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 مقدمة 

وخسائر « أشدُّ أزمة صحية عالمية يشهدها عصرنا الحالي، ولها عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية مدمرة في جميع أنحاء العالم،  19-ُتعّد جاِئَحة »كوفيد
 هام  في صياغة وقيادة  مأساوية في األرواح. ويضّطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بوصفه طرفًا فاعاًل رئيسيًا في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، بدور  

 استجابة األمم المتحدة لألزمة. 
تب التقييم المستقل استعراضًا للدروس المستفادة من التقييمات السابقة لعمل  «، أجرى مك19-لدعم استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لجاِئَحة »كوفيد

ية التابعة لبرنامج األمم  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سياقات األزمات. ويتمثَّل الغرض من ذلك في تقديم المشورة القائمة على األدلة إلى المكاتب الُقطر 
« والتصدي لها والتعافي منها، مع التركيز بصفة  خاصة على الفئات  19-ات المساعدة في التأهُّب لجاِئَحة »كوفيدالمتحدة اإلنمائي والتي تستجيب لطلب

 األكثر ضعفًا. 
مها  لتي تصب اهتماترّكز هذه الورقة على الدعم المقّدم إلدارة النفايات، وهي واحدة من سلسلة من المنتجات المعرفية الصادرة عن مكتب التقييم المستقل ا 

 على مجاالت هامة من الدعم الذي يقّدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للبلدان المنكوبة باألزمات.  
 

 المنهجية 

التابع   لمركز الموارد التقييميةُيعّد هذا التقييم بمثابة تقييم سريع لألدلة، ويهدُف إلى توفير توليفة متوازنة من األدلة التقييمية المنشورة على الموقع الشبكي 
ها المنظمة مصدرًا هامًا، نظرًا الستقالليتها  والمواضيعية التي أجرت 1لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مدى العقد الماضي. وشّكلت التقييمات الُقطرية 

وقد جرى ترميز أقسام ذات   2ومصداقيتها العالية. وباإلضافة إلى ذلك، جرى النظر في إجراء تقييمات المركزية عالية الجودة بتكليف من المكاتب الُقطرية. 
وفي كل عملية استعراض، جرى التركيز على  كلمات رئيسية والتصنيف.  صلة من تقارير التقييمات، بتطبيق أسلوب عّينات كرة الثلج لكل من البحث عن

ولتسهيل الرجوع إلى الَمراجع، ُأدرجت  تحديد النتائج واالستنتاجات والتوصيات المتسقة التي تستخلص الدروس ذات الصلة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
 الورقة. معظم المصادر ذات الصلة في الهوامش وفي نهاية 

 

 السياق 
التي يمكن أن  إدارة النفايات دورًا هامًا في الحفاظ على الموارد البيئية والحد من المخاطر التي تهدد صحة اإلنسان والتخفيف من آثار تغير المناخ تؤدي 

ترنًا بعمليات التوسع الحضري السريع بالقرب من  تنجم عن الممارسات غير الالئقة في التعامل مع المواد الخطرة. ويساهم النمو االقتصادي والديمغرافي، مق
مات الوطنية  التجمعات السكانية األقل واألكبر حجمًا وكذلك عمليات النزوح الناجمة عن األزمات البشرية والبيئية، في زيادة الضغط على قدرات الحكو 

 سبل كسب العيش الصحية واستخدام الموارد المحدودة على نحو أكثر استدامة.  والمحلية في ما يتعلق بممارسات إدارة النفايات التكيفية والمبتكرة التي تعزز 

 

 الدروس املستفادة من التقييمات: 

 الدعم المقّدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال إدارة النفايات 
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التكنولوجيا المالئمة،  يمكن إلدارة النفايات، في الوقت ذاته، أن توّفر مصدرًا قّيمًا للدخل والوظائف الخضراء للمجتمعات المحلية الضعيفة. ومن خالل توافر  
صدرًا بدياًل للطاقة، منخفض التكلفة ومستدامًا لصالح المجتمعات المحلية في المناطق الريفية. ويشمل الدعم المقدم  يمكن للنفايات الزراعية أن توفر أيضًا م

( توفير فرص عمل  1من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال إدارة النفايات للحكومات المحلية والمركزية في السياقات المتضررة من األزمات ما يلي: 
( تطوير فرص إقامة مشاريع تجارية صغيرة وإعادة إنشاء  3( بناء/إعادة تأهيل البنى التحتية؛ و2الطوارئ من خالل خطط النقد لقاء العمل؛ و في حاالت

لعام والخاص؛  ( تحسين قدرات تقديم الخدمات المحلية، بما في ذلك من خالل الشراكات بين القطاعين ا4األسواق المعنية بالمنتجات المشتقة من النفايات؛ و
 ( تحسين السياسات واألطر التنظيمية. 5و

 

 الدروس المستفادة  –لمحة رسيعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المستفادةالدروس 

 
أمّس الحاجة  اًل هي في في أعقاب األزمات، يوفر الدعم الذي يقّدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلزالة الحطام إغاثًة فورية للفئات السكانية الضعيفة ودخ

طات المحلية  إليه من خالل برنامج النقد لقاء العمل. ولرعاية اإلدماج االجتماعي في إطار جهود التعافي، فقد ساعدت المشاركة التي اضطلعت بها السل 
ويمكن أن   3على الفئات األكثر ضعفًا. )بما في ذلك الزعماء الدينيين( والشراكات مع وكاالت األمم المتحدة األخرى في توجيه المبادرات بحيث تعود بالنفع 

عند العمل مباشرًة  يكون االعتماد على شبكات برامج التوظيف الوطنية القائمة حاًل ناجعًا، ولو أنه يلزم بذل االنتباه لتفادي التأخير في صرف المدفوعات 
 4من خاللها. 

 

عض أنشطة إدارة النفايات، ال سيما في ما يتعلق بإزالة الحطام والبناء. وتفاوتت النسبة يؤثر التحيز الجنساني والحساسيات الثقافية على مشاركة المرأة في ب
ونيسيا وسوريا بالمقارنة  المئوية للنساء المشاركات في أنشطة النقد لقاء العمل واستعادة النفايات وخبرتهن عبر البلدان، وُأشير إلى وجود حساسيات أعلى في إند

ريقية )مثل ماالوي والغابون وإثيوبيا(. وعند التخطيط للتدخالت، من الهاّم مراعاة كيف يمكن للثقافات المحلية والممارسات والتحيزات  مع هايتي أو البلدان األف
فيها الرجال   ي ينظر إزاء مشاركة المرأة في مجال إدارة النفايات أن توّلد وصمة اجتماعية، أو أْن تشّجع على توظيفها بمثابة بديل احتياطي في الحاالت الت

غير أنه ومع تطبيق منظور النوع االجتماعي بشكل  مناسب، فإنه يمكن لقطاع النفايات أن يمثل أحد السبل الهاّمة   5إلى هذا المجال باعتباره "عماًل قذرًا". 
ظروف عمل متكافئة، ودعم مهارات   في تحسين سبل كسب العيش االقتصادية للمرأة وتعزيز تمكينها. وينبغي إيالء اهتمام خاص من أجل ضمان توفير 

  6التفاوض للعامالت، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المناسبة لقدرات المرأة. 

 

ل  إدارة النفايات( بمثابة وسائمع استمرار التأثير القوي الذي تخلفه الوقائع الجيوسياسية على فاعلية التعاون اإلنمائي، ُتعّد الحلول الفّنية )بما فيها ما يحيط ب 
لمثال، أثبتت  هامة في تعزيز الحوار حول احتياجات الفئات السكانية الضعيفة. وفي المجتمعات التي تستضيف التجمعات الفلسطينية في لبنان، على سبيل ا

 يمكن أن تعود إدارة النفايات بالفائدة على الفئات األكثر ضعفاً وأن تعزز اإلدماج والتماسك االجتماعيْين. 1

يمكن أن تعود إدارة النفايات بالفائدة على 
الفئات األكثر ضعفًا وأن تعزز اإلدماج 

ن.  والتماسك االجتماعييْ
3   

  

 

للقدرات المعطلة يمكن أن يساهم الدعم المقدم 
للمجالس المحلية من حيث جمع النفايات والتخلص 

 منها في تعزيز الَحوكمة الالمركزية.
6 

توفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
والتعريفات الجمركية السارية من أجل تحسين 

مة السترداد التكاليف.  تقديم الخدمات سباًل قيّ
5 

إّن إدارة المخاطر القائمة على الدروس المستفادة 
من المشاريع السابقة وإقامة مشاريع فّعالة في 

تعزيز المناطق المعرضة للخطر تساهمان في 
 الكفاءة.

2 
عدّ الدعم المقدم من برنامج األمم المتحدة  يُ
اإلنمائي في مجال إدارة النفايات أكثر فاعلية عند 
اعتماد نهج تنمية القدرات، الذي يعزز إجراء 

 واالستدامة.التغييرات المنهجية اإليجابية 

1 

يمكن للحوافز االقتصادية وغير المباشرة أن 
تساعد في اإلدارة المستدامة للكمية األكبر من 
النفايات الطبية واإللكترونية التي يرجح أن 

د عن إجراءات مكافحة جائحة »كوفيد -تتولّ
19.» 

4 



 

3 

وكان شْمُل مجموعات   7فاعليتها في تعزيز التعاون من خالل األنشطة العملية.  -مثل جمع النفايات وفرزها  -مشاركة مجموعات مختلفة في األنشطة 
عاماًل أساسيًا   المجتمع المحلي، التي تأثرت سلبًا بتراكم القمامة اإلضافي في مقالب النفايات في أعقاب تدفق مجموعات المهاجرين السوريين في األردن،

وأظهرت هذه التجربة أنه في   8محدودة.  للحيلولة دون حدوث أي توترات أخرى يمكن أن يوّلدها اعتماد عدد أكبر من الناس على توفير خدمات محلية
التقييمات إلى   السياقات الضعيفة واألزمات الطويلة األمد، يمكن استخدام تقييمات األضرار واالحتياجات للحفاظ على التماسك االجتماعي عندما تمتد تلك

 تؤثر على المجتمعات المحلية القريبة )المضيفة والمجاورة(.   ما هو أبعد من مواطن الضعف الخاصة بالمستفيدين وتغطي اآلثار الخارجية لألزمات التي

 

 
 

الملكية المشتركة والثقة    في حاالت األزمات، نادرًا ما تستفيد تدخالت إدارة النفايات من مرحلة اإلعداد الطويلة، والتي أثبتت أنها ذات فاعلية كبيرة في تعزيز 
اخل الدولة في تعزيز القدرة على  بين أصحاب المصلحة. ويمكن أن يساهم التعلم من التجارب السابقة واستمرار المشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين د 

عند التخطيط ما  "العمل بسرعة واقتدار". وتشمل الدروس العملية المستفادة من التدخالت في حاالت األزمات والتي ينبغي أخذها في االعتبار بشكل  مناسب  
 يلي:  

المقاومة من قبل الفئات السكانية الضعيفة، التي قد ترى فيها  إّن طرَح تكنولوجيات لتحسين اإلنتاجية في مجال إدارة النفايات قد يواجه بعض  ( أ
 مخاطرة بانخفاض فرص العمل. ويمكن مواجهة ذلك من خالل دعم بناء القدرات بغية تعزيز العمالة الماهرة؛ 

طابات االتفاق مع المقاولين المحليين،  إّن إتاحة الوصول إلى البائعين المعتمدين مسبقًا المعنيين بإزالة الحطام ومعدات الوقاية الشخصية، وإبرام خ ( ب
هي   9واالستعانة بالمهندسين في الموقع لإلشراف على العمالة غير الماهرة وتوجيهها، وتطبيق أفضل الممارسات في أعمال الهندسة المدنية 

 لى اإلنجاز؛ جوانب يمكن أن تساعد في تخفيف األثر الناجم عن التأخير في المشتريات والمسائل المتعلقة بالقدرة ع

لبناء  إّن إنشاء مقالب نفايات مؤقتة يمكن أن يوّفر مواقع آمنة وخاضعة للرقابة للتخلص من النفايات على المدى المتوسط، ويتيح بذلك الوقَت  ( ج
 مقالب نفايات دائمة وتوفير تدريب مناسب للموظفين المعنيين؛ 

ص القريبة، والحصول على مركبات أكبر لنقل النفايات، واستخدام الضواغط إلطالة  إّن مشاركة المعدات غير المستخدمة بالكامل بين مرافق التخل ( د
 10ُعمر مواقع مقالب النفايات هي جوانب تساهم كلها في تحسين الكفاءة. 

المشاريع في المناطق المعرضة  شارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشكل  أكثر فاعلية مع الشركاء وأصحاب المصلحة من خالل إنشاء أقسام/وحدات دعم  
صل المستمر مع  للخطر. وفي الحاالت التي يتحقق فيها ذلك، من الهاّم أن ُتمنح أفرقة المشاريع استقاللية كافية إلدارة تنفيذ األنشطة، مع ضمان التوا 

هتمام من أجل ضمان تمتع الموظفين المنتدبين بمهارات إدارية  المكاتب المركزية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالسترشاد بها. وينبغي إيالء مزيد  من اال
كما أّن تعيين موظفي المشاريع في مقر المكتب الُقطري يمكن أن يسّهل الدعم والتنسيق   11مناسبة وكفاءة عالية لكسب ثقة أصحاب المصلحة المحليين. 

ية. ويؤدي التواصل بين المكاتب دورًا رئيسيًا في تعزيز العمل الجماعي المتعدد  الوطني، ويحّد من مخاطر عدم التوافق بين األقسام الميدانية والمركز 
وفي حالة تفضيل آلية التنفيذ الوطنية، ستكون اإلرادة السياسية والقدرات والقيادة الوطنية المخصصة  12التخصصات الذي تتطلبه مشاريع إدارة النفايات. 

   بمثابة عوامل تساهم في تعزيز الفاعلية.لتوجيه تدابير الَحوكمة عبر وزارات متعددة 

 

 
قيمة مضافة يقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال إدارة النفايات تكمن في العمل على استمرارية تنمية القدرات  اتفقت عدة تقييمات على أن أكبر 

رئ  ويمكن أن تكون إعادة تأهيل البنية التحتية والنقد لقاء العمل بغية تعزيز فرص العمل في حاالت الطوا  13بدءًا من االستيعاب ووصواًل إلى التكيف والتحول. 
لالستجابة. وفي  فرصة سانحة هاّمة لدعم التعافي االقتصادي والتنمية على المدى الطويل، غير أنه ينبغي النظر إليها بهذه الطريقة في المراحل األولية 

يضطلع به برنامج األمم  الحاالت التي ال يتحقق فيها ذلك، يمكن أن تكون إزالة الحطام غايًة في حد ذاتها وأن تعوق عن غير قصد تحقيق الدور الذي 
وغالبًا ما تضمنت توصيات التقييم تحديد نظرية التغيير المناسبة في وقت   14المتحدة اإلنمائي من أجل تعزيز استعادة االقتصادات المحلية ونظم الَحوكمة. 

تبارها عاماًل ممكِّنًا لتحسين المكاسب إلى الحد األمثل  مبكر، استنادًا إلى فهم  سليم للقضايا التي تندرج تحت سيطرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، باع
 المتحققة من المبادرات القصيرة األجل وتعزيز التأثير على مستوى السياسات. 

2 
إّن إدارة المخاطر القائمة على الدروس المستفادة من المشاريع السابقة وإقامة مشاريع فعّالة في المناطق 

 المعرضة للخطر تساهمان في تعزيز الكفاءة.

3 
يُعّد الدعم المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال إدارة النفايات أكثر فاعلية عند اعتماد نهج تنمية 

 القدرات، الذي يعزز إجراء التغييرات المنهجية اإليجابية واالستدامة.



 

4 

 

وترجمة فرص العمل في  باعتماد تصميم مرن للمشروع، قد ُتشّكل تدخالت التعافي منصة مناسبة لتقديم دعم  طويل األجل لُنظم إدارة النفايات المستدامة، 
نشطة  حاالت الطوارئ إلى مهارات ومهن ذات صلة بالسوق. فقد حققت المشاركة التي اضطلعت بها مجموعات المجتمع المحلي ذاتها، التي شاركت في أ

واسُتخدم الحطام   15المجتمع المحلي. إزالة الحطام بصفتها جهات مستفيدة من برامج سبل كسب العيش، نتائج جيدة في ما يتعلق باالستمرارية وتعزيز ملكية 
وفي إندونيسيا، وفي أعقاب كارثة تسونامي، أتاحت قشور جوز   16المعاد تدويره في أعمال إعادة اإلعمار وساهم في تعزيز خلق فرص تجارية في العراق. 

وسمحت عملية   17عمت النفايات الخشبية صناعة األثاث. ات المعدنية في تصنيع مصابيح الزيت، ودبعلّ الهند األلياف لالستخدام الصناعي، واسُتخدمت الم
وفي السياقات غير المنكوبة باألزمات،   18إعادة تأهيل مقالب النفايات في األردن باستكشاف فرص إيجاد الوظائف وتحسين ظروف عمل جامعي النفايات. 

اسُتخدمت النفايات  يمكن أن تعود الفرص التجارية المتعلقة بإعادة استخدام النفايات بفوائد هاّمة على سبل كسب العيش والحفاظ على البيئة. وفي إثيوبيا، 
دف دعم البنى التحتية الخضراء الحضرية وتنمية الغابات على تخوم  بشكل  فاعل في صنع األسمدة به  -بما في ذلك المستمدة من مزارع الزهور    -العضوية  

ويمكن الستخدام النفايات الزراعية مصدرًا   19الضواحي. وأتاح التسميد أيضًا التوفير في مساحات مقالب النفايات، التي أصبحت نادرة في معظم البلدان. 
 20ة بين الجنسين، إذ أنه يوّفر في الغالب الوقت الذي تقضيه المرأة في جلب الحطب. بدياًل للطاقة أن يحقق تأثيرًا إيجابيًا أيضًا على المساوا 

 

 
 

بشكل  غير الئق غالبًا ما ينتج عن الوعي المحدود بالمخاطر التي تهدد صحة اإلنسان واستدامة الموارد البيئية،  إّن جمع النفايات وتخزينها والتخلص منها 
الهاّم تعزيز القدرات   ونتيجًة كذلك للقدرات المحدودة في اعتماد تدابير فّعالة. وبغية تعزيز الملكية والتغلب على الحواجز السلوكية التي تعوق التغيير، من

(  1فاعلية عندما:  ية واإلدارية للحكومات المحلية وتشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة على نحو أكثر فاعلية. وقد ثبت أن التدريب الفني ُيعّد أكثر  الفنّ 
يبية متعددة، بما في  ( يكون ُمخطَّطًا إلتاحة فرص تدر 2يستهدف بشكل  مباشر المتخصصين وعمال النفايات ويتضمن عملية إصدار الشهادات/االعتماد؛ 

( يقدَّم بالتوازي مع التدخالت التشغيلية  3ذلك تدريب المدربين و/أو الجلسات العملية التي تتيح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات المكتسبة في البيئة الصّفية؛  
بما في ذلك التخطيط والمشتريات والتمويل(، ووضع خطط  كما أن التدريب في مجال اإلدارة ) 21وينطوي على توفير أدلة التشغيل وصيانة البنية التحتية. 

دام عربات  إدارة متكاملة/عبر القطاعات، وتركيب نظم معلومات جغرافية لرسم خرائط للطرق وتنسيق استخدام شاحنات جمع النفايات الكبيرة وكذلك استخ
ل تقديم خدمات أفضل، وساعد في تحسين مساءلة الحكومات المحلية  ساهم كله في تعزيز القدرات على المدى الطويل من أج 22أصغر في الطرق الضيقة

تضمنت الحوافز األخرى التي أثبتت فاعليتها في تعزيز التغيير السلوكي إزاء   23باعتبارها الجهات المسؤولة، وأتاح بعض الفرص للحصول على التمويل.
ر على سلوكيات األسرة، وتنظيم ُنظم الجمع والنقل المنفصلة حسب نوع النفايات، وتسهيل  ممارسات إدارة النفايات: إنشاء بنوك النفايات في المدارس للتأثي

 25كما يساهم االستعانة بحارس في الموقع مكلف بتوجيه النفايات أيضًا في الحد من دفن النفايات بشكل  عشوائي.  24الوصول إلى مراكز الفرز/االستعادة. 
لمجتمعات المحلية من اإلبالغ عن عمليات إدارة النفايات غير الفاعلة والمسببة للتلوث أن يحّسن تحقيق العدالة  ويمكن إلنشاء آليات تتمكن من خاللها ا

  26البيئية للفئات األكثر ضعفًا. 

اإلنمائي واستدامتها إذا لم تؤخذ في االعتبار  يمكن للعوامل التالية بداًل من ذلك أن تعرقل فاعلية جهود تنمية القدرات التي يضطلع بها برنامج األمم المتحدة  
( عدم وجود  2( تطوير التعليم العام واستراتيجيات التواصل التي ال تستهدف االحتياجات المحددة للبلديات؛ و1بشكل  صحيح عند تصميم المشروع وتنفيذه: 

( نقص  3حدود بين البلديات المتضررة من قضايا النفايات العابرة للحدود؛ و)دعم سياسي من أجل تحقيق الالمركزية في قطاع إدارة النفايات و/أو التعاون الم
المستفاد  مخصصات الميزانية الخاصة بالقطاعات والتخطيط المالي المحفوف بالمخاطر باالعتماد فقط على موارد البلديات الخاصة )انظر أيضًا الدرس 

( التأخير في وضع استراتيجيات الخروج التي تشمل المراحل  5ستضافة مواقع إدارة النفايات؛ و( عدم وجود سندات ملكية آمنة للمناطق المخصصة ال4(؛ و5
 27الرئيسية لتسليم األنشطة وخطط التشغيل التفصيلية ألداء مهام البنى التحتية والعمليات المتعلقة بالنفايات. 

 
م تقديم الخدمات في  في قطاع إدارة النفايات، يمكن أن توفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص حلواًل عالجية لمواجهة محدودية الموارد المحلية بغية دع

تجربة التي اضطلع بها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نيبال وبوتان أن الشراكات القوية بين القطاع  المجتمعات الضعيفة وتعزيز االستدامة. وأظهرت ال
ورها من  الخاص والحكومة يمكن أن تفضي إلى أسعار أكثر تنافسية وتحقيق هوامش ربح عالية لجامعي النفايات غير الرسميين، حيث تستفيد الشركات بد

  - والذي يمكن أن يمثل عملية تغيير معقدة  -نعها. وأظهرت التجربة أن النهج التدريجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط التأجير المؤاتية لمصا

4 
يمكن أن يساهم الدعم المقدم للقدرات المعطلة للمجالس المحلية من حيث جمع النفايات والتخلص منها في تعزيز 

 الَحوكمة الالمركزية.

5 
السارية من أجل تحسين تقديم الخدمات سبالً توفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعريفات الجمركية 

 قيّمة السترداد التكاليف.



 

5 

ينة المحتملة  له أهميته في اكتساب فهم أعمق للعالقات المؤسسية، وتبسيط عمليات صنع القرار الحكومي، وتخفيف أثر أي مخاطر ناتجة عن المصالح المتبا
. ويساعد التواصل المنتظم مع الهيئات الحكومية المنظمة، سواًء جرت إدارته من قبل منتجي النفايات أو شركات  28بح مقابل الُنهج المناصرة للفقراء( )الر 

ي النفايات عاماًل هاّمًا  إدارة النفايات المتخصصة، في ضمان احترام المعايير البيئية. وُتعّد الدعوة إلى تحسين اشتراطات الصحة والسالمة المهنية لجامع
ويمكن أن يلبي إنشاء سياسات وصناديق استثمارية لقطاع النفايات   29أيضًا، غير أن ذلك يواجه باإلهمال/عدم التطبيق بشكل  كاف  في بعض األحيان. 

خاص والبنوك التجارية على حد  سواء، ويتيح  الحكومي، فضاًل عن مرافق دعم االستثمار للبنية التحتية ونظم معالجة مياه الصرف الصحي مصلحة القطاع ال
 30في الوقت ذاته الحفاظ على تطبيق تعريفات جمركية منخفضة. 

ق التعريفات  وفي حين ال يزال دفع رسوم جمع النفايات من قبل األسر المعيشية يمثل تحديًا، ال سيما في المناطق المعرضة للخطر، يمكن أن يساعد تطبي
فع  ترنًا بمبادرات التوعية، في تغيير المواقف السائدة إزاء مسؤولية المجتمع المحلي تجاه المشاريع البيئية، وتبّني نهج يعزز أهمية الدالجمركية التدريجية، مق

ثة على زيادة  باعمقابل الحصول على خدمات أكثر موثوقية لجمع النفايات وعمليات أفضل لدفن النفايات، مع رفض االستخدام مجانًا باعتباره أحد العوامل ال
ادة ثقة المجتمعات  النفايات والتلوث. أثبت االعتماد على رجال العربات الذين يجمعون الرسوم مباشرة في نقطة تقديم الخدمة في نيكاراغوا فاعليته في استع

بْيد أنه ينبغي التأكد من أالّ   31وق. المحلية، والتي كانت منخفضة نتيجة تحصيل ضرائب عامة عن خدمات حكومية ال تؤدي إلى جمع النفايات بشكل  موث
ًء مجانًا من قبل  ينتهي المطاف بالمجتمعات الضعيفة في مناطق المشروع بالدفع مقابل خدمات جمع النفايات بينما تُقدَّم هذه الخدمات لألحياء األكثر ثرا

  32البلديات. 

 
اإلنمائي للوائح  م المتحدة نظرًا الفتقار كثير  من البلدان إلى سياسات وإرشادات محددة إلدارة النفايات الطبية واإللكترونية، فإن الدعم المقدم من برنامج األم

ع الرسمي على  الوطنية ُيعّد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الممارسات المستدامة، وزيادة حجم النفايات المعالجة بشكل  مناسب، والمساهمة في إضفاء الطاب
صدير المرتفعة التي يمكن تكبدها عند العمل  القطاعات. وعلى صعيد النفايات الطبية، يمكن أن يساهم إنشاء مرافق المعالجة بشكل  كبير في تقليل تكاليف الت

ثماراته، بما في ذلك  امتثااًل التفاقية بازل. وقد حققت الحوافز االقتصادية والمشاركة الوثيقة مع الشركات نتائج جيدة في زيادة اهتمام القطاع الخاص واست
التخصيص المنخفض لموارد االستثمارات التكنولوجية يمكن أن يقّيد تحقيق أهداف   ولكن في المقابل، فإنّ  33االستثمار في تكنولوجيا إدارة النفايات الجديدة. 

   34المشروع تقييدًا كبيرًا. 

 

ي ونقاط جمع  يمكن للوعي العام بتحفيز إطالق المنتجات اإللكترونية غير المستخدمة وإنشاء نماذج جمع فاعلة من خالل آليات قائمة على المجتمع المحل
وفي البلدان التي لقَيت فيها مبادرات إدارة النفايات الطبية النجاح، كانت المستشفيات   35لى نحو هام في تحسين إدارة النفايات اإللكترونية. وسيطة أن ُيساهم ع

   36التعليمية أفضل المواقع التجريبية حيث تضمنت موظفين على درجة عالية من االحتراف كما اشتملت على مرافق لتجربة النظام. 
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 نبذة عن مكتب التقييم المستقل 

توليد أدلة موضوعية، الدعَم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحقيق قدر أكبر من المساءلة وتسهيل تحسين الدروس المستفادة  ُيقّدم مكتب التقييم المستقل، من خالل  
يساهم في  ة والمواضيعية و من التجارب. ويعمل مكتب التقييم المستقل على تعزيز الفاعلية اإلنمائية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل تقييماته البرنامجي

 الشفافية التنظيمية. 
  حول سلسلة التأمالت  

الصادرة عن مكتب التقييم المستقل في التقييمات السابقة وتستخلص الدروس المستفادة من عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جميع  التأمالت تبحث سلسلة 
سين عملية صنع القرار وتحسين النتائج اإلنمائية. وتسلط هذه الطبعة الضوَء على الدروس  وتعمُل على تعبئة المعرفة التقييمية لتوفير رؤى قّيمة لتح برامجه.

  المستفادة من تقييمات عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في حاالت األزمات.
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