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مقدمة

إن اليوم العاملي للموئل ،الذي يتم االحتفال به يف أول يوم اثنني من شهر أكتوبر من كل عام ،يدعم مهمة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية نحو
التغيري التحوييل يف املدن واملستوطنات البرشية وهي عدم تخلف أي انسان أو مكان عن الركب .وبنا ًء عىل موضوع العام املايض "إدارة البلديات للنفايات
الصلبة" ،يعزز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية هذا العام مساهمة التكنولوجيات الرائدة االبتكارية يف اإلدارة املستدامة للنفايات لتحقيق
الهدف رقم  11من أهداف التنمية املستدامة :جعــل املــدن واملســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمود ومستدامة.
ويشمل ما يتجاوز النفايات الصلبة جميع النفايات الناتجة عن النشاط البرشي (الصلبة والسائلة واملنزلية والصناعية والتجارية) ،التي ال يزال لها تأثري مدمر
عىل تغري املناخ والصحة العامة والبيئة.

وفقًا لدراسة الحالة االقتصادية واالجتامعية يف العامل التي أجريت يف عام  ،20181فالتكنولوجيات الرائدة لديها إمكانات هائلة لتحسني طريقة عمل
األشخاص وحياتهم ،باإلضافة إىل ترسيع الجهود املبذولة  -بشكل ملحوظ  -لتحقيق أهداف التنمية املستدامة والتعامل مع تغري املناخ .وميكن
للتكنولوجيات الرائدة  -مثل التشغيل اآليل (األمتتة) والروبوتات والسيارات الكهربائية وتكنولوجيات الطاقة املتجددة والتكنولوجيات الحيوية والذكاء
االصطناعي (انظر الصندوق رقم  1للمزيد من األمثلة)  -أن تحول مسار املجاالت االجتامعية
واالقتصادية والبيئية ،فهي توفر إمكانات لحلول أفضل وأرخص وأرسع وقابلة للتوسع وسهلة االستخدام للمشاكل اليومية مبا يف ذلك إدارة النفايات .كام أنها
توفر الفرص للبلدان النامية لتحقيق طفرة نحو التكنولوجيات األكرث كفاءة وتنفيذ االبتكارات االجتامعية .ووفقًا لهذه االحتامالت ،تدعو الخطة الحرضية
الجديدة إىل تعزيز التعاون وتبادل املعرفة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار التي ستؤثر عىل تنمية املناطق الحرضية الحالية واملستقبلية يف العامل.

الصندوق رقم  :1أمثلة عىل التكنولوجيات 2الرائدة

الذكاء االصطناعي:
يشمل التعلم اآليل والتشغيل اآليل
(األمتتة) وحل املشكالت والتفكري
املنطقي الذي ميكنه تحويل عمليات
اإلنتاج واألعامل.

البوليمرات املستدامة:
املواد البالستيكية التي تلبي
احتياجات املستهلكني دون اإلرضار
بالبيئة والصحة واالقتصاد.

الطائرات بدون طيار واألقامر الصناعية
املخصصة الصغرية.
نُهج ابتكارية أخرى مثل مناذج األعامل
الجديدة وأنظمة خدمة املنتج.

تكنولوجيات الطاقة املتجددة:
تشمل تكنولوجيات طاقة الرياح
والطاقة الحيوية والطاقة الشمسية
التي لديها القدرة عىل خفض
انبعاثات الكربون بشكل كبري يف
إنتاج الطاقة.

إنرتنت األشياء:
توسيع نطاق اتصال اإلنرتنت
باألجهزة واألغراض اليومية ،وبالتايل
تعزيز املتابعة واإلدارة.

تكنولوجيا النانو:
تصنيع واستخدام املواد يف
نطاق متناهى الصغر ،والتي
تعمل بشكل مختلف عن
نظرياتها األكرب.

تحليل البيانات الضخمة:
يوفر تدفق للمعلومات يف الوقت
الفعيل من خالل تحليل مجموعات
كبرية من البيانات ،بتسهيل التجزئة
واالستهداف ضمن مجموعة البيانات.

الطباعة ثالثية األبعاد:
تنتج األغراض من خالل عملية
بسيطة لتصفيف املواد وتسمح
بإنتاج كميات أقل بشكل أرسع
وأقل تكلفة وكذلك مناذج أولية
للمنتجات واملكونات املعقدة.
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ميكن للتكنولوجيات الرائدة أن توفر فرص عمل ،ولكن أيضً ا ميكن أن تقللها وتعطل األسواق واالقتصادات القامئة ،فهي متثل تحديات تتعلق بالخصوصية
واألمن والشفافية واألخالقيات .وبالتايل ،فإن املهمة التي تنتظرنا هي تسخري التكنولوجيات الرائدة لتحقيق التنمية املستدامة ،مع تخفيف آثارها االقتصادية
واالجتامعية والسياسية الضارة.

تحديات النفايات

تنتج مدن العامل حوايل  10 - 7مليارات طن من النفايات سنويًا  ،وتكافح من أجل االستيفاء باملتطلبات األساسية إلدارة النفايات ،وتنفق البلديات يف
الدول منخفضة الدخل ىف املتوسط حوايل  20يف املائة من ميزانياتها عىل إدارة النفايات الصلبة وأقل من  3يف املائة عىل الرصف الصحي .ورغم ذلك،
هذا ليس كافيًا يف معظم املناطق لتمويل األنظمة األساسية إلدارة النفايات والرصف الصحي ،وأصبح املستخدمون غالبًا غري قادرين أو غري راغبني يف دفع
تكاليف خدمات النفايات املقدمة .ويف الواقع ،يتم جمع النفايات الصلبة ألقل من نصف السكان يف املدن يف الدول منخفضة الدخل ،وال تصل خدمات
الرصف الصحي األساسية إىل  16يف املائة من سكان املناطق الحرضية .وعىل الصعيد العاملي ،ال يزال التخلص من ثلث النفايات الصلبة املتولدة يتم يف
أماكن مكشوفة ،بينام يذهب الخُمس فقط إىل عمليات اسرتداد املواد مثل إعادة التدوير والتسميد ،ويتم ترصيف  80يف املائة من جميع مياه الرصف يف
املجاري املائية يف العامل .
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أدى االفتقار إىل اإلدارة املالمئة والصحيحة للنفايات إىل تلوث الهواء والرتبة واملياه بشكل مفرط ،مام يهدد الصحة العامة والنظم اإليكولوجية والتنوع
البيولوجي ،باإلضافة إىل تراكم كميات هائلة من النفايات يف محيطات العامل ،خاصة أن  90يف املائة من املناطق الحرضية تقع عىل سواحل .ومن املفرتض أن
البالستيك الذي يترسب إىل املحيطات يقتل  100,000حيوان بحري كل عام  .وهذا التلوث له آثار اقتصادية كبرية عىل السياحة ومصايد األسامك والرعاية
الصحية :حوايل  375دوالر أمرييك للطن املرتي من النفايات الصلبة  .وعالوة عىل ذلك ،تشري التقديرات إىل وفاة شخص كل  30ثانية بسبب األمراض
الناجمة عن سوء إدارة النفايات ،مثل اإلسهال واملالريا وأمراض القلب والرسطان ،وهو ما ميثل ما بني  400,000ومليون حالة وفاة كل عام .
يعترب جدول أعامل عام  2030للتنمية املستدامة ،خاصة أهداف التنمية املستدامة رقم  6و 11و 12و ، 814باإلضافة إىل اتفاق باريس والخطة الحرضية
الجديدة ،أن إدارة النفايات أمر ملّح ويف غاية األهمية يجب معالجته لضامن الرخاء يف املستقبل واستدامة كوكبنا.
ال يزال االفتقار إىل البيانات العاملية املتعلقة بإدارة النفايات ومعالجتها وعدم اتساقها ميثل تحديًا رئيس ًيا ،فإن عدم وجود بيانات عن تدفق النفايات يف
العديد من البلدان النامية ومتوسطة الدخل  -مقدار ما يتم توليده وجمعه ومن يقوم به وما يتم إعادة تدويره وهل تتم إدارته بطريقة سليمة بيئياً أم ال
وأين يذهب -يعيق القدرة عىل االستجابة بتدابري مالمئة ورسيعة .ورغم اعتبار النفايات مشكلة محلية ،فإن إنتاج املواد واستهالكها واسرتدادها هي آليات
عاملية تؤدي إىل نقل املواد واملنتجات والنفايات عرب الحدود.

الفرص التي توفرها لنا النفايات

فرصا .ومن خالل االبتكار يف إدارة النفايات عن طريق
عىل الرغم من اعتبار اإلدارة املستدامة للنفايات مشكلة يف كثري من األحيان ،لكنها أيضً ا توفر لنا ً
إعادة النظر ىف النفايات ورفضها وتقليلها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها (السلوكيات الخمسة “ ،)”5Rsميكن للمدن مواجهة التحدي وخلق فرص
العمل وتشجيع النمو االقتصادي وتحسني الصحة والنظم اإليكولوجية ،وهو ما يسهم بدوره يف الحصول عىل مدن أكرث سعادة وأكرث مراعاة للبيئة وأكرث
صحة ،وميكنه أن يوفر فرص هائلة لالدخار يف املدن والبلديات .يبقى املاء أحد أهم مواردنا .لذلك ،يجب إدارة مياه الرصف الصحي بأمان وبشكل عاجل،
لالستجابة لندرة املياه املتزايدة وتقليل التلوث .وتعترب مياه الرصف مصد ًرا ميسور التكلفة ومستدا ًما للمياه والطاقة واملواد الغذائية وغريها من املواد
القابلة لالسرتداد.
تقدم التكنولوجيات الرائدة فرص هامة لالقتصاد الدائرى للمدن واملستوطنات البرشية ،فهي قابلة للتجديد وفقًا لشكلها ،وتحتفظ بأكرب قدر ممكن من
القيمة طوال عمر املنتج ،وميكن أن تحول النفايات إىل ثروة .وميكن أن تصبح املدن رائدة يف الحفاظ عىل املوارد الثمينة وتوفري الطاقة (انظر الصندوق
رقم  )2والحد من انبعاثات غازات االحتباس الحرارى ،وبالتايل املساهمة يف مكافحة تغري املناخ .ويف عام  ،2010نسبت الهيئة الحكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ ثالثة يف املائة من انبعاثات غازات االحتباس الحرارى -البرشية املصدر -إىل التخلص من النفايات ومعالجة مياه الرصف .ومع ذلك ،فإن إمكانات
التخفيف من خالل اعتامد مامرسات اإلدارة املستدامة للنفايات مبا يف ذلك “ ”5Rsتقدر مبا يرتاوح بني  15-20يف املائة من انبعاثات االحتباس الحرارى يف
جميع أنحاء العامل .وميكن للمدن حامية املحيطات من التلوث بالنفايات الصلبة والسائلة ،إىل جانب تحسني نوعية حياة مواطنيها بشكل ملحوظ.
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الصندوق رقم  :2توفري الطاقة من خالل إعادة التدوير مقارنة باستخدام املواد الخام
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ميكن أيضً ا نرش التكنولوجيات الرائدة باعتبارها جزء من نظام اإلدارة الحرضية املتكامل ،عىل سبيل املثال توليد بيانات عن إدارة النفايات من شأنها أن
تغذي البيانات الناتجة عن مواضيع حرضية أخرى مثل الصحة العامة والرتخيص التجاري وإدارة الطوارئ.
تحتاج النهج االبتكارية لإلدارة املستدامة للنفايات ملعالجة جميع جوانب منظومة النفايات :التقليل وإعادة االستخدام وإعادة التدوير واالستعادة
والتخلص .حيث أن تقليل توليد النفايات ،من خالل إعادة النظر فيها ورفضها وإعادة استخدامها ،عىل سبيل املثال من خالل إعادة التدوير لألفضل –
بطريقة آمنة -بتحويل النفايات إىل أزياء أو مجوهرات أو أثاث أو استخدام ماء االستحامم لغسل املرحاض ،يخلق األثر األكرب .ومع ذلك  -إلكامل الدورة-
ال بد من ايجاد طرق بديلة ومصممة محليًا إلعادة تدوير املواد واملياه واسرتدادها ،عىل سبيل املثال من خالل نظم تحويل النفايات إىل طاقة مثل تجميع
الغاز من مكبات النفايات ،والهضم الالهوايئ والحرق  ،والتخلص من النفايات.

استجابة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

أطلقت حملة سياسات حكيمة إلدارة النفايات يف املدن يف اليوم العاملي للموئل عام  2018لزيادة التوعية بتحديات إدارة النفايات الصلبة عىل مستوى
البلديات واملبادرة بأنشطة داعي ًة إىل العمل من أجل تحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات يف مدن العامل .وتتواصل الحملة مع الحكومات املحلية
وتدعم اثني عرش مبدئًا من بينهم «إطار اإلدارة املتكاملة واملستدامة للنفايات» مثل تحسني عملية جمع النفايات ومعالجتها ،إىل جانب مشاركة األطراف
املعنية .وتسلط الحملة الضوء عىل رضورة أن تراعي املدن جميع جوانب اإلدارة املستدامة للنفايات وال ُنهج االبتكارية إذا أرادت أن تحول نفاياتها إىل ثروة
وتتقدم نحو االقتصاد الدائري.
االبتكار هو عنرص أسايس يف عمل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية اليوم ،وهذا ما وضحته الجلسة األوىل للجمعية العامة للربنامج التي عقدت
يف شهر مايو عام  2019تحت شعار «االبتكار من أجل تحسني نوعية الحياة يف املدن واملجتمعات» .ويف ذلك األسبوع ،جرت مداوالت ومناقشات بشأن هذا
الشعار من جميع زواياه الحرضية ،بداية من مستوى القاعدة إىل أعىل مستوى من عملية صنع القرار ،كام ظهر ذلك يف معرض االبتكار الحرضي الذي قدم
مناهج مبتكرة للتحديات الحرضية.
الفائزين السابقني بجائزة أفضل املامرسات ولفيفة الرشف من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية جعلوا االبتكار هو مركز مشاريعهم.

الصندوق رقم  :3الفائزين بجائزة أفضل املامرسات ولفيفة الرشف من الربنامج (ملخص)
•سام نجارويا :أنشأ رشكة تحديث الخدمات البيئية ( )Regeneration Environmental Servicesلتوفري نظام للجمع عىل املستوى املجتمعي
وتصنيع منتجات بناء جيدة صديقة للبيئة مثل إشارات املرور وعالمات مطبات الرسعة والفتات أسامي الشوارع ،وهو بذلك وفر فرص عمل لفقراء
املدن بينام ينظف البيئة ويحافظ عىل املوارد.
•مدينة سوجو مبقاطعة جيانغسو ،الصني ،التي طورت نفسها بوضع نظام شامل للنفايات الصلبة يصنف النفايات إىل فئات لتعليم سكانها فصل
النفايات ومكافئتهم عىل ذلك بنقاط.
•إسحاق "كاكا" مواسا ،رئيس مجموعة شباب ماثاري للحفاظ عىل البيئة ،أسس أحد أوائل مجموعات الشباب املحلية وبدأ بتجميع النفايات من باب
اىل باب مقابل رسوم ،وتنظيف أكوام من النفايات .وعمل مع منظمة للمسح الجغرايف املكاين لرسم خرائط املوارد ولبناء القدرات املجتمعات املحلية.
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أعامل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

من أعامل الربنامج تجاه ربط االبتكار بالتكنولوجيا الرائدة يف مجال إدارة النفايات «نظام إدارة شبكات الرصف الصحي املتكامل» يف داندورا ،نريويب ،الذي
يستخدم أجهزة استشعار متصلة بإالنرتنت يف حفر الرصف وخزانات الرصف الصحي يف املناطق ذات الدخل املنخفض ملراقبة النفايات وأنظمة الرصف
الصحي واحتواءها عن بعد .وتوجد منصة رقمية لتبليغ السكان عرب رسائل نصية برضورة تفريغ أنظمة الرصف الصحي ،كام تعرض املنصة عروض من
مقدمي خدمات إلزالة تلك الحآمت بكميات كبرية .عالوة عىل ذلك ،تسمح تلك املنصة للحكومة املحلية مبراقبة مدى سالمة أنظمة التخلص من النفايات
وإدارتها ،وتم كذلك تخطيط منوذج لشاحنات الرصف الصحي.
أنشأ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية املبادرة العاملية املوسعة لرصد املوارد املائية كجزء
من مبادرة الرصد املتكامل لألمم املتحدة للمياه لتحقيق هدف التنمية املستدامة رقم  6بشأن املياه النظيفة والرصف الصحي .وبالعمل مع لجنة األمم
املتحدة االقتصادية ألوروبا واليونيسيف والفاو واليونسكو واملنظمة العاملية لألرصاد الجوية ،تم دمج وتوسع مجهودات الرصد الحالية الخاصة مبعالجة
مياه الرصف وجودة املياه ،واستهالك املياه وندرتها ،واإلدارة املتكاملة ملوارد املياه مبا يف ذلك التعاون عرب الحدود والنظم اإليكولوجية ذات الصلة باملياه.
باإلضافة إىل ذلك ،تم إنشاء فريق خرباء مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وخرباء دوليني للرصد املشرتك ألهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالنفايات الصلبة،
والسيام النفايات املحلية الصلبة املجمعة وإدارتها ،والنفايات الخطرة الناتجة ومعالجتها ومعدل إعادة التدوير الوطني .هذه املنهجية املتطورة للرصد
تجرب حاليًا بشكل مشرتك يف نريويب مومباسا وكينيا.

املُيض ُقدماً

ميكن أن تلعب التكنولوجيات الرائدة دو ًرا أساس ًيا يف تحديث نظم إدارة النفايات ،ومن األمثلة عىل ذلك:
أ)
ب)
ج)
د)

استخدام مواد جديدة مثل البوليمرات املستدامة يف اإلنتاج لتجنب توليد املخلفات أو لتوليد مخلفات قابلة إلعادة التدوير ،أو استخدام النانو
تكنولوجي يف معالجة املخلفات واالستفادة من قدرتها املتزايدة عىل التفاعلية.
استخدام الطباعة ثالثية األبعاد التي لها القدرة عىل توليد قد ًرا أقل من النفايات أثناء اإلنتاج إىل جانب استخدام «النفايات» كمواد خام.
استخدام تطبيقات الهاتف املحمول ومنصات الخدمات اللوجستية ولوحات املعلومات الرقمية والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنرتنت
األشياء لجمع النفايات وإدارتها برباعة واتخاذ قرارات بشكل مدروس.
استخدام سالت النفايات الذكية التي تستخدم الذكاء االصطناعي وأجهزة استشعار أو أيهام لتسهيل فرز النفايات.

الرشاكات االبتكارية عىل سبيل املثال تكون عالقات بني املنظامت التي تعمل عىل تجميع النفايات والحكومات املحلية ومتكنهم من الحصول عىل خدمات
الرعاية الصحية والتعليم وغريها ،كام أن األفكار اإلبداعية املقرونة بالتكنولوجيا تساعد يف املقام األول عىل تقليل النفايات .وأهم العنارص هنا هو حث
البلديات واملرافق العامة عىل التعاون يف توليد أفكار وتجربتها مثالً يف حاضنات األعامل املحلية بالرشاكة مع الجامعات املحلية.

تحويل النفايات إىل ثروة يف هذا السياق يعني استخدام مواد النفايات التي مل تستغل فوائدها بعد:

أ) ميكننا توفري املال إذا أعدنا التفكري بشأن مفهومنا عن النفايات وما ننتجه ،ورفضنا إنتاج واستخدام منتجات تستخدم ملرة واحدة ،وأعدنا
استخدام املواد واملياه ،وقللنا كمية النفايات ،وأعدنا تدوير النفايات التي ال مفر منها.
خصوصا لفقراء املدن  -ميكن استخدام التكنولوجيات الرائدة إلنشاء حسابات إلكرتونية
ب) كفرصة إلدرار دخل من جمع املخلفات ومعالجتها-
ً
ومتكني تدفق األموال من جزء من العامل إىل اآلخر ،من املناطق مرتفعة الدخل إىل املناطق ذات الدخل املنخفض.
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مذكرة مفاهيمية

التكنولوجيات الرائدة تستطيع أن متكن السلطات ىف املدن من:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

جمع معلومات دقيقة عن تدفقات النفايات ملعرفة من ينتجها ويجمعها ويعيد استخدامها ويعيد تدويرها ،وأين  -مام يتيح لها الفرصة لتتخذ
قرارات مدروسة أكرث.
تحديد التكاليف الحقيقية إلدارة النفايات والتخلص منها ،مبا فيها التكلفة البيئية والصحية الخفية.
دعم التخطيط لالقتصاد الدائري وتنفيذه ،أي االنتقال من منوذج اإلنتاج واالستهالك الخطي إىل منوذج دائري يستفيد منه الجميع.
تحسني الكفاءات التشغيلية يف تقديم الخدمات ،ويشمل ذلك ربط القطاعني الرسمي وغري الرسمي إلدارة النفايات.
استعادة املوارد القيمة من حيث القابلية إلعادة التدوير والطاقة وإدارة املياه والطلب.
ابتكار حلول وتجربتها ونرشها بصفة مستمرة لتحسني األداء.
تحويل النفايات إىل ثروة بدالً من مشكالت بيئية واجتامعية ،وبالتايل دعم تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام .2030

الخطة االسرتاتيجية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية لعام 2023-2020
تعزز الخطة االسرتاتيجية الجديدة للربنامج من الخطط العاملية وتركز تركي ًزا شديدًا عىل اإلدارة املستدامة للنفايات ،فتحسني إدارة النفايات يسهم يف
تحسني مجاالت التغيري األربعة للخطة (الحد من عدم املساواة املكانية والفقر ،وتعزيز الرخاء املشرتك ،وتحسني البيئة الحرضية والعمل املناخي ،والوقاية
الفعالة من األزمات الحرضية واالستجابة لها).
والستكامل الخطة االسرتاتيجية ،سرتكز أحد املشاريع الرئيسية للربنامج عىل «التكنولوجيا الرائدة واالبتكار الحرضي من أجل مدن شاملة ومستدامة وآمنة
وقابلة للتكيف وذكية» ،إذ يؤكد من جديد بوضوح إميانه باالبتكار والتكنولوجيا الرائدة والتزامه بهام.
خالل اليوم العاملي ملوئل األمم املتحدة هذا العام ،سيدعو برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية إىل زيادة الوعي بشأن:
•تعزيز اإلدارة املتكاملة للنفايات يف مدن العامل كخطوة نحو االقتصاد الدائري.
•دعم تطوير عملية جمع البيانات من أجل وضع سياسات حكيمة إلدارة النفايات يف املدن.
•تسهيل متابعة سلسلة القيمة الخاصة بالنفايات مع املدن والبلديات.
•رؤية اإلدارة املستدامة للنفايات عىل أنها جز ًء من الحل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة :القضاء عىل الفقر (الهدف األول) ،والقضاء التام
عىل الجوع (الهدف الثاين) ،والصحة الجيدة والرفاهية (الهدف الثالث) ،واملياه النظيفة والنظافة الصحية (الهدف السادس) ،وطاقة نظيفة
بأسعار ميسورة (الهدف السابع) ،والعمل الالئق ومنو االقتصاد (الهدف الثامن) ،والصناعة واالبتكار والبنية التحتية األساسية (الهدف التاسع)،
ومدن ومجتمعات محلية مستدامة (الهدف الحادي عرش) ،واالستهالك واإلنتاج املسئوالن (الهدف الثاين عرش) ،والعمل املناخي (الهدف الثالث
عرش) ،والحياة تحت املاء (الهدف الرابع عرش) ،وعقد الرشاكات لتحقيق األهداف (الهدف السابع عرش) (انظر الشكل األول).
•جمع واستعراض وتسليط الضوء عىل التكنولوجيات الرائدة التي ميكن أن تستخدم باعتبارها أدوات ابتكارية لتحويل النفايات إىل ثروة.
 ...باعتبارها خطوات أساسية وإجراءات رضورية للعمل من أجل تحقيق الخطط العاملية ،مبا يف ذلك تحقيق أهداف التنمية املستدامة والخطة الحرضية
الجديدة واتفاق باريس.
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التكنولوجيات الرائدة باعتبارها أداة ابتكارية لتحويل النفايات إلى ثروة

: يناشد برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية رشكاءه واملجتمع الدويل،ولتحقيق ذلك
:•بالنسبة إىل السلطات املحلية
.دعم جمع بيانات بشأن موارد النفايات ومصارفها يف مدنهم
.االلتزام بتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات واالنضامم إىل حملة السياسات الحكيمة إلدارة النفايات يف املدن

-

:•بالنسبة للجميع
.إعادة النظر باملخلفات باعتبارها مورد ذي قيمة لتغيري األفكار الراسخة عن النفايات
.إنشاء وتنفيذ بيئة ترشيعية تتطلع إىل االقتصاد الدائري
.البحث يف تكنولوجيات رائدة جديدة لديها القدرة عىل إدخال تحسني كبري عىل إدارة النفايات الحالية
.االستثامر يف حلول بديلة للوصول إىل االقتصاد الدائري

-
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