لجنة الطوارئ الوطنية المستحدثة لتقييم المخاطر الصحية ألزمة النفايات واقتراح الحلول
-

معالي وزير الصحة العامة األستاذ وائل أبو فاعور
الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة
الدكتور عبد الرحمن البزري (أخصائي في األمراض المعدية والجرثومية)
الدكتورة نجاة صليبا (اخصائية في الكيمياء )
الدكتور صالح زين الدين (أخصائي في األمراض التنفسية والصدرية )
الدكتور معتصم الفاضل (أخصائي في الهندسة البيئية)
الدكتورة عاتكة بري (أخصائية في الصحة العامة -وزارة الصحة العامة)
المهندسة جويس حداد (أخصائية في الهندسة الغذائية -وزارة الصحة العامة)

تقرير لجنة الطوارئ الوطنية المستحدثة لتقييم المخاطر الصحية ألزمة النفايات واقتراح الحلول
أوال :التوصيات التي تحتاج للتطبيق الفوري :
 -1األزمة تحتاج لحل على المستوى الوطني بأسرع وقت ممكن
 -2منع حرق النفايات مطلقا لما في ذلك من انبعاثات خطررة جردا علرى الصرحة العامرة وذات ترأثير مبا رر (اختنراق حساسرية )...وغيرر مبا رر
(سرطان قصور كلوي قصور كبدي)...
 -3عدم رمي النف ايات أو تجميعها على ضفاف األنهار وإزالتها فورا من مكانها في حال وجودها في هذه األماكن
 -4عدم تجميع النفايات في الحفر والمنخفضات الطبيعية (الوديان وغيرها )...ألن ذلك يساهم بترسر الميراه الملوثرة فري التربرة بطريقرة خطررة
ومن األفضل وضع النفايات على المنحدرات بعد وضع سياج حولها حتى تنزلرق عنهرا األمطرار وج تجرفهرا وبالترالي جعرل ضررر الترسربات
الناتجة عن النفايات في المياه أقل أثرا
 -5ضرورة مراقبة آلية التخلص من نفايات المست فيات جن خطرها اكبر من النفايات العادية
 -6عدم رش المبيدات على النفايات المتجمعة جن ذلك يزيد من مقاومة الح رات والقوارض
 -7التخلص من النفايات في أكياس محكمة اجغالق لضمان عدم بعثرة محتوياتها
 -8رش الكلس على النفايات ألن ذلك يحد من تكاثر الح رات والقوارض
 -9الطل من البلديات وضع الية خاصة لمكافحة القوارض كل في منطقته وذلك للحد من مخاطر انت ار اجمراض التي يمكن نقلها عن طريرق
القوارض
 -11التنسيق مع المصالح المستقلة للمياه و وزارة الموارد المائية والكهربائية إلجراء الفحوصات الدورية واجستثنائية للتأكد من سالمة المياه
 -11متابعة األوضاع عن كث

وتقديم الم ورة وعقد اإلجتماعات عند الحاجة

ثانيا :إقتراحات على المدى األبعد:
 -1ضرورة وضع الية للتخلص من النفايرات الصرناعية بالتنسريق مرع الروزارات المعنيرة (وزارة الصرناعة – وزارة الزراعرة – وزارة البيئرة –
وزارة الداخلية  )....لما في ذلك من خطر كيميائي مبا ر على الصحة

 -2وضع التوصيات التي تضمن حسن التنسيق بين مختلف اإلدارات والروزارات مرن أجرل تقيريم الترأثيرات السرلبية ألزمرة النفايرات علرى مختلرف
المستويات الصحية والبيئية واإلجتماعية واجقتصادية
 -3ضرورة وضع وتنفيذ خطة للفرز المنزلي للنفايات
 -4اقتراح مطامر صحية أو محارق صحية في األقضية أو القرى والبلدات
ثالثا :أثر تراكم النفايات على الصحة العامة والبيئة وتأثيرها والحلول المقترحة لتقليل المخاطر:
االنعكاسات التي قد تنتج

العوامل الخطرة على الصحة

عن النفايات المتراكمة

العامة والبيئة

الحلول المقترحة لتقليل المخاطر

تأثيرها على الصحة العامة

عشوائيا
تلوووا الاوووا (خاصررة فرري انبعاث الغازات السامة والمسرطنة  حساسية الجلد العين نوبات ربو...
حال الحرق)

(ديوكسين فوران)...

تلوا التربة

 تكررراثر األحيررراء المجهريرررة مرررن  أمراض جلدية

 اختناق تسمم...

 عدم حرق النفايات مطلقا
 وضعها في أكياس محكمة اإلغالق ج تر ح

 سرطان الرئة حنجرة...
 قصور كلوي كبدي ...
 ت وهات خلقية
بكتيريا وفيروسات وطفيليات
 تلررررررروث كيميرررررررائي (المعرررررررادن

 عدم وضع النفايات في األراضي الزراعية

 قصررررررور كلرررررروي قصررررررور كبرررررردي

 وضعها في أكياس محكمة اإلغالق ج تر ح

سرطان ت وهات خلقية...

الثقيلة)...
تلوا المياه الجوفية

 تكررراثر األحيررراء المجهريرررة مرررن  أمراض جلدية
بكتيريا وفيروسات وطفيليات
 تلوث كيميائي

 تسممات غذائيرة (سرالمونيال

 عدم وضع النفايات على ضفاف األنهار
ريغيال

ديزانتري)...
 قصررررررررور كلرررررررروي قصرررررررروركبدي

 عررررردم وضرررررعها فررررري المنخفضرررررات الطبيعيرررررة
(كالوديان)
 وضررع النفايررات علررى المنحرردرات فرري أكيرراس

محكمررة اإلغرررالق ج تر ررح مرررع وضررع سرررياج

سرطان...

حولها
تلوا النباتات

 تكررراثر األحيررراء المجهريرررة مرررن  تسممات غذائيرة (سرالمونيال
بكتيريا وفيروسات وطفيليات
 تلوث كيميائي

ريغيال

 عدم وضع النفايات في األراضي الزراعية
 وضعها في أكياس محكمة اإلغالق ج تر ح

ديزانتري)...
 قصررررررررور كلرررررررروي قصرررررررروركبدي
سرطان...

تلوا الثروة السمكية

 تكررراثر األحيررراء المجهريرررة مرررن  تسممات غذائيرة (سرالمونيال
بكتيريا وفيروسات وطفيليات
 تلوث كيميائي

ريغيال

 عدم رمي النفايات في البحر
 عدم رمي النفايات في األنهار

ديزانتري)...
 قصررررررررور كلرررررررروي قصرررررررروركبدي
سرطان...

تلوووووووا لحوووووووم المواشووووووي  تكررراثر األحيررراء المجهريرررة مرررن  تسممات غذائيرة (سرالمونيال
والدواجن

بكتيريا وفيروسات وطفيليات
 تلوث كيميائي

ريغيال

ديزانتري)...

 عدم ترك الموا ي والدواجن تتغذى فري مرراع
قريبة من النفايات المتراكمة

 قصررررررررور كلرررررررروي قصرررررررروركبدي
سرطان...

تكاثر القوارض والحشرات

 تكرراثر األحيرراء المجهريررة الترري  ظهررور أمررراض النواقررل   (Vectorرش الكلس بصورة دورية
تحملهررا القرروارض والح رررات
( بكتيريررررررررررررررا وفيروسررررررررررررررات
وطفيليات)

)disease
الجر

...

 borneكاللي ررررمانيا

 مكافحة القوارض على صعيد البلديات
 عدم رش المبيدات على النفايات

