
 

 اإلدارة المتكاملة لنفاٌات المإسسات الصحٌة فً لبنان
 

 2019حزٌران  17



ٌّة  إدارة نفاٌات المإسسات الصح

 بعض التعرٌفات•

ٌّة•  اهمٌة ادارة نفاٌات المإسسات الصح

 الجهات المعنٌة•

 االطار التشرٌعً•

 انواع النفاٌات الصحٌة فً لبنان•

 افضل الممارسات فً إدارة هذه النفاٌات•

 مناقشة•
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 انتعريفبثبعض 

 الحصر ولٌس التعداد سبٌل على فٌها بما والخاصة العامة الطبٌة المإسسات•
 االسنان، طب فٌها بما الطبٌة العٌادات الطبٌة، المختبرات المستشفٌات،

 مستودعات البٌطرٌٌن، االطباء عٌادات المستوصفات، االسنان، مختبرات
  المرسوم) االبحاث ومراكز العالً التعلٌم معاهد الصٌدلٌات، االدوٌة،

2004/13389). 

  المإسسات الصحٌة

 المرسوم) الصحٌة المإسسات فً تتولد التً النفاٌات مٌعج•
2004/13389). 

نفاٌات المإسسات 
   الصحٌة
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Sub headline 
AGENDA  التعرٌفاتبعض 

النفاٌات المتولدة من اقسام •

 المصابٌن باالمراض المعدٌة

النفاٌات الملوثة بالدم أو بؤي •

مواد بٌولوجٌة مبرزة أو سائل 

 مفرزة من المرضى

الملوثة بالدم أو األدوات الحادة •

مواد بٌولوجٌة مبرزة بؤي سائل 

 أو مفرزة من المرضى

 النفاٌات الخطرة والمعدٌة

 ورق•

 بقاٌا الطعام•

 المواد المستعملة للتغلٌف•

 البالستٌك•

 الزجاج•

 
 

 النفاٌات  غٌر الخطرة
3 2 1 

 البطارٌات•

 الزٌوت المستعملة •

الكواشف والكواشف المذٌبة •

 غٌر العضوٌة النشطة الصلبة

 المثبتات •

المحالٌل المحتوٌة على معادن •

 ثقٌلة 

 النفاٌات الملوثة بالزئبق•

 خلٌط المذٌبات العضوٌة •

 النفاٌات الخطرة غٌر المعدٌة
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Sub headline 
AGENDA  التعرٌفاتبعض 

النفاٌات التً تحتوي على مواد •

 مشعة

المواد التً تستعمل فً الطب •

 النووي

 النفاٌات المشعة

االدوٌة منتهٌة الصالحٌة •

 وغٌر الصالحة لالستعمال

 المواد المضادة لنمو السرطان•

االعضاء غٌر الممٌزة •

 واالجزاء التشرٌحٌة

الحٌوانات المستعملة فً •

 التجارب

االدوٌة وغٌرها من •

لمستحضرات المستعملة فً ا

 العالج النفسً

النفاٌات  التً تحتاج طرق خاصة 

 لإلدارة

6 5 4 

لنفاٌات السائلة الناتجة عن ا•

 أنشطة المإسسات الصحٌة

 النفاٌات السائلة
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ٌّة  إدارة نفاٌات المإسسات الصح

 هذه من والتخلص ومعالجة وتخزٌن ونقل وجمع وفرز مراقبة عملٌة•

 .العام والمظهر والصحة البٌئة على السلبٌة آثارها لتخفٌف النفاٌات

 ذمن تبالنفايا ّرفلتصا بکيفية لشاملةا لصحيةا تلنفاياا إدارة تعنى•

 .منها لنهائيا لصتخـلا نيـلح هاـدلّوت

ٌّة المإسسات نفاٌات إدارة تحسٌن إن•  :ٌتطلّب الصح

 الوعً ألهمٌة إدارة هذا النوع من النفاٌات•

• ًّ  سٌاسة وإطار قانونً قابالن للتطبٌق على الصعٌد المحل

ٌّة•  خطط إلدارة النفاٌات ضمن المإسسات الصح

 تدرٌب العاملٌن فً المإسسة الصحٌة•
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ٌّة  اآلثار الناتجة عن سوء إدارة نفاٌات المإسسات الصح

العدوى انتقال   

حادة ادوات/الوخز 

الوراثٌة السمٌة /السمٌة 

الخطورة 

االشعاع 

الزئبق نفاٌات 

العامة والصحة المهنٌة والسالمة الصحة على مخاطر 
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 مصادر إنتاج نفاٌات المإسسات الصحٌة 

ٌّة ٌّة الثانو  األساس

ٌّات عٌادات أطباء األسنان  المستشف

 العٌادات دور العجزة 

 ًّ  المختبرات عٌادات الطب النفس

ٌّة ٌّة المنزل  مراكز األبحاث العناٌة الطب

 بنوك الدم عٌادات التجمٌل والوشم 

 بٌوت الرعاٌة الصحٌة دور دفن الموتى

 مراكز التشرٌح خدمات اإلسعاف

 جامعات ومعاهد التعلٌم العالً مراكز المعّوقٌن
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 دور وزارة انبيئت

 التشرٌع

 التخطٌط

 المراقبة
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انجهبث انًعُيت بئدارة َفبيبث انًؤسسبث انصحيت 

 ودورهب

 حماٌة الموارد الطبٌعٌة•

 تطبٌق القوانٌن•

 مشاركة المعلومات•

 االبحاث والتطوٌر•

 تقٌٌم المخاطر•

 خفض االنبعاثات•

 الرقابة الذاتٌة•

 االستثمار فً التقنٌات البٌئٌة•

 
 

 

االدارات العامة والسلطات •

 المحلٌة

 المإسسات الصحٌة•

 النقابات المهنٌة•

 الجمعٌات البٌئٌة•

 الشركات االستشارٌة•

 شركات جمع النفاٌات•

 القطاع الخاص•
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 دور وزارة انبيئت
2275/2009وفقبً نهًرسىو   

 والنشاطات التنفٌذٌة والمشارٌع والبرامج والخطط االستراتٌجٌات مشارٌع إعداد•

 ومتابعة الخطرة والنفاٌات الكٌمٌائٌة للمواد والمتكاملة المستدامة لإلدارة والدراسات

 .تنفٌذها حسن

 .كافة استعمالها وبؤوجه أنواعها على الكٌمٌائٌة المواد تصنٌف•

 .أنواعها على الخطرة النفاٌات تصنٌف•

 متكاملة إدارة الخطرة والنفاٌات الكٌمٌائٌة المواد إلدارة الملزمة، البٌئٌة الشروط تحدٌد•

 للجهات وإبالغها منها، التخلص حتى استخراجها من دورتها مراحل جمٌع خالل

 .تنفٌذها ومتابعة المعنٌة

 أو/و المٌاه فً المصرفة الخطرة والسائلة الصلبة بالنفاٌات المتعلقة الحدٌة القٌم وضع•

 .التربة

تحدٌد الشروط البٌئٌة الملزمة، الستٌراد وتصدٌر النفاٌات الخطرة، وإبالغها للجهات •

 .المعنٌة للعمل بموجبها ومتابعة حسن تنفٌذها
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 انتشريعبث

 تشرٌعات دولٌة

 إقلٌمٌةتشرٌعات 

 وطنٌة تشرٌعات
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 انتشريعبث انىطُيت  

 قانون

  مرسوم

 قرار

 تعمٌم

 مذكرة
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القوانٌن 
 الوطنٌة

 2002/444 

 حماٌة البٌئة

القانون رقم 
2017/2 

إبرام اتفاقٌة  
 مٌناماتا بشؤن الزئبق

 2002/432  
التصدٌق على معاهدة 

ستوكهولم بشؤن 
الملوثات العضوٌة 

 الثابتة

1994/387 
التصدٌق على معاهدة 
بازل بشؤن التحكم فً 
نقل النفاٌات الخطرة 

عبر الحدود 
 والتخلص منها 

1988/64 
المحافظة على البٌئة 

ضد التلوث من 
النفاٌات الضارة 
 والمواد الخطرة
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   1988/64القانون 

 كل عاتق على ملقى موجب هً التلوث من البٌئة سالمة على المحافظة إن•

 .معنوي أو طبٌعً شخص

مسإولٌة المحافظة على سالمة البٌئة من كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌتحمل •
 .التلّوث

 .جرٌمة ٌعاقب علٌها القانونإن التلوث المتعّمد أو غٌر المتعّمد للبٌئة هو •

، كما ٌعاقب القانون على الجرائم المتعلقة بانتهاك شروط إدارة النفاٌات الخطرة•
 .ٌنزل أشد العقوبات فً الحاالت المثبت تعّمدها أو التً نجم عنها حاالت وفاة

كل من له معرفة بالجرٌمة وامتنع عن اإلبالغ عنها إلى ٌعتبر شرٌكاً فً الجرم •
ٌّة  .السلطات المعن

عقوبة تتراوح العقوبات ما بٌن السجن لمدة ثالثة أشهر ودفع الغرامات إلى •
 .اإلعدام
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اتفبقيت ببزل حىل انتحكى المتعلق بالتصدٌق على  1994/387القانون 

 بحركت انُفبيبث انخطرة عبر انحذود
 :تهدف االتفاقٌة المصدقة بموجب هذا القانون إلى–

الحد من التحركات عبر الحدود للنفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى إلى أدنى حد ممكن  •

 بما ٌتفق مع اإلدارة السلٌمة بٌئٌا

المعالجة والتخلص من النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى فً أقرب مكان •

 ممكن من مصدر تولٌدها بطرٌقة سلٌمة بٌئٌا

سواء من حٌث الكمٌة )الحد من تولٌد النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى •

 (والخطر المحتمل

سمح ٌأو النفاٌات األخرى أو ال تصدٌر النفاٌات الخطرة األطراف القانون حظر ٌ–
 إذا لم توافق دولة االستٌراد كتابة على عملٌة االستٌراد المحددة بتصدٌرها

 بدء نقطة من حركة بوثٌقة مشفوعة الخطرة النفاٌات تكون أن ٌشترط–

   .منها التخلص نقطة حتى الحدود عبر الحركة
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 كيفيت ترحيم انُفبيبث انخطرة نهًعبنجت أو انتخهص انسهيى بيئيبً 

 وفقب ألحكبو اتفبقيت ببزل 

1 
 البحث عن منشؤة متخصصة ومرخصة فً الخارج من قبل منتج النفاٌة واالتفاق معها•

2 
 أ من اتفاقٌة بازل 5وفق مقتضٌات الملحق ( المخطر مثال)إعداد ملف الترحٌل من قبل منتج النفاٌة أو من ٌنوب عنه •

3 

 تقدٌم الملف بشكل رسمً الى وزارة البٌئة فً لبنان كونها السلطة الوطنٌة المختصة باالتفاقٌة •

وهنا ٌتم مراجعة منتج النفاٌة أو من ٌنوب عنه فً حال وجود استٌضاح أو نقص فً )مراجعة الملف المقّدم من قبل فرٌق عمل وزارة البٌئة •
 (الملف

4 
قة بعد المراجعة، تصدر وزارة البٌئة موافقتها على الملف وتخاطب السلطات الوطنٌة المختصة فً بلد االستٌراد ودول الترانزٌت ألخذ المواف•

 على عملٌة التصدٌر

5 
دء بعد صدور كافة الموافقات من قبل السلطات الوطنٌة المختصة فً بلد االستٌراد ودول الترانزٌت، ٌمكن لمنتج النفاٌة أو من ٌنوب عنه الب•

 ...  بعملٌة التصدٌر وفقا لوثٌقة النقل المصّرح عنها سابقا، وذلك بعد إجراء كافة الترتٌبات الالزمة من توضٌب وجمع ونقل

فً لدى وصول الشحنات إلى منشؤة المعالجة ومعالجتها، ٌتم إخطار السلطات الوطنٌة المختصة فً كافة الدول المعنٌة من ضمنها وزارة البٌئة •
 .  لبنان بإجراء المعالجة وفق األصول وإرسال وثٌقة النقل موقعة من هذه المنشؤة
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مصلحة تكنولوجٌا /إعداد دائرة السالمة الكٌمٌائٌة
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   2002/432القانون 
التصدٌق على اتفاقٌة ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوٌة 

 الثابتة
 :االتفاقٌة/بموجب هذا القانون•

إٌقاف حرق إجراء تحسٌنات فً إدارة النفاٌات بهدف ٌتوجب اتخاذ التدابٌر و–

 النفاٌات فً األماكن المكشوفة أو الحرق غٌر المتحكم به

ٌتوجب على األطراف اتخاذ التدابٌر الالزمة إلزالة أو تخفٌض اإلنتاج كما –
 .االستعمال واالنبعاث غٌر المتعمد للملوثات العضوٌة الثابتة

 :  الملوثات العضوٌة الثابتة مواد كٌمٌائٌة ذات الصفات التالٌةتشمل •

ال تتفّكك فً الطبٌعة وتبقى لفترات طوٌلة. 

تنتشر جغرافٌاً على نطاق واسع . 

تتراكم فً األنسجة الدهنٌة للكائنات الحٌة. 

سامة لإلنسان والحٌاة البرٌة. 
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2002/444قانون حماٌة البٌئة   

 القانونً اإلطار القانون هذا ٌحدد–
  :لـ العام

 بهدف الوطنٌة البٌئة حماٌة سٌاسة تنفٌذ•
 التدهور أشكال جمٌع من الوقاٌة

 .والتلوث

 للموارد المستدام اإلستخدام تعزٌز•
 .الطبٌعٌة

 .بٌئٌاً  ومستقرة سلٌمة حٌاة إطار تؤمٌن•

 

 الموارد وإدارة البٌئة حماٌة إطار فً–
ة، ٌّ  طبٌعً شخص كل على ٌجب الطبٌع

 االلتزام خاص، أو عام معنوي، أو
  :التالٌة بالمبادئ

 

 مبدأ اإلحتراس
مبدأ الملوث 

 ٌدفع

مبدأ تفادي 

تدهور 

الموارد 

 الطبٌعٌة
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 2002/444قانون حماٌة البٌئة 

دراسات إجراء والخاص العام القطاعٌن فً المعنٌة الجهات على 

 تهدد قد التً للمشارٌع البٌئً األثر تقٌٌم أو المبدئً البٌئً الفحص

 .نشاطاتها أو أثرها أو طبٌعتها أو حجمها بسبب البٌئة،

 

ذاتٌة ومراقبة بٌئٌة مراجعة إمكانٌات لدٌها تتوفر أن منشؤة كل على  

 .البٌئة على أنشطتها ونتائج الملوثة إلصداراتها المنظم القٌاس بهدف
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 ابراو اتفبقيت ييُبيبتب 2017/2انقبَىٌ رقى 

 لماذا؟•

بدٌلة وأفضل الممارسات البٌئٌة لضبط الزئبق بٌر اتداتخاذ تشجٌع –

 الصلةمن المصادر ذات 

من وصول المواد المحتوٌة على مركبات الزئبق إلى التخفٌف –

لبنان وبالتالً الحد من تداول المواد المحتوٌة على مركبات الزئبق 

 .فً السوق المحلً

 الهدف•

صحة اإلنسان والبٌئة من االنبعاثات واإلطالقات البشرٌة حماٌة –

 .المنشؤ للزئبق ومرّكبات الزئبق
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 المراسٌم

 2004/13389 

تحدٌد أنواع نفاٌات المإسسات الصحٌة 
 وكٌفٌة  تصرٌفها

2012/8633 

 أصول تقٌٌم األثر البٌئً 
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 المرسوم 2004/13389

 :11/06/2002الصادر فً  8006هو تعدٌل للمرسوم •

ٌّة؛ٌحدد –  أنواع نفاٌات المإسسات الصح

 ؛التخفٌف من إنتاجهاالسلٌم للنفاٌات والفرز ٌفرض –

ٌّة؛لجمع وتخزٌن ٌضع بعض اإلرشادات التوجٌهٌة –  نفاٌات المإسسات الصح

 من مختلف هذه النفاٌات؛لمعالجة والتخلص لٌضع اإلرشادات التوجٌهٌة –

 ٌفرض معالجة نفاٌات المإسسات الصحٌة المعدٌة؛–

لمنشآت معالجة نفاٌات المإسسات دراسة تقٌٌم األثر البٌئً ٌفرض إجراء –
ٌّة بهدف حصول على ترخٌص من وزارة البٌئة  .الصح

 . لالمتثال بؤحكام المرسومٌوما  120ٌمنح مرافق العناٌة الصحٌة –
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 آنيّت انترخيص في وزارة انبيئت
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 المرسوم هذا ٌرمً

 االصول تحدٌد الى

 تقٌٌم ترعى التً

 للمشاٌع البٌئً االثر

 والخاصة العامة

 البٌئٌة للنتائج تالفٌا

 المحتمل الهامة

 إنشاء عند حدوثها

 المذكورة المشارٌع
 .وتفكٌكها وتشغٌلها

:  8633المرسوم رقم 

أصول تقٌٌم االثر 
 البٌئً
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 القرارات

2001/1/8 

المواصفات والمعاٌٌر المتعلقة 
بملوثات  الهواء والنفاٌات 

السائلة المتولدة عن المإسسات 
المصنفة ومحطات معالجة المٌاه 

 المبتذلة

1/12952018/  

الشروط البٌئٌة إلنشاء 
وتشغٌل منشآت تعقٌم 
 النفاٌات الخطرة والمعدٌة

1/12942018/ 

الشروط البٌئٌة لنقل النفاٌات 
 الخطرة والمعدٌة
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   2001/1/8 القرار

 المواصفات ٌحدد

 بها التقٌد الواجب

 لملوثات بالنسبة

 والنفاٌات الهواء
 .السائلة
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   2018/1/1294 القرار

 الواجب البٌئٌة الشروط ٌحدد

 الخطرة النفاٌات لنقل اتباعها
 والمعدٌة
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   2018/1/1295 القرار

 الواجب البٌئٌة الشروط ٌحدد

 منشآت وتشغٌل إلنشاء اتباعها

 الخطرة النفاٌات تعقٌم

 منح وأصول والمعدٌة
 البٌئً الترخٌص
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 مسار ترخيص منشأة التعقيم

 إعداد الدراسات والمخططات• 1

 الموافقة على دراسة تقٌٌم االثر البٌئً• 2

 االستحصال على ترخٌص اإلنشاء• 3

 تجهٌز البناء• 4

 االستحصال على الترخٌص البٌئً• 5

 االستحصال على ترخٌص استثمار• 6
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 التعامٌم

2011/1/11 

التقرٌر الدوري لمعالجة النفاٌات 
 الطبٌة الخطرة والمعدٌة
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 الموجبات  المرجع

 التعمٌم

2011/1/11 

 

 النفاٌات تعقٌم تعتمد التً المرخصة الصحٌة المؤسسات كافة•

        النموذج اعتماد ملزمة منشآتها ضمن والمعدٌة الخطرة الطبٌة

 ” والمعدٌة الخطرة الطبٌة النفاٌات لمعالجة الدوري التقرٌر ”

 

 :مراقبتها المطلوب اآلتٌة المكونات التعمٌم ٌشمل•

oعامة معلومات   

oالمعالجة النفاٌات وكمٌات التعقٌم دورات 

oالتعقٌم لنظام البٌولوجً المإشر اختبار سجل   

oالكٌمٌائً المإشر اختبار سجل   

oالمبتذلة المٌاه   

oالهوائٌة الملوثات 

oالصٌانة برنامج 

   

 أشهر ثالثة كل دوري التقرٌر•
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 الموجبات  المرجع

 التعمٌم

7/1/2019 

 

ٌّة، الصناعٌة، المصّنفة، المإسسات•  .وغٌرها ،السٌاحٌة الصح
 

ات، هذه إنشاء أن   • ٌ ة ٌُعتبر وصٌانتها وتشغٌلها المحط   دقٌقة عمل

 القانونٌة، النصوص من ولعدد تقنٌة لخصوصٌة تخضع

دة،  المرفقة المنشورة فً منها، البٌئً للشق   ٌعود ما فً والمحد 

ط لألنشطة البٌئٌة الضمانات" حول  .“القائمة وتلك لها المخط 
 

 القانونٌة، بالنصوص المإسسات تذكٌر البٌئة وزارة ٌهم  •

دة االستشارٌة بالمكاتب وباالستعانة   رقم القرار فً المحد 

 البٌئة وزارة عن الصادر 21/12/2015 تارٌخ 588/1

 المعالجة تقنٌات واختٌار المطلوبة، للدراسات االعداد بهدف

م األنسب،  الذاتٌة البٌئٌة المراقبة حول الدورٌة بالتقارٌر والتقد 

  تارٌخ 444 رقم  القانون من 42 المادة فً عنها المنصوص

29/7/2002 ". 
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التشرٌعات 
قٌد 

 التحضٌر

مشروع مرسوم حول اإلدارة المتكاملة  
 للنفاٌات الخطرة
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ٌّة   أنواع نفاٌات المإسسات الصح

النفاٌات غٌر 
 الخطرة

65% 

النفاٌات غٌر 
الخطرةـ القابلة 
 إلعادة التدوٌر 

10  % 

النفاٌات الخطرة 
 والمعدٌة 

20% 

النفاٌات الخطرة 
غٌر المعدٌة 

والتً تحتاج إلى 
 إدارة خاصة 

5% 
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 خطت إدارة َفبيبث انًؤسسبث انصحيت  

.Iالتخفٌف من انتاجها. 

.IIالفرز 

.III (جمع، نقل وتخزٌن)التدبٌر 

.IVالمعالجة 

.Vالنقل 

.VIًالتخلص النهائ 
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 انتخفيف يٍ اإلَتبج

شراء المنتجات الصدٌقة للبٌئة 

التخفٌف عند المصدر 

التوزٌع فً الحاوٌات 

استبدال المواد 
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 فرز َفبيبث انًؤسسبث انصحيت 

 .المصدر قرب أو عند الصحية المؤسسات نفايات فرز•

 .والعالج التخسين النقل، أثناء المفروزة النفايات مسج عدم•
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 ترييس األكيبش وانحبويبث ببألنىاٌ 

 النفاٌات إدارة مراحل جمٌع خالل نفسه اللون رمز على المحافظة•
 .منها النهائً التخلص حتى

 

 :  هذا ٌساعد على•

 منع العبث بالنفاٌات–

ٌّة إدارة النفاٌات–  تسهٌل عمل

 منع المزج العرضً ألنواع النفاٌات المختلفة –
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 ترييس انُفبيبث 

 

 
 
 
 
 

 نوع النفاٌة                    الرمز أو اإلشارة                     لون الكٌس أو الحاوٌة
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 معدٌة وخطرة

قابلة إلعادة 

 التدوٌر

 خطرة غٌر معدٌة

المواد المضادة 
 لنمو السرطان

 مشعة
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 جًع انُفبيبث

 :  المبادئ األساسٌة

 النفاٌات عند نقاط االنتاج  تراكمتفادي •

 ونقلها إلى مركز التخزٌن المركزي المخصص لها  ٌومٌاً جمع النفاٌات •

 عندما بإحكام المغلقة الحادة األدوات وصنادٌق النفاٌات أكٌاس جمع•
 ¾ حتى مملوءة تصبح

 مخّصص كٌس داخل بإحكام المغلقة الحادة األدوات مستوعبات وضع•

 .القسم من إزالتها قبل والمعدٌة الخطرة للنفاٌات
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 َقم انُفبيبث داخم انًؤسست وانتعقيى 

 أو عجالت ذات حاوٌات داخل الصحٌة المإسسات نفاٌات تنقل•
 مع التعامل عن الناتجة واإلصابات الحوادث لتجنب مخصصة عربات
  .مناسب غٌر بشكل المرمٌة الحادة األدوات أو المعدٌة النفاٌات

 

 .القذرة المنطقة إلى وصوالً  النظٌفة المنطقة من بدأ النفاٌات جمع•
 

 .المإقت التخزٌن منطقة إلى وصوالً  النقل عند محّدد مسار   إتباع•
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 َقم انُفبيبث داخم انًؤسست وانتعقيى 

ٌّة بحذر التخطٌط•  النفاٌات ونقل الجمع لعمل
 داخل نفاٌات فائض وجود عدم من للتؤكد

 .المستوعبات
 

 . ٌومٌاً  المستعملة النقل وسائل تعقٌمو تنظٌف•
 

 اإلقفال محكمة تظل أن النفاٌات أكٌاس على•
 .سلٌمةو

 

 لنقل المستخدمة المصاعد وتطهٌر تنظٌف•
 .استعمال كل بعد النفاٌات
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 نفاٌات المإسسات الصحٌة غرف تخزٌن 

   :المختلفة النفاٌات ألنواع المركزي للتخزٌن منفصلة غرف توفٌر ٌجب•
 .والمعدٌة  الخطرة النفاٌات–
 .الخطرة غٌر النفاٌات–
 .(الكٌمٌائٌة) المعدٌة غٌر الخطرة النفاٌات–

 

 القصوى التخزٌن مدة•
   .البٌئٌة الشروط وفق ساعة وعشرون أربعة–
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 خصائص غرف تخزٌن نفاٌات المإسسات الصحٌة 

 .الصحٌة المإسسة من المنتجة النفاٌات كمٌات الستٌعاب مجهزة–
 .للنش قابلة غٌر صلبة أرض–
 .جٌد بتصرٌف مجهزة–
  . التنظٌف سهلة–
 .المٌاه من كافٌة إمدادات–
 .الموظفٌن قبل من بسهولة بلوغها ٌمكن–
 .لالقفال وقابلة آمنة–
   .جٌدة وتهوئة إضاءة–
 .إلٌها القوارض دخول ٌمكن ال–
 .االنسكابات إدارة بمعدات مجهزة–
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 تخسيٍ انُفبيبث ضًٍ يراكس تعقيى انُفبيبث انخطرة وانًعذيت

B 

Washing

basin 

D 

A 

Recycling Waste Area 

C F E 

Toilet 

Office 

Container  

Cleaning & 

Disinfection 

Waste  

Treatment 

Infectious  

Waste Storage Domestic 

Waste 

Waste  

Pit 

Tiled cleaning area 

Washing

basin 
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 تخسيٍ انُفبيبث انكيًيبئيت

A) 

Flammable Chemical 

Cabinet 

 

G) Shelf for supply 

equipment / spillage kit 

/ PPE etc. 

C) Shelf for Toxic 

Waste 

E) Shelf for other 

chemicals (Acids…) 

B) Area for 

Photochemicals 

F 

H) Shelf for 

Corrosive Bases 

Door 
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طورة
خ
شدٌدة ال

ت 
نفاٌا

 
 نفاٌات الزئبق

مستوعبات مانعة 
 مادة مثّبتة+ التسّرب 

 التخزٌن المإقت

التصدٌر للمعالجة  
ٌّة بازل  بناء التفاق

اإلسترداد فً مراكز 
 متخصصة

 النفاٌات غٌر الخطرة
 وغٌر قابلة للتدوٌر 

 مطمر صحً أكٌاس سوداء

 ورق، كرتون، بالستٌك
مستوعبات إعادة 

 التدوٌر
 إعادة تدوٌر

 نفاٌات خطرة ومعدٌة
أكٌاس صفراء أو مستوعبات 

 لألدوات الحادة
ٌّة التعقٌم  المعالجة بتقن

النفاٌات الكٌمٌائٌة واألدوٌة 
ة ٌّ  المنتهٌة الصالح

المعالجة فً مراكز  التخزٌن المإقت أكٌاس حمراء
 متخصصة ومرخصة

التصدٌر للمعالجة بناء 
ٌّة بازل  التفاق

نفاٌات المواد المضادة 
 لنمو السرطان

ة أو  ٌّ أكٌاس لٌلك

مستوعبات لألدوات 
 الحادة ذات غطاء لٌلكً

المعالجة فً مراكز  التخزٌن المإقت
 متخصصة ومرخصة

التصدٌر للمعالجة بناء 
ٌّة بازل  التفاق

نفاٌات األعضاء 
 واألجزاء التشرٌحٌة

ٌّة  الطمر أو الدفن أكٌاس فض

 نفاٌات مشّعة
أكٌاس حمراء أو 

مستوعبات لألدوات 
 الحادة ذات عالمة خاصة

التخزٌن المإقت لحٌن 
 تحلل المواد المشعة

معالجتها بحسب نوع 
 النفاٌات

 مطمر صحً
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 ادارة النفاٌات الصحٌة الخطرة والمعدٌة –واقع الحال 
 وفقا لمصادر وزارة الصحة العامة
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 شكراً إلصغائكم
:لمزٌد من المعلومات ٌمكنكم التواصل مع  

 وزارة البٌئة

 المدٌرٌة العامة للبٌئة

 مصلحة تكنولوجٌا البٌئة

 دائرة السالمة الكٌمٌائٌة

   01/976555: هاتف
 :برٌد الكترونً

V.Sassine@moe.gov.lb, S.Barakat@moe.gov.lb, A.Sabra@moe.gov.lb, csd@moe.gov.lb 
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