كوفيد١٩-صحيفة وقائع إلدارة النفايات

٥

تدوير النفايات غري
املرتبطة بالرعاية الصحية

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

املشكلة

سوف يؤدي كوفيد١٩-إىل زيادة إنتاج واستهالك املنتجات املرتبطة بالصحة املنزلية
والشخصية .ميكن أن تشمل هذه املنتجات :معدات ومنتجات الحامية الشخصية
(القفازات واألقنعة) واملعدات اإللكرتونية (أجهزة قياس الحرارة) ومنتجات التعقيم
والتنظيف (تنظيف املالبس واملناديل واملعقامت واملطهرات وما إىل ذلك) .معظم هذه
املنتجات تستخدم مرة واحدة وتحتوي عىل موارد قيمة مثل البالستيك واملنسوجات
واملعادن واإللكرتونيات.
سيتم تكثيف استهالك هذه املنتجات ذات االستخدام الواحد بسبب مراعاة النظافة
وسهولة االستخدام ،مثل القفازات ذات االستخدام الواحد واألقنعة ومناديل وأنسجة
التطهري .قد ميتد هذا أيضً ا إىل جوانب أخرى من منط الحياة رسيعة التكيف ،مثل
العودة إىل استخدام أكياس التسوق ذات االستخدام الواحد ،والتغليف من توصيل
األطعمة والسلع املنزلية عرب اإلنرتنت ،إلخ.

مع استمرار إغالق الدول ،يتم تشجيع الناس عىل رشاء املنتجات للتخزين واالستخدام
مبرور الوقت .يتم تغليف معظم هذه العنارص طويلة األمد يف البالستيك :إذا تم
التخلص منها بشكل غري سليم ،فإنها ستزيد من كمية النفايات البالستيكية املتولدة،
ومن املحتمل أن تسبب تلوث للبيئة الربية والبحرية.
يجب جمع ومعالجة النفايات الناتجة عن كوفيد ١٩-بشكل مالئم لتجنب انتشارها
أو حرقها بأسلوب غري منضبط مام يؤثر عىل صحة اإلنسان وجودة النظام البيئي
والتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك التأثريات عىل الرتبة واألنهار والخطوط الساحلية ويف
النظام البحري.
للمزيد من املعلومات ،راجع صحيفة الوقائع الخاصة بالنفايات املنزلية.

التوجيه

الفرص الرئيسية لتحسني تدوير النفايات املنزلية للتصدي لكوفيد:١٩-
وضع أنظمة للفرز والعزل وإعادة التدوير والتخلص
لتحسني كفاءة جمع وإعادة تدوير النفايات املنزلية
مع املنتجات الطبية أو منتجات النظافة مع احتاملية
اإلصابة بالفريوس .اتبع توجيهات منظمة الصحة
العاملية ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج البيئة
الدويل للتعاون التقني وإرشادات أمانة اتفاقية
استكهومل.
تنفيذ تدابري لزيادة دائرية املنتجات املتعلقة
بـكوفيد ١٩-وسالسل القيمة ،من ابتكار املنتجات
والنظام ،إىل ( R٤تقليل ،إعادة استخدام ،إعادة
تدوير ،اسرتداد) .سوف تخلق هذه التدابري ظروفاً
مالمئة لتعزيز استدامة ومرونة سلسلة التوريد املحلية
والعاملية ،وتحسني ظروف العمل والتوظيف للعامل
الرسميني وغري الرسميني.

ابتكار وإعادة تصميم املنتجات املنزلية لتحسني املتانة،
وإعادة االستخدام ،وقابلية اإلصالح وإعادة التدوير مع
ضامن االستخدام اآلمن ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل
املنتجات الحالية ذات االستخدام الواحد.
تعزيز معلومات االستدامة حول املنتجات املنزلية،
وكيفية استخدامها بشكل سليم ،ومتديد فرتة
استخدامها ومعالجة مرحلة التخلص منها .تأكد من
استعامل املنتجات القابلة إلعادة االستخدام يف املنزل
مع تدابري التعقيم املناسبة :القفازات واألقنعة القابلة
إلعادة االستخدام وما إىل ذلك.
تطوير شهادات واضحة للمنتجات واملعدات ،كمرجع
توجيهي لقرارات الرشاء الفردية واملؤسسية.

الحقائق

بعد تفيش وباء كوفيد ،١٩-علقت حكومة اململكة املتحدة رسوم االكياس ذات االستخدام الواحد لجميع توصيالت
البقالة التي تم طلبها عرب اإلنرتنت يف إنجلرتا .كشفت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ( )DEFRAأن حظرها
عىل املصاصات البالستيكية وتحريك لتناول املرشوبات تأجل حتى أكتوبر ( .2020رابط)
يف الواليات املتحدة األمريكية ،تم رفع الحظر التي فرضته والية أوريغون عىل األكياس البالستيكية لالستخدام مرة
واحدة مؤقتًا ،والذي دخل حيز التنفيذ يف  1يناير  .2020كام طلبت ماساتشوستس وإلينوي من املواطنني التوقف
عن استعامل األكياس القابلة إلعادة االستخدام .يف مدن مثل سان فرانسيسكو والبوكريكُ ،ينع املتسوقون أيضً ا من
استخدام أكياس قابلة إلعادة االستخدام( .رابط)
من خالل العمليات واملبادئ التوجيهية ،مثل سلسلة صحائف وقائع الخاصة بكوفيد ،١٩-يهدف برنامج األمم املتحدة
للبيئة اىل دعم الدول التي تواجه االرتفاع الواسع يف حجم النفايات الناتجة عن الوباء ،بشكل مبارش أو غري مبارش.

الطريق إىل األمام
لضامن تدوير املنتجات املنزلية والعادات الجديدة للمستهلكني مبوجب كوفيد:١٩-
املدى القصري:

املدى املتوسط واملدى الطويل:

إعطاء األولوية لجمع وتخزين وإعادة تدوير منتجات
النفايات (حيثام ينطبق ذلك ،لتدفقات النفايات غري
امللوثة) الناتجة من كوفيد .١٩-بالنسبة للنفايات التي
يحتمل أن تكون ملوثة بالفريوس ،يجب أن يتم تجميعها
بشكل مستقل من النفايات البلدية .نظ ًرا لرسعة تكاثر
الكميات الناتجة ،من األفضل تخزينها مؤقتًا ،قبل إيجاد
حل متضمن للتطهري ،وإعادة تدوير املواد واستعادتها،
ويكون التخلص النهايئ منها متاح يف البلد.

تطوير املعايري والعالمات االيكولوجية لتوفري معلومات
أفضل عن املنتج واملستهلك.

تقديم إرشادات عملية للمستهلكني واملواطنني حول
كيفية الحد من استهالك املنتجات ذات االستخدام
الفردي ،مع التثقيف بشأن الحلول  /البدائل املستدامة
وأفضل مناهج التخلص منها.

تنظيم أنشطة زيادة التوعية لتشجيع أساليب حياة
أكرث استدامة ،يتضمن تفضيل املنتجات القابلة إلعادة
االستخدام.

تصميم منتجات ومناذج أعامل جديدة مع إمكانية
إعادة االستخدام والقابلية لإلصالح وإعادة التدوير.

“لقد كان النمو االقتصادي لفرتة طويلة جدً ا عىل حساب االعتامد املبذر وغري املريئ عىل مواردنا
الطبيعية .االقتصاد الدوري هو أفضل فرصة لدينا للعيش ضمن حدود تحمل الكوكب .الحد من كيفية
استخدام القيمة من املنتجات والخدمات وإعادة استخدامها وإعادة تصميمها ،لدينا فرصة هائلة
ً
وازدهارا للجميع”.
شمول
لالستفادة من مستقبل أكرث
ً
إنغر أندرسن ،املديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

تتبع هذه صحائف الوقائع القرار  ٨بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات والقرار  ٧بشأن اإلدارة
السليمة بيئياً للنفايات الصادران عن جمعية األمم املتحدة للبيئة الرابعة.

