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  يدعم إدارة النفايات الطبية في فلسطين WESمشروع 

 2020ديسمبر   14أثينا،  
  

ي التعامل معها.  
 
ي  خط   وتكمنتعتبر النفايات الطبية من أصعب المواد ف

 
اإلصابة ويمكن أن  نقل  أنها قد تنطوي عىل مخاطر  ورتها ف

مشكلة    يمثلتسبب آثاًرا غبر آمنة عىل البيئة وصحة اإلنسان. لذلك، فإن جمع النفايات الطبية ونقلها ومعالجتها والتخلص منها  
  
ً
 صحيا

ً
 وتتطلب إدارة متكاملة ومستدامة. بيئية تشكل خطرا

ً
 هاما

  
ي فلسطير  EQAسلطة جودة البيئة )وقد قامت  

 
ي عام  ب   ( ف

 
القانون    إقرار وتم    2006تطوير الخطة الرئيسية لمعالجة النفايات الطبية ف

ي عام  
ي إلدارة النفايات الطبية ف 

،  2013الوطن  حات. ومنذ ذلك الحير  ة المجاالت اإلشكالية  جراءات لمعالجاإل العديد من  ب  قدمت مقبر
ي  
فعالة  ف  بطريقة  الطبية  النفايات  إدارة  لتحسير   الجهود  من  المزيد  بذل  يجب  أنه  الواضح  من  ذلك،  الطبية. ومع  النفايات  إدارة 

ي ذلك وزارة الصحة وهيئة و ومتكاملة. 
ي سلسلة النفايات الطبية أمًرا محورًيا، بما ف 

جودة    يعد التعاون بير  الجهات الفاعلة الرئيسية ف 
ي هذا المجال وكذلك القطاع الخاص. 

 البيئة ووزارة الحكم المحىلي وكذلك المنظمات غبر الحكومية العاملة ف 
  
وع  و  .    WESبدأ مشر ي فلسطير 

ا لدعم مختلف الجهات الفاعلة لتعزيز حلول إدارة النفايات الطبية المستدامة ف 
ً
دعم  يسكما  للتو نشاط

ي تحديث الخطة الرئيسية إل 
هو تعزيز قدرات مختلف الجهات الفاعلة لتحسير   من ذلك  الهدف  و دارة نفايات الرعاية الصحية.  الدولة ف 

ي حاالت األزمات مثل جائح
وع  و .  ةالحالي  ةممارسات إدارة النفايات الطبية. عالوة عىل ذلك، سيتم تنفيذ خطة طوارئ ف  بدأ المشر

ي اجتماع عبر ا 
نت. هذا األسبوع بجمع أهم أصحاب المصلحة مًعا ف   إلنبر

  
ي لفلسطير  ل اتيجية األوروبية    ،جتماعحضور اال وقال جواو أنسيلمو، من وفد االتحاد األوروبر أن تحديث الخطة يتناسب تماًما مع االسبر

ي تعتبر فيها البيئة والصحة من القضايا المهمة 
كة لفلسطير  والنر ي الموارد وبالتالي هناك حاجة ماسة  . وقال أن  المشبر

"هناك نقص ف 
ي هذا المجال. 

ي  نأمل أن يزودنا تحديث الخطة الرئيسية للنفايات و لمزيد من االستثمار ف 
الطبية بمجموعة منهجية من المبادرات النر

ي هذا القطاع" ؤدييمكن أن ي
ي دوًرا، وحيثما أمكن القيام بمزيد من االستثمارات ف  ي االتحاد األوروبر

 .  فيها المانحون والدول األعضاء ف 
 

ي سلطة جودة البيئة، أن إدارة الن
ي  وأكد أحمد أبو ظاهر، مدير عام المشاري    ع والعالقات الدولية ف 

فايات الطبية عىل المستوى الوطن 
بشكل أكبر عىل الحاجة إل المعالجة المسؤولة للنفايات الطبية والحاجة إل رؤية    19- تحظ  بأولوية قصوى. وتشدد جائحة كوفيد  

وع وطنية للطريق الذي نحتاج إل اتباعه. ونأمل أن يدعمنا  ي أجزاء أخرى من العالم" WESمشر
ي التعلم من التجارب ف 

 . ف 

 
وع  نشاطالاختتم باولو مارينغو، الخببر الذي يقود هذا  و  أن الخطة الرئيسية المحدثة "لن    بالتأكيد عىل، االجتماع  WES  ضمن مشر

"تتضمن تكون مجرد تقرير بل أداة عملية   ي فلسطير 
  . إجراءات واقعية للتنفيذ من أجل تعزيز إدارة النفايات الطبية ف 
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 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

 vandebunt@wes-med.euبام فان دي بونت، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البيئة وتحسين إدارة   المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط يهدف مشروع دعم  وسوف يعالج هذه  .  الموارد 
الجزائر ومصر  )مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  هو  مشروع دعم المياه والبيئة  .  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه

 (.  ان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونسوإسرائيل واألردن ولبن

 إخالء المسؤولية  
وهي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد  ، محتويات هذه النشرةبمفرده المسؤولية عن مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 . األوروبي

 


