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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

  لقاء تشاورىتمت مناقشة الخطة الرئيسية املحدثة لنفايات الرعاية الصحية وخطة الطوارئ في 

 باالشتراك مع سلطة جودة البيئة في فلسطين  WES ه مشروع نظم

   2022كانون أول/ديسمبر 7أثينا، 

  إن إدارة نفايات الرعاية الصحية في فلسطين مدفوعة بعدد من املخاوف بشأن اآلثار الصحية والبيئية املحتملة. تم اتخاذ إجراءات لتحسين 

الخاصة ولكن مع ذلك ، ال يزال هناك عدد من التحديات التي يتعين التعامل  بعض املمارسات في املستشفيات الحكومية وكذلك املستشفيات 

، منذ كانون األول )ديسمبر(   )  2020معها. من أجل تحسين الوضع بشكل أكبر  املياه والبيئة  ( املمول من االتحاد  WES، يقدم مشروع دعم 

 ل رعاية صحية مستدامة. إدارة املخلفات.( في فلسطين من أجEQAاألوروبي املساعدة الفنية لهيئة جودة البيئة )

بها بناًء على استنتاجات التقرير األولي للنشاط،  حتى اآلن ، تم تحديث الخطة الرئيسية لنفايات الرعاية الصحية وخارطة الطريق الخاصة 

البيئة، ووزارة الصحة وأصحاب املصلحة اآلخرين ، ومستوحاة من امل إلى تحليل  واملشاورات املكثفة مع سلطة جودة   
ً
عايير الدولية واستنادا

 التكلفة / الفائدة.

أحد العناصر األساسية التي يجب مراعاتها إلدراجها في سياسات إدارة نفايات الرعاية الصحية هو خطة الطوارئ الستخدامها أثناء حاالت 

  بية على الصحة البيئية. وبناًء على ذلك ، أعد فريقالطوارئ ، لضمان استمرارية خدمات إدارة نفايات الرعاية الصحية وتقليل اآلثار السل

االستجابة    WES  مشروع ونطاق  وطبيعة   ، الطوارئ  لحالة  املتوقع  النطاق  بشأن  املعنيين  الشركاء  لجميع  مشترك  فهم  لتعزيز  هذا  الخطة 

 التشغيلية املخطط لها وإلظهار التحديات / الثغرات املحددة في االستجابة املحتملة.

إلى ضمان إدارة نفايات الرعاية الصحية بشكل فعال ، بما يتوافق مع القوانين واللوائح الحالية، من أجل حماية العاملين   WESيهدف تحديث 

 في مجال الرعاية الصحية وعمالئهم )املرض ى ومقدمي الرعاية والزوار( والبيئة من النفايات التي يحتمل أن تسبب األمراض. 

التقدم املحرز حتى اآلن  تم مناقشة  ،    2022نوفمبر    24( في  EQAباالشتراك مع هيئة جودة البيئة )   WESوري الذي نظمه  في االجتماع التشا

تم عرض    .املشتركة  WESو    EQAوخطة طوارئ نفايات الرعاية الصحية التي نتجت عن    ،والخطة الرئيسية املحدثة لنفايات الرعاية الصحية

ب املصلحة. كان الهدف هو جمع اآلراء واملدخالت من أجل االنتهاء من الوثيقتين اللتين ستكونان متاحتين أيًضا  اإلجراءات ومناقشتها مع  أصحا

التدريبية  WESعلى موقع   أيًضا بشكل جماعي ما سيكون محور ورشة العمل  التي   WES. قرر املشاركون  نفايات الرعاية الصحية  حول إدارة 

 . 2023ستعقد في أوائل عام 

+( ، ومكتب معلومات البحر األبيض املتوسط    ACRتنفيذ هذا النشاط بدعم وخدمات من اتحاد املدن واملناطق لإلدارة املستدامة للموارد )يتم  

 . Royal Haskoning DHV ( RHDHV)و  LDK Consultants Global EEIG( ، و MIO-ECSDEللبيئة والثقافة والتنمية املستدامة ) 
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 : يُرجى االتصال بـ ،للمزيد من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة

 

 WES مشروع دعمدعم المياه والبيئة   -صفحة فيسبوك

 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 

 

  WES رابط لصفحة مشروع دعم المياه والبيئة على موقع اللينكد إن

 

 WES YouTube   قناة مشروع دعم المياه والبيئة على 

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

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

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

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

 األوروبي. 

 

https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
http://www.linkedin.com/company/wes-med-project
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

