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موضوع البحث:
الحمد هلل رب العالميف الذم عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ,كأسبغ عميو نعمو ظاىرة كباطنة ,فمو الحمد
في األكلى كاآلخرة ,كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو
كسمـ كعمى آلو كأصحابو كالتابعيف ليـ بإحساف إلى يكـ الديف,
كبعد....
تعد البيئة الكسط الطبيعي أك المحيط الحيكم الذم يعيش فيو اإلنساف كباقي الكائنات الحية,
حيث ارتبطت حياة اإلنساف بالتطكر الحضارم باستغاللو إلمكانياتيا كطاقاتيا ,إال أف ىذا
االستغالؿ كاف محدكد في العصكر األكلى ,فمـ يكف لمشكمة التمكث البيئي خطكرة سابقان كذلؾ
لقمة الممكثات كقدرة البيئة عمى استيعابيا ,كلكف نظ انر لمتطكر كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي في كافة
المجاالت ,ظيرت مشاكؿ البيئة التي أصبحت تيدد العالـ.
كتشكؿ النفايات بصفة عامة مشكمة خطيرة تيدد العالـ بأسره ,كسعت العديد مف الدكؿ إلى تفعيؿ
منظماتيا لمتخمص منيا ,كظيرت مشكمة مف نكع خاص مف النفايات أال كىي النفايات الطبية,
التي تمثؿ تيديدان حقيقيان ,نظ انر ألنيا تيدد حياة اإلنساف كالبيئة كذلؾ إلمكانية نقميا أمراضان خطيرة
كفيمة بتدمير النظـ البيئية الطبيعية في حالة إذ لـ يتـ التخمص منيا بالطرؽ السميمة المطابقة
لممعايير الدكلية التي تيدؼ إلى المحافظة عمى البيئة كالصحة العامة.1
كتعتبر األضرار البيئية الناشئة عف النفايات الطبية مف المسائؿ الخطرة كالتي مف الصعب
التعامؿ معيا ,كذلؾ بالنظر إلى حداثة المشكالت المثارة كالتي تخرج عف األطر القانكنية
التقميدية ,كنظ انر لعدـ كجكد نص خاص يحدد كينظـ المسئكلية المدنية الناشئة عف الضرر البيئي
بصفة عامة كالضرر البيئي الناتج عف النفايات الطبية بصفة خاصة ,كاف مف الالزـ التطرؽ
لذلؾ المكضكع لتحديد نطاؽ المسئكلية المدنية لحماية البيئة كالصحة العامة.

1

- Chryssa V. Deliganis and Steve P. Calandrillo: SYRINGES IN THE SEA: WHY
FEDERAL REGULATION OF MEDICAL WASTE IS LONG OVERDUE, Georgia
Law Review, Vol. 41, 2006, p.172.
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أهمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في المقاـ األكؿ في أف خطر التمكث البيئي لمنفايات الطبية ىك خطر جديد
ذك خصكصية معقدة يترتب عمييا صعكبات إثبات كجكد ىذا الخطر كنسبتو إلى شخص معيف
يمكف أف يككف مسئكالن عف تعكيض األضرار التي تترتب عميو ,كال شؾ أف خطر كيذا ال يمكف
أف تطبؽ قكاعد المسئكلية المدنية عميو بتكافؽ كامؿ ,نظ انر ألنو خطر جديد ييدد البيئة كالصحة
العامة.
لذلؾ كاف عمينا بياف مدل ضركرة إيجاد نظاـ خاص لممسئكلية المدنية الناشئة عف األضرار
البيئية بصفة عامة كأضرار النفايات الطبية بصفة خاصة ,كذلؾ لخصكصية األضرار الناجمة
عف ىذا التمكث الخطير ,كمف ثـ كضع القكاعد التي مف شأنيا إحاطة البيئة كالصحة العامة
بسياج مف الحماية كاألمف ,كمف خالؿ بحثنا سنحاكؿ كضع األطر القانكنية لحماية البيئة
كالصحة العامة.

منهج البحث:
اعتمد نا في الدراسة عمى المنيج المقارف كذلؾ لممقارنة بيف قانكف البيئة المصرم رقـ  4لسنة
 1994بشأف حماية البيئة كالئحتو التنفيذية كالقانكف الفرنسي كغيره مف التشريعات ,ىذا باإلضافة
إلى االستعانة بالمنيج التحميمي مف تحميؿ النصكص القانكنية التي ليا صمة بالبحث ,كالمشكالت
التي نتجت عنو ,لمحاكلة الكصكؿ إلى نصكص قانكنية مناسبة لتسد الثغرات التي بقانكف البيئة
المصرم.

خطة البحث:
اقتضت الدراسة في ىذا المكضكع إلى تقسيـ البحث إلى ثالثة مباحث األكؿ نتناكؿ فيو ماىية
ا لنفايات الطبية كأثرىا عمى البيئة كنقسمو إلى مطمبيف األكؿ تعريؼ النفايات الطبية كأنكاعيا
كالثاني أثر النفايات الطبية عمى البيئة ,أما المبحث الثاني نتناكؿ فيو نطاؽ المسئكلية المدنية
الناشئة عف األضرار البيئية لمنفايات الطبية كقمنا بتقسيمو إلى مطمبيف األكؿ نكضح فيو
المسئكلية العقدية الناشئة عف األضرار البيئية لمنفايات الطبية كالمطمب الثاني خصصناه لتحديد
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المسئكلية التقصيرية الناشئة عف تمؾ األضرار ,كالمبحث الثالث نكضح فيو آليات مكافحة تمؾ
األضرار ,كبالتالي تككف خطة بحثنا عمى النحك التالي:
المبحث األكؿ :ماىية النفايات الطبية كأثرىا عمى البيئة.
المبحث الثاني :نطاؽ المسئكلية المدنية الناشئة عف األضرار البيئية لمنفايات الطبية.
المبحث الثالث :آليات مكافحة األضرار البيئية لمنفايات الطبية.

المبحث األول
ماهية النفايات الطبية وأثرها عمى البيئة
يتطمب تحديد ماىية النفايات الطبية التطرؽ إلى تحديد تعريؼ النفايات الطبية كأنكاعيا ,كمف ثـ
تكضيح أثرىا عمى البيئة ,لذلؾ سكؼ نقسـ المبحث إلى مطمبيف:
المطمب األكؿ :تعريؼ النفايات الطبية كأنكاعيا.
المطمب الثاني :أضرار النفايات الطبية عمى البيئة.

المطمب األول
تعريف النفايات الطبية وأنواعها
قسمنا المطمب األكؿ إلى فرعيف الفرع األكؿ نتناكؿ فيو تعريؼ النفايات الطبية كالفرع الثاني
أنكاع النفايات الطبية ,كنعرض ذلؾ في األسطر التالية.

الفرع األول
تعريف النفايات الطبية
تعتبر إدارة المكاد كالنفايات الخطرة في مصر مف أىـ كأخطر المشاكؿ البيئية التي ترتبط
بالنكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالتشريعية ,كقد كضع القانكف رقـ  4لسنة  1994بشأف حماية
البيئة كالئحتو التنفيذية كالتي تـ استبداؿ أك تعديؿ نصكص بعض مكادىا بقرار رئيس مجمس
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الكزراء رقـ ( )1741الصادر بتاريخ 29أكتكبر  2005تعريفان عامان لممكاد كالنفايات الخطرة ,كما
أكضح المبادئ األساسية لمتعامؿ معيا مف خالؿ فكر شامؿ كشبة متكامؿ ,حيث عرؼ البيئة
في نص المادة األكلى بأنيا "المحيط الحيكم الذم يشمؿ الكائنات الحية ك ما يحتكيو مف مكاد ك
ما يحيط بيا مف ىكاء كماء كتربة كما يقيمو اإلنساف مف منشآت".
لـ يضع القانكف المصرم تعريفان لمنفايات الطبية ,كلكف ىناؾ تعريؼ يقترب منيا كفقا
لممادة ( )19مف قانكف البيئة ,حيث عرؼ النفايات الخطرة بأنيا "مخمفات األنشطة ك العمميات
المختمفة أك رمادىا المحتفظة بخكاص المكاد الخطرة التي ليس ليا استخدامات تالية أصمية أك
بديمة مثؿ النفايات اإلكمينيكية مف األنشطة العالجية كالنفايات الناتجة عف تصنيع أم مف
المستحضرات الصيدلية ك األدكية أك المذيبات العضكية أك األحبار كاألصباغ كالدىانات".
كقد كضحت الالئحة التنفيذية لقانكف البيئة المصرم المقصكد بالمكاد كالنفايات الخطرة,
حيث نصت المادة ( )25عمى أف "يحظر تداكؿ المكاد ك النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر
مف الجية المختصة المبينة قريف كؿ نكعية مف تمؾ المكاد ك النفايات ك استخداماتيا ك ذلؾ عمي
الكجو التالي-3...:المكاد كالنفايات الخطػرة لممستشفيات كالعيادات كالمنشػآت الطبية كالمنشآت
الدكائية كالمعممية كالمبيدات الحشرية المنزلية  -ك ازرة الصحة".1
ككذلؾ المشرع الفرنسي لـ يعرؼ النفايات الطبية في قانكف البيئة كأكتفى بتعريؼ
النفايات ,كذلؾ كفقان لنص المادة ( )541مف قانكف البيئة الفرنسي "النفايات التي تنتج عف
عمميات اإلنتاج أك التحكيؿ أك استخداـ أم مادة أك عنصر أك منتج تـ التخمص منو أك مف
المحتمؿ أف يتـ ذلؾ".2
كعرفت الالئحة التنفيذية لقانكف الصحة العامة الفرنسي النفايات الطبية ,كلكنو أطمؽ
عمييا نفايات الرعاية الصحية ,حيث نصت المادة ( )1-1335عمى أف "نفايات الرعاية الصحية
 -1مستبدلة بقرار رئيس مجس الكزراء رقـ 1741سنة  2005ػ الكقائع المصرية ػ العدد ( 247تابع) في 29
أكتكبر لسنة .2005
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- Art. L. 541-1-1 (Ord. no 2010-1579 du 17 déc. 2010, art. 2) "Au sens du présent
chapitre, on entend par: Déchet: toute substance ou tout objet, ou plus généralement
tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de
"se défaire
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ىي النفايات الناشئة عف أنشطة التشخيص كالرصد كالكقاية كالعالج أك المسكنات في مجاالت
الطب البشرم كالبيطرم.
كتعد مف النفايات التي تخضع ألحكاـ ىذا القسـ ىي:
خطر معديان ألنيا تحتكم عمى كائنات دقيقة حية أك تحتكم عمى سمكـ ,فإنيا
 .1نفايات تمثؿ
ان
تسبب المرض لإلنساف أك الكائنات الحية األخرل ,كذلؾ بسبب طبيعة تمؾ المكاد أك زيادة كميتيا
أك عممية األيض,
خطر معديان ,تتمثؿ النفايات في كاحدة مف الفئات التالية:
 -2كفي حالة عدـ كجكد
ان
(أ) مكاد نفاذة أك حادة التي يراد التخمص منيا بعد استخداميا ,سكاء كانت متصمة بمنتج
بيكلكجي أـ ال؛
(ب) منتجات الدـ لالستخداـ العالجي التي ال تستخدـ بالكامؿ أك انتيت صالحيتيا؛
ج) النفايات التشريحية لإلنساف ,كالمشتقات البشرية التي ال يمكف التعرؼ عمييا بسيكلة.
ككذلؾ النفايات الناشئة عف أنشطة التدريس كالبحث كاإلنتاج الصناعي في مجاالت
الطب البشرم كالبيطرم ,ككذلؾ عمميات التحنيط ,كعمميات الجراحة التجميمية ,كأنشطة الكشـ
عف طريؽ الجمد كالتجارب السريرية كغير السريرية التي أجريت عمى مستحضرات التجميؿ
كمنتجات الكشـ ,كعندما يككف لدييـ الخصائص المشار إلييا في الفقرة 1أك  2مف ىذه المادة".1

1

- Article R1335-1 (Décr. no 2016-1590 du 24 nov. 2016, art. 1er-I-1o et 2-IV, en
vigueur le 1er janv. 2017) " Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des
activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les
domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui:
1o Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des microorganismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de
croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent
;la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants
2o Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories
suivantes:
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كقد عرؼ المشرع الجزائرم النفايات الطبية ,كذلؾ في القانكف رقـ  01/19المتعمؽ
بتسيير النفايات كمعالجتيا كمراقبتو المؤرخ في  12ديسمبر  ,2001حيث نصت المادة ()7/3
عمى أف "نفايات النشاطات العالجية ,كؿ النفايات الناتجة عف نشاطات الفحص كالمتابعة
كالعالج الكقائي أك العالج في مجاؿ الطب البشرم أك البيطرم".
كالمشرع اإلماراتي عرؼ النفايات الطبية ,كذلؾ في المادة األكلى مف قانكف حماية البيئة
كتنميتيا رقـ ( )24لسنة  ,1999حيث نصت عمى أف النفايات الطبية ىي "أية نفايات تشكؿ
كميان أك جزئيان مف نسيج بشرم أك حيكاني أك دـ أك سكائؿ الجسـ األخرل أك اإلف ارزات أك العقاقير
أك المنتجات الصيدالنية األخرل أك الضمادات أك الحقف أك اإلبر أك األدكات الطبية الحادة أك
أية نفايات أخرل معدية أك كيميائية أك مشعة ناتجة عف نشاطات طبية أك تمريض أك معالجة أك
رعاية صحية أك طب أسناف أك صحة بيطرية أك ممارسات صيدالنية أك تصنيعية أك غيرىا أك
فحكصات أك أخذ عينات أك تخزينيا".
كعرفت منظمة الصحة العالمية النفايات الطبية بأنيا "النفايات التي تنتج مف المنشآت
التي تقدـ الرعاية الصحية المختمفة ,كالمختبرات كمراكز إنتاج األدكية كالمستحضرات الدكائية
كالمقاحات كمراكز العالج البيطرم كالمؤسسات البحثية كمف العالج كالتمريض في المنازؿ".1
كيمكف تعريؼ النفايات الطبية بأنيا النفايات التي تنتج عف منشأة معالجة طبية كيشمؿ
المنشآت كالمختبرات الطبية كمراكز كمعامؿ إجراء التجارب عمى الحيكانات كالعيادات الصحية.1

a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été
;ou non en contact avec un produit biologique
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à
;péremption
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non
aisément identifiables.
«Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de
la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de
production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi
que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des
activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques
conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, lorsqu'ils présentent
les caractéristiques mentionnées aux 1o ou 2o du présent article.».
1

- http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/ar/
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كما تعرؼ النفايات الطبية بأنيا عبارة عف مكاد صمبة أك سائمة أك غازية تنتج عادة عف
عمميات الكقاية ,كالتشخيص كالمعالجة كاألبحاث في المختبرات ,كتتمثؿ النفايات الطبية في
المكاد الناتجة عف نشاط طبي أك عالجي بغض النظر عف مصدر ىذه المكاد سكاء كانت
مؤسسية عمكمية أك خاصة أك صيدليات ككذلؾ بقايا التجارب كاألبحاث الطبية فيذه النفايات مف
أخطر المكاد التي تيدد اإلنساف كالبيئة المحيطة بو لما تحكيو مف مخاطر ليا أضرار كبيرة.2
كتعد النفايات الطبية الناتجة عف الرعاية الصحية بالمرضى في مراكز الرعاية الصحية
أك المخمفات الطبية الناتجة عف عمميات التشخيص أك التحاليؿ الطبية كالمختبرات الطبية كغيرىا
مف النفايات الخطرة إف لـ تعالج بصكرة سميمة ,كذلؾ بسبب ما تسببو مف أضرار سمبية كخطيرة
عمى العامميف في المؤسسات الطبية كعمى المجتمع كالبيئة بصفة عامة ,فيذه النفايات تحتكم
عمى مكاد معدية مف ميكركبات كفيركسات سريعة االنتشار ,باإلضافة إلى احتكائيا عمى مكاد
كيميائية خطرة عمى اإلنساف كعمى البيئة.3

الفرع الثاني
أنواع النفايات الطبية
تعد النفايات الطبية مشكمة تكاجو العامميف في الحقؿ الطبي ,نظ ار لمخاطر تمؾ النفايات
كالتي يتطمب التعامؿ معيا طرقان خاصة لمنع العدكل كلتجنب آثارىا الخطيرة عمى الصحة العامة
كالبيئة ,كيجب االنتباه إلى أف المخاطر الصحية الناتجة عف ىذه النفايات الطبية ال تقتصر عمى
العامميف بالقطاع الصحي بكافة فئاتو المختمفة مف األطباء كالممرضيف كعماؿ الخدمة في
المؤسسات الصحية بؿ قد تمتد لباقي أفراد المجتمع الذيف يتعرضكف ليذه النفايات أك آلثارىا.

1

- Asante, Benedicta and Yanful, Ernest and Yaokumah, Benjamin: Healthcare
Waste Management; Its Impact: A Case Study of the Greater Accra Region,
International Journal Of Scientific, Technology Research Volume 3, March 2014,
P.107.
2

- Ohidul Alam and Mohammad Mosharraf Hossain: A Comparison between
Public and Private Approaches of Waste Management in the Healthcare Industry of
Chittagong City Corporation, Op. Cit., p.547 et s.
3

- Asante OB, Yanful E and Yaokumah EB: Healthcare Waste Management, Op.
Cit., p.106 ets.
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األمر الذم يجعؿ المخاطر الصحية لمنفايات الطبية قد تمتد إلى خارج نطاؽ المؤسسات
الصحية كخصكصان مع التكسع في تقديـ الرعاية الصحية المنزلية كحمالت التطعيـ الميدانية
كالرعاية الصحية خارج المؤسسات الصحية بما يصاحب ذلؾ مف استخداـ لممكاد كاألدكات الطبية
خارج نطاؽ المرافؽ الصحية.
كتتعدد أنكاع النفايات الطبية ,حيث إف النفايات الطبية غير مقتصرة عمى ما ينتج عف
المستشفيات كمراكز الرعاية الصحية كما بيا مف بنكؾ الدـ كمعامؿ المختبرات كمراكز المختبرات
كعيادات األسناف كالعيادات البيطرية كالصيدليات ,بؿ تمتد إلى منازؿ األفراد كغيرىا مف األماكف
التي يمكف أف تستخدـ فييا األدكية الطبية كالحقف كغيرىا مف األدكات المستخدمة في عمميات
التطبيب كالرعاية الصحية ,كينتج عف تمؾ األنشطة الطبية الكثير مف المخاطر ,كسكؼ نكضح
أنكاع النفايات الطبية التي تمثؿ خطكرة عمى اإلنساف كالبيئة ,فيي تنقسـ إلى قسميف:
أوالً :النفايات العادية:
النفايات العادية ىي مكاد النفايات التي ال تشكؿ خط انر بيكلكجيان أك إشعاعيان أك كيميائيان عمى
صحة اإلنساف أك البيئة ,مف أمثمتيا الكرؽ ,الزجاجات الفارغة غير المحتكية عمى مكاد خطرة,
كبقايا األدكية غير الخطرة.1
ثانياً :النفايات الخطرة:
كعرفت النفايات الخطرة بأنيا النفايات الناتجة عف األنشطة الطبية التي بسبب كميتيا أك تركيزىا
أك خصائصيا الكيميائية أك الحيكية تسبب خط انر عمى صحة اإلنساف كسالمة البيئة ,كذلؾ قد
يحدث عند جمعيا أك نقميا أك تخزينيا أك معالجتيا ,لذلؾ يجب اتباع اإلجراءات السميمة عند
التصرؼ فييا.2
-0النفايات المعدية:
1

- François-Guy Trébulle: Évolutions du droit communautaire des déchets
intéressant le secteur de la construction, RDI, N° 03 du 10/03/2009, p.156; Cour de
cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1991, n° 90-84.684.
2

- Kizito Kuchibanda and Aloyce W. Mayo: Public Health Risks from
Mismanagement of Healthcare Wastes, Scientific World Journal. 2015, p.1 ets.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4686721/
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ىي النفايات التي يحتمؿ أف تنقؿ األمراض المعدية ,الشتماليا عمى البكتريا أك الفيركسات أك
الفطريات أك الطفيميات التي يمكف أف تنتقؿ بيف الكائنات كتعد مف المخمفات الممكثة بالدـ
كسكائؿ الجسـ األخرل (مثؿ المخمفات الناتجة عف عينات التشخيص المنبكذة) كالمزارع
المعدية التي تخمفيا أعماؿ المختبرات (مثؿ مخمفات المشارح كالحيكانات
كمخزكنات العكامؿ ُ
المصابة بالعدكل ,كالناتجة عف أعماؿ المختبرات) أك مخمفات المرضى في أجنحة العزؿ

كالمعدات مثؿ الممسحة كالضمادة كالمعدات الطبية التي تُستعمؿ مرة كاحدة.1
-٣نفايات المواد الحادة:
كؿ مادة حادة يراد التخمص منيا بعد العناية بالمريض ,مف مخمفات إبر الحقف كابر الخياطة
كالمشارط كالزجاج المكسكر الممكث كالغير ممكث بدـ كسكائؿ المرضى ,كالعبكات الزجاجية
المستخدمة في التطعيـ.2
-٢نفايات المواد الكيمائية:
كؿ بقايا المكاد الكيمائية السائمة المستخدمة في المراكز الصحية ,مثؿ المطيرات كمكاد التعقيـ
المستخدمة لتنظيؼ جركح المرضى أك مكاد المطيرات المستخدمة لتنظيؼ األجيزة الجراحية أك
لتنظيؼ األسطح ,المذيبات كاألصباغ المستخدمة في معامؿ الباثكلكجي ,الكيماكيات كالمحاليؿ
المنتيية الصالحية أك سيئة التخزيف بمعامؿ التحاليؿ كالصيدليات ,كبقايا الدىانات كاألصباغ
كالزيكت بأقساـ الصيانة كالحركة.3

-٢النفايات الباثولوجية:
1

- Jean-Simon Cayla: Protection générale de la santé publique, RDSS, N° 01 du
15/03/2000, p.33; Kizito Kuchibanda and Aloyce W. Mayo: Public Health Risks
from Mismanagement of Healthcare Wastes, I Bid., p.1 ets.
2

Benedicta Asante, Ernest Yanful, Benjamin Yaokumah: Healthcare Waste
Management; Its Impact, International Journal Of Scientific & Technology Research
Volume 3, Issue 3, March 2014, p.107 ets.
 -3د /أمؿ بنت إبراىيـ بف عبد اهلل الدباسي ,التخمص مف النفايات الطبية ,مركز التميز البحثي في فقو القضايا
-

المعاصرة ,جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية1433 ,ىػ ,ص.15
11

ىي مخمفات أنسجة كبقايا بشرية ,مثؿ مخمفات المشيمة في قسـ الكالدة كمخمفات العمميات مف
أعضاء الجسـ المستأصمة ,ككؿ المخمفات المصاحبة إلجراء العمميات مف دـ كسكائؿ أخرل,
كالعينات البشرية في معمؿ الباثكلكجي.1
-5نفايات المواد المشعة:
كؿ مادة يراد التخمص منيا ممكثة بمكاد مشعة خالؿ الكشؼ أك المعالجة ,مثؿ بعض المكاد
المشعة التي تستخدـ لعالج األمراض السرطانية أك األدكات المستخدمة لمكشؼ عف كؿ
األمراض.2
-6نفايات مواد الصيدلة:
كؿ بقايا المنتجات الصيدالنية المنتيية الصالحية ,الغير مستخدمة ,أك المسككبة عمى األرض
أك الممكثة ,مثؿ األدكية كالمقاحات كاألمصاؿ الغير مطمكبة أك الزجاجات الفارغة أك عمب
الكرتكف المحتكية عمى بقايا تمؾ األدكية ,كالقفازات كالكمامات كاألنابيب البالستيكية المستخدمة
في تكصيؿ تمؾ األدكية.
-7نفايات األدوية الكيميائية ذات األضرار الجينية البيئية:
كؿ المكاد السامة ذات تأثير جيني عمى البيئة المحيطة مف حيت إحداث طفرات ,تشكىات ,أك
تككيف خاليا سرطانية ,مثؿ بقايا بعض األدكية المستخدمة في أقساـ عالج األكراـ كىذه المكاد
السامة لمخاليا
ليا المقدرة لكقؼ نمك كقتؿ أنكاع مف الخاليا البشرية السرطانية ,أك العقاقير
ّ

المستخدمة لعالج السرطاف كاألمراض المستحدثة.3
كُ

 -1د /أمؿ بنت إبراىيـ بف عبد اهلل الدباسي ,التخمص مف النفايات الطبية ,المرجع السابؽ ,ص.17
 -2د/خالد محمد بالنكر ,النفايات الطبية ,تأثي ارتيا ككيفية إداراتيا ,مجمة المفكر – الجزائر ,العدد الثالث عشر-
بعدىا.

 ,2016ص  224كما
- Benedicta Asante, Ernest Yanful, Benjamin Yaokumah: Healthcare Waste
Management, I Bid, p.107 et s.
3
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-8نفايات المعادن الثقيمة:
بقايا مخمفات محتكية عمى مكاد سامة جدا ,مثؿ الزئبؽ عندما يتسرب مف تكسر بعض األجيزة
الطبية المكجكد بالبطاريات المستخدمة كبعض األدكات المحتكية عمى معدف الرصاص بأقساـ
التشخيص كاألشعة.1
-9نفايات أسطوانات الغاز المضغوط:
ىناؾ عدة أنكاع مف الغازات المستخدمة في الصحة ,كمنيا مخزف في أسطكانات يمكف إعادة
استخداميا كالبعض اآلخر مخزف في أسطكانات مضغكطة تمقى بعد انتيائيا مثؿ غاز التخدير
كاألكسجيف كبعض غازات التعقيـ في غرؼ العمميات كاليكاء المضغكط في المعامؿ كبعض
أجيزة العالج كقسـ الصيانة

2

المطمب الثاني
أضرار النفايات الطبية عمى البيئة
أصبحت النفايات الطبية مصدر قمؽ في جميع أنحاء العالـ بسبب الزيادة السريعة في

أعداد سكاف المدف ,فالنفايات الناتجة عف عمميات الرعاية الصحية التي تتطمب اىتماما خاصا
في التعامؿ كاإلدارة تضاؼ إلى النفايات البمدية ,كتتألؼ إدارة النفايات الطبية مف عدة مراحؿ

كىي جمع كنقؿ كتخزيف ,كمعالجة كالتخمص منيا .كمف بيف خيارات التخمص مف النفايات

الطبية كاعادة تدكيرىا في معظـ مدف العالـ ,تتحمؿ الحككمات المحمية مسئكلية إدارة النفايات
الناتجة عف الرعاية الصحية ,كفي بعض الدكؿ تتكاتؼ الحككمة المحمية جنبا إلى جنب مع

العديد مف المنظمات الحككمية الكطنية بيدؼ إدارة النفايات الطبية بالطرؽ السميمة.3

مضرة كيمكنيا نقؿ
كتحتكم مخمفات الرعاية الصحية عمى كائنات مجيرية قد تككف
ّ
العدكل إلى المرضى في المستشفيات كالعامميف الصحييف كعامة الناس ,كقد تشمؿ المخاطر
1

- Walaa, Matalqah: Modeling of emissions from medical waste Incineration, thesis
master, University of Jordan, 2012, p.4 et s.
2
- Walaa, Matalqah: Modeling of emissions from medical waste Incineration, I Bid.,
p.6 et s.
3

- Ohidul Alam and Mohammad Mosharraf Hossain: A Comparison between
Public and Private Approaches of Waste Management in the Healthcare Industry of
Chittagong City Corporation, Op. Cit., p.547 et s.
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المحتممة األخرل انتشار كائنات مجيرية مقاكمة لألدكية مف مرافؽ الرعاية الصحية إلى البيئة,
كيمكف أف تشكؿ معالجة مخمفات الرعاية الصحية كالتخمص منيا مخاطر صحية غير مباشرة

مف خالؿ إطالؽ مسببات األمراض كالممكثات السامة في البيئة ,فقد يتـ التمكث عف طريؽ
أماكف كضع القمامة إذا لـ تكف مبنية عمى نحك سميـ ,كتكجد مخاطر مينية في مرافؽ التخمص

مف المخمفات التي ال تصمـ أك تدار أك تتـ صيانتيا بشكؿ جيد.1

فيناؾ أضرار صحية لمنفايات الطبية المشعة كترتبط خطكرة كشدة األمراض التي يسببيا

التعرض لمنفايات الطبية المشعة بنكع ككمية األشعة التي يتعرض ليا الشخص كتتدرج ىذه
الخطكرة مف األعراض البسيطة مثؿ الصداع كالدكخة إلى التأثير عمى المحتكل الجيني ,فالتعامؿ
مع مصادر األمراض قد يسبب أض ار انر أكبر مما ىك متكقع مف تدمير أنسجة كخاليا بشرية

فالحذر كالعناية الفائقة ضركرية عند التعامؿ مع تمؾ المكاد.2

كمف األضرار الصحية لمنفايات الطبية الخطرة عمى المجتمع أف العدكل (كخاصة

فيركسات الدـ المعدية) ال تقتصر عمى العامميف بالصحة كباألخص طاقـ التمريض باإلضافة
إلى األطباء كالفنييف كأيضان كؿ مف يعمؿ في إدارة تمؾ النفايات الخطرة بؿ المشكمة حينما يككف
عدد كبير مف ىؤالء حامالن لممرض كينتقمكف بيف األصحاء دكف الحذر منيـ كىنا ينشركف

المرض دكف أف يدركا ىذا باإلضافة إلى التصريؼ غير المقنف كالسميـ لشبكة الصرؼ الصحي
كخاصة نفايات أقساـ األمراض المعدية التي قد تسبب انتشار األمراض (الككلي ار) في المجتمع
كتؤدم إلى تدمير البيئة.3

ىذا باإلضافة إلى عدـ قبكؿ نفسي لرؤية تمؾ النفايات كىي مشبعة كممطخة بالدماء

(كىي دماء بشرية) كقد تتكاجد بقايا أجزاء مف أعضاء بشرية ففي جميع الحضارات اإلنسانية
مرفكض رفضان باتان كضع بقايا بشرية مف العمميات مع النفايات ثـ ترمى ىذه النفايات عمى أككاـ

القمامة كذلؾ لعدـ اإلضرار بالصحة النفسية لممجتمع.

كما تتمثؿ أضرار النفايات الطبية عمى البيئة في تمكث التربة ,تمكث اليكاء ,تمكث الماء,

حيث ىناؾ عدة طرؽ تصؿ بيا النفايات الطبيػة إلى البيئة ,مثؿ طرحيا في مقالب سيئة اإلدارة

كالتصميـ ,فتنتشر العناصر المؤذية داخميا بكاسطة الرياح كالحشرات كالقكارض ,أك عف طريؽ

المطر كالفيضػانات التي قد تتخمؿ التربة إلى المياه الجكفية .يضاؼ إلػى ذلػؾ انبعػاث -األدخنة

1

- Asante OB, Yanful E and Yaokumah EB: Healthcare Waste Management, Op.
Cit., p.107 ets.
2
- Walaa, Matalqah: Modeling of emissions from medical waste Incineration, op.
cit., 2012, p.16 et s.

3

 -إبراهيم محمد فريد ،إدارة مشكلة النفايات الطبية الخطرة ،مجلة اإلدارة – مصر ،العدد  ،3مجلد  ،47ص 68وما بعدها.
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بسبب حرؽ النفايات الطبية أك تسرب سكائؿ النفايات الطبية السائمة عبػر شبكة الصرؼ الصحي

كالتي قد تصؿ إلى البحار أك األنيار.

في مصر عاـ  2010اتجيت الدكلة إلى فصؿ منظكمة التخمص مف النفايات الطبية,
بعيدا عف إدارات المستشفيات ,كذلؾ بتأسيس محارؽ في الصحراء ,لتككف كحدات مستقمة بذاتيا
ن

كمنعا لتعرض
منكطنا بيا ىذه الميمة ,حتى تتفادل تراكـ المخمفات في مخازف المستشفيات,
ن
العامميف أك المرضى ليا كالتعرض لمخاطرىا ,كلكف بعد مركر سبع سنكات انيارت ىذه

المنظكمة ,ككصمت إلى كضع حرج يتطمب التدخؿ قبؿ أف تتسبب في ككارث صحية خطيرة
كيعد الحؿ األسمـ ىك التخمص مف النفايات بالحرؽ تحت درجة ح اررة مرتفعة ,تبمغ
 1200درجة مئكية ,كفؽ معايير محددة ,بحيث ال تترؾ ركاسب ,كيتـ دفف الركاـ في مقابر

مخصصة بالصحراء ,حفاظنا عمى البيئة كالمجتمع كمنع انتشار العدكل ,حيث تنتج عنيا أمراض
كبائية تصيب مف يتعامؿ بيا.

إال أف المراكز الصحية كالمستشفيات الحككمية أستغاثت مف تكدس النفايات في

ديسمبر  ,2017كعدـ رفعيا مف مخازنيا الممتمئة ,نتيجة تكقؼ محطة النفايات عف استقباؿ
دفعات جديدة مف المخمفات الخطرة ,كتأخر السيارات المخصصة لنقميا لمدد طكيمة ,كتكشؼ

متمثال في محطة نفايات شبرامنت التي تمثؿ أكبر المحطات عمى
انييار ىذه المنظكمة,
ن
مستكل الجميكرية ,مما تسبب في تكدس النفايات داخؿ المستشفيات ,مما يجعميا بيئة خصبة

لنقؿ العدكل ,كما نكشؼ «بيزنس» النفايات الطبية كالتجارة في ىذه المخمفات الخطرة ,كبيعيا

لجيات غير معمكمة إلعادة تصنيعيا ,بما يعرض حياة المصرييف كصحتيـ لككارث خطيرة .

كذلؾ يككف نتيجة لتمؼ المحارؽ ,كامتالء المستشفيات بالنفايات القاتمة ,استغؿ أصحاب

النفكس الضعيفة تدىكر ىذه المنظكمة في الثراء عمى حساب صحة المكاطنيف ,حيث

كبيرا ,كاستغميا بعض األطباء كالتجار لعدـ
أصبحت ىذه النفايات سمعة تجارية تدر ر ن
بحا ن
كجكد رقابة صارمة مف أجؿ تحقيؽ أرباح طائمة ,حيث تكحشت ظاىرة االستيالء عمى
النفايات ,كتـ ضبط عدد مف الكقائع ,أف التجار يفضمكف النفايات الطبية لككنيا تصنع مف
أجكد أنكاع البالستيؾ ,مما يجعميا مطمكبة فى بعض الصناعات ,حيث يتكلى السماسرة مياـ

تكريدىا إلى المقالب ,لتقكـ بفصؿ المكاد البالستيكية عف القطنية ,لتكريدىا إلى مصانع
معينة ,حيث تتـ إعادة تدكيرىا في صناعة منتجات مختمفة ,كاألطباؽ كالمالعؽ كالسكاكيف

البالستيكية ,باإلضافة إلى ألعاب األطفاؿ القطنية ,كىك ما يعرض المكاطنيف الذيف

يستخدمكنيا لمخاطر صحية كبيرة ,خاصة األطفاؿ تعتبر أكثر المسببات لمعدكل ,ألف تمؾ
14

النفايات تحدث أض ار انر ضخمة بما تحممو مف ميكركبات كفيركسات ,كيؤدل عدـ التخمص
اآلمف مف ىذه المخمفات إلى انتشار األمراض كاألكبئة كالفيركسات الخطرة ,كقد يتسبب

كنظر لخطكرتيا تعمؿ الدكلة
نا
التعامؿ غير اآلمف معيا في اإلصابة بػ"فيركس سي كاإليدز",
عمى تجييزىا ,كنقميا مف المستشفيات إلى أماكف نائية ,عبر شركات متخصصة ,ليتـ

التخمص منيا بكاسطة المحارؽ ,طبقنا لمكاصفات صحية كبيئية محددة.1
مف خالؿ ما سبؽ يتبيف لنا خطكرة النفايات الطبية كآثارىا المدمرة عمى البيئة
كالصحة العامة ,لذا يجب عمينا التعرض لتحديد نطاؽ المسئكلية المدنية الناشئة عف تمؾ

األضرار ,كذلؾ ما سنتناكلو في المبحث التالي.

المبحث الثاني
نطاق المسئولية المدنية
الناشئة عن األضرار البيئية لمنفايات الطبية
تمهيد وتقسيم:
ال شؾ أف إخضاع كؿ مف سبب ضر انر لمبيئة لممسئكلية المدنية يمعب دك ار ميما كحاسما
في تكفير الحماية لمبيئة مف كافة المخاطر كاألضرار البيئية بصفة عامة كاألضرار الناشئة عف
النفايات الطبية بصفة خاصة ,فال ريب أف حماية البيئة ال يمكف أف تككف فعالة إال بكضع نظاـ
يحدد نطاؽ المسئكلية المدنية ,كذلؾ يحقؽ الردع كاإلصالح في ذات الكقت ,فبقياـ المسئكلية
المدنية تجاه مرتكب الخطأ يمتزـ بالتعكيض عف الضرر الناشئ ,كاليدؼ مف المسئكلية يككف لو
أىمية أخرل فضال عف ذلؾ اليدؼ الكقائي ,فمف يمارس نشاطان يمكف أف يضر بالبيئة يجب
عميو أف يتخذ جميع االحتياطات ك التدابير التي يكفرىا العمـ الحديث مف أجؿ منع حدكث
التمكث أك عمى األقؿ الحد منو إلى المستكيات المقبكلة تجنبا إللزامو بالتعكيضات التي غالبا ما
تككف ُمكمفة ,لذلؾ فإف اإلقرار بالمسئكلية المدنية لو كظيفة كقائية فضال عف كظيفتو العالجية.2

1

 جريدة اليوم السابع ،نشر في السبت 16 ،ديسمبر http://www.youm7.com/story/2017/12/16 ،21172

- Mathilde Boutonnet et Laurent Neyret: Préjudice moral et atteintes à
l'environnement, Recueil Dalloz, N° 15 du 15/04/2010, p. 912.
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كالمسئكلية التي تنتج عف النفايات الطبية قد تككف مسئكلية عقدية كذلؾ في حالة إذا كاف
ىناؾ عقد بيف مف ينتج عف نشاطو نفايات طبية كمف يقكـ بجمعيا كنقميا لمعالجتيا ,كتنعقد
المسئكلية التقصيرية في حالة عدـ كجكد عالقة عقدية بيف األطراؼ ,كبالتالي نقسـ المسئكلية
المدنية الناشئة عف األضرار البيئية لمنفايات الطبية في ىذا المبحث إلى مطمبيف نعرضيـ عمى
النحك التالي:
المطمب األكؿ :المسئكلية العقدية الناشئة عف أضرار النفايات الطبية عمى البيئة.
المطمب الثاني :المسئكلية التقصيرية الناشئة عف أضرار النفايات الطبية عمى البيئة.

المطمب األول
المسئولية العقدية
الناشئة عن أضرار النفايات الطبية عمى البيئة
المسئكلية العقدية ىي المسئكلية الناشئة عف اإلخالؿ بالتزاـ عقدم يختمؼ باختالؼ ما
أشتمؿ عميو العقد مف التزامات فيي جزاء اإلخالؿ بتنفيذ التزاـ ناشئ عف العقد الذم يجب عميو
تنفيذه ,كالتي تتمثؿ في االلتزاـ بالتعكيض عف الضرر الناتج عف اإلخالؿ بأحد االلتزامات الكاردة
في العقد

.1

كفي ىذا الصدد قضت محكمة باريس بفرنسا بأنو يمتزـ الشخص الذم أحدث ضر انر
بالبيئة بالتعكيض عف تمؾ األضرار ,كقد يككف التعكيض نقديان أك عينيان أم يجب عميو إصالح
األضرار الناجمة عف التمكث البيئي الناشئ عف فعمو.2
كقد تثار المسئكلية العقدية الناشئة عف أضرار النفايات الطبية ,كذلؾ عندما يككف
التخمص مف ىذه النفايات يتـ عف طريؽ عقد بيف ُمصدر النفايات أم الشخص أك المؤسسة التي

 -1د/عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،نظريت االلتسام بوجه عام ،مصادر
االلتسام ،دار النشر للجامعاث المصريت ،القاهرة ،1592 ،بند ،905ص.847
2
- Tribunal correctionnel de Paris, 16 janvier 2008, n° 9934895010.
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تفرز ىذه النفايات كبيف شخص آخر يتعيد بجمع ىذه النفايات كنقميا كمعالجتيا كالتخمص منيا
بالطرؽ السميمة.
كبصدد تحديد األشخاص التي تقع عمييا المسئكلية عف األضرار البيئية الناشئة عف
النفايات الطبية ,نصت المادة ( )2-541مف قانكف البيئة الفرنسي عمى أف "يككف مسئكالن كؿ
منتج أك حامؿ لمنفايات عف إدارتيا كفقا ألحكاـ ىذا الفصؿ .كيككف أم منتج أك حامؿ لمنفايات
مسئكال عف إدارة ىذه النفايات إلى أف يتـ التخمص منيا نيائيا أك استردادىا ,حتى عندما يتـ نقؿ
النفايات لممعالجة إلى طرؼ ثالث .كيجب عمى منتج أك حامؿ النفايات أف يتحقؽ مف أف
الشخص الذم يسممو النفايات مخكالن بتكلي مسئكليتيـ".1
كعرؼ قانكف البيئة الفرنسي األطراؼ التي تككف مسئكلة عف األضرار البيئية لمنفايات
بصفة عامة ,حيث نصت المادة ( )1-1-541عمى أف "منتج النفايات :ىك الشخص الذم
ينتج عف نشاطو النفايات (المنتج األكلي لمنفايات) أك أم شخص يقكـ بعمميات معالجة النفايات
مما يؤدم إلى تغيير في طبيعتيا أك تككينيا (المنتج الالحؽ لمنفايات) ,كحامؿ النفايات :ىك
منتج النفايات أك أم شخص آخر في حكزتو النفايات.2"....
بالرغـ مف عدـ النص صراحة عمى النفايات الطبية في قانكف البيئة إال أف المشرع
الفرنسي قد نص صراحة عمي نفايات الرعاية الصحية في الالئحة التنفيذية لقانكف الصحة العامة
1

- Art. L. 541-2 (Ord. no 2010-1579 du 17 déc. 2010, art. 2) "Tout producteur ou
détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion,
conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets
jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à
des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet
est autorisée à les prendre en charge".
2

- Art. L. 541-1-1 (Ord. no 2010-1579 du 17 déc. 2010, art. 2) "…Producteur de
déchets: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de
déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets
conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets
;)(producteur subséquent de déchets
Détenteur de déchets: producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve
en possession des déchets;…" Code de l'environnement.
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الفرنسي ,حيث نص عمى ضركرة تخمص المستشفيات كالمؤسسات الصحية كغيرىا مف النفايات
الطبية الناتجة عف أنشطتيا ,كذلؾ كفقان لممادة ( )2-1335عمى أف "يمتزـ الشخص الذم ينتج
النفايات المحددة في المادة ( )1-1335بالتخمص منيا ,كيمتثؿ ليذا االلتزاـ:
 -1المؤسسة الصحية ,كالمؤسسة التعميمية ,كالمؤسسة البحثية أك المؤسسة الصناعية ,عندما يتـ
إنتاج ىذه النفايات في ىذه المؤسسة؛
 -2الشخص االعتبارم أك نائبو في مؤسسة الصحة التابع ليا نشاطو في إنتاج النفايات؛
 -3الشخص الطبيعي الذم يمارس نشاط إنتاج النفايات "بصفتو المينية" ".1
كمنح المشرع الفرنسي مؤسسات الرعاية الصحية الحؽ في إبراـ عقكد مع أشخاص
اعتبارية أك طبيعية تتكلى ميمة التخمص مف تمؾ النفايات كادارتيا بالطرؽ السميمة ,كذلؾ كفقان
لالئحة التنفيذية لقانكف الصحة العامة الفرنسي ,حيث نصت المادة ( )3-1335عمى أف "يجكز
لألشخاص المشار إلييـ في المادة  ,2-1335أف يعيدكا إلى شخص آخر بميمة التخمص مف
نفاياتيـ الناتجة عف الرعاية الصحية كاألنشطة المماثمة ,كذلؾ يتـ بمكجب اتفاؽ مكتكب .كتحدد
الشركط التي يجب أف تتضمنيا ىذه االتفاقيات كفقان لألكامر الصادرة مف الكزراء المكمفيف بالبيئة
كالصحة".2

1

- Art. R. 1335-2 "Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 13351 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe:
1o A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de
recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel
;établissement
2o A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce
;son activité productrice de déchets
3o Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce (Décr. no 2010-1263 du 22
oct. 2010, art. 1er) «à titre professionnel» l'activité productrice de déchets.".
2

- Art. R. 1335-3 " Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 peuvent, par
une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de
soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe les stipulations
que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
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يتبيف لنا مف النصكص السابقة أف المشرع الفرنسي قد حدد األشخاص الذيف تقع عمييـ
المسئكلية عند إخالليـ بأحد بنكد العقد المبرـ بيف األطراؼ المنتج لمنفايات الطبية كحامميا فقد
يصدر خطأ مف منتج النفايات فيعد عدـ تبصير حامؿ النفايات بخطكرتيا كاإلرشادات
كالمعمكمات الكاجبة االتباع مع تمؾ المكاد خطأ ,كذلؾ الخطأ إذا أدل لكقكع أضرار بحامميا فينا
تقكـ المسئكلية العقدية.
كعندما يحدث التمكث بسبب النفايات ,فإنو ال يقتصر عمى إلحاؽ الضرر باألشخاص أك
باألمكاؿ المممككة ليـ ,كانما قد يصيب عناصر البيئة الطبيعية مف ماء ك ىكاء ك تربة ,كما ييدـ
أنظمة البيئة اإليككلكجية ,كبثبكت مسئكلية الممكث فإنو يقع عمى عاتقو االلتزاـ بإصالح الضرر
الذم كقع نتيجة خطئو.1
فقد تبرـ المستشفى أك الطبيب أك أم شخص آخر عقد مع شخص طبيعي أك معنكم
بصدد نقؿ كمعالجة النفايات الطبية كالتخمص منيا كىذا العقد يترتب عميو التزامات عمى
الطرفيف ,حيث يقع عمى عاتؽ الطبيب أك المستشفى أك أم شخص آخر التزاـ الكفاء بالمقابؿ
المادم المتفؽ عميو ,كيمتزـ أيضان بتبصير الطرؼ اآلخر بمدل خطكرة النفايات المطمكب نقميا
أك التخمص منيا كأنكاعيا كمدل احتكائيا عمى فيركسات المرض أك العدكل مف عدمو ,فكؿ
النفايات الخطرة يجب كضعيا في محتكيات مغمقة بشكؿ عممي كمكضح عمييا خاصيتيا مف
الخطكرة حتى يتمكف المتعيد مف التعامؿ معيا كفقان لممعايير المحددة لذلؾ ,كيمتزـ الطرؼ اآلخر
المتعيد بالتخمص مف النفايات بجمع ىذه النفايات كنقميا في المكاف كالزماف المتفؽ عميو ,كذلؾ
حتى ال يؤدم تراكـ تمؾ النفايات إلى أضرار قد تصيب الصحة العامة أك البيئة.2
كبالتالي في حالة إخالؿ أحد األطراؼ بالتزاماتو ,كترتب عمى ذلؾ الخطأ إلحاؽ الضرر
بالعامميف في المؤسسة الطبية أم األشخاص الذيف يرتبطكف بعقكد عمؿ لدل المؤسسة الطبية,
التزـ مف أرتكب الخطأ بالتعكيض ,كفي ذلؾ الصدد لـ نجد نصان في قانكف البيئة المصرم

1

- Le « propriétaire innocent » face à la police des déchets, Cour de cassation, 3e civ.
11 juillet 2012 – AJDA, N° 37 du 05/11/2012, p.2075.
 -2د/رضا عبد الحميد عبد المجيد ،المسئولية المدنية عن النفايات الطبية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1999 ،
ص 185وما بعدها.
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يكضح إمكانية المساءلة المدنية العقدية ,كبذلؾ يككف األمر متركؾ لمقكاعد العامة في القانكف
المدني.
المطمب األول

المسئولية التقصيرية
الناشئة عن أضرار النفايات الطبية عمى البيئة
المسئكلية التقصيرية ىي المسئكلية التي تقكـ عمى اإلخالؿ بالتزاـ قانكني كاحد ال يتغير ىك
االلتزاـ بعدـ اإلضرار بحقكؽ الغير ,1كذلؾ االلتزاـ القانكف ىك الذم أنشأه كحدد مداه ,كال
دخؿ إلرادة األطراؼ في ذلؾ ,كمف ثـ كجب التعكيض عف كؿ ضرر سكاء تكقعو األطراؼ أك
لـ يتكقعكه.2
األصؿ أف اإلنساف لو حرية التصرؼ بشرط أال يمحؽ ضر انر بغيره سكاء باألشخاص أك
بالبيئة المحيطة بو ,كبالتالي إذا تسبب بفعمو غير المشركع إلى اإلضرار بالغير فإنو يمتزـ
بالتعكيض.
كجدنا أنو لـ ترد نصكصان بقانكف البيئة المصرم تحدد المسئكلية التقصيرية الناشئة عف
األضرار البيئية لمنفايات الطبية ,كمف ثـ تخضع لمقكاعد العامة في المسئكلية التقصيرية ,كفي
ىذا الصدد نصت المادة ( )163مف القانكف المدني المصرم عمى أف "كؿ خطأ سبب ضر انر
لمغير يمزـ مف أرتكبو بالتعكيض" ,كذلؾ ما نصت عميو أيضان المادة ( )1240مف القانكف

 -1د/عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،نظريت االلتسام بوجه عام ،مصادر
االلتسام ،مرجع سابق ،بند ،905ص.847
 -2د/عبد الرزاق أحمد السنهوري ،المرجع السابق ،بند ،911ص.891
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المعدلة بالقرار (رقـ 2016-131بتاريخ10فبراير 2016السارم اعتبا انر مف
المدني الفرنسي ُ
1أكتكبر.1)2016
كبالتالي ُيسأؿ الشخص عف الضرر الذم يسببو لمغير فالمستشفيات التي تنتج عف نشاطيا
أطناف مف النفايات الطبية تككف مسئكلة عف األضرار التي تنتج عف ىذه النفايات ,كبالتالي
يسأؿ الطبيب عف النفايات التي تطرحيا عيادتو إذا ما سببت أضرار لإلنساف أك البيئة عمى
اعتبار أنو يقكـ بنشاط طبي كىذه تعد مكاد كأشياء خطرة ,يجب التعامؿ بدقة كعناية لكي ال
ينتج عنيا ضرر.
ككذلؾ يككف الصيدلي مسئكال عف األدكية التالفة أك منتيية الصالحية ,فيي تمثؿ نفايات
طبية كفي ىذه الحالة تقكـ مسئكلية الصيدلي في حالة ما إذا تسببت ىذه األدكية في إلحاؽ
ضر ار بالغير أك البيئة ,كما تقكـ مسئكلية المستشفيات الخاصة عف نفاياتيا الطبية اذا تسببت
ىذه النفايات بإصابة الغير أك البيئة باألضرار ,فإذا قامت احدل المستشفيات الخاصة
باستخداـ أشخاص لمتعامؿ مع نفاياتيا ,فإف مسئكليتيا تقكـ في ىذه الحالة اذا سببت ىذه
النفايات ضر ار ليؤالء األشخاص أك البيئة ,عمى اعتبار أف المستشفى الخاصة مسئكلة عف
جميع األشخاص الذيف تستخدميـ كالنفايات التي تنتج عف نشاطيا.
كما يمكف في مجاؿ المسئكلية المدنية عف األضرار الناشئة عف النفايات الناتجة عف
النشاطات العالجية أف تثار مسئكلية المتبكع عف أعماؿ التابع ,فالمتبكع يككف مسئكال عف
األعماؿ التي يؤدييا التابع أثناء خدمتو كلمصمحتو ,فالطبيب في المستشفى العمكمي أك أم

1

- Art. 1240 (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 2, en vigueur le 1er oct.
2016) Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer.".
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شخص آخر يتعامؿ مع نفايات األنشطة العالجية يككف المستشفى العمكمي مسئكال عف عممو
عمى اعتبار أف ىؤالء تابعيف لممستشفى.
كما يمكف تطبيؽ المسئكلية عف األشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة ,كنفايات النشاطات
العالجية الخطرة كىذا في حالة الخطأ في اتخاذ التدابير الكقائية الالزمة لمحيمكلة دكف أف
تسبب ىذه النفايات بضرر لمغير أك لمبيئة كيتكفؿ المضركر بإثبات الخطأ أك اإلىماؿ الذم
نشأ عنو الضرر ,عمى اعتبار أف ىذا النكع مف المسئكلية تقكـ عمى أساس الخطأ الكاجب
اإلثبات.
كتكجد حاالت ال يمزـ فييا إثبات الخطأ عمى اعتبار أنو خطأ مفترض في حالة إصابة أحد
العامميف التابعيف لممؤسسة الصحية بأمراض معينة انتقمت إلييـ عف طريؽ تعامميـ مع
النفايات الطبية ,ففي تمؾ الحالة الخطأ مفترض مف جانب المؤسسة الصحية ,كذلؾ ألنو يجب
عمى المؤسسة صرؼ أمصاؿ كلقاحات لمعامميف لدييا لحمايتيـ مف اإلصابة باألمراض
الخطرة التي قد تككف معدية.
كيجب أف يككف الخطأ متعمؽ بالضرر الناتج عف التمكث بصمة مباشرة كمحققة ,أم أف
يككف الضرر نتيجة مباشرة لمخطأ ,فعالقة السببية في مجاؿ األضرار الناتجة عف التمكث
البيئي يككف إثبات العالقة السببية بيف الخطأ كالضرر أمر ال يخمك مف الصعكبة ,1ألف
الكقكؼ عمى مصدر الضرر ليس باألمر السيؿ ,كذلؾ اذا تداخمت عدة أسباب في إحداث
الضرر البيئي باإلضافة إلى سكء تسيير أك معالجة أك إزالة نفايات النشاطات العالجية ,فأييـ

1

- Patricia Hennion-Jacquet: Responsabilité - Déchets médicaux – Contamination,
RDSS, N° 04 du 11/07/2005, p.676.
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السبب ُمنتج النفايات أك األشخاص الذيف يعيد إلييـ بإدارة النفايات كالتخمص منيا ككيفية
تحديد المسئكلية.
نرل مف خالؿ ما سبؽ أنو يجب كضع تشريع مستقؿ تضبط أحكامو منظكمة إدارة النفايات
الطبية كخاصة الخطرة منيا ,كيجب أف يشمؿ التشريع مكاد خاصة بالعقكبات التي تككف
رادعة ,كتحديد المسئكلية المدنية التي تقع عمى مرتكبيا نظ انر لخطكرة األضرار الناشئة عنيا
في حؽ األفراد كالبيئة.

المبحث الثالث
آليات مكافحة األضرار البيئية
لمنفايات الطبية
تمهيد وتقسيم:
إف كصكؿ النفايات الطبية إلى مرحمة ال يتـ التخمص الكامؿ مف السمكـ كاألخطار التي
تحتكييا يعني اإلضرار الخطير بضركريات الحياة كاإلفساد ألىـ مقكمات البقاء ,لذلؾ تعد الكقاية
مف األضرار البيئية التي تسببيا النفايات الطبية تعد اليدؼ األساسي ,فالمحافظة عمى صحة
اإلنساف كالبيئة بجميع عناصرىا أىـ مف التعكيض الذم يقرر لممضركر في حالة ثبكت الضرر
كمف ىذا المنطمؽ يجب تفعيؿ نصكص قانكف البيئة المصرم ,كيجب كضع طرؽ معالجة
النفايات الطبية مف حيث تكفير األجيزة كالمؤسسات الالزمة لكضع الطرؽ السميمة لمتخمص
منيا.
يجب اتباع إجراءات التحقؽ مف فعالية الحد مف التمكث الميكركبيكلكجي لمنفايات المعدية
الناجمة عف أنشطة الرعاية الصحية كما شابييا كالستردادىا ,كذلؾ كفقان لمشركط الالزمة كيجب
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أف تككف شيادات إصدار آالت المعالجة عف طريؽ تطيير النفايات المعدية مطابقة لممعايير
التي تحددىا المنظمات المسئكلة عف ذلؾ.1
كعدـ الكعي باألخطار الصحية المتعمقة بمخمفات الرعاية الصحية ,كالتدريب غير
المالئـ عمى اإلدارة السميمة لممخمفات ,كغياب نظـ إدارة المخمفات كالتخمص منيا ,كنقص

المكارد المالية كالبشرية ,كانخفاض مستكل األكلكية المعطاة لممكضكع ,ىي أشيع المشكالت
ذات الصمة بمخمفات الرعاية الصحية .كىناؾ بمداف عديدة ليست لدييا لكائح مناسبة أك ال

تقكـ بإنفاذ تمؾ المكائح ,كسكؼ نتعرض آلليات مكافحة أضرار النفايات الطبية كفقان لمنظـ

المختمفة في القانكف المصرم كالقانكف الفرنسي ,كنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحك
التالي:

المطمب األكؿ :آلية مكافحة األضرار البيئية لمنفايات الطبية في القانكف المصرم.

المطمب الثاني :آلية مكافحة األضرار البيئية لمنفايات الطبية في القانكف الفرنسي.

المطمب األول

آلية مكافحة أضرار النفايات الطبية
في القانون المصري

قد يتـ التخمص مف النفايات الطبية عف طريؽ الدفف كىذه الطريقة منتشرة بشكؿ

كبير خاصةن في دكؿ العالـ النامي ,حيػث يػتـ اختيار مكقع مناسب بعيدان عف األحياء

السكنية ,كتؤدم عممية دفف النفايات الطبيػة بيذه الطريقة إلى ىضـ الميكركبات كالكائنات

الحية الدقيقػة ىضػمان ىكائيػان كال ىكائيان ,بسبب تكافر المادة العضكية كالسكائؿ بالمخمفات ,كتػتـ

عمميػة اليضػـ المشار إلييا عبر الزمف اعتمادان عمى درجات الح اررة كتكافر اليكاء كالماء.
كعيب ىذه الطريقة أنيا تسبب انبعاث الركائح الكريية ,كما قد تسببو مف نقؿ لمعدكل سكاء

لمعامميف في المدافف ,أك عف طريؽ الطيكر كالحشرات كالحيكانات األخػرل التي تنتشر
بالمدافف ,حيث أف أنكاعان عديدة مف البكتيريا كالفيركسػات كالكائنػات الحية الدقيقة لدييا القدرة

1

- JORF n°0096 du 23 avril 2017, texte n° 29, Arrêté du 20 avril 2017 relatif au
prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et
assimilés,
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/AFSP1618294A/jo/texte
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عمى الحياة لفترة طكيمة ,خصكصػا إذا كانػت المػدافف مصممة بطريقة غير صحيحة كادارتيا

السيئة.1

كقد يتـ التخمص مف النفايات عف طريؽ حرؽ النفايات عمى نطاؽ كاسع ,كلكف

حرقيا عمى نحك غير مالئـ أك حرؽ المكاد غير المالئمة يتسبب في إطالؽ الممكثات في
اليكاء كاطالؽ بقايا الرماد ,كيمكف أف تكلد المكاد المحركقة المحتكية عمى مكاد مسرطنة
تؤدم إلى إحداث أض ار انر بالصحة العامة كالبيئة.2

كطبقنا ألرقاـ كتقديرات منظمة الصحة العالمية ,فإف خطكرة تمؾ النفايات تكمف في
تسببيا في إصابة العامميف بالمستشفيات كالمراكز الطبية التي ال تراعي االشتراطات الصحية

الالزمة بكاقع  %32مف اإلصابات بفيركس  Bك %40بفيركس  Cك %5باإليدز حكؿ
العالـ .كتقكؿ المنظمة إنو كؿ عاـ يتـ إعطاء نحك  16مميار حقنة ال يجرم التخمص منيا
بالطرؽ الصحية السميمة بعد استخداميا كمصر كحدىا لدييا  5200كحدة صحية ك570

جميعا كميات ىائمة مف المخمفات
عيادة متنقمة ك 517مستشفى عاـ كمركزم كينتج عنيـ
ن
الخطرة التي تصيب العامميف باألكبئة مف جراء التعامؿ المباشر معيا داخؿ المنشآت الصحية

دكف كسائؿ حماية كسالمة مينية.3

كتتطمب إدارة مخمفات الرعاية الصحية زيادة االىتماـ كاالجتياد في تالفي عبء

انتشار األمراض كاألكبئة كتمكث البيئة ,بسبب الممارسات السيئة ,بما في ذلؾ التعرض

المعدية كالمكاد السامة.4
لمعكامؿ ُ
كمف جانبنا فإننا نرل أف سبب تضخـ مشكمة النفايات الطبية في مصر يككف نابع

مف عدـ كضع نظـ إلدارة عممية التخمص منيا ,لذا يجب تعزيز استخداـ طرؽ التكنكلكجيا

الحديثة لمتخمص منيا ,ككضع نظـ أيضان لمرقابة الصارمة عمى مدل تطبيؽ الضكابط

كالمعايير السميمة عند التخمص منيا ,ألف تمؾ النفايات ال تضر باألشخاص التي تتعامؿ

معيا فقط بؿ تمتد آثارىا لتيدد الصحة العامة كالبيئة.

 -1د/خالد محمد بالنكر ,النفايات الطبية ,تأثي ارتيا ككيفية إداراتيا ,مجمة المفكر – الجزائر ,العدد الثالث عشر-
 ,2016ص  227كما بعدىا.

2

- Ohidul Alam and Mohammad Mosharraf Hossain: A comparative study on the
differences between public and purivate healthcare entities in healthcare waste
management in Chittagong, entities in healthcare waste management in Chittagong,
Proceedings of the Waste Safe 2013 – 3rd International Conference on Solid Waste
Management in the Developing Countries, 10-12 February 2013, Khulna, Bangladesh,
p.6 et s.

3

 جريدة التحرير ،نشر في السبت 22 ،يونيه http://www.tahrirnews.com ،21164

- Erin C. Fuse Brown, Jaime S. King: The Double-Edged Sword of Health Care
Integration: Consolidation and Cost Control, Indiana Law Journal, vol. 92, 2016, p.66.
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كلـ يضع المشرع المصرم تنظيـ قانكني إلدارة النفايات الطبية في قانكف البيئة ,إال

أنو كضح ذلؾ في الئحتو التنفيذية ,حيث نصت المادة ( 1)28مف الالئحة التنفيذية لقانكف

البيئة عمى أف "تخضع إدارة النفايات الخطرة لمقواعد واإلجراءات اآلتية:
القواعد واإلجراءات العامة إلدارة النفايات الخطرة :

( أكالن ) مرحمة تكلد النفايات الخطرة :

تمتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة باآلتي:
 .1العمػ ػػؿ عمػػػى خفػػػض معػػػدؿ تكلػػػد ىػػػذه النفايػ ػػات كمػػػا كنكعػػػا كذل ػػؾ بتط ػػكير التكنكلكجيػ ػػا
المستخدمة كاتبػاع التكنكلكجيػا النظيفػة كاختيػار بػدائؿ لممنػتج أك المػكاد األكليػة أقػؿ ضػر ار

عمى البيئة كالصحة العامة .

 .2تكصيؼ النفايات المتكلدة كما كنكعا كتسجيميا .
 .3إنشػػاء كتشػػغيؿ كحػػدات لمعالجػػة النفايػات عنػػد المصػػدر بشػػرط مكافقػػة جيػػاز شػػئكف البيئػػة
عمى أسمكب المعالجة كعمى المكاصفات الفنية ليذه الكحدات كبرامج تشغيميا .

كعند تعذر المعالجة أك التخمص مف النفايات الخطرة عند مصدر تكلدىا  ,تمتزـ الجية التي يتكلد

بيا ىذه النفايات بجمعيا كنقميا إلى أماكف التخمص المعدة لذلؾ كالتي تحددىا السمطات المحميػة

كالجيات اإلدارية المختصة كجياز شئكف البيئة  ,كيسرل عمى تػداكؿ ىػذه النفايػات كافػة الشػركط
كاألحكاـ الخاصة بذلؾ كالكاردة في ىذه الالئحة .
( ثانيان ) مرحمة تجميع كتخزيف النفايات الخطرة:

 .1تحديػػد أمػػاكف معينػػة لتخ ػزيف النفايػػات الخط ػرة تكضػػع عمييػػا عالمػػات تحػػذير كاضػػحة,
كتتكفر بيا شركط األماف التي تحكؿ دكف حدكث أية أضرار عامة أك لمف يتعرض ليا

مف الناس .

 .2تخ ػزيف النفايػػات الخط ػرة فػػي حاكيػػات خاصػػة مصػػنكعة مػػف مػػادة صػػماء كخاليػػة مػػف
الثق ػػكب الت ػػي ال تتس ػػرب منيػ ػا السػ ػكائؿ كم ػػزكدة بغط ػػاء محك ػػـ كتناس ػػب س ػػعتيا كمي ػػة

النفايات الخطرة أك حسب أصكؿ تخزيف تمؾ النفايات طبقان لنكعيتيا.

 .3تكضػػع عالمػػة كاضػػحة عمػػى حاكيػػات تخ ػزيف النفايػػات الخط ػرة تعمػػـ عمػػا تحكيػػو ىػػذه
الحاكيات كتعرؼ باألخطار التي قد تنجـ عف التعامؿ معيا بطريقة غير سكية .

 .4يكضػػع برنػػامج زمنػػي لتجميػػع النفايػػات الخطػرة بحيػػث ال تتػػرؾ فتػرة طكيمػػة فػػي حاكيػػات
التخزيف .

1

 -مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة  2115ـ الوقائع المصرية ـ العدد ( 247تابع) في  29أكتوبر لسنة .2115
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 .5يمػػزـ مكلػػد النفايػػات الخطػرة بتػػكفير الحاكيػػات السػػابقة كم ارعػػاة غسػػميا بعػػد كػػؿ اسػػتعماؿ
كعدـ كضعيا في األماكف العامة .

( ثالثاً ) مرحمة نقل النفايات الخطرة :

 .1يحظ ػػر نق ػػؿ النفاي ػػات الخطػ ػرة بغي ػػر كس ػػائؿ النق ػػؿ التابع ػػة لمجي ػػات الم ػػرخص لي ػػا ب ػػإدارة
النفايات الخطرة ك يجب أف تتكافر في ىذه الكسائؿ االشتراطات اآلتية :
أػ

أف تكػػكف مركبػػات النقػػؿ مجي ػزة بكافػػة كسػػائؿ األمػػاف ك فػػي حالػػة جيػػدة صػػالحة

لمعمؿ .

ب ػ أف تككف سعة مركبات النقؿ ك عدد دكراتيا مناسبة لكميات النفايات الخطرة.
ج ػ أف يت ػػكلي قي ػػادة ى ػػذه المركب ػػات نكعي ػػة مدرب ػػة م ػػف الس ػػائقيف ق ػػادرة عم ػػي حس ػػف
التصرؼ خاصة في حالة الطكارئ .

د ػ أف تكض ػ ػػح عم ػ ػػي المركب ػ ػػات عالم ػ ػػات كاض ػ ػػحة تح ػ ػػدد م ػ ػػدم خط ػ ػػكرة حمكلتي ػ ػػا
كاألسمكب األمثؿ لمتصرؼ في حالة الطكارئ .

 .2تحديد خطكط سير مركبات نقؿ النفايات الخطرة  ,ك إخطار سػمطات الػدفاع المػدني فػك ار
بأم تغيير يط أر عمييا  ,بما يسمح ليا بالتصرؼ السريع ك السميـ في حالة الطكارئ .

 .3حظػػر مػػركر مركبػػات نقػػؿ النفايػػات الخط ػرة داخػػؿ التجمعػػات السػػكنية ك العمرانيػػة ك فػػي
منطقة كسط المدينة خالؿ ساعات النيار .

 .4يج ػػب إخط ػػار الجي ػػة المس ػػئكلة بعنػ ػكاف الجػ ػ ارﭺ ال ػػذم ت ػػأكم إلي ػػو مركب ػػات نق ػػؿ النفاي ػػات
الخطرة ك رقـ ك تاريخ الترخيص .

يجب مداكمة غسؿ ك تطيير مركبات نقؿ النفايات الخطرة بعد كؿ استخداـ طبقا لمتعميمات التي
تضعيا ك ازرة الصحة بالتنسيؽ مع الجية اإلدارية المختصة المنصكص عمييا في المادة ()40
مف ىذه الالئحة .كتعد المياه الناتجة عف عمميات الغسيؿ نفايات خطرة(...رابعاً) مرحمة معالجة
و تصريف النفايات الخطرة:
 .1تختػػار مكاقػػع م ارفػػؽ معالجػػة ك تص ػريؼ النفايػػات الخط ػرة فػػي منطقػػة تبعػػد عػػف التجمعػػات
السػ ػػكانية ك العمرانيػ ػػة بمسػ ػػافة ال تقػ ػػؿ عػ ػػف ثالثػ ػػة كيمػ ػػك مت ػ ػرات  ,ك يجػ ػػب أف تتػ ػػكفر بيػ ػػا
االشتراطات ك المعدات ك المنشآت اآلتية:

أ  .تناسب مساحة المكقع ك كمية النفايات الخطرة بما يحكؿ دكف تخزينيا لفترات ممتدة.
ب  .يحاط المكقع بسكر مف الطكب بارتفاع ال يقؿ عف  2 ,5متر.

ج  .يزكد المكقع بأكثر مف باب ذم سػعة مناسػبة تسػمح بػدخكؿ مركبػات نقػؿ النفايػات الخطػرة
بسيكلة.
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د  .يزكد المكقع بمصدر مائي مناسب كدكرات مياه .

ق  .يػزكد المكقػػع بكافػػة مسػػتمزمات الكقايػػة ك األمػػاف التػػي تػػنص عمييػػا قػكانيف العمػػؿ كالصػػحة
المينية ك بخط تميفكف.

ك  .يزكد المكقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمؿ بو .
ز  .يػػزكد المكق ػػع بمخ ػػازف مجي ػزة لحف ػػظ النفاي ػػات الخطػػرة بيػػا لح ػػيف معالجتي ػػا كتصػػريفيا ,ك
تختمؼ ىذه التجييزات باختالؼ نكعية النفايات الخطرة التي يستقبميا المرفؽ .

ح  .يزكد المرفؽ عند الضركرة بمحرقة لترميد بعض أنكاع النفايات الخطرة.

ط  .يػػزكد المرفػػؽ بالمعػػدات كالمنشػػآت الالزمػػة لفػػرز كتصػػنيؼ بعػػض النفايػػات الخط ػرة بغيػػة
إعادة استخداميا كتدكيرىا.

م  .يزكد المكقع بحفرة لمردـ الصحي بسعة مناسبة لدفف مخمفات الحرؽ.

كيجكز عند الضركرة أف يككف مكقع المرفؽ في منطقة تبعد عف التجمعات السكانية كالعمرانية

بمسافة تقؿ عف ثالثة كيمكمترات كأف يقؿ ارتفاع السكر المحيط بو عف  2.5متر متى رأت ذلؾ
الجية المانحة لمترخيص بعد أخذ رأم الجيات المشار إلييا في المادة  29مف ىذه الالئحة

كبشرط أال يخؿ ذلؾ بشركط اآلماف التي تحكؿ دكف حدكث أية أضرار عامة أك لمف يتعرض

ليا مف الناس كبما يضمف سالمة البيئة.

.2تجرم عممية معالجة النفايات الخطرة القابمة إلعادة االستخداـ ك التدكير في اإلطار اآلتي :
(أ)

إعادة استخداـ بعض النفايات الخطرة ككقكد لتكليد الطاقة

(ب) استرجاع المذيبات العضكية ك إعادة استخداميا في عمميات االستخالص .
(ج)

تدكير ك إعادة استخداـ بعض المكاد العضكية مف النفايات الخطرة.

(د)

إعادة استخداـ المعادف الحديدية ك غير الحديدية ك مركباتيا .

(ق)

تدكير ك إعادة استخداـ بعض المكاد غير العضكية مف النفايات الخطرة .

(ز)

استرجاع المكاد المستخدمة لخفض التمكث .

(ك)

استرجاع ك تدكير األحماض أك القكاعد .

(ح)

استرجاع بعض مككنات العكامؿ المساعدة .

(ط)

استرجاع الزيكت المسػتعممة ك إعػادة اسػتخداميا بعػد تكريرىػا  ,مػع األخػذ فػي االعتبػار

العالقة بيف كؿ مف العائد البيئي ك العائد االقتصادم .

 .3تجرم عمميات معالجة النفايات الخطرة غير القابمة إلعادة االستخداـ ك التدكير في اإلطار
اآلتي :
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(أ) حق ػػف النفاي ػػات الخطػ ػرة القابم ػػة لمض ػػخ داخ ػػؿ اآلب ػػار ك القب ػػاب الممحي ػػة ك المس ػػتكدعات
الطبيعية في مناطؽ تبعد عف التجمعات السػكنية ك العمرانيػة بمسػافات يػتـ تحديػدىا فػي

دراسة تقييـ األثر البيئي ليا  ,كما تحدد ىذه الدراسة مدة حظر استخداـ ىذه المرافؽ.

(ب) ردـ النفايػػات الخطػ ػرة فػػي حف ػػر ردـ خاصػػة مجيػ ػزة ك معزكلػػة ع ػػف بػػاقي مف ػػردات النظ ػػاـ
البيئي عمى أف تتضمف ىذه التجييزات اآلتي:

 .1نظاـ تجميع كرصد سكائؿ الترشيح كالغازات التي يمكف أف تنتج.
 .2كبس كتغطية النفايات.

 .3التبطيف بمادة مناسبة كفقان الحتياجات المكقع

(ج) معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخداـ بعض أنكاع الكائنات الحية الدقيقة لتحميميا .
(د) معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أك كيميائيا بالتبخير كالتخفيؼ كالتكميس كالمعادلة ك الترسيب
كما إلي ذلؾ.

(ق) الترميػ ػػد فػ ػػي محػ ػػارؽ خاصػ ػػة مجي ػ ػزة بمػ ػػا ال يسػ ػػمح بانبعػ ػػاث الغػ ػػازات ك األبخ ػ ػرة فػ ػػي البيئػ ػػة
المحيطة.

(ك) التخزيف الدائـ ( مثؿ كضع حاكيات النفايات الخطرة داخؿ منجـ ).
(ز) النفايات المعدية المتخمفة عف الرعاية الطبية في المستشفيات كالمراكز الصػحية يػتـ معالجتيػا
في نفس المكاف بكاسطة الحرؽ كالترميد كالتعقيـ في كحػدات محػارؽ أك أجيػزة تعقػيـ مصػممة
ليذا الغرض كبحيث تستكعب الكميات المجمعة دكف تراكـ أك تخزيف بجكار كحدة المعالجة ,
كيجكز عنػد الضػركرة كبمكافقػة السػمطات المحميػة المختصػة كجيػاز شػئكف البيئػة أف يػتـ نقػؿ

المخمفات الناتجة عف أنشطة الرعاية الصحية إلى أقرب مستشفى مزكد بكحدة معالجة أك إلى
أقرب كحدة معالجة مركزية كذلؾ بشرط استيعابيا لممخمفات المطمكب نقميا الييا .

كأف يتـ نقؿ المخمفات في حاكيات محكمة ال تسمح بتطاير محتكياتيا ,كعمى أف يتـ معالجة تمػؾ

الحاكيات مع ما بيا مف مخمفات معدية.
(ح) يشرتط يف مجيع األحوال اآلتي:

( )1أف تكػكف المحػارؽ مجيػزة بالكسػػائؿ التقنيػة الكافيػة لمنػع تطػػاير الرمػاد أك إنبعاثػات الغػػازات
إال في الحدكد المسمكح بيا كالمنصكص عمييا في الجػدكؿ رقػـ  3مػف الممحػؽ رقػـ  6ليػذه

الالئحػػة ,عمػػى أف تكػػكف ىػػذه المحػػارؽ متكافقػػة مػػع االشػػتراطات المحػػددة باألدلػػة اإلرشػػادية
التي يصدرىا جياز شئكف البيئة.

( )2أف تكػػكف أجي ػزة التعقػػيـ ق ػػد تػػـ تصػػنيعيا أك اسػػتخداميا ف ػػي بمػػد المنشػػأ لمعالجػػة النفاي ػػات

الخط ػرة الناتجػػة عػػف أنشػػطة الرعايػػة الصػػحية كاج ػراء االختبػػارات الالزمػػة عمػػى المخمفػػات
الصمبة كالسائمة بعد عممية التعقيـ لمتأكد مف خمكىا مف الكائنات الحية
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( )3تػكافر الػػنظـ الكاممػػة كاآلمنػػة لمػتخمص النيػػائي مػػف ىػػذه النفايػات بعػػد المعالجػػة كذلػػؾ بػػالردـ
الصحي اآلمف في مكقع مناسب لدفف ىذه النفايات بعد الحرؽ كالترميد كالتعقيـ.

( )4االلتػزاـ بأيػة مكاصػػفات فنيػة لكحػػدات معالجػة النفايػات الخطػرة الناجمػة عػػف أنشػطة الرعايػػة
الصحية التي يتـ إصدارىا مف الييئة المصرية العامة لمتكحيد القياسي

 .4اتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفؿ الحد ك اإلقالؿ مف تكلد النفايات الخطرة مف خالؿ اآلتي:
(أ) تطكير التكنكلكجيا النظيفة ك تعميـ استخداميا .

(ب) تطكير نظـ مناسبة إلدارة النفايات الخطرة .

(ج) التكسػػع فػػي إعػػادة اسػػتخداـ ك تػػدكير النفايػػات الخط ػرة بعػػد معالجتيػػا كممػػا أمكػػف
ذلؾ .

 .5كضع برنامج دكرم لرصد مختمػؼ مفػردات الػنظـ البيئيػة ( الكائنػات الحيػة كالمكجػكدات غيػر
الحي ػػة ) فػػػي مكاقػ ػػع م ارفػ ػػؽ معالجػػػة كتص ػ ػريؼ النفاي ػػات الخط ػ ػرة ك مػػػا يحيطيػػػا مػ ػػع سػػػحب

التػػرخيص ككقػػؼ العمػػؿ بػػالمرفؽ عنػػد ظيػػكر أيػػة مؤش ػرات لإلض ػرار بػػالنظـ البيئيػػة المحيطػػة
بالمرفؽ .

 .6تكػػكف الجيػػات المػػرخص ليػػا بتػػداكؿ ك إدارة المػكاد ك النفايػػات الخطػرة مسػػئكلة عػػف األضػرار
التي تمحؽ بالغير مف جراء عدـ مراعاة أحكاـ ىذه الالئحة .

كيخػػتص جيػػاز شػػئكف البيئػػة بمراجعػػة جػػداكؿ النفايػػات الخطػرة التػػي تخضػػع ألحكػػاـ القػػانكف

بالتنسيؽ مع الك ازرات المعنية فيما يصدر عنيا مف جداكؿ في ىذا الشأف.".

يتضح لنا مما سبؽ أف اآللية المستخدمة في مصر لمكافحة كمعالجة النفايات الطبية

ىي آلية التخمص مف النفايات الطبية عف طريؽ حرقيا كدفنيا في أماكف بعيدة عف
التجمعات العمرانية.

المطمب الثاني

آلية مكافحة أضرار النفايات الطبية
في القانون الفرنسي

كبصدد الكقاية مف أضرار النفايات الطبية نصت المادة ( )1-1-541مف قانكف البيئة الفرنسي
عمى أف " ...الكقاية :اتخاذ أم تدابير تصدر في مكاجية مادة أك نفاية ,كتساهـ هذه التدابير في

التقميؿ مف كاحد عمى األقؿ مما يمي:

 كمية النفايات المتكلدة ,بما في ذلؾ النفايات الناتجة عف طريؽ إعادة استخداـ أك مد فترةاستخداـ المكاد أك المنتجات؛
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 -اآلثار الضارة لمنفايات عمى البيئة كصحة اإلنساف؛

 محتكل المكاد الضارة بالبيئة كصحة اإلنساف في المكاد أك المنتجات؛إعادة االستخداـ :ىي عممية يتـ مف خالليا استخدـ المكاد أك المنتجات التي سبؽ استخداميا

حتى ال تيدر كتستخدـ مرة أخرل لنفس الغرض الذم صممت مف أجمو؛

إدارة النفايات :جمع النفايات كنقميا كالتخمص منيا ,كأم نشاط ينطكم عمى تنظيـ إدارة النفايات

مف اإلنتاج إلى المعالجة النيائية ,بما في ذلؾ أنشطة التداكؿ أك الكساطة كاإلشراؼ عمى جميع
ىذه المعامالت؛

جمع :ىي عممية يتـ فييا جمع النفايات لنقميا إلى مرفؽ معالجة النفايات.

المعالجة :ىي عممية استرداد أك التخمص منيا ,بما في ذلؾ اإلعداد الذم يسبؽ االسترداد أك
التخمص منيا؛

إعادة االستخداـ :ى ي عممية تستخدـ مف خالليا أك المكاد أك المنتجات التي أصبحت نفايات مرة

أخرل؛

التحضير إلعادة االستخداـ :أم عممية رقابة أك تنظيؼ أك إصالح الستعادة المكاد أك المنتجات

التي أصبحت نفايات يتـ إعدادىا إلعادة استخداميا دكف مزيد مف المعالجة المسبقة؛

إعادة التدكير :ىي عممية استرداد يتـ فييا إعادة معالجة النفايات ,بما في ذلؾ النفايات

العضكية ,إلى مكاد أك منتجات لغرض كظيفتيا األصمية أك ألغراض أخرل .كال يمكف كصؼ

عمميات استخالص الطاقة مف النفايات ,تمؾ المتعمقة بتحكيؿ النفايات إلى كقكد كعمميات الردـ,

بأنيا عمميات إلعادة التدكير؛

التقييـ :ىي عممية تنطكم عمى تحديد النتيجة الرئيسية بناء عمى النفايات التي تخدـ غرضا مفيدا
في استبداؿ غيرىا مف المكاد ,أك المنتجات التي استخدمت لغرض معيف ,أك النفايات التي يجرم

إعدادىا الستخداميا ليذا الغرض ,بما في ذلؾ استخداميا عف طريؽ مكلد النفايات؛

التخمص مف النفايات :ىي عممية ال يتـ فييا استرداد المكاد حتى إذا كانت عممية االسترداد

مرحمة ثانكية عند استرداد المكاد أك المنتجات أك الطاقة.1".

1

- Art. L. 541-1-1 (Ord. no 2010-1579 du 17 déc. 2010, art. 2) "Au sens du présent
chapitre, on entend par:
Déchet: toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le
;détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire
Prévention: toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit
ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un
des items suivants:
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) مف الالئحة التنفيذية لقانكف الصحة العامة الفرنسي عمى أف5-1335( كنصت المادة
" يجب فصؿ النفايات الناتجة عف الرعاية الصحية كما شابييا مف النفايات المحددة في المادة
.1") عف النفايات األخرل فكر إنتاجيا1-1335(

— la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la
prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits;
— les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine;
— la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les
substances, matières ou produits;
Réemploi: toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne
sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour
lequel ils avaient été conçus;
Gestion des déchets: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des
déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en
charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les
activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces
opérations;… Collecte: toute opération de ramassage des déchets en vue de leur
transport vers une installation de traitement des déchets;
Traitement: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation
qui précède la valorisation ou l'élimination;
Réutilisation: toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui
sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau;
Préparation en vue de la réutilisation: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de
réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits
qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre
opération de prétraitement;
Recyclage: toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les
déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur
fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des
déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations
de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage;
Valorisation: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à
des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient
été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés
à cette fin, y compris par le producteur de déchets;
Élimination: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite
opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières
ou produits ou d'énergie".
1

- Art. R. 1335-5 "Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R.
1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets".
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) مف الالئحة التنفيذية لقانكف الصحة العامة الفرنسي عمى أف6-1335( كنصت المادة

 كيجب."يتـ جمع نفايات الرعاية الصحية كالنفايات المماثمة في عبكات حتى يتـ التخمص منيا
.أف تككف ىذه العبكات قادرة عمى أف تككف مغمقة مؤقتا كيجب إغالقيا نيائيا قبؿ التخمص منيا
 إال في الحاالت التي يحددىا الكزراء,كيجب كضع العبكات في حاكيات متكسطة الحجـ

 كيتـ التعبئة كالتغميؼ ككضع العالمات كنقؿ نفايات أنشطة.المسؤكليف عف البيئة كالصحة
الرعاية الصحية كالنفايات المشابية كتخضع تمؾ العممية لمكائح المعتمدة لتطبيؽ القانكف رقـ

,) مف قانكف البيئة8-543( بشأف نقؿ المكاد الخطرة ك كالمادة1942  فبراير5  مف263-42
,كيجكز إضافة تدابير إضافية تحدد بأمر مف الكزراء المسؤكليف عف الزراعة كالبيئة كالصحة
.1كذلؾ بناء عمى اقتراح مف المجمس األعمى لمصحة العامة

 مف الالئحة التنفيذية لقانكف الصحة العامة عمى أف "يتـ2)7-1335( نصت المادة

 بما في ذلؾ تحديد فترة التخزيف,تحديد طرؽ تخزيف نفايات الرعاية الصحية كالنفايات المماثمة
 كذلؾ كفقان لألكامر الصادرة مف الكزراء,كخصائص كشركط إعداد كصيانة أماكف التخزيف

المسؤكليف عف البيئة كالصحة بناء عمى آراء "المجمس األعمى لمصحة العامة" (المرسكـ رقـ

.3")2006  ديسمبر22  المؤرخ1675-2006

1

- Art. R. 1335-6 "Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des

emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés
temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les
emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf
dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités
de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour
l'application de la loi no 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières
dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent
s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés
de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du (Décr. no 20061675 du 22 déc. 2006) «Haut Conseil de la santé publique».
2
- Art. R. 1335-7 "Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et
assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les
conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres
chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du (Décr. no 2006-1675 du
22 déc. 2006) «Haut Conseil de la santé publique».
3
- JORF n°299 du 27 décembre 2006 page 19696, texte n° 29, Décret n° 2006-1675
du 22 décembre 2006 relatif à la répartition des missions d'expertise du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France entre le Haut Conseil de la santé publique et
les agences de sécurité sanitaire.
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كنصت المادة ( )8-1335مف الالئحة التنفيذية لقانكف الصحة العامة الفرنسي عمى أف

"يتـ حرؽ نفايات الرعاية الصحية كما شابو ذلؾ ,أك يتـ التخمص منيا عف طريؽ المعالجة
المسبقة بأجيزة المعالجة المسبقة لمتطيير بحيث يمكف جمعيا كمعالجتيا مف قبؿ البمديات
كمجمكعات البمديات كفقا لمشركط المحددة في المادة ( )14-2224مف القانكف العاـ لمجمعيات

اإلقميمية .كيحدد قرار الكزراء المكمفيف بالبيئة كالصحة حدكد كمتطمبات استرداد النفايات الناتجة
عف المعالجة المسبقة لمتطيير ,مع مراعاة حتمية حماية الصحة العامة ,كذلؾ بناء عمى رأم

المجمس األعمى لمصحة العامة.1".

كعرفت المادة (-8-1335أ) الصادرة بمكجب (القرار رقـ ( )1590الصادر في ديسمبر

2016النافذ ابتداء مف  1يناير  )2017مف الالئحة التنفيذية لقانكف الصحة العامة عممية

المعالجة ,حيث نصت عمى أف "أكالن :عممية المعالجة المسبقة لتطيير نفايات الرعاية الصحية
كىي عممية فيزيائية أك كيميائية مرتبطة بحدكث تغيير في صكرة النفايات الرعاية الصحية

المعدية كما شابو ذلؾ.

ثانيان :يتـ تصميـ أجيزة المعالجة المسبقة لمتطيير بطريقة كالتالي:

(أ) تعالج مسبقا نفايات أنشطة الرعاية الصحية المعدية المعبأة؛
(ب) تحد مف التمكث الميكركبيكلكجي لنفايات الرعاية الصحية التي تنطكم عمى مخاطر

معدية كمتشابية؛

ج) تقكـ بتعديؿ مظير نفايات الرعاية الصحية المعدية كما شابييا مف أجؿ الحد مف

المخاطر الميكانيكية؛

د) تنفيذ كؿ المراحؿ في ذات المكاف؛
ق) أنيا قد ال تؤدم إلى معالجة نفايات الرعاية الصحية المعدية كما شابو ذلؾ.

ثالثان :يجب أف يحصؿ كؿ نمكذج مف أجيزة المعالجة المسبقة عف طريؽ التطيير عمى

شيادة المطابقة لمدة خمس سنكات صادرة عف منظمة معتمدة مف كزير الصحة قبؿ كضعيا في
السكؽ أكال .كيجكز لمجياز المعتمد تجديد الشيادة لفترة أخرل.
1

- Art. R. 1335-8 (Décr. no 2016-1590 du 24 nov. 2016, art. 1er-I-2o et 2-IV, en
vigueur le 1er janv. 2017) "Les déchets d'activités de soins et assimilés sont soit
incinérés, soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection de telle
manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les
groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code
général des collectivités territoriales.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris [après] avis du
Haut Conseil de santé publique, définit les limites et les prescriptions relatives à la
valorisation de la matière des déchets issus du prétraitement par désinfection, compte
tenu de l'impératif de protection de la santé publique".
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: يصدر الكزراء المسؤكليف عف البيئة كالصحة أكامر:رابعان

) بإجراءات التحقؽ مف فعالية الحد مف التمكث الميكركبيكلكجي كتعديؿ صكرة نفايات1(
الرعاية الصحية المعدية؛

 مع مراعاة مياراتيا,) اتباع الشركط التي تحددىا الييئات المذككرة في المادة الثالثة2(

التقنية كقكاعد األخالقيات بصفة خاصة؛

.) تطبيؽ شركط إصدار الشيادة المذككرة في الفصؿ الثالث3(

, بعد مشكرة المجمس األعمى لمصحة العامة,كيحدد قرار الكزراء المكمفيف بالبيئة كالصحة

 مع مراعاة حتمية,حدكد كمتطمبات استرداد النفايات الناتجة عف المعالجة المسبقة لمتطيير
.1"حماية الصحة العامة

1

o

er

o

- Art. R. 1335-8-1 A (Décr. n 2016-1590 du 24 nov. 2016, art. 1 -I-3 et 2-IV,

en vigueur le 1er janv. 2017) "I.— On entend par prétraitement par désinfection,
tout processus de désinfection physique ou chimique, associé à une
modification de l'apparence des déchets d'activités de soins à risques infectieux
et assimilés.
II.— Les appareils de prétraitement par désinfection sont conçus de telle
manière:
a) Qu'ils prétraitent des déchets d'activités de soins à risques infectieux et
assimilés emballés;
b) Qu'ils réduisent la contamination microbiologique des déchets d'activités de
soins à risques infectieux et assimilés;
c) Qu'ils modifient l'apparence des déchets d'activités de soins à risques infectieux et
assimilés afin d'en réduire le risque mécanique et de les rendre non reconnaissables;
d) Qu'ils procèdent par étapes réalisées dans une même unité de lieu;
e) Qu'ils ne puissent conduire à la manipulation de déchets d'activités de soins à
risques infectieux et assimilés qui ne soient pas emballés dans un emballage à usage
unique mentionné à l'article R. 1335-6.
III. — Avant leur première mise sur le marché, chaque modèle d'appareil de
prétraitement par désinfection doit obtenir une attestation de conformité d'une durée
de cinq ans délivrée par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé.
L'organisme agréé peut renouveler pour une même période cette attestation. Il peut la
retirer après avoir invité son détenteur à présenter ses observations.
IV. — Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe:
1o Les modalités de vérification de l'efficacité de la réduction de la contamination
microbiologique et de la modification de l'apparence des déchets d'activités de soins à
risques infectieux;
2o Les conditions d'agrément des organismes mentionnés au III, tenant notamment
compte de leurs compétences techniques et des règles déontologiques;
3o Les conditions de délivrance de l'attestation mentionnée au III.".
35

كيجكز لممحافظيف إصدار أكامر بالتخمص مف نفايات الرعاية الصحية باستخداـ أجيزة

التطيير التي سبؽ التحقؽ مف صحتيا عمى الصعيد الكطني بدالن مف التخمص منيا عف طريؽ
ترميدىا.1

كفقان لق اررات المجمس األعمى لمنظافة العامة في فرنسا ,يجب الرقابة كالتحقؽ مف كحدة

المعالجة التعقيمية " " ECODAS T100كىك جياز المعالجة كتطيير النفايات ,كذلؾ لمحد مف
المخاطر الميكركبيكلكجية كالميكانيكية في مرحمة ما قبؿ المعالجة عف طريؽ تطيير النفايات
الناتجة عف أنشطة الرعاية الصحية التي تحتكم عمى مخاطر كأمراض معدية كما شابو ذلؾ.2

كمف ثـ يجب تطكير طرؽ التخمص مف النفايات الطبية الخطرة كالمعدية ,كاستخداـ

طرؽ حديثة لتنظيـ إدارة عممية التخمص مف النفايات الطبية مف قبؿ الجيات المختصة بالرعاية
الصحية ,كذلؾ باستخداـ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة ,ككضع نظـ لمراقبة قياـ المؤسسات الصحية
بااللتزاـ بالطرؽ السميمة عند التخمص مف النفايات الطبية ,كمف ثـ يجب نشر الكعي كالثقافة

الصحية لدل المتعامميف في مجاؿ خدمات الرعاية الصحية لدل الجميكر ,نظ انر لما تمثمو تمؾ

النفايات مف أخطار كأضرار بالغة.3

كالخطكرة الناشئة في مجاؿ الرعاية الصحية عند إدارة النفايات تكمف في أنو ال يكجد

نظاـ سميـ إلدارة النفايات في معظـ البمداف النامية ,كعمميات الترميد في المكقع ,التعقيـ بالبخار,
كالتطيير بالبخار ىي بعض العمميات المستخدمة حاليا لمعالجة كميات صغيرة جدا مف النفايات

الخطرة .كتعمؿ محارؽ النفايات الطبية ,كال سيما في البمداف النامية كاألكثر فقرا ,في ظركؼ
دكف المستكل األمثؿ ,كتركز معظـ اإلدارات الطبية عادة عمى تركيب تكنكلكجيات التخمص مثؿ

المحارؽ كال تنفذ "ممارسة" إلدارة النفايات داخؿ المستشفى ,كتـ تركيب أكثر مف  6500مرمدة

1

- JORF n°299 du 27 décembre 2006 page 19696 texte n° 29, Arrêté du 18 décembre
2017 modifiant l’arrêté du 23 août 2011 fixant, en application de l’article R. 1335-8-1
du code de la santé publique, la liste des pathologies conduisant pour les patients en
autotraitement à la production de déchets d’activité de soins à risque infectieux
perforants, http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/05/cir_36970.pdf
2

- JORF n°0096 du 23 avril 2017, texte n° 29 Arrêté du 20 avril 2017 relatif au
prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et
assimilés.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/AFSP1618294A/jo/texte
3
- Thawon Niyompanitpatana and Elivio Bonollo: A DESIGN STUDY OF
SUSTAINABLE INFECTIOUS WASTE MANAGEMENT SYSTEMS FOR
SMALL HEALTHCARE PROVIDERS, OIDA International Journal of Sustainable
Development, Vol. 4, No. 4, 2012, p.65; Philippe Billet: Les rapports juridiques entre
déchets et santé, RDSS, N° 02 du 15/03/2006, p.229.
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في الكاليات المتحدة كحدىا في الثمانينات ,كقد أدت المشاكؿ المزمنة المرتبطة بمستكيات عالية
جدا مف السمية فضال عف الصعكبات في تشغيؿ تكنكلكجيا ىندسية متطكرة في إطار طبي
يحاكؿ تحديد تكنكلكجيا نظيفة لمتخمص مف النفايات الطبية كىناؾ بعض التقنيات التي تمارسيا

مختمؼ البمداف في جميع أنحاء العالـ مثؿ :الحرؽ ,التطيير باألكتككالؼ ,كطرؽ لمتطيير

الميكانيكي الكيميائي ,كؿ مف ىذه التقنية لدييا قيكد مف حيث الجانب التكنكلكجي ,كالحالة البيئية
كتككيف النفايات ,كقد ارتبط حرؽ كترميد النفايات الطبية كالبمدية بالتيديد الشديد بالصحة العامة
كتمكث البيئة ,حيث إف النفايات الطبية باإلضافة إلى أنيا تمكث اليكاء مف خالؿ الركائح

الكريية ,كيمكف أف تؤدم النفايات الصحية إلى تمكث المياه الجكفية إذا لـ يتـ إدارتيا بشكؿ

سميـ ,كمع ذلؾ فإف معظـ البمداف المتقدمة قد حددت السياسة كالمكائح لمتعامؿ مع كادارة النفايات
الطبية مثؿ ألمانيا كفرنسا ككندا كالكاليات المتحدة األمريكية.1

مف خالؿ ما سبؽ يتبيف لنا أنو يجب استخداـ أساليب تقنية حديثة لمتخمص مف النفايات

الطبية بطريقة سميمة ,كاستخداـ أجيزة التطيير كالتعقيـ المتطكرة كالتطيير بالطرؽ الكيميائية
األقؿ خطكرة عمى صحة اإلنساف كالبيئة.

كما أنو يجب نشر الكعي الصحي لدل العامميف في مجاؿ النفايات الطبية كأيضان كافة

المكاطنيف ,ككضع نظـ لمرقابة المستمرة ,بحيث يككف ىناؾ نظاـ رقابي فعاؿ فال يككف التحرؾ

إال عند كقكع كارثة ,كلكف يجب أف تتكاجد طكاؿ الكقت ليس فقط لمنع حدكث الككارث كلكف
لتحسيف أداء إدارة النفايات الطبية ,كذلؾ بتكاجد الرقابة القانكنية كالرقابة المالية كرقابة األداء مع
تحديد المسئكلية المدنية كاتخاذ الالزـ لمحاكمة كؿ مخطئ أك متكاطئ أك مرتشي.

الخـــــاتـــــــــــــمة
تكصمنا مف خالؿ دراستنا إلى عدة نتائج نعقبيا بعدة تكصيات عمى النحك التالي:

النتائج:

1

- Asante OB, Yanful E and Yaokumah EB: Healthcare Waste Management, Op.
Cit., p.108 et s; Julia Sommer: Les déchets, de l'autosuffisance et de la libre
circulation des marchandises, Revue de l'Union européenne, N° 377 du 10/04/1994,
p.246.
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 لقد كاف صدكر القانكف رقـ  4لسنة  1994كالئحتو التنفيذية أكؿ محاكلة في تقنيف
إدارة النفايات الطبية ,كلكف ذلؾ التقنيف لـ يستكعب خطكرة مكضكع النفايات الطبية
بصكرة كاممة.
 كجكد أساليب تقنية حديثة لمتخمص مف النفايات الطبية بطريقة سميمة ,كاستخداـ
أجيزة التطيير كالتعقيـ المتطكرة كالتطيير بالطرؽ الكيميائية األقؿ خطكرة عمى صحة
اإلنساف كالبيئة.
 تبينا أف سبب تضخـ مشكمة النفايات الطبية كتفاقـ أضرارىا يككف نتيجة لضعؼ
كعماؿ مكمفكف بالتخمص منيا عف طريؽ
الرقابة كغياب المساءلة ,لذلؾ يتجو كسطاء ّ
بيعيا لجيات تعيد تدكيرىا مستغمة حالة الفكضى كضعؼ الرقابة.

التوصيات:
 نكصي بكضع تشريع مستقؿ تضبط أحكامو منظكمة إدارة النفايات الطبية كخاصة
الخطرة منيا كيجب أف يشمؿ التشريع مكاد خاصة بالعقكبات التي تككف رادعة,
كتحديد المسئكلية المدنية التي تقع عمى مرتكبيا نظ انر لخطكرة األضرار الناشئة عنيا
في حؽ األفراد كالبيئة.
 ضركرة كضع استراتيجية عامة عمى مستكل الدكلة لتكفير التقنيات الحديثة الالزمة
لمتخمص مف النفايات الطبية ,كانشاء إدارة متخصصة بالنفايات الطبية تككف تابعة
لمييئة العامة لمبيئة أك ك ازرة الصحة لمراقبة النفايات الطبية.
 الرعاية الصحية التامة كالتػأميف الطبي لمعامميف في مجاؿ جمع النفايات الطبية,
كتكفير جميع كسائؿ كمعدات الكقاية المينية ليـ.
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 ضركرة كضع نظـ لمرقابة المستمرة بحيث يككف ىناؾ نظاـ رقابي فعاؿ فال يككف
التحرؾ إال عند كقكع كارثة ,كلكف يجب أف تتكاجد طكاؿ الكقت ليس فقط لمنع حدكث
الككارث كلكف لتحسيف أداء إدارة النفايات الطبية ,كذلؾ بتكاجد الرقابة القانكنية كالرقابة
المالية كرقابة األداء مع تحديد المسئكلية المدنية كاتخاذ الالزـ لمحاكمة كؿ مخطئ أك
متكاطئ أك مرتشي.
 نكصي بتفعيؿ الرقابة أيضان عمى بيانات السجالت كالدفاتر كالنماذج كالتقارير التي
تبيف كمية الدكاء كالمستمزمات الطبية التي تدخؿ األقساـ المختمفة كبيانات السجالت
كالدفاتر كالنماذج كالتقارير التي تبيف كمية النفايات عف فترة معينة.
 يجب نشر الكعي الصحي لدل العامميف في مجاؿ النفايات الطبية كأيضان كافة
المكاطنيف مف زكار المستشفيات كالمنشآت الصحية كالمتعامميف مع المنتجات الطبية
غير المعركؼ مصدرىا حيث أف ىناؾ الكثير مف المكاطنيف يعتقدكف أنو بمجرد حرؽ
القمامة المتضمنة نفايات طبية خطرة يزكؿ خطرىا بتناثر رمادىا في اليكاء كال
يدرككف خطكرة الغازات المنبعثة كخطكرة الرماد ,كأيضان يعتقد الكثير مف المكاطنيف أنو
بتصريؼ النفايات الطبية الخطرة إلى شبكة الصرؼ الصحي يزكؿ خطرىا غير
مدركيف خطكرة استخداـ مياه الصرؼ الصحي بعد معالجتو.
 ضركرة استخداـ كسائؿ اإلعالـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية كمنظكمة التعميـ لنشر
الكعي كىذا ينطبؽ عمى ثقافة اإلدارة العممية كأيضان ثقافة الكعي اإليجابي إلدراؾ
خطكرة النفايات الطبية كأضرارىا.

قائمة المراجع
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