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خطاب النوايا :اإلدارة الذكية للمخلفات الصلبة في املدن
بالنيابة عن مدينة _______________________أود أن أعبر عن رغبتنا في التعاون مع برنامج موئل األمم املتحدة باإلنضام إلى
مشروع اإلدارة الذكية للمخلفات الصلبة في املدن
 ،ونؤكد على إلتزامنا بتنفيذ متطلبات املشروع ،وهي
 .1تقييم كمية ونوع النفايات املتولدة من السكان – األنشطة التجارية وغير السكنية.
 .2تحسين عمليات جمع ونقل النفايات.
 .3ضمان التخلص البيئي اآلمن من النفايات وتقليل األثار السلبية الناتجة عنه.
 .4تعزيز تطبيق وإستخدام الخمس مبادئ الرئيسية للتعامل مع املخلفات ،وهي :التفكير  -التقليل  -إعادة اإلستخدام  -إعادة التدوير
 عدم إستخدام العناصر ذات االستخدام الواحد ،والعمل على استخالص أعلى قيمة من النفايات املتولدة. .5إشراك وتمكين منظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص (الرسمي وغير الرسمي) في أنشطة املشروع.
 .6تهيئة ظروف عمل أفضل للعاملين الرسميين وغير الرسميين في مجال النفايات.
 .7تقييم وتنفيذ البدائل التكنولوجية املبتكرة املالئمة ،مثل مخططات تحويل النفايات إلى طاقة ،والتعلم من تجارب وأنشطة املدن
األخرى باملشروع.
 .8دمج عمليات وأنشطة عمليات جمع ومعالجة النفايات الصلبة ضمن خطط التحضر االستراتيجية طويلة األجل.
 .9تصميم الحوافز املالية وغيرها التي تقلل من هدر املوارد واملخلفات وتعزز عمليات اإلنتقال إلى اإلقصاد الدوار/املستدام.
 .10دعم وتنفيذ وتشجيع برامج وانشطة رفع الوعي تجاه قضايا النفايات.
 .11متابعة وتقييم ومراجعة التقدم املحرز في منظومة إدارة النفايات الصلبة باملدينة ،وإستخالص أبرز النتائج والدروس
املستفادة وقصص النجاح وتبادلها عبر املوقع اإللكرتوني الخاص باملشروع.
 .12السعي إلى تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وكذلك أهداف اتفاق باريس واألجندة الحضرية الجديدة
نحن ندرك أن توقيع خطاب النوايا هذا ليس ملزما وال ينطوي على أي التزامات قانونية أو مالية أو غير ذلك من جانب األطراف
املوقعة .ونعترف كذلك بأنه بتوقيعنا على هذه الرسالة نسمح ملوئل األمم املتحدة باستخدام وتبادل البيانات املقدمة على موقع
املشروع اإللكتروني.
ونحن ،مدينة_______________________ واثقون من أن التعاون املشترك مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية هو تعاون
مثمر يساعد على تحقيق أهدافنا املشتركة
نحن نقبل االنضمام أيضا إلى منصة املدن النظيفة األفريقية ،وهي مبادرة أفريقية تركز على النفايات.
التاريخ:
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