كوفيد١٩-صحيفة وقائع إلدارة النفايات

٤

السياسة والترشيعات املرتبطة
بكوفيد١٩-واألوبئة

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

«إن القوانني واملؤسسات املتينة رضورية للدول لالستجابة لتحديات إدارة النفايات الناتجة عن كوفيد١٩-
لتجنب اآلثار السلبية الصحية والبيئية عىل املدى الطويل»
أرنولد كريلوبر ،املدير بالنيابة لشعبة القانون ،برنامج األمم املتحدة للبيئة

املشكلة
إن التوجيهات بشأن السياسات والترشيعات ستساعد الدول عىل إرساء أسس قانونية ومؤسسية مستقرة لالستجابة بشكل أفضل لحالة لطوارئ مستقبلية تتعلق بإدارة النفايات
مثل كوفيد ،١٩-وتوضيح التدابري التي يتعني اتخاذها.

1

تغطية الثغرات يف السياسات والترشيعات
الوطنية إلدارة النفايات الطبية املرتبطة
بحاالت الطوارئ الوبائية ،مثل كوفيد١٩-

2

إعطاء األولوية إلدارة نفايات كوفيد١٩-
داخل البلد عىل سائر تدفقات النفايات
األخرى .هذا الوباء يسبب بزيادة توليد
النفايات الطبية ،التي ميكن أن تؤدي إدارتها
غري السليمة إىل مخاطر بيئية وصحية.

3

مراقبة أي زيادة يف استرياد و/أو تصدير
النفايات الناتجة عن كوفيد( ١٩-يف حالة
عدم القدرة عىل املعالجة داخل البلد وعىل
مقربة من املصدر) وتجنب الطمر .للمزيد
من املعلومات ،مراجعة صحيفة الوقائع
املتعلقة بالجرد.

التوجيه
ينبغي أن تنظر الدول اىل املواضيع التالية:

(أ) نوع األداة واألساس القانوين
هل تتضمن الترشيعات الوطنية ،مثل القوانني الخاصة بإدارة النفايات ،إدراج أحكام تسمح باإلرساع باعتامد تدابري
قصرية املدى /التدابري الطارئة االزمة ملواجهة الوباء؟
ما هو نوع األداة املختارة العتامد التدابري يف حاالت الطوارئ؟
أي تدابري تتخذ للتعامل مع املوقف ،ينبغي أن تكون مؤقتة وأن تشمل ضامنات ملراجعتها تلقائيا/أسباب
واضحة للتمديد

(ب) التغطية  /نطاق التدابري املعتمدة
ما نوع ومصدر النفايات (من الرعاية الصحية أو املنزلية) التي تغطيها هذه التدابري؟
ما هي التكنولوجيا ونوع العملية املستخدمة إلدارة النفايات (العزل ،التجميع ،النقل ،التكديس ،التطهري ،التخزين،
املعالجة ،اإلزالة)؟
ما هي التدابري اإلضافية ملراقبة التصدير  /االسترياد للكميات املتزايدة من النفايات الخطرة  /امللوثة املحتملة
بكوفيد ١٩-وفقاً للترشيعات الوطنية واالتفاقات الدولية؟
ما هي املؤسسات املسؤولة (املشغلني واملهنيني) عن الخطوات املختلفة لعملية إدارة النفايات؟ كيف ميكن
للسياسات والترشيعات متكينهم من أداء عملهم بفعالية يف حالة األزمات (عىل سبيل املثال من خالل اإلجراءات
املعجلة لالعتامد أو إصدار وتجديد الرتاخيص)؟
ما هي التدابري الالزمة ملنع اآلثار السلبية عىل البيئة و  /أو إعادة تأهيل البيئة يف حال لحقها الرضر بسبب زيادة
حجم النفايات وتطبيق التدابري؟
إن مراعاة املعايري الدولية (االلتزامات التعهدية ،كام هو الحال يف اتفاقية بازل ،تحديد أفضل املامرسات مثل
توجيهات منظمة الصحة العاملية بشأن اإلدارة اآلمنة للنفايات الناجمة عن أنشطة الرعاية الصحية) أمر أسايس.

(ت) الرصد واالمتثال واإلنفاذ
ما هي التزامات اإلبالغ للمسؤولني عن تنفيذ عملية إدارة النفايات (مثل املشغلني)؟
ما هي مؤسسات الدولة املسؤولة عن مراقبة تدابري إدارة النفايات وحالة البيئة وتنفيذ وإنفاذ املتطلبات القانونية
املتعلقة؟ كيف ميكن تعزيز التنسيق بني املؤسسات املختلفة؟
ما هي األدوات االقتصادية املستخدمة لتعزيز االمتثال (مثل الحوافز الرضيبية واإلعانات)؟

الحقائق
يخول قانون حامية البيئة
الكندي ( )1999 ,CEPAالحاكم
يف املجلس إصدار اللوائح
املتعلقة بحاالت الطوارئ البيئية.

أصدرت إيطاليا توجي ًها بشأن
إدارة النفايات البلدية من األرس
املتأثرة بكوفيد ١٩-وأولئك غري
املترضرين.

HOLY SEE

الطريق إىل األمام
ينبغي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يحلل التدابري التي تتخذها مختلف الدول ويحدد أفضل املامرسات والدروس املكتسبة .الهدف هو:
مساعدة الدول يف تقييم فعالية التدابري

النظر يف مراجعة ترشيعاتهم ،بحسب الحاجة ،لجعلها
أكرث مرونة للتعامل مع حاالت مستقبلية مامثلة ،دون
اإلرضار بحالة البيئة.

الربنامج الخاص للمواد الكيميائية التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة
أُنشئ الربنامج الخاص لربنامج األمم املتحدة للبيئة بعد انعقاد جمعية األمم
املتحدة األوىل للبيئة ،ويدعم هذا الربنامج الخاص الدول املؤهلة لتعزيز مؤسساتها
الوطنية ،ومتكينها من إدارة املواد الكيميائية والنفايات الخاصة بها بشكل سليم
والوفاء بااللتزامات الدولية من خالل وضع وتنفيذ السياسات والترشيعات واللوائح

التنظيمية .خالل كوفيد١٩-وبعده ،وميكن للربنامج الخاص أن يساعد يف تطوير
املشاريع التي تعالج نقاط الضعف والثغرات البنيوية الحالية املتعلقة باإلدارة
السليمة للمواد الكيميائية والنفايات التي كشف عنها الوباء.

ميكن أن تنفذ املشاريع أنشطة مثل:

تطوير أو مراجعة الترشيعات الوطنية املتعلقة بجمع ومعالجة الرعاية الصحية
والنفايات املنزلية ،لحامية العاملني يف إدارة النفايات وجامعيها ،وحول نقل النفايات
الخطرة عرب الحدود.

تقييم االحتياجات التنظيمية للقضاء عىل تصنيع واسترياد وتصدير املنتجات
املحتوية عىل الزئبق ،ووضع لوائح بشأن التحكم يف تلوث الهواء للقطاعات التي
ينبعث منها الزئبق.

رفع مستوى الوعي وزيادة املعرفة بالتأثري اإليجايب لإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفايات.

إجراء تدريب للعاملني يف مجال الصحة وإدارة النفايات عىل التعامل اآلمن مع
نفايات الرعاية الصحية الخطرة واملعدية.

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

