استخدام التكنولوجيا احلديثة واالبتكارات والبدائل املبتكرة يف جمال السياسات العامة  )و(
وتطوير أدوات اقتصادية وتدابري أخرى لدعم إدارة النفاايت  للنفاايت الصلبة من أجل دعم اإلدارة السليمة بيئيا  

 ؛“الوظائف اخلضراء”وتوليد  “اخلضراءاألعمال ”و
يف  ،الوطنية واحمللية “انعدام النفاايت”مبادرات مثل  ،دعم املبادرات املبتكرة إلدارة النفاايت )ز(

اهلياكل األساسية املناسبة واملرافق األخرى إلدارة  وتطوير إىل أدىن حد ممكن تقليل النفاايتبعض البلدان هبدف 
 ؛النفاايت

 :ومنها ما يليلتمويل إدارة النفاايت من القطاعني العام واخلاص املبتكرة  احللولتعزيز  )ح(
 ؛لالستثمار وخطط قائمة على السوق مواتيةبتكرة، وإجياد بيئة التمويل املمناذج  ‘1’
 ؛وموارد الدخل دعم خطط توليد الوظائف ‘2’
 اسرتداد التكاليف؛خطط  ‘3’

اإلدارة السليمة للنفاايت مثل املسؤولية  لتعزيزللحوافز االقتصادية املخططات املبتكرة تنفيذ ودعم  )ط(
 ، وبدائل أخرى؛التأمنياملمتدة للمنتج/التاجر، وحوافز إعادة التدوير، وخطط إعادة 

 ؛للنفاايت البحوث القائمة على األدلة بشأن الفوائد البيئية والصحية لإلدارة السليمة بيئيا   تعزيز )ي(
 ؛إلذكاء الوعي بشأن املسائل املتعلقة ابلنفاايتتشجيع برامج وأدوات مبتكرة و تطوير  )ك(
ة حلفظ األغذية هبدف التقليل إىل أدىن حد ممكن موضع معايري لنوعية املواد البالستيكية املستخد )ل(

 الغذاء؛ إىلالسموم  خماطر دخول من
 التخلص من النفاايت يف البيئة البحرية من مجيع القطاعات؛تعزيز أنشطة الرصد هبدف جتنب  )م(
من اجلسيمات البالستيكية الدقيقة، مبا يف ذلك يف حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي،  التقليل )ن(

 وتشجيع املنتجني على استخدام بدائل للحبيبات الدقيقة؛
التلوث اجلوي  من أجل جتنب للمواد البالستيكيةاحلرق املكشوف  اليت حتظرتعزيز التشريعات  )س(

 ؛سلبية على الصحةآاثر ما يرتبط به من و 
واهلياكل األساسية دعم إعادة تدوير املواد البالستيكية، مبا يف ذلك حتسني مجع النفاايت والنقل  )ع(

 إلعادة التدوير.
بتوفر املوارد وابلتعاون مع الشركاء  ، رهنا  ة لربانمج األمم املتحدة للبيئةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -2

 :، أن تتخذ اإلجراءات التاليةالدوليني
تعزيز املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة ودوره يف تقدمي املشورة  (أ)

 ةالتفاقيت، وتعزيز التعاون مع املراكز اإلقليمية التابعة للنفااي إلدارة السليمة بيئيا  فيما يتعلق ابالتقنية وبناء القدرات 
بشأن امللواثت العضوية  استكهوملاتفاقية و  بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ابزل

 ، حسب االقتضاء؛الثابتة
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للنفاايت مبا يف ذلك تلك  اإلدارة السليمة بيئيا  ع تكنولوجيا وممارسات ا االحتفاظ بقوائم جرد ألنو  (ب)
 مع الدول األعضاء؛، وتقاسم تلك القوائم واملمارسات يف التوقعات العاملية واإلقليمية إلدارة النفاايت ُقدمتاليت 

يف جمال  مساعدة الدول األعضاء يف استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية (ج)
 إدارة النفاايت الصلبة؛

تبادل اخلربات والدروس املستفادة والتجارب الناجحة فيما بني الدول األعضاء  رعايةمواصلة  (د)
 الرئيسية من خالل املنتدايت العاملية واإلقليمية القائمة؛ صاحبة املصلحةواجلهات 
من  ، حسب االقتضاء،والوكاالت اإلنسانيةالدول األعضاء هيئات األمم املتحدة و  التنسيق مع (ه)

 ؛‘‘إعادة البناء على حنو أفضل’’ هبدف يف خطط االستجابة والتعايف اإلنسانية أجل إدماج إدارة النفاايت
سيما البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، يف جهودها  مساعدة البلدان، وال (و)

من خالل التوقعات  على الصعيدين الوطين واحمللي تنفيذ اإلدارة السليمة بيئيا  للنفاايتالرامية إىل تعزيز وحتسني 
 من أجل إدماج إدارة النفاايت. اإلقليمية إلدارة النفاايت، وحتسني املعلومات املتعلقة ابلتكنولوجيا السليمة بيئيا  

املنظمات الدولية و سيما البلدان املتقدمة النمو  المن الدول األعضاء و القادرة،  اجلهات تدعو -3
سيما تلك اليت  واملؤسسات املالية الدولية، إىل تزويد البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وال

تنفيذ هذا ، وذلك بغرض نقل التكنولوجياو القدرات، بناء الدعم يف جمال ، ابملساعدة املالية، و تشهد حاالت النزاع
 القرار.

__________ 


