كوفيد١٩-صحيفة وقائع إلدارة النفايات

٢

تقييم القدرات الوطنية
للنفايات الطبية

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

«تويص األمانات التفاقيات بازل وروتردام واستكهومل مبعالجة إدارة النفايات  ،مبا يف ذلك النفايات الطبية
واملنزلية وغريها من النفايات الخطرة  ،كخدمة عامة عاجلة ورضورية للحد من اآلثار الثانوية املحتملة
عىل الصحة والبيئة»
رولف بايت ،األمني التنفيذي التفاقيات بازل وروتردام واستكهومل

املشكلة

تعد اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الطبية أحد التحديات الرئيسية خالل األوضاع
املستقرة يف العديد من الدول .وتتضخم هذه التحديات خالل حاالت الطوارئ,
عىل سبيل املثال جائحة كوفيد.١٩-
نقص البيانات:
هناك نقص يف البيانات الكافية عن كميات النفايات
الطبية التي يحتمل أن تتولد وعن البنية التحتية
للمعالجة عىل املستوى الوطني ،وكالهام مطلوب من
الحكومة لتطوير االسرتاتيجيات .يجب عىل الحكومات
أيضً ا صياغة إطار تنظيمي ،ودعم الوصول إىل
التكنولوجيا ،والحقاً ،بناء القدرات عىل اإلدارة السليمة
بيئياً للنفايات يف املستقبل .هذه العملية تنطوي عىل
املشاركة بني جميع الجهات املعنية.
عدم وجود تحديد جغرايف:
من املهم تحديد النقاط الساخنة لتوليد النفايات
الطبية ونقاط الفرز ،ومسارات السفر للنقل والتخزين
واملعالجة والتخلص النهايئ.
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أي استجابة من جانب الدول ينبغي أن تستند إىل االستفادة القصوى من
املنشأت القامئة.
نقص املعرفة أو القدرة:
ميكن أن يؤدي كوفيد١٩-إىل الزيادة الرسيعة يف كمية
النفايات الطبية املتولدة .غال ًبا ما يكون هناك نقص
يف املعرفة أو القدرة عىل إجراء التقييامت لتوفري
التوقعات الدقيقة لكميات النفايات الطبية التي من
املحتمل أن يتم إنتاجها.
الدول املترضرة من الكوارث  /النزاعات والعمليات
اإلنسانية الضعيفة:
يعترب الوضع أكرث تحديا يف الدول التي تعتمد فيها
إدارة النفايات بشكل كبري عىل القطاع الغري الرسمي،
حيث يوظف يف الغالب بعض األشخاص األكرث ضعفاً
(مثل الالجئني واملهاجرين وسكان األحياء الفقرية
وفقراء املناطق املدنية) ،وكذلك يف املستوطنات الغري
الرسمية أو يف املخيامت واألماكن الشبيهة باملخيامت.

التوجيه:

لتحديد مدى االستعداد والقدرة عىل إدارة االرتفاع الكبري املحتمل للنفايات الناتجة عن كوفيد ،١٩-يجب إجراء جرد لسياسة وأنظمة وهيكلية النفايات الطبية الوطنية القامئة.
وذلك يشمل البنود التالية:
1.تحديد جميع مرافق الرعاية الصحية الطبية العامة والخاصة مبا يف ذلك املستشفيات والعيادات الطبية.
2.التأكيد من وجود ترشيعات وسياسات وطنية وخطة رعاية صحية و  /أو إجراءات إلدارة النفايات الطبية
(مبا يف ذلك االستجابة لحاالت الطوارئ) .يجب تأكيد موارد امليزانية وتخصيصها لتنفيذ الخطة .ملزيد من
املعلومات ،مراجعة صحيفة الوقائع حول الترشيعات.
3.التحقق من جميع الحلول  /التقنيات للنفايات الطبية التي تعمل حاليا يف الدولة ويف جميع املناطق
التي تعمل فيها .قد تشتمل الحلول عىل تقنيات مفضلة مثل أجهزة األوتوكالف ،التعقيم ،محرقة الغرفة
املزدوجة ،ومكبات النفايات الخطرة املصممة هندسيًا عىل سبيل املثال  BAT / BEPوحلول لسد الفجوة
املؤقتة مثالً محارق  ،De-Montfortمحارق الرباميل مع تحريض الهواء وحلول  /تقنيات مختلفة أقل
مالءمة (عىل سبيل املثال الدفن يف املوقع) .ملزيد من املعلومات ،راجع صحيفة الوقائع حول التقنيات.
4.تحديد القدرة الزائدة (االحتياطية) ملعالجة النفايات لكل حل  /تقنية للنفايات الطبية.
5.املصادقة عىل أي حلول  /تقنيات للنفايات الطبية البديلة التي ميكن استخدامها كطوارئ مؤقتة خالل هذه
الفرتة وسهولة تنفيذها واستخدامها.
6.تخطيط السيناريو إلدارة حجم نفايات كوفيد( ١٩-عىل سبيل املثال ،منخفض ،متوسط  ،مرتفع) بنا ًء عىل
أحجام النفايات املتوقعة .يجب أن يتبع ذلك توضيح النظام الوطني لجمع النفايات الصلبة.
7.تحديد عدد العاملني الحاليني يف مجال الرعاية الصحية والعاملني بالنفايات املتاحني لعمليات النفايات
الطبية ،ومستوى معرفتهم إلدارة النفايات كوفيد١٩-وما إذا كان هناك حاجة إىل تدريب محدد.
8.تقييم قطاع إدارة النفايات الغري الرسمي ومساهمته يف القدرة الوطنية الشاملة ،حسب االقتضاء.
9.تقييم القدرات إلدارة النفايات يف النقاط الحرجة اإلنسانية حيث النزوح (املخيامت واألماكن الشبيهة
باملخيامت) واملستوطنات غري الرسمية ،وعالقتها بالخدمات الوطنية  /املحلية وأي متطلبات خاصة،
حسب االقتضاء.

الحقائق
يف الحاالت العادية ،يكون من الرضوري يف جميع الدول فصل النفايات الطبية والنفايات الخطرة األخرى عن
مصدرها لتجنب التلوث أو التعرض للمواد السامة أو اإلصابة.
يف الصني ،منذ تفيش داء السارس ( )SARsاملسبق ،أدخلت العديد من املدن أنظمة جمع مركزية للنفايات الطبية
مع فصل مناسب ،وتخزين مؤقت قبل إرسالها للمعالجة  /التدمري مبا يف ذلك التصميم املناسب للمعدات واملركبات.
تطالب االتفاقات واملعاهدات واالتفاقيات البيئية متعددة األطراف مثل اتفاقية بازل واتفاقية استكهومل واتفاقية
روتردام وبروتوكول مونرتيال واتفاقية لندن بوقف الردم الغري القانوين واالتجار بالنفايات الخطرة .لتنفيذ هذه
املعاهدات ،يلزم إجراء جرد وطني لنفايات كوفيد ١٩-املتولدة وتحديد تكنولوجيات إدارة النفايات الوطنية املناسبة.
لتطويرها ،استخدم الجدول يف نهاية تقرير صحيفة الوقائع.
أكرث من  3مليار شخص يف جميع أنحاء العامل يفتقرون إىل مرافق التخلص من النفايات الخاضعة للرقابة.
يجب أيضً ا التحكم يف النفايات املنزلية من األشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي و  /أو املعالجة وإرسالها إىل
مرافق الرعاية الصحية للتخلص اآلمن منها ملنع خطر العدوى املتقاطعة .يجب عىل املستشفيات والعيادات تجنب
إلقاء النفايات الطبية أو حرقها يف الهواء الطلق وعدم إضافة النفايات الطبية إىل النفايات البلدية للتخلص منها.
قد يكون لدى بعض املستشفيات أنظمة غري فعالة للمعالجة أو التخلص منها مام يشكل خطر التأثري السلبي عىل
الصحة العامة والبيئة ،من خالل اإلطالقات املحتملة للمواد الكيميائية الضارة (الديوكسني والفيوران) ،وإطالق مياه
الرصف الصحي الخطرة واملواد الكيميائية يف املسطحات املائية والرتبة.

الطريق إىل األمام
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بنا ًء عىل إرشادات برنامج األمم املتحدة للبيئة ،تم
وضع منوذج وإجراءات لتقييم قدرة معالجة النفايات
الطبية .الهدف هو جمع املعلومات حول توليد
النفايات الطبية يف نقاط املصدر ،وحول نظام التجميع
والفرز والنقل والتخزين واملعالجة الحايل مبا يف ذلك
التقنيات.

وضع منهجية لتحليل البيانات املذكورة أعاله لإنشاء
قوائم الجرد الوطنية وتقييم القدرات .وينبغي أن
يشمل ذلك تقديرات موثوقة بها وإسقاطات معقولة
وتخطيط للطوارئ.

وضع دورات تدريبية لبناء القدرات لتطوير قوائم
الجرد الوطنية للنفايات الطبية ،وتحديد الثغرات يف
النظام الحايل إلدارة النفايات الطبية ،وضامن التشغيل
املحسن لحلول النفايات القامئة أو املخطط له..

املصادر

يدعم برنامج األمم املتحدة للبيئة عىل مدى عقدين يف
بناء القدرات املحلية والوطنية عىل إدارة النفايات.

اعتمدت جمعية األمم املتحدة للبيئة قراراً بشأن اإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ،مبا يف ذلك قوائم
جرد النفايات وتقييامت نظام إدارة النفايات وتحديد
الثغرات وتحديد األهداف وتحديد التدخالت املناسبة
من خالل تسهيل مخاوف الجهات املعنية (االجتامعي
واالقتصادي والبيئي) واستخدام التقييم املستدام
للتكنولوجيات لتحديد أفضل الحلول التكنولوجية.

كام يؤكد القرار عىل الطبيعة الشاملة للمسألة يف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ويشجع
الدول عىل تعزيز تعميم املواد الكيميائية والنفايات
يف امليزانيات الوطنية والسياسات القطاعية .ملزيد من
املعلومات ،راجع املبادئ التوجيهية  IETCلربنامج
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.

جدول الجرد لتقنيات النفايات الطبية الحالية ،وتوليد النفايات الحالية والقدرة االحتياطية املقدرة لكل موقع  /مرفق
(الرقم ميثل عدد وحدات كل تقنية  /حلول وتوليد النفايات بالكيلوغرام  /يف اليوم أو  m³يف اليوم)
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