كوفيد١٩-صحيفة وقائع إلدارة النفايات

مقدمة عن إدارة النفايات
املتعلقة بكوفيد١٩-

١

ال للردم العشوايئ  ،ال للحرق املفتوح
حامية البيئة وحامية صحتنا

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة  unep.orgأو االتصال بكيفن هلبس (رئيس وحدة مرفق البيئة العاملية واملواد الكيميائية والصحة  -برنامج األمم املتحدة للبيئة) kevin.helps@un.org

»ان تعزيز نظم إدارة النفايات هو احد برامج استجابتنا يف دعم الدول األعضاء للتصدي للتحديات
املبارشة الناجمة عن حالة الطوارئ الطبية» انجر اندرسون ،املديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة للبيئة

املشكلة

استجاب ًة لـكوفيد ١٩-أصبحت املستشفيات ومرافق
الرعاية الصحية واألفراد تنتج نفايات أكرث من املعتاد،
مبا يف ذلك األقنعة والقفازات واألثواب وغريها من
معدات الحامية التي ميكن أن تكون ملوثة بالفريوس.
وارتفعت أيضً ا الكميات املنتجة من املواد البالستيكية
ذات االستخدام الواحد.

ال تلتزم هذه املامرسات باملبادئ التوجيهية ملنظمة
عندما ال تتم إدارتها بشكل سليم ،ميكن أن تصبح
النفايات الطبية امللوثة و بالتايل عرضة للتخلص
الصحة العاملية بشأن معالجة النفايات املعدية والحادة
الصحة
العشوايئ الجائر ،مام يؤدي إىل مخاطر عىل
من مرافق الرعاية الصحية أو متطلبات اتفاقيات
مام
،
املنضبط
العامة.والحرق املفتوح أو الحرق غري
بازل وروتردام واستكهومل التي تحمي صحة اإلنسان
يؤدي إىل إطالق السموم يف البيئة واالنتقال الثانوي
لألمراض إىل البرش .كام ميكن أن تصل النفايات األخرى والبيئة من املواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
إىل مصادر املياه وتؤدي إىل التلوث النهري والبحري.

التحدي

حيثام كان ذلك ممكناً ،يجب عىل الدول التحكم يف نفايات كوفبد ١٩-من خالل زيادة استخدام حلول إدارة النفايات املتاحة إىل أقىص حد ،ويف نفس الوقت ،النظر يف
تجنب أي تأثريات محتملة طويلة املدى عىل البيئة .للقيام بذلك ،يحتاجون إىل:
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1
إدارة الزيادة يف إنتاج النفايات عن طريق
استخدام املرافق القامئة ألقىص حد؛

2

التأكد من أن كل العمليات املتعلقة
بالتخلص من النفايات تتبع متطلبات
االنبعاثات لتجنب اآلثار الصحية الثانوية ؛

3

يف حال عدم وجود التكنولوجيا املناسبة ،
وضع يف اإلعتبار منهجية ال ( 3Sالفرز والفصل
والتخزين) و اعتامد فرتة توقف مؤقتة إلتاحة
الوقت يف سبيل إيجاد حل حقيقي.

استجابة برنامج األمم املتحدة للبيئة
استجابة لألزمة ،يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتعاون مع الحكومات ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومرفق البيئة العاملي واملنظامت غري
الحكومية للتخفيف من اآلثار السلبية عىل البيئة العاملية الناتجة عن زيادة النفايات املنتجة إستجابة لهذه األزمة ،من خالل التحكم يف املواد الكيميائية الضارة إىل الغالف
الجوي واألرض واملياه.

استجابة قصرية املدى
1
2
3

الجرد:
تقوم الحكومات بإعداد تقييم لقدراتها الوطنية عىل
إدارة النفايات لتحسني استخدامها واعتامد حلول بديلة
لسد أي فجوات أثناء أزمة كوفيد .١٩-سيقوم هذا
االجراء ملنع انتشار التلوث وزيادة النفايات التي تصل
إىل البيئة البحرية.

النهج اإلسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية:
سيعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة مع الدول لدراسة
آثار املطهرات ومحاليل التنظيف املستخدمة للسيطرة
عىل انتشار كوفيد ١٩-عىل البيئة بشكل عام مع ربطها
بقضايا السياسات الناشئة يف إطار النهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية.

منهجية الفرز والفصل والتخزين (:)S٣
يتم فصل نفايات كوفيد١٩-عن النفايات الطبية العامة
عند نقطة االنتاج .ثم يتم تخزين النفايات لتقييم
حجمها والسامح بتطوير حلول مناسبة لالستجابة أو
حلول مؤقتة.

«إذا توقفت األرس والرشكات بشكل كبري عن فصل
املواد القابلة إلعادة التدوير  ،فسيصبح نظام النفايات
اإلجاميل ً
مثقل بحوايل  30إىل  ٪50من املواد اإلضافية
وسيتعرض هذا النظام للفشل».
)(ISWA، 2020

استجابة طويلة األمد
الترشيعات:

االقتصاد الدائري:

جودة الهواء والنقل:

ستساعد الترشيعات النموذجية واإلرشادات املتعلقة
بالسياسات الدول عىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل
االستجابة لألزمة وتوفري األساس القانوين ألي استجابات
لتحديات إدارة النفايات.
سيؤدي الوباء إىل زيادة إنتاج واستهالك املعدات
الشخصية والطبية  ،وهي يف الغالب ذات استخدام
واحد ،وتحتوي عىل موارد قيمة مثل البالستيك والقطن
واملعادن ومكونات اإللكرتونيات .سوف يساعد برنامج
األمم املتحدة للبيئة البلدان عىل زيادة دائرية القطاع
الطبي إىل أقىص حد ويساعد أيضا عىل إدارة املنتجات
ذات االستخدام الواحد بشكل أفضل يف املستقبل.
تؤثر جودة الهواء عىل صحة اإلنسان والبيئة .وميكن
للدول يف مرحلة التعايف بعد كوفيد١٩-أن تدير
مستويات تلوث الهواء ليس بحلول إدارة النفايات
والتحكم يف االنبعاثات فحسب ،ولكن أيضً ا بخيارات
للتنقل الكهربايئ.

إسرتاتيجيات إدارة النفايات املنزلية والطبية:
سوف يؤدي كوفيد ١٩-إىل زيادة استهالك منتجات
العناية الشخصية  ،خاصة يف الدول ذات مرافق الرعاية
الصحية املثقلة أو الشحيحة .ستحتاج الدول إىل أنظمة
أقوى للفرز والتجميع واإلدارة وسيحتاج األفراد إىل
إرشادات حول كيفية التخلص اآلمن من املعدات الطبية
املستخدمة.
:SAT, BAT, BEP

ستساعد منهجية تقييم استدامة التقنيات ()SAT
صانعي القرار عىل اختيار أفضل التقنيات املتاحة
( )BATلفصل املصدر والتخلص األويل  ،ولتدمري
النفايات أو استعادة املواد .بهذه الطريقة  ،ميكن
استخدام أفضل املامرسات البيئية ( )BEPومشاركتها
عىل املستوى الوطني .ميكن لآلثار املستقبلية للتحديات
املامثلة أن تدار بطريقة أكرث سالمة بيئياً  ،مبا يتامىش مع
اتفاقية ستوكهومل.

مجاالت الدراسة  -األدلة املستقبلية
البنية التحتية والقدرات  -إعادة البناء بشكل أفضل:
نظ ًرا النخفاض االستثامر يف البنية التحتية األساسية  ،ال تتمكن الدول النامية من
الوصول إىل تكنولوجيا حديثة ملعالجة النفايات الطبية امللوثة املختلطة .يجب أن
يكون وباء كوفيد١٩-تحذيرا ً بأن هناك حاجة ماسة إىل املزيد من البنية التحتية
األساسية والقدرة عىل التعامل مع النفايات الطبية  ،مبا يتامىش مع متطلبات
االتفاقات البيئية متعددة األطراف ذات الصلة.

الدول الهشة والكوارث  /سيناريوهات النزاع:
هنا  ،ميكن اعتبار حلول بديلة  ،مثل املحارق املصنعة محليًا  ،مقرتنة مبنهجية الفرز
والفصل والتخزين  ،لتلبية االحتياجات قصرية األجل ملعالجة نفايات كوفيد١٩-
ومنع انتقال العدوى .لضامن عدم استخدام الحلول ألغراض غري مناسبة وعدم
تأثريها عىل البيئة  ،يجب أن تكون مؤقتة ويتم إيقاف تشغيلها فو ًرا مبجرد إلغاء
حالة الطوارئ كوفيد.١٩-

