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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

   احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك 

باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايـات       تقرير املقرر اخلاص املعين         
   كالني جورجيسكووق اإلنسان، السيد التمتع حبق علىالسمية واخلطرة

  موجز    
يركز املقرر اخلاص يف هذا التقرير على اآلثار الضارة اليت قد تنعكس على التمتع                

  .ة لتصريف النفايات الطبية والتخلص منها بطريقة غري سليمةحبقوق اإلنسان نتيج
وتبلغ نسبة نفايات مرافق الرعاية الصحية اليت ال تشكل خطراً حمدداً على الصحة               
 يف املائة من إمجايل هذه النفايات، إال أن النسبة املتبقية ٨٠ إىل ٧٥ أو البيئة حوايل   البشري

خاطر الصحية إذا مل يتم تصريفها والتخلص منـها         ُتعد خطرية وقد تسبب جمموعة من امل      
وتشمل النفايات الطبية اخلطرة النفايات امللوثة بأمراض معدية، واملعـدات     . بطريقة سليمة 

احلادة، والنفايات اجلراحية والعالجية، واملنتجات الكيميائية البالية أو املنتهية الـصالحية،           
  .واملواد الصيدالنية واملشعة

ديد من البلدان حتديات كبرية فيما يتعلق بتصريف النفايـات الطبيـة            وتواجه الع   
ومثة زيادة يف النفايات الطبية ملرافق الرعايـة الـصحية يف           . والتخلص منها بصورة سليمة   

البلدان النامية بسبب توسع نظم وخدمات الرعاية الصحية، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب             
ملالية الكافية لضمان الـتخلص مـن هـذه النفايـات          االفتقار إىل املوارد التكنولوجية وا    

  . والبيئةالبشريوتصريفها بطريقة آمنة للصحة 
وغالباً ما ختتلط النفايات الطبية بالنفايات املرتلية وُيتخلص منها إما يف مكبـات               

ويف مرافق الرعاية الصحية اليت حترق      . نفايات تابعة للبلديات أو برميها بطريقة غري قانونية       
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نفايات الطبية اخلطرة، تؤدي عملية احلرق يف أماكن مفتوحة وعدم كفاءة تشغيل وإدارة             ال
احملارق الصغرية للنفايات الطبية إىل تدمري هذه النفايات بشكل جزئي والتخلص من الرماد             

 مرة من احلد    ٤٠ ٠٠٠بطريقة غري سليمة، وحتدث انبعاثات ديوكسينات قد تكون أكرب          
  .استكهوملحملددة مبوجب اتفاقية األقصى لالنبعاثات ا

. واملعدات احلادة امللوثة هي فئة النفايات الطبية اليت تستأثر باالهتمـام األكـرب              
فاجلروح الناجتة عن اإلبر وإعادة استخدام األدوات امللوثة تعرض العاملني يف احلقل الطيب             

 ‘باء‘التهاب الكبد الوبائي واجملتمع احمللي بكامله إىل مسببات أمراض الدم، مبا فيها فريوس      
ويؤدي كل نوع من أنواع النفايات الطبية اخلطرة        . البشري وفريوس نقص املناعة     ‘جيم‘و

  .إىل خماطر هتدد التمتع حبقوق اإلنسان
ويشتمل هذا التقرير على العديد من األمثلة على اآلثار السلبية اليت ال تزال تعوق                

 البلدان بسبب تصريف النفايات الطبية والتخلص منها     التمتع حبقوق اإلنسان يف العديد من     
ومع ذلك، ال يعري اجملتمع الدويل اهتماماً كبرياً هلذه املسألة حىت اآلن،            . بطريقة غري سليمة  

مبن فيهم العاملون يف احلقـل الطـيب، واملرضـى،           -مع أن عدداً كبرياً من األشخاص       
ق الرعاية الـصحية، والعـاملون يف مرافـق         والعاملون يف اخلدمات املساندة املتصلة مبراف     

 قـد   - التخلص من النفايات، واملعنيون بإعادة تدوير النفايات، والزبالون وعامة اجلمهور         
  .د لنفايات مرافق الرعاية الصحيةأو تلوث جراء التعرض غري املقصو/يتعرضون إلصابات و
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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 ٢٣  ٧٧-٧٥  ........................................اقة الذريةالوكالة الدولية للط  - دال     
 ٢٤  ٧٩-٧٨  .................................................التشريع الوطين  -  هاء     

 ٢٤  ٩٦-٨٠  ................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
 ٢٥  ٨٣-٨٢  ............................................................التوعية  - ألف     
  ٢٥  ٨٦-٨٤  التشريعات الوطنية والسياسات املتعلقة بتصريف نفايات الرعاية الصحية  -  باء     
  ٢٦  ٨٩-٨٧  ..........................................السالمة والصحة الوظيفية  - جيم     
 ٢٧  ٩٢-٩٠  ..............................................التمويل والدعم التقين  - دال     
  ٢٨  ٩٤-٩٣  ...............................تصريف نفايات مرافق الرعاية الصحية  -  هاء     
  ٢٩  ٩٦-٩٥  .................................................حرق النفايات  -  واو     
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  مقدمة  - أوالً  
 الذي حث املقرر اخلـاص  ٩/١قرار جملس حقوق اإلنسان     ب عمالًُيقدَّم هذا التقرير      -١

ومنظمات األمم املتحدة ذات الصلة وأمانات      على مواصلة االضطالع، بالتشاور مع هيئات       
االتفاقيات الدولية ذات الصلة، بدراسة عاملية وشاملة ومتعددة التخصصات للمشاكل احلالية           
واالجتاهات اجلديدة لالجتار يف املنتجات والنفايات السمية واخلطرة وإلقائها والتماس احللول           

 توصيات ومقترحات حمـددة بـشأن        تقدمي بغيةملعاجلة آثارها الضارة على حقوق اإلنسان،       
  . لرصد هذه الظواهر والتقليل منها والقضاء عليهااملالئمةالتدابري 

ويركز املقرر اخلاص يف هذا التقرير على اآلثار الضارة اليت قد تعوق التمتع حبقـوق         -٢
ريـر  ويتألف التق . اإلنسان بسبب تصريف النفايات الطبية والتخلص منها بطريقة غري سليمة         

يقدم اجلزء األول معلومات عامة عن خمتلف فئات        : من أربعة أجزاء تغطي املوضوعات التالية     
النفايات الطبية اخلطرة، وينظر يف الطريقة احلالية لتصريف هذه النفايات والتخلص منـها يف              

ويركز اجلزء الثاين على اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان بسبب تـصريف            . الوقت الراهن 
ويشتمل اجلزء الثالث على حتليل إلطـار       . ايات الطبية والتخلص منها بطريقة غري سليمة      النف

املعايري الراهن الذي وضع على الصعيدين الدويل والوطين لتنظيم التصريف السليم للنفايـات             
وحيتوي اجلزء الرابع على استنتاجات وتوصيات تركز على التدابري اإلضـافية الـيت             . اخلطرة

ت املعنية النظر يف اعتمادها وتنفيذها من أجل إحداث حتسينات فعلية وملموسة            ينبغي للجها 
  . فيما يتعلق بتصريف النفايات الطبية والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة بيئياً

وعند اختيار تناول هذا املوضوع، نظر املقرر اخلاص يف عدة عوامل، وفقاً للمنهجية               -٣
 هبذه الوالية يف تقريره املقـدم إىل اللجنـة املعنيـة حبقـوق              اليت أشار إليها املكلف السابق    

وتشمل هذه العوامل نطاق ومدى خطورة هذه الظاهرة؛ واالفتقـار إىل إطـار             . )١(اإلنسان
  .املعايري املالئم؛ واحلاجة إىل النظر يف هذه الظاهرة من منظور حقوق اإلنسان

، اسـتكهومل اقية بازل، وأمانة اتفاقية     ويود املقرر اخلاص التقدم بالشكر إىل أمانة اتف         -٤
ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة الرعاية الصحية دون ضرر، ومركز القانون الدويل للبيئـة،             

  .  على املعلومات واملساعدة اليت قدموها أثناء إعداد هذا التقرير

__________ 

)١( E/CN.4/2005/45 ٢١-١٨ ، الفقرات. 
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  تصريف النفايات الطبية والتخلص منها  - ثانياً  

  يفالتعر: النفايات الطبية  - ألف  
يشري إىل كافة النفايات اليت     " نفايات الرعاية الصحية  "أو  " النفايات الطبية "مصطلح    -٥

وهي تشمل النفايات اليت ختلفها ممارسات طبيـة أو أنـشطة      . تنتجها مرافق الرعاية الصحية   
واملصادر الرئيسية هلذه النفايات هي املستشفيات واملستوصفات واملختربات وبنوك         . تتصل هبا 

ومشارح املوتى، يف حني ُتخلف عيادات األطباء واألسنان والصيدليات والرعاية الصحية الدم 
  . املرتلية قدراً أقل من النفايات الطبية

 يف املائة من الكمية اإلمجالية، عبارة عن        ٨٠ إىل   ٧٥ومعظم هذه النفايات، حوايل       -٦
صحة اإلنسان أو البيئة، نفايات ختلفها خدمات الصحة العامة وال تشكل أي خطر حمدد على 

وتشتمل على مواد مل يستخدمها املرضى بصورة مباشرة مثل الكـؤوس واألوراق ومـواد              
  . ات املشاهبة للنفايات املرتليةالتغليف والنفايات املعدنية واألطعمة وغري ذلك من النفاي

ل النفايـات    يف املائة، تشم   ٢٥ إىل   ٢٠والنسبة املتبقية من النفايات الطبية اليت تبلغ          -٧
وُتعد هذه النفايات خطرة وقد تؤدي إىل       . الناجتة عن تشخيص األمراض والعالج أو التطعيم      

وميكن تصنيف  . مجلة من املخاطر الصحية إذا مل يتم تصريفها والتخلص منها بطريقة سليمة           
النفايات الطبية اخلطرة إىل عدة أنواع حبسب مصدرها ونوعها وعوامـل اخلطـر املرتبطـة               

ت  النفايـا  )أ(وهي تـشمل    . عامل معها وختزينها ونقلها والتخلص منها يف هناية املطاف        بالت
     النفايـات اجلراحيـة والعالجيـة؛       )ج( املعدات احلادة؛    )ب(الطبية امللوثة بأمراض معدية؛     

  .  النفايات املشعة)ه(ايات الكيميائية والصيدالنية؛  النف)د(
 الطبية األحيائيـة  لوثة بأمراض معدية مجيع النفايات      وتشمل نفايات الرعاية الصحية امل      -٨

ونفايات الرعاية الصحية مثل املعدات واملواد اليت ُترمى وهي ملوثة بالدم أو سـوائل اجلـسم                
األخرى، والنفايات امللوثة ملرضى مصابني بأمراض معدية يف الدم، ونفايات املختربات اليت قـد     

 ٢٠ إىل   ١٥وتشكل النفايات امللوثة بأمراض معدية من       . تنقل العدوى إىل اإلنسان أو احليوان     
وجيب إما حرقها أو تطهريها قبل التخلص منها بـشكل          . يف املائة من نفايات الرعاية الصحية     

ـ            . )٢(فهنائي باستخدام تكنولوجيات خالف احلرق مثل التعقيم أو املعاجلة بواسطة امليكرووي
   .لبلدان النامية للتخلص من النفايات الصحيةواحلرق هو الوسيلة األكثر استخداماً يف ا

__________ 

التكنولوجيات اليت ال تعتمد على احلرق تستخدم احلرارة لتدمري الكائنات املـسببة لألمـراض املوجـودة يف                  ) ٢(
وتعمل هذه التكنولوجيات على درجات حرارة شديدة مبا يكفي لتدمري هذه الكائنات لكنها غـري               . النفايات

وميكـن أيـضاً   . طالق انبعاثات جانبية مسية، مثل الديوكـسينات كافية حلرق النفايات، مما يؤدي إىل جتنب إ     
 .  استخدام عمليات كيميائية وبيولوجية للتخلص من األنسجة والنفايات املسببة لألمراض واملخلفات العالجية
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واألدوات احلادة تشمل اإلبر واحملاقن والشفرات واملشارط وغريها مما ُيرمـى مـن               -٩
ومبا أن هذه األدوات ميكنها اختراق اجللد       . أدوات هبا أجزاء حادة ميكن أن ُتحدث إصابات       

رضى اليت حتتوي علـى أمـراض       وغالباً ما تكون ملوثة بالدم أو غريه من سوائل أجسام امل          
ومتثل هـذه األدوات    . خطرية معدية، فيجب تصنفيها على أهنا نفايات ملوثة بأمراض معدية         

وجيب جتميع اإلبر واحملاقن املستخدمة     .  يف املائة من إمجايل النفايات الصحية      ١احلادة حوايل   
 خيارات معاجلـة    وتشمل. يف حاويات بالستيكية غري قابلة للخرق لتجنب اإلصابة جبروح        

هذه األدوات تعقيمها باستخدام البخار أو احلرارة أو مواد كيميائية أو دفنها يف حفر مـن                
األمسنت املسلح يف املرافق الصحية أو حرقها يف درجات حرارة عالية ومراقبة تلوث اهلـواء               

بالسـتيكية  وميكن فصل اإلبر عن احملاقن ال     . لضمان احلد األدىن من انبعاثات الغازات السامة      
باستخدام أداة لفصل اإلبر أو مشرط، مث توضع يف صناديق بالستيكية أو معدنية غري قابلـة                
للخرق ليتم التخلص منها يف حفرة خمصصة لألدوات احلادة أو يف مدفن آخر خيضع للمراقبة               

  . داخل املرفق الصحي نفسه
. نـسان واحليـوان   والنفايات اجلراحية هي نفايات حتتوي على مسببات أمراض لإل          -١٠

وتشمل هذه النفايات الدم واملخاط واألجزاء التشرحيية أو األنسجة الـيت تـستأصل أثنـاء               
العمليات اجلراحية أو تشريح اجلثث، فضالً عن األدوات األخرى مثل العينات اليت ُتزرع يف              

. املختربات واملواد املخزونة اليت تتطلب إجراءات خاصة للتعامل معهـا والـتخلص منـها             
والنفايات اجلراحية هي جزء من النفايات العالجية وتشمل األطراف املبتـورة وتتطلـب،             

 ١وتشكل النفايات اجلراحية والعالجية نسبة      . ألسباب أخالقية، التخلص منها بطرق خاصة     
يف املائة من إمجايل نفايات الرعاية الصحية، وُيتعامل معها دائماً، من باب التحوط، على أهنا               

ويف العديد من البلدان ُتحرق هذه النفايـات، وقـد يـتم            .  ملوثة بأمراض معدية   قد تكون 
أما نفايات املختربات امللوثة بـأمراض معديـة        .  بوسائل غري تكنولوجية   أيضاًالتخلص منها   

  . فينبغي تعقيمها يف مكاهنا للتقليل من خطورهتا
. ن إجراءات التعقيم أو التنظيف    وتشمل النفايات الكيميائية املواد الكيميائية الناجتة ع        -١١

وتتكون النفايات الصيدالنية من املنتجات الصيدالنية منتهية الصالحية، وغري املـستخدمة،           
والسائلة وامللوثة، واألدوية واللقاحات، فضالً عن ما ُيرمى من أدوات استخدمت يف التعامل             

وعة متنوعة من املستحضرات    وتشمل النفايات من هذه الفئة جمم     ). مثل القنينات (مع األدوية   
 والبيئة  البشريتتراوح من املواد الصيدالنية ومواد التنظيف اليت ال تشكل خطراً على الصحة             

إىل مواد التطهري احملتوية على عناصر معدنية ثقيلة وأدوية حمددة هبا جمموعة كبرية من املـواد                
. املائة من النفايـات الكيميائيـة      يف   ٣ومتثل النفايات الكيميائية والصيدالنية نسبة      . اخلطرة

. وينبغي التخلص من هذه النفايات يف مكان مالئم لذلك، حبسب املخـاطر الـيت تـسببها           
الكيميائية، كلما كان ذلك ممكناً، إىل اجلهة املصّنعة /واخليار األمثل هو إعادة املواد الصيدالنية

  .ئمةإلعادة استخدام املكونات النشطة أو التخلص منها بطريقة مال
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وميكن تعريف النفايات الطبية املشعة على أهنا نفايات مشعة ناجتة عـن عمليـات                -١٢
وهي تشمل مولدات النويدات املـشعة      . تشخيص وعالج وتطبيقات تتعلق بالبحوث الطبية     

واملصادر اإلشعاعية املغلقة، والنفايات التشرحيية والبيولوجية للمرضى الناجتة عن اسـتخدام           
مثل القفازات واملنشفات الورقية وأجـزاء      (عة، وخمتلف النفايات الصلبة اجلافة      النويدات املش 

وُتصنف غالبيـة   . اليت حتتوي على قدر ضئيل من اإلشعاع      ) املعدات املستخدمة يف هذا اجملال    
". متدنية املستوى اإلشعاعي  "النفايات املشعة الناجتة عن مؤسسات الرعاية الصحية على أهنا          

 املشعة املستخدمة يف املستشفيات يف عمليات التشخيص والعالج هي قـصرية            فغالبية النظائر 
العمر، واملعاجلة الوحيدة اليت تتطلبها هي فصلها وختزينها حىت ينضب نشاطها اإلشـعاعي مث      

  . أو يتم التخلص منها يف البيئة/ُتعاجل إلزالة املخاطر البيولوجية و
، ٩/١ اإلنسان إىل املقرر اخلاص مبوجب القرار        ووفقاً للوالية اليت منحها جملس حقوق       -١٣

  . يركز هذا التقرير حصراً على النفايات الطبية اخلطرة أو السمية

  املمارسات الراهنة  - باء  
 البـشري نظراً للمخاطر الكبرية اليت تشكلها النفايات الطبية اخلطرة على الـصحة              -١٤

ية غري اخلطرة مث التعامل معهـا ووضـع         والبيئة، ينبغي فصلها من املصدر عن النفايات الطب       
. عالمات عليها وتغليفها ومجعها وختزينها ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة بيئيـاً            

حتديات الصحة العامة ال تزال تواجه      ومع ذلك، يوضح أحد املنشورات الصادرة مؤخراً أن         
يات الرعاية الصحية والتخلص منها    كبرية يف الكثري من البلدان النامية فيما يتعلق بتصريف نفا         

وال تكمن املشكلة فقط يف ازدياد كميات نفايات مرافق الرعاية الـصحية       . )٣(بصورة سليمة 
بسبب توسع نظم وخدمات الرعاية الصحية، حيث يتفاقم الوضع بسبب عدم توفر املـوارد              

  . بصورة سليمةالتكنولوجية واملالية الكافية لضمان إدارة هذه النفايات والتخلص منها 
ويف الكثري من البلدان، ال تزال النفايات الطبية ُتوضع مع النفايات املرتلية وُيـتخلص                -١٥

وبالرغم من عدم وجود دراسة     . منها إما يف مكبات تابعة للبلديات أو ُترمى بطريقة غري قانونية          
لديات، فيبدو أن هذه هي     شاملة لتقدير كميات النفايات الطبية اليت ُترمي يف املكبات التابعة للب          

. )٤(الطريقة األساسية للتخلص من هذه النفايات يف البلدان ذات الدخل املتـدين أو املتوسـط              

__________ 

)٣( Harhay et al., “Health care waste management: a neglected and growing public health problem 

worldwide”, Tropical Medicine and International Health, vol. 14, No. 11 (November 2009).  
 يف املائة فقط من النفايات الطبية تفصل ويـتم          ٥٥-٥٠ يف اهلند أن     أوضحت دراسة قطرية جرت مؤخراً     )٤(

جمللـس املركـزي    تقييم ا ‘انظر  .  للتشريعات الوطنية، وترمى البقية مع نفايات البلديات       التعامل معها وفقاً  
 . ٤٢، الصفحة ٢٠١٠فرباير / شباط- املعهد اهلندي لإلدارة - ‘ملراقبة التلوث
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وهناك بعض أنواع نفايات الرعاية الصحية، مثل احملاقن واإلبر، اليت ُيعاد استخدامها أو تدويرها              
  . يف العديد من البلدان النامية دون أي نوع من التعقيم

استجابة للشواغل الفورية وامللحة بشأن انتشار األمراض الناجتـة عـن التعـرض             و  -١٦
لنفايات الرعاية الصحية، اختارت العديد من البلدان النامية حرق هذه النفايـات للـتخلص           

وتستخدم بعض املرافق أساليب احلرق يف أماكن مفتوحة، يف حني يستخدم الـبعض             . منها
ويبدو أن استخدام حمارق النفايـات      . لنفايات اليت ينتجها  اآلخر حمارق صغرية للتخلص من ا     

الطبية ينتشر بسرعة يف البلدان النامية، يف حني تعمل العديد من البلـدان الـصناعية علـى                 
ونظراً للمخاطر الـصحية  . التخلص تدرجيياً من هذا األسلوب ألسباب تتعلق بالصحة والبيئة    

 ميكن اعتبار احلرق الوسيلة املثلى للـتخلص مـن          النامجة عن الرماد وانبعاثات الغازات، ال     
النفايات الطبية اخلطرة، وينبغي أن يستخدم بصفة مؤقتة يف البلـدان الناميـة إذا مل تتـوفر                 

  . )٥(خيارات أخرى مثل التكنولوجيا غري القائمة على احلرق
قليل فقط من   وتوضح البيانات الرمسية املتعلقة بنقل النفايات اخلطرة عرب احلدود أن ال            -١٧

 طن مـن    ١٢ ٠٠٠ومت يف املتوسط نقل حوايل      . النفايات الطبية خيضع ملعايري النقل الدولية     
 يف املائة من إمجايل     ٢ (٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٤النفايات الطبية لغرض التخلص منها يف الفترة من         

شروعة أحياناً  وتنقل النفايات الطبية بطريقة غري م     . )٦( )النفايات اليت مت نقلها يف الفترة نفسها      
 طن من ١ ٤٠٠إىل بلدان أخرى، مثلما كشفت حادثة وقعت مؤخراً عن نقل نفايات بلغت 

اململكة املتحدة إىل الربازيل بغرض إعادة تدويرها، وكانت حتتوي علـى واقيـات ذكريـة            
  .)٧(مستخدمة وحماقن وضعت مع نفايات مرتلية

  ق اإلنسانتأثري النفايات الطبية على التمتع حبقو  - ثالثاً  
تعترف منظمة الصحة العاملية بأن تصريف النفايات الطبية والتخلص منها بـصورة              -١٨

مستدامة وآمنة هو من ضروريات احملافظة على الصحة العامة ومسؤولية تقع علـى عـاتق               
ومع ذلك، فإن تصريف النفايات الطبية والتخلص منها بصورة غري سليمة ال يزال             . )٨(اجلميع

__________ 

 . ٢٠٠٤، ورقة سياسات عامة، اإلدارة اآلمنة لنفايات الرعاية الصحيةمنظمة الصحة العاملية،  )٥(
طرة وغريها من االجتاهات العامة فيما يتعلق بتوليد النفايات اخل: أمانة اتفاقية بازل، نفايات بال حدود )٦(

  :ميكن االطالع عليه يف املوقع) ٢٠١٠جنيف (النفايات ونقلها عرب احلدود 
www.basel.int/pub/ww-frontiers31Jan2010.pdf. 

)٧( BBC News, “UK waste prompts Brazil complaint”, 24 July 2009. Available from 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8166403.stm. 
، املبادئ األساسية ملنظمة الصحة العاملية املتعلقة بتصريف نفايات الرعاية الطبية بصورة           منظمة الصحة العاملية   )٨(

 ).٢٠٠٧جنيف، (آمنة ومستدامة 
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 بالرغم من االسـتهانة     ن، مبا يف ذلك البلدان املتقدمة،     كبرياً يف الكثري من البلدا    يشكل خطراً   
هبذا األمر، على التمتع بالعديد من حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف احلياة واحلق يف التمتـع                 
بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية، واحلق يف ظروف عمل آمنة وصحية واحلق              

  . يشي مناسبيف مستوى مع
ومجيع األشخاص املعرضني لنفايات الرعاية الصحية يواجهون خطـر اإلصـابة أو              -١٩

  :التلوث، وهم
األطباء واملمرضون والفنيون الصحيون والعاملون     : العاملون يف احلقل الطيب     )أ(  

  يف صيانة املستشفيات؛
ج يف مرافق   مرضى العيادات اخلارجية واملرضى املقيمون الذين يتلقون العال         )ب(  

  الرعاية الصحية وزوارهم؛ 
العاملون يف خدمات الدعم املرتبطة مبرافق الرعاية الصحية مثـل املغاسـل              )ج(  

  ومجع النفايات وخدمات النقل؛
  العاملون يف مرافق التخلص من النفايات، مبن فيهم الزبالون؛  )د(  
يات أو املكبات غري    سكان املناطق القريبة من مكبات النفايات التابعة للبلد         )ه(  

القانونية اليت ُتلقى فيها نفايات طبية، وحتديداً األطفال الذين يعبثون باملواد اليت يعثرون عليها              
  . يف مكبات النفايات

  احلق يف الصحة/احلق يف احلياة  - ألف  
يشري املقرر اخلاص إىل أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به لكفالـة التمتـع                   -٢٠
فعال، يف إطار تصريف النفايات الطبية والتخلص منها، باحلق يف احلياة على حنو ما ورد يف                ال

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وباحلق يف التمتع بأعلى مستوى             ٦املادة  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية ١٢ممكن من الصحة، على حنو ما جاء يف املادة         

  .االجتماعية والثقافيةو
وقد يؤدي التعامل مع النفايات الطبية اخلطرة أو التخلص منها بطريقة غري سليمة إىل                -٢١

، تويف أربعة   ١٩٨٨ففي عام   . الوفاة أو اإلعاقة بصورة دائمة أو مؤقتة أو إىل التعرض إلصابات          
ـ      ٢٨أشخاص جراء التعرض إلشعاعات حادة وأُصيب        رية يف   آخرون حبروق إشـعاعية خط

ووقعت . )٩(غوايانيا، الربازيل، بسبب التخلص بصورة غري سليمة من معدات للعالج اإلشعاعي          

__________ 

 ).١٩٨٨فيينا، (الوكالة الدولية للطاقة الذرية، احلادث اإلشعاعي يف غويانا  )٩(
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. )١٠()١٩٨٣ و ١٩٦٢(واملكـسيك   ) ١٩٨٣(واملغـرب   ) ١٩٧٨(حوادث مماثلة يف اجلزائر     
وعالوة على ذلك، فإن التعرض الدائم لبعض املواد اخلطرة املوجودة يف النفايات الطبيـة أو               

 إحراقها قد يؤدي إىل اإلصابة بأمراض تتفاقم ببطء ولكنها قاتلة، وتشمل العديد             الناجتة عن 
  . من أشكال مرض السرطان

وقد يواجه مجيع األشخاص املعرضني لنفايات طبية خطرة احتمال التعرض لإلصابة             -٢٢
ويشمل ذلك األشخاص العاملني يف مرافق      . أو التلوث جراء تعرضهم بشكل غري مقصود      /و

املوظفني الصحيني واملرضى والعاملني يف اخلدمات املساندة واألشخاص املوجودين         صحية ك 
مثل العـاملني يف جتميـع   (داخل أو خارج مرافق الرعاية الطبية الذين يتعاملون مع النفايات           

أو األشخاص املعرضني للنفايات بسبب عدم تصريف النفايات أو         ) النفايات أو التخلص منها   
مثل األشخاص الذين يعيشون على مقربة من أماكن حرق أو          ( سليمة   التخلص منها بصورة  

  ). طمر النفايات أو رميها بطريقة غري قانونية

  النفايات امللوثة بأمراض معدية  -١  
النفايات امللوثة بأمراض معدية قد حتتوي على جمموعة كبرية من الكائنات اجملهريـة               -٢٣

م البشري عن طريق امتصاصها بواسـطة اجللـد أو          املسببة لألمراض اليت قد تنتقل إىل اجلس      
. استنشاقها أو امتصاصها بواسطة األغشية املخاطية أو، يف حاالت نادرة، عن طريق املعـدة             

وُتعد النفايات العالجية من أخطر أنواع النفايات امللوثة بأمراض معدية ألهنا قد تتـسبب يف               
، والتهاب الكبد   البشريوس نقص املناعة    نقل أمراض مهددة للحياة منها على سبيل املثال فري        
  .الفريوسي، ومحى التيفوئيد، واحلصبة وداء الكلب

واحلرق هو الطريقة الشائعة اليت تستخدمها البلدان النامية للتخلص مـن النفايـات              -٢٤
ومبا أن احملـارق    . امللوثة بأمراض معدية، مع ازدياد استخدام تكنولوجيات بديلة مثل التعقيم         

 درجة مئوية، فإن عملية احلرق قد تـؤدي إىل          ٨٠٠ تعمل بدرجات حرارة أقل من       الصغرية
ومـع أن   . أو رماد ثابت أو متطاير    /انبعاثات ديوكسينات وحرارة أو ملوثات مسية أخرى و       

النفايات العالجية، مبا يف ذلك النفايات اجلراحية، غالباً ما جيري حرقها، فهناك العديد مـن               
 منها بطريقة غري قانونية مع النفايات العادية غري اخلطـرة أو رميهـا              التقارير بشأن التخلص  

  . بصورة غري قانونية يف العديد من مناطق العامل

  األدوات احلادة واإلبر  -٢  
األدوات احلادة واإلبر امللوثة هي أخطر النفايات الطبية على العاملني يف احلقل الصحي               -٢٥

ومثة قلق  .  إىل تلّوثها  أيضاً اجلروح فحسب، بل تؤدي      فهي ال تتسبب يف   . وعلى اجملتمع ككل  

__________ 

 .٢٠٠٧، ٢٥٣، ورقة وقائع رقم النفايات من مرافق الرعاية الصحيةمنظمة الصحة العاملية،  )١٠(
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 ملوثـة   خاص بشأن احملاقن واإلبر ألهنا تشكل جزءاً هاماً من األدوات احلادة وغالباً ما تكون             
  .بدم املرضى

ونظراً لعدم توفر موارد مالية كافية، ُتضطر العديد من مرافق الرعاية الـصحية إىل                -٢٦
 ملوثة بدم وسوائل أجسام املرضى، مثـل احملـاقن واإلبـر            إعادة استخدام أدوات ومعدات   

ويف بعض األحيان، يتم فقط غسل هذه األدوات باملاء الفاتر بعد كـل عمليـة               . واملشارط
وأحياناً ُتباع األدوات الطبية املستخدمة إىل اجلهات العاملة يف جمال إعـادة تـدوير              . حقن

  . يات دون تعقيمها بشكل سليمالنفايات وُتعاد معاجلتها وبيعها إىل املستشف
ماليني الناس لإلصابة بـشىت     تعّرض   إعادة استخدام احملاقن واإلبر دون تعقيمها        إن  -٢٧

 من عمليات احلقن، يف مجيع أحناء العامل، مبحـاقن وإبـر             يف املائة  ٤٠وتتم  . أنواع العدوى 
واملمارسات . )١١(دان يف بعض البل    يف املائة  ٧٠وتصل هذه النسبة إىل     مستعملة وغري معقّمة،    

غري اآلمنة املتمثلة يف سوء جتميع احملاقن واملعدات امللوثة ورميها يف مواقع غري مراقبة يـسهل                
وصول العامة إليها، تعرض العاملني يف احلقل الصحي واجملتمع إىل خطر اإلصـابة جبـروح               

قد يتعرضـون   ويتعرض األطفال إىل هذه املخاطر بصفة خاصة ألمنهم         . بسبب اإلبر امللوثة  
  .لإلصابة أثناء العبث باحملاقن واإلبر املستخدمة

وُيعد احلقن بطريقة غري آمنة من أخطر الوسائل لنقل مسببات األمراض املوجودة يف               -٢٨
وتتسبب . البشريوفريوس نقص املناعة    ‘جيم‘و  ‘باء‘الدم، مبا يف ذلك فريوس التهاب الكبد        

تؤدي، بعد مرور سنوات على تلقي احلقن، إىل        هذه الفريوسات يف حدوث عدوى مزمنة قد        
وتشري دراسات أُجريت يف جمال األوبئة إىل أن اإلصابة         . اإلصابة مبرض أو إعاقة أو إىل الوفاة      

 أو ‘جـيم ‘أو ‘بـاء ‘بإبرة ملوثة تعرض الشخص إىل احتمال اإلصابة بفريوس التهاب الكبد           
يف املائـة علـى      ٠,٣يف املائـة و    ١,٨و يف املائة    ٣٠ بنسبة   البشريبفريوس نقص املناعة    

 منظمة الصحة العاملية بأن استخدام      ، أفادت تقديرات صادرة عن    ٢٠٠٠ام  ويف ع . )١٢(التوايل
 يف املائة مـن     ٣٢ (‘باء‘ مليون إصابة بفريوس التهاب الكبد       ٢١احملاقن امللوثة قد تسبب يف      

ة من   يف املائ  ٤٠ (‘جيم‘بد   مليون إصابة بفريوس التهاب الك     ٢، و )إمجايل اإلصابات اجلديدة  
 يف املائة من ٥ (البشري إصابة بفريوس نقص املناعة ٢٦٠ ٠٠٠ و،)إمجايل اإلصابات اجلديدة
  . )١٣()إمجايل اإلصابات اجلديدة

__________ 

بّين تقيـيم   . ٢٠٠٦أكتوبر  /، تشرين األول  ٢٣١، صحيفة وقائع رقم     سالمة احلقن منظمة الصحة العاملية،     )١١(
غري آمنة، وأن ثلـث     )  يف املائة  ٦٢,٩( احلقن يف اهلند أن حوايل ثلثي احلقن اليت تعطى للمرضى            ممارسات

تقيـيم  "انظـر   . حتمل خطر نشر أحد األمراض املنقولة عن طريق الدم        )  يف املائة  ٣١,٦(هذه احلقن تقريبا    
 .٢٣-٢٢الصفحتان ، ٢٠٠٤ ، الشبكة اهلندية للوبائيات اإلكلينيكية"سالمة ممارسات احلقن يف اهلند

، تـشرين   ٢٨١، ورقـة وقـائع رقـم        تصريف نفايات مرافق الرعاية الـصحية     منظمة الصحة العاملية،     )١٢(
 .٢٠٠٤أكتوبر /األول

 ).٨انظر احلاشية  (املبادئ األساسيةمنظمة الصحة العاملية،  )١٣(



A/HRC/18/31 

GE.11-14420 12 

  النفايات الكيميائية والصيدالنية  -٣  
 تستخدم مرافق الرعاية الصحية كثرياً من املواد الكيميائية والصيدالنية الـيت ُتعـد              -٢٩

وحتـدث  . وهناك بعض املواد الكيميائية اليت قد تتسبب يف إصابات منها احلـروق           . خطرة
اإلصابات عند تعرض اجللد أو العيون أو األغشية املخاطية يف الرئتني ملواد كيميائية حارقة أو               

د واملـوا ).  أو غريه من املواد الكيميائية املتطـايرة       الفورمالديهايدمثل غاز   ( أو تفاعلية    أكّالة
الكيميائية أو الصيدالنية األخرى قد تكون هلا تأثريات سامة إذا تعرض الشخص لكميـات              

وقد حيدث التسمم جراء امتصاص هذه املواد عن        . كبرية منها أو تعرض هلا بصورة مستمرة      
  .طريق اجللد أو األغشية املخاطية أو استنشاقها أو وصوهلا إىل املعدة

ة ذات أمهية خاصة من املواد الكيميائية اخلطرة ألهنـا          وتشكل املواد املطهرة جمموع     -٣٠
وبقايا املواد الكيميائية اليت ُتسكب     . تستخدم بكميات كبرية وغالباً ما تكون مسببة للتآكل       

يف نظام الصرف الصحي قد تكون هلا تأثريات مسية تضر بعمل حمطات املعاجلة البيولوجيـة               
وقد . جاري املائية اليت تستقبل مياه الصرف الصحي      للمياه اآلسنة أو بالنظم اإليكولوجية للم     

يكون للمخلفات الصيدالنية التأثريات ذاهتا ألهنا حتتوي على مضادات حيوية وعقاقري أخرى            
  . ومعادن ثقيلة مثل الزئبق والفينول وغريمها من مواد التطهري والتعقيم

ين يتعاملون مع النفايات    واملخاطر الصحية اليت تواجه العاملني يف احلقل الصحي الذ          -٣١
السامة تنشأ عن درجة مسّية هذه املواد ومدى التعرض هلا أثناء التعامل مع النفايات أو عنـد                 

والطـرق  .  أثناء التحضري ملعاجلتـها    أيضاًوقد حيدث التعرض للمواد السامة      . التخلص منها 
ها عن طريق اجللد أو     الرئيسية للتعرض هي استنشاق الغبار أو اهلباء الصادر عنها أو امتصاص          

هضم أطعمة تلوثت عرضاً بعقاقري أو مواد كيميائية أو نفايات، أو بإفرازات أجسام مرضى              
  .يخاضعني لعالج إشعاع

وُيتخلّص من النفايات الكيميائية والصيدالنية يف غالبية البلدان النامية إما مع بقيـة               -٣٢
باً ما ُينظر إىل احلرق على أنه اخليار اآلمـن          وغال. نفايات البلديات أو حبرقها يف أفران أمسنتية      

ومع ذلك، فإن غالبيـة احملـارق الـصغرية         . للتخلص من املواد الكيميائية يف البلدان النامية      
للنفايات الطبية غري مزودة باألجهزة املتطورة املطلوبة ملراقبة تلوث اهلواء إلبقـاء انبعاثـات              

ويـتم  ).  أدناه ٦٩انظر الفقرة    (استكهوملتفاقية  الديوكسني عند املستويات املوصى هبا يف ا      
. التخلص من كميات كبرية من املواد الكيميائية والصيدالنية مع املياه اآلسنة للمستـشفيات            

ويف البلدان اليت ال متتلك مرافق ملعاجلة هذه املياه، يتم إلقاء مياه مرافق الرعاية الصحية مباشرة  
ائية، األمر الذي قد يؤدي إىل تلوث مصادر املياه الـسطحية           يف األهنار وغريها من اجملاري امل     

  ). أدناه٥٥انظر الفقرة (واجلوفية اليت تستخدم للشرب واألغراض املرتلية 
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  نفايات الزئبق  -٤  
الزئبق مادة خطرة شائعة االستخدام يف عدد من األجهـزة املختربيـة والطبيـة يف                 -٣٣

ط الدم، كما يستخدم يف أدوات أخـرى مثـل          املستشفيات مثل أجهزة قياس احلرارة وضغ     
والزئبق مادة مسية ذات تأثريات عديدة على اجلهاز العـصيب          . املصابيح الفلورية والبطاريات  

املركزي للبالغني، ويزيد من خماطر اإلصابة بأمراض القلب والدورة الدموية ويسبب أمراض            
  . حىت إىل املوتالكلى واإلجهاض ويؤدي إىل فشل اجلهاز التنفسي وقد يؤدي 

ويف جمال الرعاية الصحية، قد ُيطلق الزئبق عند انسكابه من أجهزة قيـاس حـرارة                 -٣٤
وال توجد يف الكثري من البلدان النامية إجراءات        . تعرضت للكسر أو عند تسربه من األجهزة      

 وال ُتتبع أساليب سليمة لتنظيـف الزئبـق       . تتعلق بالتخلص من الزئبق املتسرب من األجهزة      
. املتسرب، كما أن النفايات احملتوية على زئبق ال يتم فرزها والتخلص منها بطريقة سـليمة              

وقد يؤدي استنشاق أخبرة الزئبق إىل إتالف الرئة والكلى واجلهاز العصيب املركـزي لـدى               
  .األطباء واملمرضني وغريهم من العاملني يف احلقل الطيب أو املرضى املعرضني هلذه األخبرة

ايات الزئبق ُتحرق يف الكثري من البلدان النامية مع النفايات امللوثة بأمراض معديـة            ونف  -٣٥
وإذا مل ُيتخلص من الزئبق بصورة سليمة فإنه قد ينتقل إىل           . أو ُتعامل على أهنا نفايات بلديات     

مسافات بعيدة ويترسب على األرض واملياه حيث يتفاعل مع املواد العضوية ويؤدي إىل تكون              
وميكن ملستويات طفيفة للغاية من هذا النـوع        .  الزئبق، وهو زئبق عضوي شديد السمية      ميثيل

من الزئبق التأثري يف األعصاب والدماغ، كما يتراكم يف الطبيعة ويصبح جزءاً مـن السلـسلة                
واملصدر الرئيسي لتعرض البشر هلذا النوع من الزئبق هو تناول األمساك           . الغذائية لألحياء املائية  

ويتسبب ميثيل الزئبق، حىت مبستويات طفيفة للغاية، يف إحلاق ضـرر           . طعمة البحرية امللوثة  واأل
  . بالغ وغري قابل للعالج بالنسبة للدماغ واجلهاز العصيب لدى األجنة والرضع واألطفال

ويف الوقت الراهن حتظر الكثري من البلدان املتقدمة األجهزة الطبية احملتوية على الزئبق               -٣٦
وقـد  .  والبيئـة  البـشري فرض عليها قيوداً صارمة، نظراً لتأثرياهتا السيئة على الصحة          أو ت 

أصدرت منظمة الصحة العاملية توجيهات تقنية للتشجيع على استخدام بدائل عـن أجهـزة              
، وجتري مفاوضات حاليـاً،     )١٤(قياس احلرارة وغريها من األجهزة الطبية احملتوية على الزئبق        

ألمم املتحدة للبيئة، لوضع صك عاملي ملزم بشأن االستغناء تدرجيياً عن           حتت رعاية برنامج ا   
  ). أدناه٥٩انظر الفقرة () استخدام الزئبق

وال تزال الكثري من البلدان النامية تستخدم على نطاق واسع أجهزة قياس ضغط الدم   -٣٧
لبلـدان املتقدمـة    ويف بعض احلاالت، تتربع مرافق الرعاية الطبيـة يف ا         . احملتوية على الزئبق  

ومن املتوقع أن يزيـد     . بأجهزهتا القدمية احملتوية على الزئبق للمرافق الصحية يف البلدان النامية         
__________ 

ـ : بـالزئبق ،   استبدال أجهزة قياس احلرارة وضغط الدم اليت تعمل          منظمة الصحة العاملية   ) ١٤(  دليل الـتقين،  ال
 .٢٠١١مايو /أيار
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    مستقبالً إمجايل كميات الزئبق اليت تطلقها املرافق الصحية يف البيئة يف البلـدان الناميـة، إذا                
خالية من الزئبق والتخلص بصورة مل تتوفر نظم إلدارة الرعاية الصحية تكفل استخدام أجهزة 

  . سليمة من األجهزة القدمية احملتوية على هذه املادة

  النفايات املشعة  -٥  
عند االقتـراب منـها أو      (املواد املشعة تسبب أضراراً عن طريق اإلشعاع اخلارجي           -٣٨

ويتوقف مدى الضرر على كمية املـواد املـشعة         . وعند امتصاص اجلسم هلا   ) التعامل معها 
فالتعرض لإلشعاع من مصادر عالية     . ملوجودة أو اليت امتصها اجلسم وعلى نوعية هذه املواد        ا

النشاط اإلشعاعي كتلك املستخدمة يف العالج باألشعة قد تسبب إصابات بالغة تتراوح من             
والنفايات اإلشعاعية الناجتة عن الطب النووي قد ال ُتحدث مثـل           . حروق طفيفة إىل الوفاة   

، بيد أن التعرض ألي مستوى من اإلشعاع ينطوي على بعض املخاطر لإلصابة             هذه األضرار 
  .بأورام سرطانية

ومثة إجراءات راسخة فيما يتعلق بالتقليل من املخاطر الناشئة عن التعامل مع املـواد                -٣٩
وقد وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة توصيات وتوجيهات تتعلق بالتعامـل     . املشعة

 املواد املشعة اليت تنتجها مؤسسات الرعاية الطبية وبتخـزين النفايـات املـشعة              اآلمن مع 
ويف حـني تلتـزم غالبيـة       ).  أدنـاه  ٧٧-٧٥انظر الفقرات   (والتخلص منها بصورة آمنة     

املستشفيات ومرافق الرعاية الصحية يف البلدان املتقدمة بإجراءات السالمة هذه، فإن افتقـار             
لومات املالئمة عن خماطر املواد والنفايات املشعة واإلجراءات الالزمة بعض البلدان النامية للمع

  . لتقليل هذه املخاطر إىل احلد األدىن قد يؤدي إىل عدم سالمة إدارهتا والتخلص منها

  غازات الديوكسني والفيوران  -٦  
 وهـو   مادة الكلوريد املتعـدد الفينيـل،     حتتوي النفايات الطبية على نسبة كبرية من          -٤٠

. بالستيك معاجل بالكلورين يستخدم يف حاويات الدم والقساطر واألنابيب وعدة أدوات أخرى           
ثنائي برتوباراديوكسني املتعـدد الكلـور وثنـائي         عند حرقه    الكلوريد املتعدد الفينيل  ويطلق  

 أنواع تتـشكل دون  ٢١٠، وهي جمموعة ملوثات عضوية ثابتة تضم برتوفيوران املتعدد الكلور 
ق يف اهلواء بسبب عدد من عمليات التصنيع واحلرق، مبا فيها حرق النفايات الطبية،              قصد وُتطل 

  ). أدناه٧٠انظر الفقرة (وتنتج عن عدم اكتمال احلرق أو حدوث تفاعالت كيميائية 
ومـن  . وتعرف الديوكسينات على أهنا من مسببات األورام السرطانية لإلنـسان           -٤١

، واألورام اخلبيثـة    اللوكيميا اللمفاوية املزمنـة   سينات  األمراض النامجة عن التعرض للديوك    
وهناك . ومرض هودجكن   واألورام اللمفية غري املرتبطة مبرض هودجكن،      لألنسجة الرخوة، 

املزيد من األدلة على احتمال صلة الديوكسينات بـسرطانات الكبـد والـرئتني واملعـدة               
 قصرية إىل إحداث خلل يف جهاز       وقد يؤدي التعرض جلرعات عالية منها ملدة      . والربوستات

املناعة واجلهاز العصيب والغدد الصماء والوظائف اإلجنابية، كما أن األجنة وحديثي الـوالدة             
  .أكثر قابلية للتأثر هبا
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ويف أواخر مثانينات القرن العشرين، بدأت البلدان املتقدمة اعتماد ضوابط صـارمة              -٤٢
 الغالف اجلـوي بفعـل عمليـات االحتـراق          لتقليل كميات الديوكسينات اليت ُتطلق يف     

وأدى تنفيذ املعايري األكثر صرامة يف هذا اجملال إىل التقليل بشكل كـبري مـن               . )١٥(واحلرق
). مبا فيها حليب األمهـات (إطالق هذه املواد يف البيئة وتركيزها يف عدد من أنواع األطعمة       

نبعاثات الديوكسينات والفيورانات   ويف بلدان االحتاد األورويب، على سبيل املثال، اخنفضت ا        
  .٢٠٠٧ و١٩٩٠ يف املائة بني عامي ٨٠بنسبة 
 على أن مستويات انبعاثـات  اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة    وتنص    -٤٣

 ٦٩ الفقـرة   أيـضاً انظر  ( ٣م/ نانوغرام ٠,١الديوكسينات والفيورانات ال ينبغي أن تتجاوز       
النبعاثات احملددة يف االتفاقيـة خفـض انبعاثـات الديوكـسينات     وتقتضي معايري ا  ). أدناه

والفيورانات يف الغالف اجلوي عن طريق استخدام العديد من أجهزة مراقبة تلوث اهلـواء،              
وغالبية احملارق الـصغرية للنفايـات الطبيـة        .  عن برامج الرصد والتفتيش والسماح     فضالً

ة غري جمهزة بأنظمة ملراقبة تلوث اهلـواء أو أيـة           املستخدمة يف املستشفيات يف البلدان النامي     
أجهزة ضرورية للوفاء باملعايري احلديثة املتعلقة باالنبعاثات، ملا يترتب على ذلك من ارتفـاع              

  . تكلفة اإلنشاء والتشغيل
وبّين تقييم للمحارق الصغرية املستخدمة للتخلص من النفايات الطبية يف البلدان النامية              -٤٤

. أوجه القصور املتعلقة بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وإدارة هـذه الوحـدات           الكثري من   
وغالباً ما يتسبب هذا القصور يف األداء السيئ هلذه احملارق مثل اخنفاض درجات احلرارة وعدم               
اكتمال تدمري النفايات وعدم التخلص بصورة سليمة من الرماد وإطالق الديوكسينات اليت قد             

. )١٦(رة عن مستوى االنبعاثات املنصوص عليها يف اتفاقيـة اسـتكهومل           ألف م  ٤٠ ٠٠٠تزيد  
 كميات كبرية من امللوثات اخلطـرة       أيضاًواحملارق الصغرية املستخدمة يف البلدان النامية تطلق        

وحتتوي هذه  . عن طريق انبعاثات الغازات والرماد املتطاير والثابت وبواسطة املياه اآلسنة أحياناً          
، وغازات محضية وأول    )مثل الزرنيخ والكاديوم والزئبق والرصاص    (ادن ثقيلة   امللوثات على مع  
  .هيدروكربونات عطرية متعددة احللقاتأكسيد الكربون و

  احلق يف ظروف عمل مأمونة وصحية  - باء  
إن توفري املعلومات عن خماطر التعامل مع النفايات الطبية اخلطرة، وإتاحـة فـرص                -٤٥

سالمة من أجل تقليل املخاطر، والتزويد مبعدات وقائية شخـصية،          التدريب على إجراءات ال   

__________ 

 بالنسبة للمحارق من كل األنواع، يف االحتـاد األورويب،          ٣م/نانوغرام ٠,١حدود انبعاثات الديوكسينات تتراوح من     ) ١٥(
 . يف الواليات املتحدة، ويتوقف ذلك على حجم احملرقة وتاريخ إنشائها٣م/ نانوغرام٢,٣ و٠,٠١٣إىل 

جنيف، منظمة الصحة العاملية،  (لصغرية لنفايات مرافق الرعاية الصحيةتقييم احملرقات استيوارت باترمان،  )١٦(
: ميكن االطالع علية يف املوقع). ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢١

www.who.int/immunization_safety/publications/waste_management/en/assessment_SSIs.pdf. 
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هي شروط ال غىن عنها إلعمال احلق يف ظروف عمل مأمونة وصحية على حنو مـا ورد يف                  
  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ب(٧املادة 
تلف أحناء العامل خلطط مالئمة يف جمال   وافتقار الكثري من مرافق الرعاية الصحية يف خم         -٤٦

تصريف النفايات لضمان فرز النفايات الطبية اخلطرة وجتميعها ونقلها ومعاجلتـها بـصورة             
. مأمونة، ال يزال يعرض الكثريين يف خمتلف امليادين املهنية خلطـر اإلصـابات واألمـراض              

ستشفيات، والعمـال املعنـيني     والفئات املهنية الرئيسية املعرضة للخطر تشمل العاملني يف امل        
  .بالتعامل مع النفايات ونقلها، والعاملني يف مرافق التخلص من النفايات، والزبالني

  العاملون يف املستشفيات  -١  
العاملون يف املستشفيات هم األطباء، واملمرضون، والعاملون يف اخلدمات املـساندة             -٤٧

  . ني والسائقنيملرافق الرعاية الصحية كعمال النظافة والزبال
ويف كثري من البلدان النامية، ال يتلقى املمرضون، و األطباء إىل حد مـا، معلومـات                  -٤٨

كافية عن خماطر التعامل غري املأمون مع النفايات الطبية اخلطرة، كما ال يتلقون أي تدريب عن                
ى العاملون يف احلقـل   وغالباً ما يتلق  . كيفية القضاء على هذه املخاطر أو تقليلها إىل احلد األدىن         

الطيب تعليمات حمدودة عن استخدام التجهيزات الوقائية الشخصية وهم غري مطلعـني علـى              
عنـدما تتعـرض   (إجراءات السالمة يف حاالت الطوارئ عند التعامل مع تسرب املواد اخلطرة        

  ية،ويف بعض مرافق الرعاية الـصح     . وعند وقوع حوادث  ) األدوات احملتوية على الزئبق للكسر    
  .ال يتم تطعيم العاملني ضد األمراض الشائعة أو املعدية مثل التيتانوس والتهاب الكبد

وعمال النظافة وجتميع النفايات يف املستشفيات أكثر تعرضاً من املوظفني الطبـيني              -٤٩
ويتوىل متعهدون خارجيون توظيـف أعـداد       . الذين يؤدي عملهم إىل وجود هذه النفايات      

        ء العمال بدالً من تعيينهم بشكل مباشر عن طريـق املستـشفيات، وقـد             متزايدة من هؤال  
ال يتلقون أية معلومات عن املخاطر الوظيفية اليت يتعرضون هلا وعن اإلجراءات الـصحيحة              

 وغالباً ما تكون ثقافتهم متدنيـة      . للتعامل مع أكياس وحاويات النفايات وشحنها وتفريغها      
وقد توفر هلـم قفـازات      . )١٧(و معدات مالئمة للوقاية الشخصية    وال يتلقون أية تطعيمات أ    

. التيكس تستخدم مرة واحدة، لكنها عادة ما تكون رقيقة وال توفر سوى القليل من احلماية              
__________ 

 يف املائـة    ٧ من عمال مجع النفايات الطبية العاملني لدى مقاول حملي بّينت أن             ٣٠٠أجريت دراسة مشلت     )١٧(
 يف املائة منهم حصلوا على التطعيم من التـهاب          ٢١ على التعامل مع هذه النفايات، وأن        فقط تلقوا تدريباً  

 يف املائـة فقـط      ٥٧,٧، فإن   )زي الشركة على ما يبدو    (وبالرغم من أن اجلميع يرتدون بزة عمل        . بدالك
 يف املائة فقط منهم يضعون كمامات عند        ١٧ يف املائة يضعون أحذية واقية، و      ٥٥منهم يضعون قفازات، و   
 مرتفـع يف  ‘جـيم ‘ و ‘باء‘وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار التهاب الكبد . التعامل مع النفايات الطبية  

فـريوس  "انظر فرانكا وآخرون    . أوساط عمال مجع النفايات الطبية مقارنة بعمال مجع النفايات غري الطبية          
 Journal of Hospital"  يف أوساط جامعي النفايات الطبية يف طرابلس، ليبيـا ‘جيم‘ و ‘باء‘التهاب الكبد 

Infection, vol. 72, No. 3, July 2009. 
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ومن املألوف يف كثري من املرافق الصحية أن ُتنقل النفايات يدوياً داخل أكياس نفايات، األمر               
ة أو ملوثة باألمراض، كما يتعرض العاملون لإلصـابة  الذي قد يؤدي إىل تسرب سوائل سام  

  . جبروح بسبب اإلبر الناتئة من أكياس النفايات أو غريها من األدوات احلادة

  العاملون يف التخلص من النفايات وتدويرها  -٢  
مثلما هو احلال بالنسبة لعمال النظافة وجتميع النفايات يف املستشفيات، فإن مشغلي              -٥٠

ة للنفايات الطبية، والزبالني والعاملني يف مكبات النفايات البلدية، حيث ُترمى           صغرياحملارق ال 
كميات كبرية من النفايات الطبية ويتم التخلص منها مع النفايات املرتلية، قـد ال يتلقـون                
التدريب السليم على املخاطر املتصلة بالتعامل مع نفايات طبية خطرة، وال حيـصلون علـى               

وال يتلقـون عـادة أي      . يف ذلك القفازات الواقية من إصابات إبر احلقن       مالبس واقية، مبا    
  .تطعيمات ضد األمراض املعدية الشائعة

وهناك عدة طرق تؤدي إىل وصول النفايات الطبية غري املعاجلة إىل صناعة تـدوير                -٥١
ففي العديد من البلدان النامية، حيث ال توجد برامج إلعـادة تـدوير نفايـات               . النفايات

املستشفيات، غالباً ما تدعم مرافق الرعاية الطبية مواردها ببيع نفاياهتا للجهات العاملـة يف              
وهذه املمارسة متكن من إعادة استخدام وتدوير كميات كبرية من النفايات           . تدوير النفايات 

. غري اخلطرة مثل الزجاجات واحلاويات الفارغة أو األملونيوم املستخدم يف أغطية الزجاجات           
ما املواد األخرى مثل احملاقن وأكياس الدم أو نفايات املختربات فهي خطرة للغاية وتعـرض               أ

ويف الغالب، ال يكون عمال إعادة تدوير النفايات قد حصلوا على           . من يتعامل معها للخطر   
تعليم رمسي وال تكون لديهم معرفة أو القليل من املعرفة مبخاطر التعامل مع املـواد اخلطـرة           

وهؤالء . بري االحترازية اليت ينبغي اتباعها للحد من التأثريات الصحية السلبية هلذه املواد           وبالتدا
األشخاص ال يستخدمون عادة أدوات واقية حلماية أنفسهم من التعرض للمواد اخلطرة الـيت       

  . حتتوي عليها النفايات الطبية

  الزبالون   -٣  
فيعرضون أنفسهم ملخاطر كـبرية عنـد        مع النفايات الطبية     أيضاًيتعامل الزبالون     -٥٢

ويف بعض البلدان شوهد زبالون يف املستشفيات ويف مكبات نفايات البلـديات    . جتميعهم هلا 
، اشُتبه يف تعرض عدد كبري من       ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول  . أو املكبات غري القانونية   

 نتيجة إلصابتهم   ‘جيم‘الزبالني، وبصفة خاصة من األطفال، للعدوى بفريوس التهاب الكبد          
جبروح بسبب أبر احلقن أثناء قيامهم بتجميع حماقن مستعملة ونفايات طبية أخرى بغـرض              

وحىت يف البلدان اليت هبا القليل من صناعات إعادة تدوير النفايات، يؤدي            . )١٨(إعادة تدويرها 

__________ 

)١٨( “Hospital waste spreading hepatitis”, The News International (Karachi), 24 December 2007. 

Available from www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=87554&Cat=4&dt=12/24/2007. 
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ملعديـة مثـل    رمي النفايات الطبية مع نفايات عادية إىل تعرض الزبالني لعدد من األمراض ا            
 كما يتعرضون ملخاطر بدنية بسبب التعامل مـع اإلبـر امللوثـة             التهاب الكبد والتيتانوس،  

  . والزجاج املكسور

  احلق يف مستوى معيشي الئق  - جيم  
إن تصريف النفايات الطبية اخلطرة والتخلص منها بطريقة غري سليمة قد يؤثر سلباً               -٥٣

 من العهد الـدويل اخلـاص       ١-١١وحتدد املادة   . يف التمتع باحلق يف مستوى معيشي الئق      
 من احلقوق املستمدة من هذا احلق والالزمة        باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عدداً    

ومع أن احلق يف    . إلعماله، مبا يف ذلك احلصول على الطعام وامللبس واملسكن بصورة مالئمة          
ة يف هذه القائمة، إال أنه يدخل بوضـوح    احلصول على مياه الشرب املأمونة غري وارد صراح       

يف فئة الضمانات اجلوهرية اليت تكفل توفري مستوى معيشي مالئم، ال سـيما وأنـه مـن                 
  . )١٩(ضروريات البقاء

وتقع غالبية املستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والـصيدليات يف مراكـز املـدن               -٥٤
 توفر خطط سليمة لتصريف النفايـات،       ونظراً لعدم . والقرى على مقربة من املناطق السكنية     

عادة ما تقوم العديد من مؤسسات الرعاية الصحية يف البلدان النامية بالتخلص من النفايـات   
 وُتجمع النفايات الطبية اخلطرة مع النفايات غري اخلطرة، وغالبـاً          . يف مواقع هذه املؤسسات   

رق الـشائعة للـتخلص مـن       ومن الط . ما ُيتخلص منها يف الساحات اخللفية للمستشفيات      
  . النفايات يف مرافق الرعاية الصحية احلرق يف أماكن مفتوحة أو حمارق أو رميها دون ضوابط

وقد يؤدي إحراق النفايات الطبية يف درجات حرارة منخفضة إىل إطالق كميـات               -٥٥
 غازية  كبرية من الديوكسني والفيورانات وغريها من ملوثات اهلواء السامة يف شكل انبعاثات           

وغالباً ما حيتوي الرماد املتطاير على نسبة عالية مـن املعـادن            . أو رماد ثابت أو متطاير    /و
 عن كميات صغرية من الديوكسينات والفيورانات، يف حني ميكن أن حيتـوي             الثقيلة، فضالً 

الرماد الثابت على إبر وزجاج مكسور وأدوات حادة أخرى، إضافة إىل مواد سـامة مثـل                
وغالباً ما ُيتخلص من الرماد الناتج عن احلـرق         . لثقيلة والديوكسينات والفيورانات  املعادن ا 

وميكن أن يؤدي رمـي الرمـاد       . برميه يف مدافن للقمامة ومكبات قريبة من املرافق الصحية        
ومت مجع وحتليل   . الثابت يف مدافن قمامة إىل تلوث األطعمة واملياه اجلوفية املستخدمة للشرب          

 دجاج مرىب يف أماكن مفتوحة قريبة من حمرقة صغرية للنفايات الطبية، وقد             عينات من بيض  

__________ 

 .١٥/٩انظر قرار جملس حقوق اإلنسان  )١٩(
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تبّين أن مستويات الديوكسينات يف هذه العينات تزيد مخس مرات ونصف عن احلد األقصى              
  . )٢٠(الذي وضعه االحتاد األورويب للديوكسينات يف بيض الدجاج

ملرافق الصحية املعنية، فهي عادة وعندما ال جيري التخلص من النفايات الطبية داخل ا        -٥٦
. ما ُترمى مع النفايات العادية يف مدافن قمامة تابعة للبلديات أو ُترمى بطريقة غري قانونيـة               

وبالتايل، ُتطلق املعادن الثقيلة أو املواد السمية األخرى يف التربة فتلوث املياه اجلوفيـة الـيت                
  . و األغراض املرتليةيستخدمها السكان احملليون يف الشرب والزراعة أ

ويف البلدان اليت ليس لديها مرافق ملعاجلة مياه الصرف الصحي، يتم التخلص مـن                -٥٧
وحتتـوي  . املياه اآلسنة ملرافق الرعاية الصحية يف األهنار مباشرة أو يف اجملاري املائية األخرى            
 مـسببات   النفايات السائلة الصادرة عن مرافق الرعاية الصحية على كميات كـبرية مـن            

األمراض واملواد الكيميائية والصيدالنية اليت قد تلوث مصادر امليـاه الـسطحية واجلوفيـة              
واملواد الصيدالنية مصممة إلحداث تأثريات بيولوجية،      . املستخدمة للشرب واألغراض املرتلية   

  .لبشرولذا قد تكون هلا تأثريات سلبية كبرية على األمساك واألطعمة البحرية اليت يستهلكها ا

  اإلطار التنظيمي الراهن  - رابعاً  
 والبيئية، مل يـضع اجملتمـع       البشريبالرغم من خماطر النفايات الطبية على الصحة          -٥٨

 لتنظيم التعامل السليم مع النفايات اخلطرة للمستـشفيات ومرافـق            شامالً الدويل بعد إطاراً  
  . الرعاية الصحية ونقلها والتخلص منها بطريقة سليمة

هناك عدد من املعاهدات البيئية الدولية اليت ال تركز على النفايات الطبية حتديداً، بيد              و  -٥٩
أهنا تنظم تصريف هذا النوع من النفايات والتخلص منه، مثل اتفاقية بازل بشأن الـتحكم يف                

 كهومل املتعلقة بامللوثات العضوية   استنقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية         
، وافق جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة على ضـرورة           ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط . الثابتة

واهلدف من هذا الصك الذي خيضع للتفاوض حاليـاً،  . )٢١(وضع صك دويل ملزم بشأن الزئبق  
  .هو تقليل املخاطر اليت تتعرض هلا صحة اإلنسان والبيئة بسبب تأثريات الزئبق

 املنظمات الدولية، مبا فيها منظمة الصحة العامليـة والوكالـة           ووضعت العديد من    -٦٠
 من التوجيهات التقنية والوثائق املتعلقة بالسياسات العامة لضمان         الدولية للطاقة الذرية، عدداً   

__________ 

)٢٠( International POPs Elimination Network, Contamination of chicken eggs near the Queen Mary’s 

Hospital, Lucknow medical waste incinerator in Uttar Pradesh (India) by dioxins, PCBs and 

hexachlorobenzene, 2005. 
، املرفق األول، املقـرر     )A/64/25 (٢٥احملاضر الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، ملحق رقم           )٢١(

 .، اجلزء الثالث٢٥/٥
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أن النفايات اخلطرة اليت تدخل يف نطاق والياهتا تتم إدارهتا والتخلص منها بـصورة آمنـة                
  .وسليمة بيئياً

افة إىل هذه اجملموعة من املعايري اآلخذة يف التطور، يود املقرر اخلاص التأكيد             وباإلض  -٦١
يؤثر سلباً علـى  أن تصريف النفايات الطبية والتخلص منها بطريقة غري سليمة قد جمدداً على  

عرضني  امل التخلص من هذه النفايات أو    ألشخاص العاملني يف    حبقوق اإلنسان بالنسبة ل   تمتع  ال
النفايات الطبية علـى    قوق اليت مت تناوهلا بقدر من التفصيل يف اجلزء املعين بأثر            وهذه احل . هلا

التمتع حبقوق اإلنسان قد وردت يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، ويف غريها كذلك من               
  .ناملتعلقة حبقوق اإلنساواإلقليمية الدولية املعاهدات 

  اتفاقية بازل  - ألف  
  هي حكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود        اتفاقية بازل بشأن الت     -٦٢

ة من اآلثـار الـضارة      ي والبيئ البشريصحة  الحلماية  ول الذي كان يرمي      القانوين األ  الصك
 اعتمدتو.  وعمليات نقلها والتخلص منها عرب احلدود   وتصريفهاالنامجة عن النفايات اخلطرة     

، ١٩٩٢مـايو   / أيـار  ٥ت حيز النفـاذ يف       ودخل ١٩٨٩ مارس/ آذار ٢٢هذه االتفاقية يف    
  .٢٠١١ يونيه/ حزيران١٠ دولة حبلول ١٧٦ وصدقت عليها

 مواد أو أشياء جيري التخلص منها أو        على أهنا " النفايات"ألغراض اتفاقية بازل ُتعرف       -٦٣
. )١-٢املـادة    ( أحكام القانون الوطين   مبوجبالتخلص منها    ينوى التخلص منها أو مطلوب    

  :على أهنا" النفايات اخلطرة "١-١ادة وتعّرف امل
       النفايات اليت تنتمي إىل أي فئـة واردة يف املرفـق األول، إال إذا كانـت                 )أ(  

  ال تتميز بأي من اخلواص الواردة يف املرفق الثالث؛ 
 ولكنها تعرف أو ينظر إليها، مبوجـب      ) أ(النفايات اليت ال تشملها الفقرة        )ب(  

  . التصدير أو االسترياد أو العبور، بوصفها نفايات خطرةالتشريع احمللي لطرف
     من نطـاق اتفاقيـة بـازل        -  كالنفايات املشعة  -وتستبعد بعض فئات النفايات       -٦٤

  ). ٤-١ و٣-١املواد (
  : وتستند االتفاقية إىل ركيزتني اثنتني مها  -٦٥

يتعلق حبركـات   فيما  " املوافقة املسبقة عن علم   "أّوالً، كوهنا تنشئ إجراء       )أ(  
، والذي ال جيوز مبوجبه نقل نفايـات  )٦ و١-٤املادتان (النفايات عرب احلدود بني األطراف  

خطرة أو غريها عرب احلدود إالّ بإشعار خطي مسبق من السلطات املختصة يف دول التصدير               
ترب وُتع. واالسترياد والعبور ومبوافقة تلك السلطات على نقل النفايات موضوع ذلك اإلشعار          

 غري أطراف خمالفة للقانون ما مل يكن هناك اتفاق خاص الشحنات املرَسلة واملستقَبلة من دول
  ؛)١-١١ و٥-٤املادتان (
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، الذي يتطلب اعتماد    "اإلدارة السليمة بيئياً  "ثانياً، تنص االتفاقية على مبدأ        )ب(  
 النفايـات   ةعاجلعلى م و ملنع توليد النفايات من املصدر أو احلد منها،       مجيع اخلطوات العملية    

 الكميات  والتقليل إىل احلد األدىن من    تخلص منها يف أقرب موقع ممكن من مكان توليدها          الو
وجيب تطبيق إجراءات مراقبة مـشددة منـذ        ). ٤ من املادة    ٢الفقرة  ( اليت ُتْنقل عرب احلدود   

قلها ومعاجلتها وإعـادة    اللحظة اليت تولَّد فيها نفاية من النفايات اخلطرة إىل غاية ختزينها ون           
  .استعماهلا وإعادة تدويرها واستردادها والتخلص منها هنائياً

) Y1-Y3الفئـات  (وقائمة النفايات اخلطرة الواردة يف املرفق األول من اتفاقية بازل       -٦٦
تشمل النفايات اإلكلينيكية الناجتة عن الرعاية الطبية يف املستشفيات واملراكـز والعيـادات             

النفايـات مـن    ، و النفايات املتخلفة عن إنتاج املستحضرات الصيدلية وحتـضريها       الطبية، و 
) املرفق الثالـث  (وترد يف قائمة النفايات اخلطرة      . املستحضرات الصيدلية والعقاقري واألدوية   

املواد أو النفايات احملتويـة علـى       "اليت ُتعرف على أهنا     ) H6.2(املواد امللوثة بأمراض معدية     
  .ض لدى احليوان أو اإلنسانامر لألاملسببة هتاعلى تكسينا  قادرة على احلياة أوكائنات دقيقة

، اعتمد االجتماع السادس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل املبـادئ           ٢٠٠٢ عامويف    -٦٧
 .)٢٢(للنفايات البيولوجية الطبية ونفايات الرعاية الطبية     التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً      

ن تدابري احلد من النفايات الطبية وضمان       أبشالرئيس من تلك املبادئ تقدمي اإلرشاد       والغرض  
فصلها من املصدر والتشجيع على التعامل معها وختزينها ونقلها بصورة مأمونة داخل وخارج         

، اعتمـد املـؤمتر الـسابع       ٢٠٠٤ويف عام   . مرافق الرعاية الطبية ومعاجلتها والتخلص منها     
 املـواد املـسببة     H6.2(ادات عامة بشأن خصائص خطورة النفايـات        لألطراف ورقة إرش  

ها تنطبق ، وكان الغرض من الورقة هو املساعدة يف حتديد ما إذا كانت نفايات بعين  )لألمراض
   .)٢٣( بدرجة كافية لتصنيفها على أهنا خطرةعليها اخلصائص املذكورة

يما يتعلق بتصريف النفايات الطبية     ويف املمارسة العملية، قلما ُيحتج باتفاقية بازل ف         -٦٨
اخلطرة والتخلص منها بصورة سليمة، ألن هذا النوع من النفايات غالباً ما يتم التعامل معـه             

  .داخل البلد املعين

  ستكهومل ااتفاقية   - باء  
 للملوِّثات  ة الضار اآلثارستكهومل إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة من        اهتدف اتفاقية     -٦٩

   ودخلت حيز النفـاذ     ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٢وقد اعتمدت هذه االتفاقية يف      . ثابتةالعضوية ال 
  .٢٠١١يونيه / حزيران١٠ حىت ١٧٣وبلغ عدد أطراف االتفاقية . ٢٠٠٤مايو / أيار١٧يف 

__________ 

 .UNEP/CHW.6/40, decision VI/20انظر  )٢٢(
 .UNEP/CHW.7/33, decision VII/17انظر  )٢٣(
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تظل على حاهلـا يف     شديدة اخلطورة    كيميائية   ملوثاتالثابتة هي   العضوية  امللوِّثات    -٧٠
 للكائنـات  ، وتتراكم يف النسيج الدهينيف البيئة واسعة االنتشار البيئة لفترات طويلة، وتصبح   

وميكن تصنيفها يف ثـالث     . ن بتركيز عال يف املستويات العليا للسلسلة الغذائية       ووتكاحلية،  
املنتجـات  ) ج(الكيميائيات املستخدمة يف الـصناعة؛ و     ) ب(املبيدات احلشرية؛   ) أ: (فئات
تأثريات هذه امللوثات تشمل السرطانات وتدمري      و. ء الربية هي سامة للبشر ولألحيا   . الثانوية

  .اجلهاز العصيب واالختالالت اإلجنابية واإلضرار جبهاز املناعة
ستكهومل أن تتخذ األطراف مجيع التدابري املالئمة للتقليل        ا من اتفاقية    ٥ وتقتضي املادة     -٧١

، وذلك هبدف مواصلة    "جيم" املرفق   من خطر اإلطالق غري املتعمد للمواد الكيميائية الواردة يف        
وينطبق املرفق املذكور على    . التقليل منها والقضاء عليها بشكل هنائي، إن أمكن، يف هناية األمر          

الديوكسينات والفيورانات اليت تتشكل وُتطلق بصورة غري متعمدة بسبب عمليات حراريـة أو      
درج حمارق النفايات الطبية يف قائمـة    وت. عمليات االحتراق غري املكتملة أو تفاعالت كيميائية      

أما . املصادر الصناعية اليت قد تتسبب يف إطالق كميات كبرية من هذه املواد الكيميائية يف البيئة            
حرق النفايات يف أماكن مفتوحة، مبا يف ذلك يف مدافن النفايات، فريد يف القـوائم اخلاصـة                 

  . والفيوراناتمبصادر أخرى ميكن أن تؤدي إىل إنتاج الديوكسينات
، اعتمد  ٢٠٠٧ستكهومل املعقود يف عام     اوأثناء االجتماع الثالث ملؤمتر أطراف اتفاقية         -٧٢

املشاركون املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل األساليب املتاحة واملبادئ التوجيهية املؤقتة بـشأن            
  ووفقاً).٣/٥-س املقرر أ(ة من االتفاقي" جيم" واملرفق ٥أفضل املمارسات البيئية املتصلة باملادة      

للمبادئ التوجيهية، فإن أفضل األساليب املتاحة تؤدي إىل مستويات انبعاثات ديوكسينات يف 
ويف الظروف التشغيلية العادية، ميكن حتقيـق مـستويات         . ٣ نانوميتر ٠,١اهلواء ال تتجاوز    

ز موقـع احلـرق     انبعاثات دون هذا املستوى إذا استخدمت حمارق جيدة التصميم ومت جتهي          
  . باألجهزة املالئمة ملراقبة تلوث اهلواء

  منظمة الصحة العاملية  -جيم   
 من أدوات السياسات العامة واإلدارة والـدعوة    وضعت منظمة الصحة العاملية عدداً      -٧٣

بغية تقليل املخاطر اليت يتعرض هلا العاملون يف حقل الرعاية الطبيـة واملرضـى والزبـالون                
ي والبيئة بسبب عدم اإلدارة السليمة للنفايات الطبية، كما هتـدف إىل تيـسري              واجملتمع احملل 

وتشمل . إنشاء نظام سليم إلدارة نفايات الرعاية الصحية وتوفري الصيانة املستمرة هلذا النظام           
هذه األدوات ورقة سياسات عامة بـشأن اإلدارة الـسليمة لنفايـات الرعايـة الـصحية                

سية لإلدارة املأمونـة واملـستدامة لنفايـات الرعايـة الطبيـة            واملبادئ األسا  )٢٤()٢٠٠٤(

__________ 

 ).٥انظر احلاشية  (التصريف اآلمن لنفايات الرعاية الصحيةمنظمة الصحة العاملية،  )٢٤(
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كما أعدت منظمة الصحة العاملية كتيباً إرشادياً بشأن اإلدارة املأمونة لنفايات           . )٢٥()٢٠٠٧(
، ووثيقة سياسات عامة لتيسري وضع خطة عمل وطنية بشأن إدارة نفايات   )٢٦(الرعاية الصحية 
وجيهات حمددة لإلدارة املأمونة لفئات حمـددة مـن         ، فضالً عن وضع ت    )٢٧(الرعاية الصحية 

  . )٣٠(واألدوات اليت حتتوي على الزئبق )٢٩(، واحملاقن)٢٨(النفايات الطبية مثل النفايات الصلبة
 وأعدت منظمة الصحة العاملية جمموعة من املعلومات لتوعية عامة اجلمهور باملخاطر             -٧٤

 اخلطرة والتخلص منها، وتناولـت تـدابري        النامجة عن عدم سالمة تصريف النفايات الطبية      
القضاء على هذه املخاطر أو التخفيف منها، مبا يف ذلك الوقائع املتعلقة بتـصريف نفايـات                

  . )٣٣(، وسالمة احلقن)٣٢(، والنفايات الناجتة عن أنشطة الرعاية الصحية)٣١(الرعاية الصحية

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية    - دال  
ام من الوالية املمنوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف وضع وتعزيـز            يتمثل جزء ه    -٧٥

املعايري واملبادئ التوجيهية االستشارية الدولية بشأن السالمة النووية، واحلماية من اإلشعاع،           
وتصريف النفايات املشعة، ونقل املواد املشعة، وسالمة منشآت دورة الوقود النووي وضمان            

  .جودة تصميمها
معايري السالمة اخلاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية توفر نظـام مبـادئ أساسـية،                -٧٦

وهي تعكس توافق آراء دويل بشأن ما ميثل درجة عالية          . ومتطلبات وإرشادات لضمان السالمة   
وهنـاك  . من السالمة حلماية األشخاص والبيئة من التأثريات الضارة النامجة عن اإلشعاع املؤين          

واملعايري الدوليـة   ) ٢٠٠٦(ايري ومتطلبات السالمة، مثل املبادئ األساسية للسالمة        عدد من مع  
 ،)١٩٩٦(األساسية للسالمة املتعلقة باحلماية من اإلشعاع املؤين وسالمة مـصادر اإلشـعاع             

ومثة معايري أخرى، مثـل     . وهي قابلة للتطبيق على املرافق واألنشطة اليت تنتج نفايات مشعة         
__________ 

 ).٨انظر احلاشية (ملنظمة الصحة العاملية  املبادئ األساسيةمنظمة الصحة العاملية،  )٢٥(
 ).١٩٩٩جنيف،  (التصريف اآلمن للنفايات الناجتة عن أنشطة الرعاية الصحيةة العاملية، منظمة الصح )٢٦(
، ورقـة   دليل وضع وتنفيذ خطة عمـل وطنيـة       : تصريف نفايات الرعاية الصحية   منظمة الصحة العاملية،     )٢٧(

 ).٢٠٠٥جنيف، (سياسات عامة 
: لرعاية الصحية يف مراكز الرعاية األولية     تصريف النفايات الصلبة الناجتة عن مرافق ا      منظمة الصحة العاملية،     )٢٨(

 ).٢٠٠٥جنيف،  (دليل اختاذ القرار
مبادئ توجيهية  : تصريف النفايات الناجتة عن أنشطة احلقن على مستوى املقاطعات        منظمة الصحة العاملية،     )٢٩(

 .)٢٠٠٦جنيف،  (ملديري الصحة على مستوى املقاطعات
 ).١٤احلاشية انظر  (حلرارة اليت تعمل بالزئبقاستبدال أجهزة قياس امنظمة الصحة العاملية،  )٣٠(
 ).١٢انظر احلاشية  (تصريف نفايات الرعاية الطبيةمنظمة الصحة العاملية،  )٣١(
 ).٨انظر احلاشية  (املبادئ األساسية ملنظمة الصحة العامليةمنظمة الصحة العاملية،  )٣٢(
 .٢٠٠٦، ٢٣١، صحيفة وقائع رقم سالمة احلقنمنظمة الصحة العاملية،  )٣٣(
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وبتصريف ) ١٩٩٩(مة املتعلقة بوقف نشاط املرافق الطبية والصناعية والبحثية      إرشادات السال 
النفايات الناجتة عن استخدام املواد املشعة يف جمال الطب والـصناعة والزراعـة والبحـوث              

، وهي تشري إىل أنشطة حمددة تتم يف أقسام الطب النووي يف املستشفيات             )٢٠٠٥(والتعليم  
  .ومراكز البحوث

وة على ذلك، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديد من التقارير التقنية            وعال  -٧٧
الرامية إىل استكمال املعلومات الواردة يف معايري وإرشادات السالمة، ويتعلق بعضها حتديـداً      

وتشمل التقارير املتصلة بتصريف النفايات املشعة الناجتة عن استخدام . بالنفايات الطبية املشعة  
، والتقارير املتعلقة بوقف أنشطة املرافـق الطبيـة         )٢٠٠٠(يدات املشعة يف جمال الطب      النو

  ).٢٠٠٣(والصناعية والبحثية الصغرية 

  التشريع الوطين  - هاء  
هناك قليل من البلدان اليت طّورت، أو تعكف على تطوير، إطار تنظيمـي وطـين                 -٧٨

ية اخلطرة والتخلص منها على الصحة      ملواجهة التحديات اليت يفرضها تصريف النفايات الطب      
وتشمل هذه املبادرات اعتماد تشريعات حمددة إلدارة نفايات الرعاية الصحية .  والبيئة البشري

بصورة آمنة وسليمة بيئياً ولوضع خطط وسياسات ومبادئ توجيهية وطنية لتصريف النفايات 
  .وتيسري تنفيذ اإلطار التنفيذي

تقنية املالئمة إلدارة نفايات الرعاية الصحية بـصورة آمنـة          إن عدم كفاية املوارد ال      -٧٩
وسليمة، وحمدودية متويل إدارة هذه النفايات وعدم كفاية التوعية باملخاطر املباشـرة وغـري              
املباشرة النامجة عنها يشكل، يف غالبية البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقاليـة،              

  .ل دون تطوير إطار تنظيمي شامل وتنفيذه بفعاليةالعقبات الرئيسية اليت حتو

  االستنتاجات والتوصيات  - خامساً 
يرى املقرر اخلاص أن الوقت قد حان إليالء االهتمام الواجب لتـأثري تـصريف              -٨٠

وعليـه،  . النفايات الطبية والتخلص منها بطريقة غري سليمة على التمتع حبقوق اإلنسان          
مبا يف ذلك الدول واملنظمات واآلليات الدولية وجمتمع املاحنني         يدعو كافة اجلهات املعنية،     

ومرافق الرعاية الصحية اخلاصة والعامة وقطاع صناعة األدوية واجملتمع املدين، إىل تعزيز            
   .جهودها الرامية إىل تصريف النفايات الطبية بصورة آمنة ومستدامة

ية الطبية يتطلـب اعتمـاد      إن إنشاء نظام آمن ومستدام لتصريف نفايات الرعا         -٨١
ويف سبيل مساعدة اجملتمع . جمموعة من التدابري التشريعية واإلدارية والسياساتية والتثقيفية     

الدويل يف حتديد إجراءاته وأولوياته يف جمال تصريف النفايات الطبية والـتخلص منـها،              
  .يوصي املقرر اخلاص باعتماد التدابري أدناه
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  التوعية  - ألف  
 توفر معلومات شاملة عن خماطر النفايات الطبية اخلطرة علـى صـحة             إن عدم   -٨٢

البشر والبيئة قد أعاق اجلهود املبذولة على املستوى الوطين حىت اآلن حلمايـة األفـراد               
واجملتمعات احمللية من التأثريات السلبية للنفايات اخلطرة والسامة الناجتة عـن الرعايـة             

. حلق يف احلياة، واحلق يف الصحة، واحلق يف بيئة صـحية         الطبية، مبا يف ذلك تأثريها على ا      
وعليه، يوصي املقرر اخلاص الدول بأن تتخذ كافة التـدابري الالزمـة للتوعيـة هبـذه                
املشكالت، وال سيما يف أوساط صانعي السياسات واجملتمعات احمللية اليت تعـيش علـى             

ظمات غري احلكومية العاملة    وينبغي للمن . مقربة من أماكن حرق أو طمر النفايات الطبية       
يف جمال الصحة العامة أو محاية البيئة أن تضّمن براجمها يف جمال الدعوة الترويج لتصريف               
نفايات الرعاية الصحية بصورة سليمة، وتنفيذ برامج وأنشطة تـسهم يف تنفيـذ هـذا               

  . التصريف بصورة سليمة
ريقة األجنع لتجنب تلقـي     ويف بعض احلاالت يكون أسلوب احلياة الصحية هو الط          -٨٣

إن احلصول على املعلومات والتثقيف املالئـم     . العالج الطيب وما ينتج عن ذلك من نفايات       
يف جمال الصحة يشكل، من وجهة نظر املقرر اخلاص، شرطاً أساسـياً إلعمـال احلـق يف                 

اة ولذلك، فهو يدعو الدول إىل نشر املعلومات املناسبة عن األسلوب الصحي للحي           . الصحة
     .والتغذية، وعن حالة البيئة لكي يتسىن لألفراد األخذ خبيارات مستنرية فيما يتعلق بصحتهم

  التشريعات الوطنية والسياسات املتعلقة بتصريف نفايات الرعاية الصحية  - باء  
 لتـصريف نفايـات    حمـدداً يوصي املقرر اخلاص الدول اليت مل تعتمد بعد قانوناً      -٨٤

 والبيئة من التأثريات السلبية النامجة عن عـدم       البشريية محاية الصحة    الرعاية الصحية بغ  
وقد يكون القانون   . تصريف هذه النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة، أن تفعل ذلك         

وعند . من هذا القبيل قائماً بذاته أو جزءاً من تشريعات أمشل لتصريف النفايات اخلطرة             
يف االعتبار االتفاقـات اإلقليميـة والدوليـة ذات        صياغة هذا القانون، ينبغي أن توضع       

الصلة، ومعايري حقوق اإلنسان، واملبادئ ذات الصلة اخلاصة بالقانون الدويل للبيئة، من            
  ".امللّوث يدفع"قبيل مبدأ االحتراز و

  :وقانون تصريف النفايات الطبية ينبغي أن يشمل على أقل تقدير ما يلي  -٨٥
  فايات الرعاية الصحية وفئاهتا؛تقدمي تعريف واضح لن  )أ(  
التعريف الواضح لواجبات ومسؤوليات كل جهة فاعلة معنية بعمليـة            )ب(  

  تصريف نفايات الرعاية الصحية؛
  حتديد السلطات الوطنية املسؤولة عن مراقبة اهليئة الفرعية للتنفيذ القانون؛  )ج(  
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  . فرض اجلزاءات املناسبة ملعاقبة املخالفني  )د(  
ضافة إىل التشريعات، ينبغي للدول أن تطور، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة           وباإل  -٨٦

العاملية، سياسة وطنية توضح فائدة التصريف اآلمن لنفايات الرعاية الصحية وأهدافـه،            
. وأن تضع استراتيجية شاملة حتدد اخلطوات اليت ينبغي اختاذها لتحقيق هذه األهـداف            

وينبغي هلذه اجملموعة من    . )٣٤(ة تقنية إلنفاذ القانون   كما ينبغي للدول وضع مبادئ توجيهي     
التشريعات أن حتدد طرائق معتمدة ملعاجلة خمتلف فئات النفايات والتخلص منها؛ وحتديد            
املمارسات اآلمنة للتقليل من النفايات الطبية وفصلها وختزينها وجتميعها ونقلها، عـالوة            

يئة الوطنية للحماية، ومديري مرافـق      على حتديد مسؤوليات سلطات الصحة العامة، واهل      
  . الرعاية الصحية ومديري الوكاالت اخلاصة والعامة للتخلص من النفايات

  السالمة والصحة الوظيفية  - جيم  
يوصي املقرر اخلاص بأن تعزز الدول إطارها التشريعي املتعلق بالصحة العامة يف              -٨٧

لسلطات الوطنية املعنية بإنفاذ هـذا      املستشفيات والسالمة والصحة الوظيفية، وإعطاء ا     
 بأن تنظم السلطات    أيضاًكما يوصي   .  والتقنية واملالية  البشرياإلطار ما يكفي من املوارد      

 تدريبية لزيادة التوعية بقضايا الصحة والسالمة ومحاية        الصحية برامج تثقيفية وتوفر فرصاً    
  . البيئة املتصلة بتصريف النفايات الطبية

     قيقة أن األشخاص العاملني يف مرافق الرعاية الطبية وخارجهـا غالبـاً            حل ونظراً  -٨٨
ما حيصلون على فرص حمدودة لتلقي املعلومات والتدريب بشأن املخاطر الوظيفية الـيت             
يتعرضون هلا وبشأن اإلجراءات الصحيحة للتعامل مع النفايات بطريقة آمنة، حيث املقرر            

على إدخال مسألة تصريف النفايات يف املنـاهج        اخلاص السلطات الصحية ذات الصلة      
الدراسية للعاملني يف احلقل الطيب، وتقدمي املعلومات عن املخاطر الوظيفية اليت قد تواجه             
العاملني يف احلقل الطيب من أطباء ومعاونني طبيني، وتوفري فرص تدريبية يف جمال التصريف 

  .اآلمن للنفايات الطبية
 مرافق الرعاية الطبية إىل اختاذ كافة التدابري املالئمة لتحسني          ويدعو املقرر اخلاص    -٨٩

. الصحة والسالمة ملن يتعاملون مع النفايات الطبية داخل وخارج مرافق الرعاية الطبيـة            
  : وينبغي أن تشمل التدابري من هذا القبيل ما يلي

واجـه  احلصول على املعلومات املتعلقة باملخاطر الوظيفية احملددة اليت ت          )أ(  
  خمتلف فئات العاملني، وتدابري السالمة الالزمة للتقليل من هذه املخاطر؛

__________ 

 ).٣٢انظر احلاشية  (إدارة نفايات الرعاية الصحيةظمة الصحة العاملية، من )٣٤(
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توفري أدوات الوقاية الشخصية لألشخاص الذين يتعاملون مع النفايات           )ب(  
  الطبية اخلطرة؛ 

التطعيم بصورة طوعية ضد األمراض املعدية الشائعة مثـل التيتـانوس             )ج(  
  والتهاب الكبد؛ 

دريب وحلقات عمل عن السالمة تستهدف خمتلف فئات        توفري فرص ت    )د(  
  ؛)كاألطباء، واملمرضني، وعمال النظافة، والزبالني(العاملني يف املستشفيات 

إجراء تدريبات منتظمة يف جمال الوقاية يف حاالت الطوارئ وإجـراءات         )ه(  
  .التأهب والتصدي

  التمويل والدعم التقين  - دال  
صريف النفايات الطبية بطريقة آمنة وسليمة يف العديد من         العقبة الرئيسية أمام ت     -٩٠

ويوصي املقرر اخلاص   . البلدان النامية هي حمدودية التمويل املتاح لسلطات الصحة العامة        
بأن تتخذ الدول مجيع اخلطوات املالئمة لتحقيق االستفادة القصوى من املوارد املتاحـة،             

ملؤسسات العامة واخلاصة واهليئات املسؤولة عن      وأن ختصص املوارد املالية الكافية جلميع ا      
ويشمل ذلـك الـسلطات     . التصريف اآلمن والسليم بيئياً لنفايات مرافق الرعاية الطبية       

الصحية، واهليئة الوطنية املعنية حبماية البيئة، ومديري مرافق الرعاية الـصحية ومـديري        
  .فاياتالوكاالت اخلاصة والعامة العاملة يف جمال التخلص من الن

 مبيثاق األمم املتحدة، يود املقرر اخلاص التشديد على أن مجيـع الـدول              وعمالً  -٩١
ملزمة بالتعاون الدويل من أجل إعمال احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والـسياسية            

وعليه، يدعو جمتمع املاحنني واملنظمات الدولية واإلقليمية واملؤسسات املالية         . واالجتماعية
طاع اخلاص إىل توفري املساعدة التقنية واملالية للبلدان النامية بغية مـساعدهتا علـى              والق

وينبغي أن تشمل املساعدة التقنية نقـل       . تصريف النفايات الطبية بصورة آمنة ومستدامة     
 عن توفري أحدث التكنولوجيات السـتخدامها يف        املعارف العلمية والتكنولوجية، فضالً   

 النفايات الطبية اخلطرة، مثل تكنولوجيات التعقيم اليت ال تعتمد          التخلص بصورة آمنة من   
  .  على حرق النفايات

كما حيث املقرر اخلاص املنظمات الدولية ذات الصلة، وخباصة منظمة الـصحة              -٩٢
العاملية، على مواصلة تزويد البلدان النامية باملساعدة التقنية ودعمها يف وضـع وتنفيـذ              

  .ياساتية فيما يتعلق بتصريف نفايات مرافق الرعاية الصحيةأطرها التنظيمية والس
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  تصريف نفايات مرافق الرعاية الصحية  - هاء  
التصريف اآلمن والسليم للنفايات الطبية اليت ختلفها مرافق الرعايـة الـصحية              -٩٣

وينبغي وضـع   . يتطلب وضع خطط مناسبة لتصريف هذه النفايات على كافة املستويات         
مجيع مرافق الرعاية الصحية، مع مراعاة أحجامها وكمية النفايات الـيت           هذه اخلطط يف    

  .البشريختلفها بصورة سنوية ومواردها التقنية واملالية ومن حيث املوارد 
ويوصي املقرر اخلاص مبراعاة املبادئ التالية عند صياغة وتنفيذ هـذه اخلطـط               -٩٤

  :املتعلقة بتصريف نفايات مرافق الرعاية الطبية
 يدعو املقرر اخلـاص الـدول،       :تقليلها إىل احلد األدىن   /نفاياتجتنب ال   )أ(  

ومرافق الرعاية الطبية والقطاع اخلاص إىل اختاذ كافة التدابري املالئمة، مبا يف ذلك تنظيم              
وينبغـي  . برامج تثقيفية، لضمان تقليل كميـات النفايـات الطبيـة إىل احلـد األدىن             

مثل األدوات احملتويـة    ( املنتجات الكيميائية اخلطرة     للمستشفيات، كلما أمكن، استبدال   
مبنتجـات  ) مثل املقصات واألحـواض (أو األدوات املستخدمة مرة واحدة   ) على الزئبق 

كما ينبغي تعديل ممارسات كتابة الوصفات حبيـث ُيتفـادى          . بديلة أو ُيعاد استخدامها   
    وصف احلقن إذا أمكن إعطاء املريض العالج عن طريق الفم؛   

    ٢٠النفايات الطبية اخلطـرة تـشكل       : فصل النفايات من املصدر   /فرز  )ب(  
 يف املائة من إمجايل النفايات الطبية، وينبغي فصلها بصورة سليمة عن النفايات غري    ٢٥إىل  

. وينبغي أن يكون الفرز يف موقع قريب ما أمكن من مكان إنتاج هذه النفايـات              . اخلطرة
دة يف حاويات مقاومة للخرق تفادياً جلـرح عمـال النظافـة     وجيب جتميع األدوات احلا   

وإذا متت عملية الفصل بصورة سليمة، ميكن خفـض النفايـات           . وانتقال العدوى إليهم  
 يف املائة من نفايات مرافـق الرعايـة         ٥ إىل   ١الطبية اليت حتتاج إىل معاجلة خاصة بنسبة        

  ؛ )٣٥(الصحية، وتنخفض بالتايل تكاليف معاجلة النفايات
إن استخدام الرموز والعالمـات املتعـارف       : التغليف ووضع العالمات    )ج(  

وينبغي استخدام نظـام    . عليها دولياً جوهري لضمان التعامل اآلمن مع النفايات اخلطرة        
موحد للعالمات والرموز والتغليف يف مجيع مرافق الرعاية الطبية، وجعلـه جـزءاً مـن             

 تقدم للعمال الذين يتعاملون مع النفايات اخلطرة يف تعليمات تصريف النفايات الطبية اليت
وينبغي وضع النفايات الطبية يف أكياس أو حاويات مقاومة ومغلقة بإحكام           . املستشفيات

وإذا ُشحنت النفايات إىل خارج     . ملنع انسكاب النفايات السائلة أثناء الشحن والترحيل      
  ؛ )مثل اتفاقية بازل(لالتفاقات الدولية البلد ملعاجلتها، ينبغي وضع عالمات عليها وفقاً 

__________ 

 .٢، صفحة UNEP/CHW.6/40, decision VI/20انظر  )٣٥(
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ينبغي مناولة ونقل النفايات الطبية بطريقة متنع       : املناولة والنقل والتخزين    )د(  
وجيب تقليل عمليات املناولة والنقل إىل احلد       . تعرض العاملني وغريهم ملخاطر ميكن جتنبها     

طبية يف أماكن توضع عليها     وجيب ختزين النفايات ال   . األدىن بغية تقليل التعرض للمخاطر    
عالمات تبّين أهنا حتتوي على نفايات ملوثة، وينبغي أن تكون هذه املستودعات مغلقة ملنع         

  . دخول األشخاص غري املرخص هلم
فرز النفايات من املصدر مطلب أساسي إلعادة تـدوير         : إعادة التدوير   )ه(  

نواع النفايات اخلطرة اليت ميكن     وهناك بعض أ  . املكونات غري اخلطرة من النفايات الطبية     
إعادة تدويرها مثل املواد الكيميائية غري املستخدمة، اليت ميكن إعادهتا إىل اجلهة املـوردة              

  . ملعاجلتها مرة أخرى
اختيار طريقة التخلص من النفايات تعتمد علـى        . التخلص من النفايات    )و(  

رة اليت ختلفها مرافـق الرعايـة   عدد من العوامل تشمل نوع وكمية النفايات الطبية اخلط 
مثل األماكن املخصصة   (الصحية؛ ووجود أماكن مناسبة ملعاجلة النفايات والتخلص منها         

؛ وتـوافر املـوارد     )لذلك يف مرافق املستشفيات، وبعدها عن أقرب األماكن الـسكنية         
 من النفايات   فمرافق الرعاية الطبية الكبرية مثالً قد تنتج كميات       .  واملالية واملادية  البشري

، )حمرقة للنفايات الطبية مـثالً    ( ما ملعاجلة النفايات     كافية لتربير شراء وحدة متطورة نوعاً     
وعالوة على ذلـك، فـإن      .  ما تكون يف أماكن مكتظة بالسكان      لكن هذه املرافق غالباً   

كـون  قد ال ت  ) مثل التعقيم (اخليارات اآلمنة والسليمة بيئياً املستخدمة يف البلدان الغنية         
  ).لعدم توفر الكهرباء مثالً(مناسبة التكلفة أو ال ميكن تشغيلها يف البلدان النامية 

  حرق النفايات  - واو  
يوصي املقرر اخلاص بالتخلص من النفايات اخلطرة بأسلوب سليم بيئياً وآمـن              -٩٥
يات امللوثة  فالتعقيم، على سبيل املثال، هو طريقة سليمة بيئياً ملعاجلة النفا         .  من حرقها  بدالً

  . اليت تتطلب القليل نسبياً من تكاليف االستثمار والتشغيل
 بأن حتصل البلدان النامية على املساعدة املالية والتقنية أيضاًويوصي املقرر اخلاص     -٩٦

 املناسبة لتقوم بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة مرافق ال تعتمـد علـى احلـرق ملعاجلـة      
  .النفايات الطبية

        


