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فرز الشفايات الظبية الخظرة لتحقيق الدالمة الرحية والبيئية.
الملخص :
تسثمتتم مذتتامة الد اريتتة فتتة اتجاؤتتة التدتتاؤل  :متتا تتة آليتتات وطتترز فتترز الشفايتتات الظبيتتة
الخظ ترة لتحقيتتق الدتتالمة الرتتحية والبيئيتتة لمستتدن التتتة ترتفتتت فينتتا كسيتتات الشفايتتات الظي تتة وقتتد
انبثق تتم أ سي تتة الد اري تتة م تتؽ ك تتؾن أن سمي تتة ف تترز الشفاي تتات الظبي تتة الخظت ترة م تتسام أم تتان تحقي تتق
الدتالمة الرتحية لمعتامميؽ ؤالسسيدتات الظبيتتة ولرفتت مدتتؾا ا متان البيئتتة لمستدن  .وقتد متؽ أ تتؼ
الشتائج التة تؼ التؾمل إلينا  :وضت شعارات ترميت لتؾنة ليكيتاس والحاو تات التتة تؾضتت فينتا
لتساؽ مؽ التسييت بيشنتا وات تاا اترشتادات الخامتة ؤاتل نتؾا متؽ أنؾا نتا أن تكتؾن الحاو تات
ذات مؾامتتفات مظاؤقتتة لمتتتة أشتتارت الينتتا مشغستتة الرتتحة العالسيتتة مزتتادة لمثقتتب مرتتشؾ ة متتؽ
السعتتدن أو ال اليتتتيػ تتالة الكثافتتة م ت ودة ؤا دظيتتة شتتديدة الرتتالؤة ال تحف ت ا دوات الحتتادة
فقط ولكشنا تحتج أيزاً أا نفايات يائمة وأن تكتؾن مقاومتة لمعبته بنتا متؽ الرتعب فتحنتا أو
كدر ا ات اا كافة ا وامر الستعمقة ؤال نؾا مؽ أنؾاا الشفايات الخظرة .
الكلمات المفتاحية  :فرز الشفايات الظبية الخظرة الدالمة الرحية الدالمة البيئية.
المقدمة :
فتتة إطتتار التؾيتتت الكبيتتر فتتة الختتدمات الرتتحية السقدمتتة ؤاافتتة أنؾا نتتا الؾقائيتتة والعالجيتتة
والتذخرية ومت تقدم مدتتؾا التقشيتات الحديثتة السدتتخدمة فتة السعالجتات الرتحية أمت حم
الشفايتتات الظبيتتة الخظ ترة الشاتجتتة تتؽ السدتذتتميات والس ارك ت الرتتحية مؾضتتت ا تستتام متتؽ حيتته
كيمية معالجتنا والتررف فينا لكؾننا قد تكؾن ممؾثة لمبيئتة ومتسثرة متة متحة الفترد والسجتستت
مؽ خالل نقل العدوا ؤعدة طرز ومؽ أجل التقميل مؽ السذاكل التة قد تدببنا ونغ اًر ليخظار
البيئية التة يساؽ أن تحدثنا فة حالة غياب سمية الفرز كأولة سمية مؽ سميات إدارتنا داخل
السدتذتتميات و لتتأا فتتأن تتأة الد اريتتة قتتد تظرقتتم إلتتة آليتتات سميتتة فتترز الشفايتتات الظبيتتة الخظ ترة
لتحقيق الرحة والدالمة السنشية لمعامميؽ والستعامميؽ معنا.
1

مشكلة الدراسة :
أن الشفايتتات الظبيتتة تعتتد م تؽ ضتتسؽ الشفايتتات التتتة تر ت

متتة أننتتا خظ ترة و شتتار مرتتادر

مرك ت تقتتدم
رئيدتتة وأختترا ثانؾ تتة تؾلتتد تتأة الشفايتتات وتذتتسل تتأة السرتتادر أا مسيد تات أو ا
معالجت تات طبي تتة يت تؾات أكان تتم كبيت ترة أم م تتأيرة حاؾمي تتة أو أ مي تتة كالسدتذ تتميات ؤأنؾا ن تتا العام تتة
والخامتتة والس ارك ت التخررتتية والريتتادات وم ارك ت ا ؤحتتاث الظبيتتة وتختم ت

الشفايتتات الظبيتتة

الستؾلدة ؽ تمػ الجنات مؽ حيه الحجؼ والشؾا ؤحدب السردر ونؾ ه وتخرره التأا تؾلتدت
مشه

و ة تذتتسل متة مختاطر متحية كتالخظر الرتحة متة العتامميؽ والسرضتع والستراجعيؽ

فتتة السسيدتتات الرتتحية إذ أن التعتترل لمس تؾاد السمؾثتتة ؤالتتدم وا دوات الحتتادة والس تؾاد السذتتعة
يساؽ أن يدبب الكثير مؽ ا مرال أ سنا االيدز والعديد مؽ الدرطانات ودير ا متؽ ا مترال
كس تتا أنن تتا تذ تتتسل م تتة تذ تتتسل م تتة مخ تتاطر بيئي تتة تتسث تتل ف تتة التم تتؾث البيئ تتة ال تتأا ق تتد ير تتيب
السسيدات الرحية والسشاطق الداشية السحيظة بنا .ومؽ ثؼ فإن تأة الد اريتة يتؾف تجيتب متة
التدتتاؤل التتتالة  :متتا تتة آليتتات وطتترز فتترز الشفايتتات الظبيتتة الخظ ترة لتحقيتتق الدتتالمة الرتتحية
والبيئية لمسدن التة ترتفت فينا كسيات الشفايات الظي ة
أهمية الدراسة :
 .تدتتميط الز تتؾت م تتة سمي تتة فتترز الشفاي تتات الظبي تتة الخظتترة لتحقيتتق الد تتالمة الر تتحية لمع تتامميؽ
ؤالسسيدتتات الظبيتتة لإلشتتارة إلتتة أ سيتتة رفتتت مدتتتؾا ا متتان البيئتتة لمستتدن فتتة عتتل ت ايتتد كسيتتات
الشفايات الظبية الخظرة.
ه دف الدراس ة التع تترف م تتة آلي تتات وط تترز ف تترز الشفاي تتات الظبي تتة الخظت ترة لتحقي تتق الد تتالمة
الرحية والبيئية لمسدن التة ترتفت فينا كسيات الشفايات الظي ة .
مفاهيم الدراسة اجرائيا
 .ف ر  :فرتتل الشفايتتات الظبيتتة العاديتتة تتؽ الشفايتتات الظبيتتة الخظ ترة ن بنتتدف التقميتتل متتؽ كسيتتة
الشفايات التة يم منا معالجة خامة.
 .النفايات الطبية الخط ر  :أا نفايتات متم ة يتتؼ إنذتاؤ ا فتة التذتخيال والعتالج وم اركت اجترات
التجارب مة ال ذر والحيؾانات واالخت ارات البيؾلؾجية.
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الس ةمة الص ية  :حسايتتة كتتل متتؽ يعستتل فتتة السدتذتتميات متتؽ كتتادر طبتتة أو إدارا أو ختتدمة
وأيزا سال الشغافة وتجشيبنؼ السخاطر السترت ة ؽ أ سالنؼ أثشات م اولتنؼ أ سالنؼ .
 .الس ةمة البي ي ة :مجسؾ تتة ا نغستتة واتج تراتات والتتتدابير لمحتتد متتؽ االثتتار الدتتمبية لينذتتظة
الظبية داخل السدتذميات مة البيئة الخارجية ويط السجتست .
المنهجية المتبعة :
تعد أة الد اريتة متؽ الد اريتات الؾمتمية التتة ات عتم فينتا ال احثتة الستشنج الؾمتفة التحميمتة
الأا يجست بيؽ الظر قة االيتقرائية وذلػ بندف تكؾ ؽ اتطار الشغرا وااليتفادة مؽ الدرايات
الداؤقة فة تحقيق دف الدراية واتجاؤة مة تداؤلنا.
الدراسات السابقة
 .دراسة أحمد أبو حمد (  : ) 7102ؤعشؾان تقييؼ إدارة الشفايات الظبية فة مدتذفع الذفات فة
ا قرع ؤقظاا د ة والتة دفم إلة التعرف مة مساريات وإدارة الشفايتات الظبيتة فتة مدتذتفع
ا قرع وتؾممم إلة أنه ال يتؼ تدجيل كسيات الشفايات وانه يتؼ الفرل بتيؽ الشفايتات السعديتة
ودير السعدية ولكؽ ال يتؼ الفرل وفق معايير أو قؾا د محددة وأن أكيتاس الشفايتات يتتؼ ممس تا
تساما مة الردؼ أن القؾا د تذير أال يستمئ الكيس إلة أكير متؽ تمته أرعتاا حجسته وأنته ال يتتؼ
تدر ب ا ط ات وفر ق التسر ض فة كيمية التعامل مت الشفايات الظبية.1
 .دراس ة حي در ي ال س ين (  : ) 7102ؤعش تؾان الشفايتتات الظبيتتة واثار تتا البيئيتتة فتتة مديشتتة
كرعالت حيه دفم إلة التعرف مة الشفايات الظبية ؤذال تام والتعترف متة طبيعتة تؾز عنتا
الجأرافة والتأكيد مة خظؾرة الشفايات الظبية وآثار ا مة البيئة و مة اتندان وقد كتان متؽ
أ ؼ الشتائج التة تؼ التؾمل الينا  :إن مديشة كترعالت تعتانة متؽ يتؾت إدارة الشفايتات الرتحية نته
ال يتتؼ ات تاا متا جتتاتت ؤته مشغستة الرتحة العالسيتتة متؽ خظتؾات لتإلدارة الرتتحية كستا تبتيؽ أثتتر
التعتترل لمشفايتتات الظبيتتة متتة العتتامميؽ ؤالسسيدتتات الظبيتتة متتؽ ختتالل اجترات التحاليتتل السختبر تتة
لعيش تتات دم مدتتتحؾعه متتتشنؼ وذلتتتػ لتعت تترف مت تتة مت تتدض امتتتابتنؼ ؤتتتا مرال الؾعائيت تتة السرت ظتتتة
ؤالشفايات الظبية كاتيدز والتناب الفيروس ؤأتشؾا ه.2
1

أحمددأ أ ددد حمددأ م إدادداا نأايا االطباددبي اات اددا شددء ماإقددطب ااقددطب داسالددب دتددب ،ادداا م ياددباا مب اددإاي م اا بم ددا اإلادديماا م
.2117
2
حاأي دمحم ااحاالءم االطبابي اات ادا داابيادب اا اةادا شدء مأالدا دي ي م يادباا مب ادإاي م بم دا ي دب م ادا ااإي ادا اإللادبلاا
ااا اا غياشاب ااإت اداا م .2116
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 .دراسة وجدي رف اي  :ؤعشتؾان الشفايتات الظبيتة وتقيتيؼ تأثيراتنتا البيئيتة والتتة تدفم إلتة إريتات
مفنتتؾم دتتدارة متكاممتتة لسعالجتتة الشفايتتات الظبيتتة متتؽ ختتالل تترل مختم ت

الس ارحتتل والتقشيتتات

لسعالجتنتا وفقتاً لمسعتايير الدوليتتة .وقتد تؾمتمم الد اريتتة إلتة أن متا تشتجتته السدتذتميات متؽ نفايتتات
خظرة ودير خظرة تدنؼ فة االضرار ؤالبيئة وإنه فة حالة دم معالجتنتا يتؾف تدتنؼ فتة تتدمير
السؾارد الظبيرية والبيئية وأن سمية الفرز تعتبر حجر ا ياس فة إدارة الشفايات الظبية .1
 .دراسة مريم داود سليمان (  : ) 7102ؤعشؾان تقيتيؼ إدارة الشفايتات الظبيريتة فتة السدتذتميات
الحاؾمي تتة ؤسحافغ تتات دت ت ة وق تتد تسثم تتم مذ تتامة الد اري تتة ف تتة التع تترف م تتة آلي تتات وط تترز ف تترز
الشفايتات الظبيتة التتة تشتجنتتا السدتذتميات وقتد كتتان متؽ أ تؼ الشتتائج التتتة تتؼ التؾمتل الينتتا  :ال
يتتتؼ الفتترز بتتيؽ الشفايتتات الظبيتتة الخظ ترة والشفايتتات ديتتر الخظ ترة ؤسعغتتؼ السدتذتتميات الحاؾميتتة
يؾا فرز الشفايات التة تذسل ا دوات الحادة كاتبر والسذارط ودير ا متؽ ا دوات ووضتعنا فتة
مشاديق خامة تعرف ؤرشاديق ا مان كسا أن سمية الفرل لتمػ الشفايات ال تتؼ متة الؾجته
السظمؾب حيه يؾجد ؤعض التجاوزات بؾضت تمػ ا دوات مت الشفايتات الظبيتة ديتر الخظترة التتة
يتتتؼ وضتتعنا فتتة أكيتتاس ذات لتتؾن أيتتؾد .وأن شتتار ؤعتتض السذتتافة التتتة تقتتؾم بؾضتتت الشفايتتات
السعديتتة فتتة أكيتتاس ذات لتتؾن أحستتر وا دوات الحتتادة فتتة متتشاديق خامتتة ونفايتتات العسميتتات فتتة
أكياس ذات لؾن أحسر وخامة والشفايات الظبية دير الخظرة فة أكياس ذات لؾن ايؾد.2
 .دراس ة رص ا د ة مه دي (  :) 7102ؤعشت تؾان د اري تتة كف تتاتة مح تتارز الشفاي تتات الظبي تتة ف تتة
مدتذت تتميات الحمت تتة فت تتة محافغت تتة ؤابت تتل وتسثمت تتم أ ت تتداف الد اريت تتة فت تتة اتشت تتارة إلت تتة أن أدم ت تتب
السدتذميات فة محافغة ؤابل تتسركت فتة ويتط السشتاطق الدتاانية مستا يذتال خظت اًر متة تمؾ ته
الجتتؾ والبيئتتة سؾمتاً ؤالسشظقتتة التتتة تحتتتؾا متتة كثافتتة يتتاانية كبيترة مستتا ينتتدد حيتتاة العديتتد متتؽ
ا فراد  .ومؽ أ ؼ الشتائج التة تؼ التؾمل الينا :خظؾرة محارز الشفايات الظبية التة تحتؾا مة
مؾاد يامة تزر ؤاتندان والبيئة. 3
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د أي ايشبلء م االطبابي اات اا دإدااا إأااياإهب اا اةاا م حث ملقدي ع ء ق ا اسلإيلي م .2116
2
مياا أادأ ا امب م إدااا نأايا االطبادبي اات ا ادا شدء ااماإقدطابي ااح دمادا محبشزدبي اداا م يادباا مب ادإاي ملقدديا ع دي قد ا
االلإيلاي م اا بم ا اإلايماا غاا م اا اآلأاة م ااا اا غياشاب م .2115
3
يقب ليح مهأي م أيااا طب ا محبيق االطبابي اات اا شء ماإقطابي ااح ا شء محبشزا ب ل م م ا بم ا ب ل ا دا ااهلأااا م
اا أأ اااباث م اام أ ااابلء داا قيد م  2114م ص ص.525 - 511
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 .دراس ة أ الس عد س راي (  :) 7107ؤعشتؾان دور اتدارة الرتحية فتة التدتيير الفعتال لمشفايتتات
الظبيتتة فتتة عتتل ضتؾاؤط التشسيتتة السدتتتدامة ؤتتالتظبيق متتة السسيدتتة االيتذتتفائية الج ائر تتة وقتتد
تتدفم الد اري تتة إل تتة ض تترورة مؾاجن تتة التح تتديات اآلني تتة والسد تتتقبمية ف تتة كيمي تتة إدارة السسيد تتات
الرحية والتركي

متة تقميتل السختاطر البيئيتة لشفايتات الر ايتة الرتحية السحتسمتة متة اتندتان

والبيئتتة .ومتتؽ أ تتؼ الشتتتائج :تذتتال الشفايتتات الخظ ترة الستؾلتتدة متتؽ مسيدتتات الر ايتتة الرتتحية م تؽ
(  ) %10إلتتة (  ) %25و تتة مخمفتتات لنتتا خ تؾاط كيسائيتتة تتظمتتب تتتداول ختتاط لمتتتخمال
مشنا لتجشب مخاطر ا مة الرحة العامتة والبيئتة تعتد السمؾثتات الكيسائيتة والبيؾلؾجيتة السؾجتؾدة
فة نفايات خدمات الر اية الرحية الدبب الرئيدة فة تذال مختاطر العتدوا ؤتا مرال الخظترة
وتدسؼ ا وياط البيئية.1
دراس ة مبرو( ة (  : ) 7112ؤعشت تؾان إدارة الشفاي تتات الظبي تتة ف تتة مدتذ تتميات ش تتسال ش تترز ليبي تتا
كد اريتتة حالتتة

تتدفم إلتتة إجترات مدتتض لتقيتتيؼ الؾضتتت ةيستتا يتعمتتق ؤتتإدارة نفايتتات السدتذتتميات فتتة

ليبيا و رل اتجراتات والتقشيات وطرز التداول والتخمال مؽ الشفايتات ؤاتضتافة إلتة تحديتد
كسيتات وأنتؾاا نفايتتات السدتذتميات .وأشتارت الشتتتائج إلتة أن السدتذتميات التتتة شتسمتنا الد اريتة لتتؼ
ياؽ لدينا م ادئ تؾجينية فتة كيميتة فرتل الشفايتات الظبيتة وال كيميتة التحت ؽ والتتخمال متؽ تمتػ
الشفايات ؤظرز محيحة ؤاتضافة إلة تدنة مدتؾض إدارة الشفايات الظبية.2
التعقيب  :أكدت الدرايات الداؤقة مة خظؾرة الشفايات الظبية وآثار ا مة البيئتة و متة اتندتان
كسا بيشم أن سمية الفرز والتعبئة تتؼ فتة الأالتب لتيس وفتق معتايير العمسيتة التتة نرتم مينتا
مشغستتة الرتتحة العالسيتتة وأن الشفايتتات الظبيتتة فتتة حتتال تتدم ات تتاا السعتتايير العمسيتتة فتتة فرو تتا
وتعبئتنتتا ياتتؾن لنتتا أثتتار يتتمبية متتة البيئتتة واالندتتان وأن أدم تب السدتذتتميات تتسركت فتة ويتتط
السشاطق الداشية وأنته يتتؼ فتة الأالتب التتخمال متؽ الشفايتات الظبيتة ؤحرقنتا فتة السا تات بؾيتط
السدن االمر لأا يشتج شه واد يامة تزر ؤاتندان والبيئة.

1
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فر النفايات الطبية الخظرة :
قامتم مشغستتة الرتتحة العالسيتتة بؾضتتت شتتعارات وألتؾان مسيت ة لمتسييت بتتيؽ الشفايتتات الظبيتتة
الخظرة السختمفة وذلػ مة الشحؾ التالة :
 .الشفايات شتديدة العتدوا  :تؾضتت فتة كتيس ؤاليتتياة متتيؽ متانت لمتدترب ثتؼ فتة حاو تة متفرات
المؾن مينا ع ارة شديدة العدوا.
 .الشفايات السعدية ا خرض والشفايات التذر حية  :تؾضت فة كيس ؤاليتياة مقاوم لمتدرب ثؼ فة
حاو ة مفرات المؾن.
 .ا دوات الحادة  :تؾضت فة حاو ة مقاومة لمثقب مفرات المؾن مينا أدوات حادة.
 .الشفايات الكيسيائية والريدالنية  :تؾضت ؤايس ؤاليتياة وحاو ة بشية المؾن..
 .الشفايات السذعة  :تؾضت ؤعم ة رماط مؾيؾمة برم االشعاا .
 .الشفايات الظبية العامة  :تؾضت فة كيس ؤاليتياة أيؾد المؾن.1
ؤاتضافة إلة الترمي المؾنة لحاو ات الشفايات أومم مشغستة الرتحة العالسيتة ؤالسساريتات
التالية :
 .يجب أن تشزؼ الشفايات الظبية العامة ضسؽ مدار التخمال مؽ نفايات البمدية.
 .يجب أن تكؾن حاو ات الشفايات الظبية مزادة لمثقب مرشؾ ة مؽ السعدن أو ال اليتيػ تالة
الكثافة م ودة ؤا دظية كستا يجتب أن تكتؾن شتديدة الرتالؤة وديتر مشفتأة لدرجتة أننتا ال تحفت
ا دوات الحتتادة فقتتط ولكشنتتا تحتجت أيزتاً أا نفايتتات يتتائمة متتؽ السحتتاقؽ لسشتتت يتتؾت االيتتتخدام
و جب أن تكؾن الحاو ات مقاومة لمعبه بنا أا مؽ الرعب فتحنا أو كدر ا.
 .كسا يجب احداث تأيير فة شال اتبر والسحاقؽ ؤحيه ال تكؾن قابمة لاليتعسال.
 .يجب اجرات التعقيؼ الفؾرا بؾايظة ا وتؾكم

( ع ارة ؽ سمية تغنير حرارا رطتب يدتتخدم

فتة السدتذتتميات لتعقتيؼ السعتتدات وا جنت ة التتتة يعتتاد تتدو ر ا و دتتتخدم أيزتان ؤسعالجتتة الشفايتتات
شديدة العدوا مثل م ارا السختبرات وا دوات الحادة ) لمشفايات شديدة العدوا كمسا أماؽ ذلػ.
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 .يجب أن تجست الشفايات الدامة لمخاليا والتة دال ا ما تشتج ؽ السدتذميات الكبرض أو خدمات
ال حتتؾث فتتة حاو تتات مانعتتة لمتدتترب وأن تؾضتتت مينتتا ؤظاقتتة ماتتتؾب مينتتا نفايتتات يتتامة
لمخاليا ؤذال واضض.
 .يساؽ أن تجست الكسيات الرأيرة مؽ الشفايات الكيسيائية أو الريدالنية مت الشفايات السعدية.
 .يجتتب أن تجستتت الكسيتتات الكبيترة متتؽ الستؾاد الرتتيدالنية ديتتر السدتتتخدمة أو السشتنيتتة الرتتالحية
والسخ نة فة أجشحة السدتذفع أو ا قدام فة الريدلية لمتخمال مشنا.
 .يجب أن تر أ كسيات الشفايات الكيسيائية الكبيترة فتة الحاو تات السقاومتة لمكيسيائيتات وتريتل إلتة
مرافق السعالجة الستخررة و جب وضت تحديد نؾعية السادة الكيسيائية بؾضت المتة واضتحة
مة الحاو ة و جب دم م ج ا نؾاا السختمفة مؽ الشفايات الكيسيائية الخظرة مت ؤعزنا.
 .يجب أن تجست الشفايات السحتؾ ة مة ند ة الية مؽ السعان مثل ال ئبق ؤذال مشفرل.
 .يجب أن تجست حاو ات ا يرويؾل مت الشفايات الظبية العادية شدما تكؾن فاردة تساماً شر ظة
أن ال ياؾن مرير أة الشفايات الترميد.
 .يساتتؽ أن تجستتت الشفايتتات السعديتتة ذات السدتتتؾا االشتتعا ة الستتشخفض مثتتل السسايتتض الرتتحية
والسحاقؽ السدتخدمة لمتذخيال والعالج وحاو ات الشفايات السعدية إذا كان مرير ا الترميد.1
األضرار المترتبة عل النفايات الطبية الخطر :
فة شنر يؾنيؾ ام  2000تؼ تذخيال إماؤة يتة أطفال فة إحتدض الستدن الرويتية بشتؾا
ؤديط مؽ الجدرا ؤعد أن لعبؾا ب جاجات تالفة تؼ ايتخدامنا فة تظريؼ الجدرا وكانتم قتد القيتم
ف تتة ما تتب لمقسام تتة م تتؽ مقرع تتة م تتؽ مش تتازلنؼ .2وق تتد أش تتارت الد اري تتات إل تتة أن التع تترل لمتم تتؾث
ؤالشفايات الظبية تراح ه مخاطر كثيرة وذلػ الحتؾات أة الشفايات مة مؾاد معدية وأخرا يامة
ومذ تتعة خظت ترة وخظ تتر الشفاي تتات الظبي تتة يسا تتؽ أن يشتق تتل ؤظ تترز متع تتددة كس تتا أن تأثير تتا يذ تتسل
اتندان والبيئة ؤجسيت شامتر ا واليتيسا شتد القتات تأة الشفايتات م اشترة فتة ا ويتاط البيئيتة متؽ
دون معالجة فالتمؾث البيئة يساؽ أن يغنر ؤأشااله مؽ خالل العسميات السختمفة التة تستر بنتا
معالجة الشفايات الظبية الخظرة يؾات شد نقمنتا أو فرز تا أم حرقنتا أم شتد التتخمال الشنتائة مشنتا
كسا أن مؽ طرز انتقال العدوا الشاتجة ؽ التمؾث ؤالشفايات الظبية الخظرة فة ا وياط البيئية
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السختمفة إضافة إلة ا مرال التتة تدتببنا الحذترات والفئتران ودير تا متؽ العؾامتل السدتا دة متة
نقتتل السياروعتتات متتؽ الشفايتتات الظبيتتة السعديتتة وخامتتة فتتة التتدول الشاميتتة ة حدتتب تقر تتر لنيئتتة
ا مؼ الستحدة ؤذأن مذاالت التعامل مت الشفايات الرم ة ؤالدول الشامية شار أكثر متؽ ()%90
متؽ الحتتاالت السرضتية السؾجتتؾدة فتة مدتذتتميات تمتػ التتدول يتببنا انتقتتال السياروعتات تتؽ طر تتق
الحذرات والظفيميات والررامير ودير ا.1
ووفقاً لمبيان الرادر تؽ مشغستة الرتحة العالسيتة تدتببم السعالجتة ديتر الدتميسة لمشفايتات
الظبية ام  2000إلة احدا و ذرون إماؤة التناب الكبد  Bومميؾنيؽ إماؤة التناب الكبد C
و(  ) 260.000إماؤة فيروس نقال السشا ة وتبيؽ تأة ا رقتام متدض أ سيتة معالجتة الشفايتات
الظبيتتة الخظترة .2وفتتة الؾاليتتات الستحتتدة يتتجمم حتتاالت تتدوا االلتنتتاب ؤفيتتروس العتتؾز السشتتا ة
الساتدب لحاالت دوا منشية ومتل تدد ا فتة (  ) 51حالتة وكتان الستزتررون تؼ ا ط تات
وفر ق التسر ض فة مشذآت الر ايتة الرتحية والعتامميؽ لجستت الشفايتات وعشتات متة ذلتػ أشتارت
مشغس تتة الر تتحة العالسي تتة إل تتة أ سي تتة التحر تتؽ لمع تتامميؽ ف تتة الر اي تتة الر تتحية وأش تتارت أيز تتا
ؤزت تترورة التمقت تتيض ضت تتد التيت تتانؾس لكت تتل ا شت تتخاط الت تتأيؽ يقؾم ت تؾا ؤالتعامت تتل مت تتت نفايت تتات الر ايت تتة
الرحية .3ومؽ شا يتزض أن ات اا طرز دير يميسة فة معالجة نفايات أنذظة الر اية الرحية
يزت العامميؽ والستعامميؽ ؤالشفايات فة خظر اتماؤة ؤا مرال الخظرة.4
و تعرل العامميؽ ؤجست الشفايات الظبية ونقمنا وفرز ا إلة أخظار متعتددة ناتجتة متؽ الحقتؽ
وال جاج ودير ا مؽ ا دوات الحتادة التتة تحستل ؤقايتا ا دو تة أو متا ياتؽ أن تحسمته متؽ أمترال
التة تعد مردر إماؤة لنسالت العامميؽ .5وقد أشارت نتائج دراية لرشتا متالح منتدا ()2014
إلة عنؾر أمرال مة

سال خدمة الشغافتة التأيؽ يقؾمتؾن ؤجستت الشفايتات بت عض السدتذتميات

التتتة تعتتالج الحتتاالت الخظ ترة

والتتتة تحتتتؾا أخظتتر أن تؾاا الشفايتتات الظبيتتة لكؾننتتا تحتتتؾا متتة

أقد تتام معالج تتة م تترل اتي تتدز وح تتاالت قظ تتت أو فر تتل ا ورام الد تترطانية إض تتافة إل تتة العسمي تتات
الكبتترض ا ختترض بتتدون أن ياتتؾن شتتار فرتتل لمشفايتتات الظبيتتة ؤأكيتتاس متتفرات تتؽ ا كيتاس متتؽ
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ذات الشفايتات العاديتتة ما تتدا جستت ا كيتتاس الحسترات متؽ رد تتات العسميتتات كستا أننتتؼ ال يرتتتدون
بدالت العستل والكسامتات والقفتازات وأن سميتة الجستت تتتؼ ؤظر قتة ذتؾائية  .1كستا تعتد السختبترات
الظبي تتة والي تتيسا معام تتل االحي تتات الد يق تتة السر تتدر الس اش تتر لمع تتدوا ؤسختمت ت

أنت تؾاا السياروع تتات

السسرضتة التتة ترتيب العتتامميؽ فتة السختبترات وذلتتػ فتة حالتة تتدم التعامتل وات ستال لمعيشتتات
القادمة لنؼ والتة قد تريبنؼ وتريب السحظبيؽ بنؼ وقد يتجمم الكثيتر متؽ حتؾادث اتمتاؤات
ؤأمرال مثل الكؾلي ار والتيفؾئيد والحسة الستسؾجة والك از رعظتم ؤتالسختبرات الظبيتة والسدتذتميات
أو ؤسراك ا ؤحاث .2
يتائج الدراسة :
تتسثل آليات وطرز فرز الشفايات الظبية الخظترة لتحقيتق الدتالمة الرتحية والبيئيتة فتة ات تاا
السعايير التة وضعتنا مشغسة الرحة العالسية والستسثمة:
 .فة وضت شعارات ترمي لؾنة ليكياس والحاو ات التة تؾضت فينا لتساؽ مؽ التسيي بيشنا
وات اا اترشادات الخامة ؤال نؾا مؽ أنؾا نا.
 .أن تكؾن الحاو ات ذات مؾامفات مظاؤقة لمتتة أشتارت الينتا مشغستة الرتحة العالسيتة مزتادة
لمثقتتب مرتتشؾ ة متتؽ السعتتدن أو ال اليتتتيػ تتالة الكثافتتة م ت ودة ؤا دظيتتة شتتديدة الرتتالؤة ال
تحف ا دوات الحادة فقتط ولكشنتا تحتجت أيزتاً أا نفايتات يتائمة وأن تكتؾن مقاومتة لمعبته بنتا
مؽ الرعب فتحنا أو كدر ا.
.ات اا كافة ا وامر الستعمقة ؤال نؾا مؽ أنؾاا الشفايات الخظرة .
التوديات :
 .إجت ترات د اري تتات تقييس تته لس تتدض التت ت ام السدتذ تتميات والس اركت ت الر تتحية ؤ تتالسجتست الميب تتة ؤاتخ تتاذ
اتجراتات السؾمة بنا مؽ قبل مشغسة الرحة العالسية.
 .د ؾة مرشعة أدوات الخامة بشفايات السدتذميات ومدتؾردينا ؤااللت ام ؤالسعايير العسمية فة
ترشيعنا.
 .العسل مة امدار ا نغسة والقؾانيؽ والمؾائض التشفيأية الخامة ددارة الشفايات الظبية الخظرة.
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.1

أحسد أبتؾ حستد تقيتيؼ إدارة الشفايتات الظبيتة فتة مدتذتفع الذتفات وا قرتع ؤقظتاا دت ة

.2

أمل بشم إبراهيؼ الدؤايتة التتخمال متؽ الشفايتات الظبيتة أمانتة م اركت التسيت ال حثتة

.3

أم الدعد يراا دور اتدارة الرحية فة التديير الفعال لمشفايات الظبية فة عل ضتؾاؤط

ريالة ماجدتير الجامعة اتيالمية .2017

الر ال .2011

التشسي تتة السد تتتدامة ؤ تتالتظبيق م تتة السسيد تتة االيتذ تتفائية الج ائر تتة أطروح تتة دكت تتؾراة

جامعة فرحات ع اس كمية العمؾم االقترادية .2012
.4
.5
.6

.7
.8
.9

حيدر دمحم الحديشة الشفايات الظبية واثار ا البيئيتة فتة مديشتة كترعالت ريتالة ماجدتتير

جامعة كرعات كمية الترعية اتندانية ن قدؼ الجأراةيا التظبيقية .2016
حديؽ الدعدا

مؼ البيئة دار اليازورا لمشذر والتؾز ت

سان .2006

رش تتا م تتالح من تتدا د اري تتة كف تتاتة مح تتارز الشفاي تتات الظبي تتة ف تتة مدتذ تتميات الحم تتة ف تتة

محافغت تتة ؤابت تتل مجمت تتة جامعت تتة ؤاب ت تل لمعمت تتؾم النشديت تتية العت تتدد الثالت تته السجمت تتد الثت تتانة
والعذرون .2014

يعد العش ا اتدارة الرحية دار ال ازورا العمسية لمشذر والتؾز ت

طارز أيامة مالض

.2005

سان .2008

الرحة والبيئة مات ة السجتست العرعة لمشذتر والتؾز تت

ستان

لبشة الذر ف دليل إدارة الشفايات الظبية و ازرة الرحة د ة .2000

 .10دمحم أحستتد الدتتيد معالجتتة السخمفتتات الخظ ترة والتتتخمال مشنتتا دار الكتتتب العمسيتتة لمشذتتر
والتؾز ت القا رة .2011

 .11دمحم ب تتدو الع تتؾدات و ب تتد

ب تتؽ يحي تتة التم تتؾث وحساي تتة البيئ تتة

يعؾد لمشذر والسظاؤت الر ال .1998

ط 2جامع تتة السم تتػ

 .12دمحم نجيب أبؾ يعدة السخمفتات الظبيتة وإماانتات تتدو ر ا بيؾلؾجيتا دار الفكتر العترب
القا رة .2005

 .13متتر ؼ داود يتتميسان تقيتتيؼ إدارة الشفايتتات الظبيريتتة فتتة السدتذتتميات الحاؾميتتة ؤسحافغتتات
د ت ة ريتتالة ماجدتتتير مشذتتؾرة بتتر ش ت اة االنترنيتتم الجامعتتة اتيتتالمية ؤأ ت ة كميتتة

اآلداب قدؼ الجأراةيا .2015

 .14وج تتدا زرف تتانة الشفاي تتات الظبي تتة وتقي تتيؼ تأثيراتن تتا البيئي تتة ؤح تته مشذ تتؾر م تتة شت ت اة
ا نترنم .2016
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