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نفايات ُمدن ُمدارة إدارةً حسنة تعود بمنافع 
على المناخ والصحة

الُمبادرة

تعمُل مبادرة النفايات الصلبة البلدية التي أطلقناها على تمكين الُمدن، بدعٍم من حكوماتها اإلقليمية 
والوطنية، من خفض تلّوث الهواء واالنبعاثات الضاّرة بالمناخ، بما يشمل ملّوثات المناخ القصيرة 

األجل.

ومن شأن ذلك أن يعود بمنافع محلية على الصعيد البيئي واالقتصادي وعلى الصحة العامة، بينما 
يساعد في الوقت نفسه على خفض معّدل االحترار على المدى القريب.

 أسباب تدفعنا للقيام بهذا العمل

تُعّد النفايات الصلبة البلدية المصدر األكبر الثالث النبعاثات غاز الميثان البشرية المنشأ على 
الصعيد العالمي. وهي مصدر بالغ األهمية كذلك للكربون األسود، الذي يساهم في تلّوث الهواء 

المحلي. 

بالنسبة إلى ُمدن كثيرة، أصبح عبء النفايات المتنامي تصعب إدارته على نحو مّطرد، ويُفضي 
إلى آثار ضارة بالصحة البشرية وبالبيئة. 

وتُعّد مشكلة النفايات أكثر حّدة في مناطق التوّسع الحضري، حيث ال توجد خدمات لجمع النفايات 
والتخلّص منها أو أنها غير قادرة على التعامل مع الكميات المتزايدة من النفايات.

طريقة عملنا
يعمل فريقنا من الخبراء وُصنّاع السياسات على مساعدة الحكومات في تطوير خطط إلدارة 

النفايات ووضع التقييمات ودراسات الجدوى وتحديد خيارات التمويل. ونحن نفّصل نهَجنا طبقاً 
الحتياجات المدينة باالستعانة بمجموعٍة مما يلي:

المساعدة الفنّية والتدريب وبناء القدرات	 
أدوات لتحديد حلول مناِسبة محلياً ولتعقّب االنبعاثات	 
التعلُّم بين األقران وتوجيه الُمدن	 
تبادل المعلومات لتشاُطر أفضل الممارسات والنجاحات	 

توفّر "المنصة المعرفية" لالنتفاع المفتوح التي أطلقناها موارَد مثل دراسات الحالة ووثائق إرشادية

الميثان غاز 
االستحواذ على غاز المطامر 

لتوليد الطاقة

األسود الكربون 
الترويج لبدائل منع حرق النفايات 

في الهواء الطلق

الميثان غاز 
الحد من نفايات األطعمة 

الُمرسلة إلى المطامر

مجاالت التركيز:
حلول ُمبرَهنة من شأنها أن تخفّض االنبعاثات 

الناتجة عن القطاع وتُفضي إلى وجود ُمدن أكثر 
نظافة واستدامة:



أمانة التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي
secretariat@ccacoalition.org

هاتف: 1.44.37.14.73 33+
لالّطالع على مزيٍد من المعلومات: 

@CCACoalition
facebook.com/ccacoalition

linkedin.com/company/ccacoalition
ccacoalition.org ccacoalition.org/waste

أمثلة على عملنا في نيروبي، كينيا 
في كينيا، دعمنا تطوير قانون إدارة النفايات 

الصلبة الوطني الذي سيشّكل إطار عمل تمكيني 
وييّسر تنظيم النفايات على المستوى القُطري 

وممارساته.

كيف تستطيعون تقديم المساعدة

هناك ُمدن كثيرة تلتمس المساعدة من أجل 
استنساخ هذا العمل. ومن خالل التمويل الذي 

تقّدمونه نستطيع أن نساعد مزيداً من الُمدن 
والبُلدان على وضع خطط لتخفيف ملّوثات المناخ 

القصيرة األجل وإدارة النفايات. 

ونحّث الممّولين والمنظمات أيضاً على المشاركة 
معنا لتنفيذ الخطط التي ندعمها من خالل شراكات 

التعاون اإلنمائية.

على الصعيد العالمي، هناك ما  يُقّدر بـ

من النفايات التي تُحرق في الهواء 
الطلق، والتي تُطلق الديوكسينات 

والفيورانات الضارة والكربون األسود في 
الغالف الجوي.
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شبكة المدن  مدن تتلقى
الدعم

برنامج التبادل بین المدن:
ساو باولو (البرازیل) وكوبنھاغن (الدانمرك)
فینیا دیل مار (تشیلي) وستوكھولم (السوید)

كالي (كولومبیا) وسان دییغو (الوالیات المتحدة األمریكیة)
نیروبي (كینیا) ودیربان (جنوب أفریقیا)

مدینة سیبو (الفلبین) وكیتاكیوشو (الیابان)
نیودلھي (الھند) وریو دي جانیرو (البرازیل)

جوھانسبرغ (جنوب أفریقیا) وكیزون (الفلبین)

شبكة التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي المعنيّة بالنفايات الصلبة البلدية
تجمع مبادرة النفايات الصلبة البلدية بين الُمدن والحكومات والمنظمات والقطاع الخاص التخاذ إجراءات بشأن ملّوثات المناخ القصيرة األجل الناتجة عن 

قطاع النفايات.

التقدُّم الُمحرز

إتمام تقييمات أساسية للنفايات في 30 مدينة وخطط 
عمل إلدارة النفايات في 16 مدينة

 5 فعاليات تدريبية وربط شبكي حضَرتها 
70 مدينة إجماالً

وضع  أداة تقييم الُمدن، و"أورغانكس" 
)OrganEcs( - وهي أداة لتقدير تكاليف إدارة 

النفايات العضوية المفرزة من المصدر، وأداة تقدير 
انبعاثات النفايات الصلبة، وأداة فحص مشروع غازات 

المطامر، وأدوات تقييم تمويلي.

وضع آليّة تمويل قائمة على النتائج لوالية بينانغ، 
ماليزيا، التي باتت تُعتمد في أماكن أخرى

وقد نفّذنا في نيروبي أنشطة من شأنها أن 
تعود بمجموعة من الفوائد البيئية واالقتصادية 

والمنافع على الصحة العامة. 

وعلى سبيل المثال، وضعنا برنامج تبادل 
مع بلدية إيذكويني )ديربان(، جنوب أفريقيا، 

للتعرف على طريقة إدارتها للنفايات. 

وأّدى ذلك إلى إعداد المدينة لتنفيذ خطوات 
عملية، بما فيها استخدام مواد التغليف، 

وتدريب جامعي النفايات غير النظاميين 
لي مواقع النفايات. وتتخذ المدينة  وُمشغِّ

استعداداتها إلغالق مقلب نفاياتها المفتوح 
وإعادة تأهيله. 


