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المرأة والمواد الكيميائية وأهداف التنمية المستدامة

استعراض حول النوع االجتماعي مع التركيز على 
المرأة والمواد الكيميائية:

تأثير قضايا السياسات الناشئة ومدى ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة

المؤلفة الرئيسة

سارة بروشيه، شهادة دكتوراة، المستشارة العلمية في الشبكة الدولية للقضاء على 
الملوثات

كانون األول/ديسمبر من عام 2020

 )IPEN( الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة
هي شبكة من منظمات غير حكومية تعمل في أكثر من مائة بلد 

من أجل الحد من والقضاء على األضرار الحاصلة في صحة 
اإلنسان والبيئة بسبب المواد الكيميائية السامة.

www.ipen.org

جرى تطوير هذا التقرير ضمن إطار مشروع مرفق البيئة العالمي رقم: 9771 بشأن أفضل 
الممارسات العالمية حول قضايا السياسات الكيميائية الناشئة موضع االهتمام بموجب النهج 
االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، والذي تنفذه أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة 

الدولية للمواد الكيميائية. حيث تم إنتاجه بتمويل مشترك مع الحكومة السويدية. في حين جرى 
إنتاج هذا التقرير بمساعدة مرفق البيئة العالمي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والحكومة السويدية، 

فإنهم ال يتبنون بالضرورة الوجهات والتفسيرات الواردة فيه، وتقع المسؤولية عن المحتوى 
بشكل كامل على عاتق الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات.

تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنكليزية من قبل: مازن حكيم.
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االختصارات
BPA(Bisphenol A) ثنائي الفينول أ

 BRS
Conventions

 معاهدات بازل وروتردام وستوكهولم 
(Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions)

ECOSOC المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 
(United Nations Economic and Social Council)

EDC المواد الكيميائية المسببة الضطرابات الغدد الصماء 
(Endocrine-disrupting chemicals)

EPI قضايا السياسات الناشئة والقضايا موضع االهتمام 
(Emerging Policy Issues and Issues of Concern)

EPPPs ًالملوثات الصيدالنية الثابتة بيئيا 
(Environmentally Persistent Pharmaceutical Pollutants)

EU(European Union) االتحاد األوروبي

GEF(Global Environment Facility) مرفق البيئة العالمي

GHSالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها 
(Globally Harmonized System on Classification and Labelling of Chemicals)

HHP(Highly Hazardous Pesticide) مبيدات اآلفات عالية الخطورة

HSLEEP المواد الخطرة ضمن دورة حياة المنتجات الكهربائية واإللكترونية 
(Hazardous Substances within the Life Cycle of Electrical and Electronic Products)

ICCMالمؤتمر الدولي حول إدارة المواد الكيميائية 
(International Conference on Chemicals Management)

IHME(Institute for Health Metrics and Evaluation) معهد القياسات الصحية والتقييم

ILO(International Labour Organization) منظمة العمل الدولية

MEA(Multilateral Environmental Agreements) االتفاقيات البيئية متعددة األطراف

OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
(Organisation for Economic Co-operation and Development)

OEWG(Open-Ended Working Group) الفريق العامل مفتوح العضوية

OPS(Overarching Policy Strategy) االستراتيجية الجامعة للسياسات

PAHs(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات

PCB(Polychlorinated Biphenyl) مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

PFAS(Per- and Polyfluoroalkyl Substances) المواد األلكلية البيرو والبوليفلورينية

POP(Persistent Organic Pollutant) الملوثات العضوية الثابتة

PPE(Personal Protective Equipment)  معدات الوقاية الشخصية

ROHS(Restriction of Hazardous Substances)  قيود المواد الخطرة

SAICM  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
(Strategic Approach to International Chemicals Management)

SDG(Sustainable Development Goal) هدف التنمية المستدامة

UNEP(United Nations Environment Programme) برنامج األمم المتحدة للبيئة

WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)  نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

WHO(World Health Organization) منظمة الصحة العالمية
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النتائج الرئيسية: النوع االجتامعي واملواد الكيميائية

ي بغي ين ميألك كدفا مألشخدص، ةبغض مل ظس عن ئةيأهم م ستبطا بدل ةع مالجأامعي، ملحقةق 

ةم ةؤةلادت ةملفسص ذمتهد من يجل تحقاق مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت، حاث يعد 

كل م هام شأندً حاةيدً يف تحقاق يغلباا يئدمم ملأ داا م ةأدمما لعدم 2030.

من يجل تحديد يةجه عدم م ةدةمل ةمعدلجأهد، فإن مثا حدجا للبادندت ملأي متّان من تحديد مآلثدر 

ب دء عىل مل ةع مالجأامعي، يي ملةامت ةملفسص مالجأامعاا م ستبطا باةن م سء ذكسمً يم ينثى، ةعىل 

ملج س ملباةلةجي.

بشال عدم، تأأثس م سيل عىل نحة غري مأ دسب بدلأعسض للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت ةلديهد فسص 

يقل من ندحاا م شدركا يف متخدذ ملقسمرمت. كام تعد م سيل عدمالً يسدسادً يف إحدمث ملأغاريمت. ةيعد 

مةضةع م سيل ةم ةمم ملاادادهاا مةضةعدً غري مةأاشف ةيةأحق م زيد من مالئأامم.
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من خالل م ظةر قضديد ملةادسدت مل دشئا ةملقضديد مةضع مالئأامم يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل 

ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا، ميا  د تحديد مجدةعا من يةجه عدم م ةدةمل. ةتأضدن مألمثلا عىل ذلك 

مد ييل:

التأثريات عىل امتداد دورة حياة املنتج

يف مإلنأدج: حاث تأعسض م سيل، عىل سبال م ثدل، ةبشال كبري إىل مةمم كادادهاا خطسل يث دء إنأدج 	 

مألجهزل مإللارتةناا.

يث دء مالسأخدمم: حاث تأعسض م سيل إىل مةمم كادادهاا لهد تأثريمت ضدرل بشال خدص عىل مل ةدء 	 

ملحةممل ةمألطفدل يف طةر مل دة، مثل ملسصدص م ةجةم يف ملطالء ةم ةمم ملاادادهاا يف مأللعدب.

بعد مالسأخدمم ةبحلةل نهديا عدس م  أج: عىل سبال م ثدل، ع دمد تأعسض م سيل إىل مبادمت 	 

مآلفدت عدلاا ملخطةرل يث دء جدع م حصةل ية ت ظاف حدةيدت مبادمت مآلفدت م ةأخدما.

التعّرض غري املتناسب استناداً إىل األدوار املناطة بالنوع االجتامعي

يف بعض ملبلدمن، يقةم ملسجل بدلعدل ملادةي مثل جدع مل فديدت مإللارتةناا، ةلان تأعسض م سيل 	 

إىل مةمم كادادهاا خطسل ع د مسأخسمجهد للدعدمن ملثدا ا يف مألجهزل.

يخألف ملأأثري بني ملسجل ةم سيل، عىل سبال م ثدل بد ةمم ملاادادهاا ملبريةفلةري اا ةغريئد من 	 

م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء، حاث ميان ين تعدين م سيل من تأثريمت عىل 

ملجهدز ملأ دسيل ةعةمقب ملحدل حأى بعد فرتل طةيلا من ملأعسّض.

نقص املعلومات حول التأثريات عىل املرأة

تأةمفس معلةمدت قلالا حةل ملأأثريمت م ستبطا بدل ةع مالجأامع ية ملج س مل دجدا عن مألمةيا يف 	 

ملبائا ية م ةمم مل دنةيا ةذلك عىل ملسغم من مسأخدممهد يف كل مادن.

ميان مل ظس يف مجدةعا من مألنشطا، مبد يف ذلك:

تعزيز ملسةمبط بني مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت ةمل ةع مالجأامعي، مبد يف 	 

ذلك ملجدنب ملهدم ملخدص بد سيل ةم ةمم ملاادادهاا ضدن عدلاا مد بعد عدم 2020 يف مل هج 

مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا.
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إجسمء مزيد من ملأحلاالت حةل ملعبء ملعد ي م ستبط بد سيل ةم ةمم ملاادادهاا ةملدةر م أادمل 	 

للدسيل ةم ةمم ملاادادهاا يف مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت.

ئ دك حدجا لبذل مزيد من ملجهةم لضامن »م شدركا ملادملا ةملفعدلا للدسيل ةكذلك فسص 	 

مأادفئا للقادمل ضدن كدفا مةأةيدت متخدذ ملقسمر يف ملحادل ملةادساا ةمالقأصدميا ةملعدما«.
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مقدمة

نعاش يف عدمل تعد فاه م ةمم ملاادادهاا جزءمً رهاةادً من حادت د ملاةماا. إنهد تجعل حادت د يسهل، 

ةلان ع د قادمهد بذلك فإنهد تشال تهديدمً لصحا مإلنةدن ةملبائا. ميان لل دس من مألنةمع 

مالجأامعاا م خألفا ين يأأثسةم بطسيقا مخألفا جسّمء ملأعسض إىل م ةمم ملاادادهاا ةمل فديدت. قد 

تاةن سا دريةئدت ملأعسض مأ ةعا مسأ دممً إىل عةممل تأعلق بدل ةع مالجأامعي ةمألمةمر م ستبطا به 

يف ملحادل ةملعدل، ةلان لاس ذلك فحةب، حاث قد ياةن تأثري ملأعسض مخألفدً ب دء عىل ملج س 

ملباةلةجي. 

تذكسند جدهحا كةرةند مسل يخسى باافاا معأامم مجأدعدت د ةمقأصدممت د عىل صحا جداع مألشخدص ةيف 

جداع مألمدكن.

ةلهذم ملةبب تحديدمً من م هم تحةني ملةالما ملاادادهاا ةحاميا صحا مإلنةدن ةملبائا عىل 

م ةأةيني ملةط ي ةملدةيل.

ةمد يزيد من يئداا ذلك ئة ينه مسأ دممً إىل ملأةقعدت ملعد اا للدةمم ملاادادهاا ب ةخأه ملثدلثا، فإنه 

من م أةقع ين يضدعف قطدع م ةمم ملاادادهاا من إنأدجه بحلةل عدم 2030.

ةيف متةز/يةلاة من عدم 2021، ساقسر م ؤمتس ملدةيل ملخدمس حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا يف مدي ا 

بةن بشأن إممرل م ةمم ملاادادهاا ةمل فديدت مد بعد عدم 2020. يةفس تصدام مل هج مالسرتمتاجي 

لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا مد بعد عدم 2020 فسصا فسيدل لأحديد م ةدر إلممرل طدةحا 

ةمسمعاا لل ةع مالجأامعي للدةمم ملاادادهاا بحاث تلبي مالحأادجدت م خألفا ةنقدط ملضعف 

ةمألمةمر مالجأامعاا لألنةمع مالجأامعاا م خألفا، ةيف ملةقت عا ه تةدعد يف تةظاف مةدئامت 

ملجداع يف مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت.

ةمع ذلك، ئ دك حدجا إىل ملخربمت ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ةمزيد من مألبحدث بدإلضدفا إىل 

إجسمءمت مةأدسل من يجل رفع سةيا ملةعي لدى كدفا يصحدب م صلحا ذةي ملصلا ةملجدهةر ملعدم 

بشأن يئداا مإلممرل ملطدةحا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت.

من ةجها نظسي، فدن مألئداا مبادن مسأخدمم إمادندت تعدام مل ةع مالجأامعي ل جعل عدل د 

يف مجدل م ةمم ملاادادهاا ةمل فديدت يكرث شدةالً ةتأثريمً ةمسأدمما. ال يعد تةفري حقةق ةفسص 



م سيل ةم ةمم ملاادادهاا ةيئدمم ملأ داا   م ةأدمما    9

ةمةؤةلادت مأادفئا للجداع يف ص ع ملقسمرمت مجسم قضاا تأعلق بحقةق مإلنةدن، بل إنه  

مفأدح تحقاق يئدمم ملأ داا م ةأدمما لعدم 2030.

يبدة من ملةمضح ين د بحدجا إىل تفاري معزز ةتشدريك بشأن ملأ داا م ةأدمما ةملحاميا ملبائاا 

ةمإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت ةملعدملا ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي يف م ةأقبل.

آمل ين يشجع ئذم ملأقسيس عىل مزيد من ملعدل نحة ملعدملا ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ةمتاني 

م سيل يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا مد بعد عدم 2020.

جريترود سهلر

رئيسة،

املؤمتر الدويل الخامس حول إدارة املواد الكيميائية
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1. مقدمة: سياق التقرير والهدف منه

يعد مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا إطدر عدل ساديس مأعدم يصحدب م صلحا 

ةمأعدم ملقطدعدت تم معأاممه يف عدم 2006 من يجل تعزيز ملةالما ملاادادهاا حةل ملعدمل. ةيأدثل 

ملهدم ملعدم م ه يف تحقاق مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا عىل ممأدمم مةرل حادتهد، بحاث ينه 

بحلةل عدم 2020، يأم إنأدج م ةمم ملاادادهاا ةمسأخدممهد بطسق تقلل من مآلثدر ملضدرل ملابريل عىل 

ملبائا ةصحا مإلنةدن، مام يدعم ئدم ملعدم 2020 ملذي جسى مالتفدق علاه يف قدا جةئدنةبةرغ 

ملعد اا للأ داا م ةأدمما1 يف عدم 2002. فد ذ آذمر/مدرس من عدم 2020، حدمت مدها ةمثدنةن 

مةلا من يصل مدها ةثالثا ةتةعني مةلا يعضدء يف مألمم م أحدل مسمكز ت ةاق لل هج مالسرتمتاجي 

لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا. حاث يأم معم مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا 

من قبل ماأب مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا ملذي يقّدم م شةرل لسهاس 

مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا ةيمدنا مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم 

ملاادادهاا ملأي يةأضافهد بسندمج مألمم م أحدل للبائا فاام يخص تةاري يعامل م ؤمتس ةئائدته 

ملفسعاا.

يف عدم 2015، تب ت ملدةل مألعضدء يف مألمم م أحدل خطا ملعدم 2030 للأ داا م ةأدمما ةملأي 

تأضدن سبعا عرش ئدفدً للأ داا م ةأدمما ميا هد ين تشال مخططدً من يجل تحقاق مةأقبل 

يفضل ةيكرث مسأدمما لجداع مألشخدص2. ةقد جسى ةضع قدمئا من ملغديدت لال ئدم من مألئدمم 

من يجل ضامن إمادناا تقاام ملأقدم ملحدصل. ةيف حني ال يةجد ئدم مةأقل بحد ذمته حةل 

تحقاق مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت، فإن ذلك يعد شأندً يسدسادً للةصةل إىل معظم 

مألئدمم، عىل سبال م ثدل ‘صفس جةع’ )ملهدم ملثدين( ‘ةم اده مل ظافا ةم سمفق ملصحاا’ )ملهدم 

ملةدمس( ‘ةيمندط مسأهالك ةإنأدج مةؤةلا’ )ملهدم ملثدين عرش(. يعد ‘م ةدةمل بني ملج ةني’ ئدفدً 

مةأقالً )ملهدم ملخدمس( ةلا ه يف ملةقت ذمته ةمحد من م أطلبدت م ةبقا للةصةل إىل معظم 

مألئدمم مألخسى.

يف عدم 2018، ةمفق مسفق ملبائا ملعد ي عىل مرشةع يفضل م امرسدت ملعد اا حةل قضديد ملةادسدت 

ملاادادهاا مل دشئا مةضع مالئأامم مبةجب مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا*. 

يهدم م رشةع إىل ترسيع معأامم مبدمرمت ةط اا ةسلةلا مبدمرمت مضافا للقادا بغاا ملأحام 

بقضديد ملةادسدت مل دشئا ةم ةدئدا يف ئدم مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا يف 

عدم 2020 ةخطا عدم 2030 للأ داا م ةأدمما. حاث يعد بسندمج مألمم م أحدل للبائا مبثدبا ‘ةكدلا 

http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/tabid/7893/language/en-US/Default.aspx   *
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تطباق’ م رشةع، با ام متثل يمدنا مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا ‘ةكدلا ت فاذ’ 

م رشةع.

يأألف م رشةع من ثالث ماةندت:

تعزيز مإلجسمءمت ملأ ظاداا ةملطةعاا ملأي تأخذئد ملحاةمدت ةملقطدع ملص دعي بهدم ملةحب 	 

ملأدريجي للسصدص يف ملطالء

إممرل مةرل حادل م ةمم ملاادادهاا م ةجةمل يف م  أجدت	 

إممرل م عسفا ةمشدركا يصحدب م صلحا	 

يعد ئذم ملأقسيس يحد مخسجدت م اّةن ملثدلث ملخدص بإممرل م عسفا ةمشدركا يصحدب م صلحا. 

حاث ساضع ئذم م اّةن م صا إلممرل م عسفا خدصا بدل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم 

ملاادادهاا )www.saicmknowledge.org( تشال مةأةمعدً للدعلةمدت بشأن مإلممرل ملةلادا 

للدةمم ملاادادهاا ةمسكزمً للدعسفا، بحاث تأدان ملبلدمن ةيصحدب م صلحا مآلخسةن من ملةصةل إىل 

يحدث م علةمدت ةمالنضامم إىل مجأدعدت م امرسدت لأبدمل ملأعلم من مألقسمن.

ملشباا ملدةلاا للقضدء عىل م لةثدت ئي شباا عد اا من م  ظامت غري ملحاةماا ملأي تع ى 

بدلشأن ملعدم تأسةت يف ملعدم 1998 ةتعدل من يجل عدمل يأةقف فاه إنأدج ةمسأخدمم م ةمم 

ملاادادهاا بطسق ترّض بصحا مإلنةدن ةملبائا. متثل ملشباا ملدةلاا للقضدء عىل م لةثدت م  ظامت 

ملأي تع ى بدلشأن ملعدم ضدن ماأب مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا، كام تعد 

رشيادً ت فاذيدً ضدن ماّةن ملقضدء عىل ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص ملخدص بد رشةع.* يف 

كدنةن مألةل/ميةدرب من عدم 2017، ةقّع بسندمج مألمم م أحدل للبائا ةملشباا ملدةلاا للقضدء عىل 

م لةثدت عىل مذكسل تفدئم لرشمكا عدل حةل مل ةع مالجأامعي ةم ةمم ملاادادهاا مع ملرتكاز عىل 

م سيل يف م جدالت ملأدلاا:

رفع مةأةى ملةعي حةل ملأأثريمت ملصحاا م ستبطا بدلأعسض للدةمم ملاادادهاا عىل م سيل 	 

ةملطفل بدعأبدرئام من م جدةعدت ملةادناا م ةأضعفا، مبد يف ذلك خلق فسص للأدريب ةتبدمل 

ملخربمت ةجدع ملبادندت م ص فا حةب ملج س ذمت ملصلا.

تعزيز مشدركا ةقادمل م سيل يف عدلادت متخدذ ملقسمرمت عىل مألصعدل م حلاا ةملةط اا ةملعد اا.	 

تطباق مألنشطا م ستبطا بقضديد ملةادسدت مل دشئا ةم ةدئدا فاهد بدإلضدفا إىل ملقضديد مألخسى 	 

مةضع مالئأامم يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا ةكذلك م عدئدمت 

ملاادادهاا ذمت ملصلا ةيئدمم ملأ داا م ةأدمما ذمت ملصلا.

تعد ملأ داا م ةأدمما ةحاميا ملبائا ةمإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا يمةرمً مرتمبطا. ةبدلأديل، ةمن 

يجل تحقاق يئدمم ملأ داا م ةأدمما لعدم 2030، فإنه من م هم مل ظس يف طسيقا تأثس م جدةعدت 

https://ipen.org/   *
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م خألفا بطسق مخألفا بد ةمم ملاادادهاا ملخطسل، عىل سبال م ثدل: بةبب ملةادق مالجأامعي ية 

ملةضع مالقأصدمي ية ملخدصادت ملةظافاا ملعضةيا )ملفاةاةلةجاا( ية عدم م ةدةمل م ه اا. ع د 

معأامممئد لل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا، يقست ملحاةمدت بدلحدجا إىل بذل 

جهةم خدصا لحاميا م جدةعدت ملأي إمد تعأرب مجدةعدت مةأضعفا تجده مخدطس م ةمم ملاادادهاا 

ملخطسل ية تلك ملأي تأعسض لهد بشدل. ةيأضدن ذلك، من بني يمةر يخسى، مل ةدء ةمألطفدل ةمألماني 

ةملعدملني غري ملسسداني ية غري ملرشعاني ملذين يةمجهةن جداعدً عدم م ةدةمل فاام يخص تأثري م ةمم 

ملاادادهاا.

ب دًء علاه، ةمتشادً مع ملرشمكا بني بسندمج مألمم م أحدل للبائا ةملشباا ملدةلاا للقضدء عىل 

م لةثدت، فإن ئذم ملأقسيس يهدم إىل إظهدر تأثري م ةمم ملاادادهاا عىل م سيل بصفأهد من م جدةعدت 

م ةأضعفا ملأي تأعسض بشدل للدةمم ملاادادهاا ملخطسل ةعدم م ةدةمل بني ملج ةني فاام يأعلق 

بعدلادت متخدذ ملقسمرمت م ستبطا بإممرل م ةمم ملاادادهاا ةمل فديدت. كام يةعى ملأقسيس إىل تقديم 

خطةمت ملدةسا ميان متخدذئد من يجل حاميا صحا م سيل ةمتاا هد يف عدلادت ص ع ملقسمرمت 

ةضدن مةرئد كأحد عةممل ملأغاري. ةيأدثل ملهدم ملعدم بأقديم يملا لادفا يصحدب م صلحا ملذين 

يعدلةن من يجل ملأ داا م ةأدمما حةل يئداا ت دةل ئذه ملقضاا من يجل تحقاق يئدمم ملأ داا 

م ةأدمما لعدم 2030.
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2. أبعاد عدم املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي 

يف مجال املواد الكيميائية والنفايات 

تعاريف

تةأخدم عبدرل مل ةع مالجأامعي ضدن عدل سادقدت ةمبعدٍن مخألفا. يف ئذم ملأقسيس، جسى مسأخدمم 

مصطلح مل ةع مالجأامعي كام ئة معسّم من قبل ماأب م ةأشدرل ملخدصا لقضديد مل ةع مالجأامعي 

ةمل هةض بد سيل )يعسم مآلن بهائا مألمم م أحدل للدسيل(:

»...السامت والفرص االجتامعية املرتبطة بكون الشخص ذكراً أم أنثى والعالقات بني 

النساء والرجال والفتيات والفتيان، باإلضافة إىل العالقات ما بني النساء والعالقات ما 

بني الرجال. هذه السامت والفرص والعالقات مبنية اجتامعياً ويتم تعلّمها من خالل 

التنشئة االجتامعية. وترتبط بالسياق والزمان وقابلة للتغيري. يحدد النوع االجتامعي 

األمور املتوقعة واملسموحة والقيمة لدى املرأة أو الرجل ضمن سياق معني. يف معظم 

املجتمعات، توجد اختالفات وعدم مساواة بني املرأة والرجل بالنسبة للمسؤوليات املوكلة 

واألنشطة املضطلع بها وإمكانية الوصول إىل املوارد والتحكم بها، باإلضافة إىل فرص اتخاذ 
القرارات. يعد النوع االجتامعي جزءاً من السياق االجتامعي-الثقايف األعم«.3

تةرم م ظدا ملصحا ملعد اا بعض مألةجه مإلضدفاا  صطلح مل ةع مالجأامعي:

»يشري النوع االجتامعي إىل األعراف واألدوار والعالقات املرتبطة بالنساء والرجال والفتيان 

والفتيات. كام يشري النوع االجتامعي إىل تعابري وهويات النساء والرجال والفتيان 

والفتيات واألشخاص متنوعي النوع االجتامعي. ال ميكن فصم النوع االجتامعي عن 

املحددات االجتامعية والهيكلية األخرى التي تشكل الصحة واإلنصاف، وميكن أن يتغري 
وفق الزمان واملكان«.4

تقدم م ظدا ملعدل ملدةلاا بعدمً آخس لل ةع مالجأامعي:

»تحصل التغريات يف األدوار املرتبطة بالنوع االجتامعي استجابة إىل الظروف االقتصادية 

والطبيعية والسياسية املتغرية مبا يف ذلك جهود التنمية أو التكيف الهيكيل أو قوى أخرى 

وطنية أو دولية. وقد تكون األدوار املرتبطة بالنوع االجتامعي ضمن سياق اجتامعي 

معني مرنة أو صارمة، ومتشابهة أو مختلفة، ومتكاملة أو متضاربة. يشارك كل من النساء 
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والرجال، بدرجات متفاوتة وبسبل مختلفة، يف األنشطة اإلنجابية واإلنتاجية وإدارة 

املجتمع ويلعبان أدواراً ضمن املجموعات االجتامعية والسياسية. وتعكس مشاركتهام 

يف كل نشاط من األنشطة االنقسامات املرتبطة بالنوع االجتامعي ضمن العمل يف مكان 

معني وزمان معني. ينبغي أن ينعكس االنقسام املرتبط بالنوع االجتامعي يف تحليل النوع 

االجتامعي. ومتتلك العالقات املرتبطة بالنوع االجتامعي تأثرياً عىل كافة أوجه التوظيف 

وظروف العمل والحامية االجتامعية والتمثيل والصوت يف العمل؛ ولهذا يعد النوع 
االجتامعي قضية شاملة لعدة قطاعات يف عامل العمل«.5

ةب دء علاه، فقد معأدد م ؤمتس ملعدم   ظدا ملعدل ملدةلاا معدئدتني تأ دةالن مبدرشل قضاا م ةدةمل 

ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ةملعدل:

م عدئدل رقم 100 – معدئدل م ةدةمل يف مألجةر، يف عدم 1951 ملأي تلزم مألعضدء بـ »...ضامن 

تطبيق مبدأ املساواة يف األجور بالنسبة للعاملني والعامالت مقابل عمل ذي قيمة متساوية عىل كافة 

العامل،«*

م عدئدل رقم 111 – معدئدل ملأدااز )يف ملأةظاف ةم ه ا(، يف عدم 1958 ةملأي تطلب من مألعضدء 

»...صياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمي إىل تشجيع تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف التوظيف 

واملهنة، وباتباع نهج تناسب الظروف واملامرسات الوطنية، بغية القضاء عىل أي متييز يف هذا 

املجال«.**

مع مالحظا ملأأثريمت ةمآلثدر م خألفا للدةمم ملاادادهاا فاام يأعلق بدلعةممل ملباةلةجاا، مثل 

ملخدصادت ملةظافاا ملعضةيا )ملفاةاةلةجاا( ةينظدا ملغدم ملصامء، فدن م هم ييضدً مل ظس يف 

ملج س ملباةلةجي فاام يأعلق بدإلممرل ملةلادا بائادً للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت. يةأخدم ئذم 

ملأقسيس تعسيف ملج س ملباةلةجي من قبل م ظدا ملصحا ملعد اا:

»يشري الجنس إىل الخصائص البيولوجية التي تحدد البرش عىل أنهم ذكر أم أنثى. ال 

تستبعد مجموعات الخصائص هذه بعضها البعض، ألن هناك أفراد يولدون وهم يحملون 

خصائص بدنية أو بيولوجية ال تقع ضمن التعريف التقليدي لألنثى أو الذكر )ثنايئ 

الجنس(. ميكن مالحظة الفروق الجنسية عىل مستوى الكروموسومات والتعبري الجيني 

والهرمونات والجهاز املناعي والترشيح )عىل سبيل املثال حجم الجسم والترشيح الجنيس 
واإلنجايب(«.4

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_   *

CODE:C100
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111   **
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تجدر مإلشدرل إىل ين ئةيا مل ةع مالجأامعي للفسم قد تأةمفق ية ال تأةمفق مع ملج س ملباةلةجي 

م حدم، ةي بغي بدالً من ذلك فهدهد عىل ينهد ملأجسبا ملفسميا ةملشخصاا لل ةع مالجأامعي. تاةن 

ئةيا مل ةع مالجأامعي عىل شال نطدق ةمسع ةلاةت مقاّدل بدلرضةرل بهةيا ذكةريا بدلادمل ية 

ينثةيا بدلادمل.6 

تحديد عدم املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي: الحاجة إىل معلومات مصنفة 
حسب النوع االجتامعي

ملعدملا ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي تع ي بأن متألك مل ةدء ةملسجدل ملحقةق ةم ةؤةلادت ةملفسص 

ذمتهد يف كدفا م دحي ملحادل. ةيأضدن ذلك مألةجه ملقدبلا للقادس ملادي مثل ملأةزع ملعدمل لل ةع 

مالجأامعي ضدن سادقدت مخألفا، ةكذلك مألبعدم مألسدساا مثل ملةلةكادت ةمألعسمم ةم ُثل ملعلاد 

ملأي تؤثس عىل حادل مل ةدء ةملسجدل يف كدفا م دحي ملحادل.

يعد تعزيز حقةق م سيل يف صدام عدل مألمم م أحدل، كام ةرم يف م دمل مألةىل من ماثدقهد:

»مقاصد األمم املتحدة هي ...تعزيز وتشجيع االحرتام لحقوق اإلنسان وللحريات األساسية 

للجميع دون التمييز استناداً إىل العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين«.
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متشادً مع ذلك، يسس م جلس مالقأصدمي ةمالجأامعي لألمم م أحدل لج ا ةضع م سيل* يف عدم 1946، 

يي خالل ملعدم مألةل من إنشدء م جلس. حاث تعد ئذه مللج ا ملهائا ملحاةماا ملعد اا مألسدساا 

م اسّسا لأعزيز م ةدةمل ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ةمتاني م سيل. ةقد يعدمت مللج ا ملأأكاد عىل 

ملعالقا ملةثاقا بني ملعدملا ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ةحقةق مإلنةدن من خالل ضامن لغا 

محديدل من حاث مل ةع مالجأامعي يف مإلعالن ملعد ي لحقةق مإلنةدن ملذي ي ص عىل:

»جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة والحقوق« وعىل أن »لكل إنسان حق 

التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع، وال سيام 

بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ... أو الوالدة أو أي وضع آخر«.

يحد مألةجه م هدا مإلضدفاا للدةدةمل ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي، كام يبسزته ئائا مألمم م أحدل 

للدسيل، ئة ينهد ال تع ي بأن ملسجدل ةمل ةدء ساصبحةن مأامثلني، ةلان م ةدةمل تع ي بأن حقةق 

ةمةؤةلادت ةفسص مل ةدء ةملسجدل لن تةأ د إىل مد إذم كدنةم قد ةلدةم ذكةرمً يم إندثدً. كام ت ص عىل:

»تعني املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي ضمناً بأنه تؤخذ مصالح واحتياجات 

وأولويات كل من النساء والرجال يف االعتبار-مع اإلقرار بتنوع املجموعات املختلفة من 

النساء والرجال. ال تعد املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي إحدى ‘قضايا املرأة’، بل 

يجب أن تثري اهتامم الرجال وكذلك النساء وتستدعي مشاركتهام الكاملة. ُينظر للمساواة 

بني النساء والرجال عىل أنها قضية من قضايا حقوق اإلنسان وكذلك كرشط ومؤرش 

للتنمية املستدامة التي محورها اإلنسان3«.

لذلك فدن م هم ين ياةن لدي د إمادناا للةصةل إىل ملبادندت م ص فا حةب مل ةع مالجأامعي 

ةحةب ملج س، يي ملبادندت ةم علةمدت ملأي تم جدعهد ةملأي تةجل رمةم مل ةدء ةملسجدل بشال 

م فصل ةتقدم مل أدهج بطسيقا ميان من خاللهد تحديد ملفةمرق بني ئدتني م جدةعأني. يث دء تحلال 

ملقضديد م ستبطا بدل ةع مالجأامعي ضدن ملقةى ملعدملا، ميان ين تأضدن ملبادندت م ص فا حةب 

مل ةع مالجأامعي عىل سبال م ثدل نةبا ملقةى ملعدملا ملأي تحدم نفةهد عىل ينهد ذكس/ينثى 

ةمةأةيدت رةمتبهم، يف حني تسكز ملبادندت م ص فا حةب ملج س عىل ملفسةق ملخدصا بدلج س يف، 

ةعىل سبال م ثدل، تأثري ملأعسض للدةمم ملاادادهاا ضدن مادن ملعدل. ال ميان تأبع ةتقاام ملأقدم 

ملحدصل يف م ةدةمل ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي إال بعد تةفس كال ئذين مل ةعني من ملبادندت.

غدلبدً مد تفأقس ملبادندت م ص فا حةب مل ةع مالجأامعي يف إحصدهادت ملعدل، ةلألسف، إىل ملأعسض 

م ه ي للدةمم ملاادادهاا ملخطسل. يصّعب ئذم مل قص يف ملبادندت من مهدم علم مألةبئا م ه اا يف 

كثري من ملحدالت. ب دء عىل ذلك، قدمت م ظدا ملعدل ملدةلاا بةضع ‘م بدمئ ملأةجاهاا لأعدام 

م ظةر مل ةع مالجأامعي يف ملةالما ةملصحا م ه أني’ ملأي ترشح كافاا ممج قضديد مل ةع مالجأامعي 

https://www.unwomen.org/en/csw   *



م سيل ةم ةمم ملاادادهاا ةيئدمم ملأ داا   م ةأدمما    19

ضدن ملأحلاالت، ةصادغا ملةادسدت ةمسمقبأهد، ةملربممج ةمإلجسمءمت ملةقدهاا من يجل ملحد من عدم 

م ةدةمل بني ملسجل ةم سيل. ةتأضدن م قدربدت ملسهاةاا م بدي ملأةجاهي رقم 5 حةل ةضع مؤرشمت 

ملةالما ةملصحا م ه اأني م سمعاا لل ةع مالجأامعي مسأ دممً إىل ملبادندت م ص فا حةب ملج س، 

ةم بدي ملأةجاهي رقم 3 حةل ضامن مل ظس يف ملفسةقدت ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي يف إممرل 

م خدطس، ةم بدي ملأةجاهي رقم 9 حةل تصدام معدمت ملعدل ةمألمةمت ةمعدمت ملةقديا ملشخصاا 

لال من مل ةدء ةملسجدل.7 

كام تم مإلقسمر بعدم م ةدةمل ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ةملحدجا إىل بادندت مص فا حةب مل ةع 

مالجأامعي فاام يخص مألثس ملبائي، كام ئة ملحدل يف معدئدل ملأ ةع ملبائي8، م صا باني للعدل9 

ةيف تةقعدت ملبائا ملعد اا10. ةلان يف عدم 2015، خلص ماأب مل ةع مالجأامعي ملعد ي يف مالتحدم 

ملدةيل للحفدظ عىل ملبائا إىل ين ئ دك نقصدً يف ملبادندت م ص فا حةب ملج س يف جداع ملقطدعدت 

ملبائاا عىل م ةأةى ملعد ي11.

يف ملعدم 2016، يصدر بسندمج مألمم م أحدل للبائا ةرشكدؤه ‘ملأةقعدت ملعد اا لل ةع مالجأامعي 

ةملبائا’ مسأجدبا لدعةل من ‘شباا مل ةدء ملةزيسمت ةملقدهدمت من يجل ملبائا’ يف عدم 2012. حاث 

يةفس عسضدً شدمالً للدعسفا ملسمئ ا حةل مل ةع مالجأامعي ةملبائا، ةملسةمبط بني مل ةع مالجأامعي 

ةملبائا ضدن سادقدت يئدمم ملأ داا م ةأدمما ةخطا ملأ داا لعدم 2030، كام يقرتح إجسمءمت 

 ةأقبل يكرث مسأدمما يأعدطى مع م سيل ةملسجل عىل قدم م ةدةمل. تشدل مإلجسمءمت ذمت ملصلا 

بشال خدص بدإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت ممج مل ةع مالجأامعي ضدن خطط 

ملعدل ملةط اا ةينظدا م سمقبا ةمإلبالغ، ةمتاني آلادت ملأدةيل م سمعاا لل ةع مالجأامعي ضدن إطدر 

مالتفدقادت ملبائاا مأعدمل مألطسمم مثل معدئدمت بدزل ةسأةكهةمل ةرةتسممم، ةتعزيز ةمعم صةت 

م سيل ةقادمتهد ةت ظادهد.12 

تعميم منظور النوع االجتامعي كأداة لتعزيز العدالة القامئة عىل النوع االجتامعي

بغاا تعزيز ملعدملا ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي، قدمت ملحاةمدت ةةكدالت ملأدةيل، مثل مسفق 

ملبائا ملعد ي، بدمج مفهةم تعدام م ظةر مل ةع مالجأامعي ضدن عدل ةكدالت مألمم م أحدل. ةيف 

»يةلد جداع ملبرش يحسمرمً ةمأةدةين يف ملاسمما ةملحقةق« ةبأنه »من حق ملجداع ين يأدأعةم بادفا 

ملحقةق ةملحسيدت م  صةص علاهد يف ئذم مإلعالن، مةن متااز من يي نةع كدن، مثل ملعسق ية مللةن 

ية ملج س ية مللغا ية ملدين... ية م االم ية يي حدلا يخسى«.
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حني ينه ال يعد ئدفدً بحد ذمته، إال ينه يعد مقدربا ميان من خاللهد تعزيز ملعدملا ملقدمئا عىل مل ةع 

مالجأامعي عىل سبال م ثدل يف مألبحدث ةملأرشيعدت ةةضع ملةادسدت ةيف مألنشطا عىل يرض ملةمقع. 

كام ميان مسأخدممه لضامن ين تاةن م سيل، ةبدإلضدفا للسجل، قدمرل عىل ملأأثري يف جهةم ملأ داا 

ةم شدركا فاهد ةمالسأفدمل م هد. ةمع ذلك، يجب ين تُةأادل ئذه مالسرتمتاجاا بجهةم ئدمفا لأعزيز 

ملعدملا ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ةمتاني م سيل، عىل سبال م ثدل ع دمد ياةن ئ دك متااز مةأدس 

ضد م سيل ةفجةمت كبريل يف م ةدةمل بني م سيل ةملسجل.

قدم م جلس مالقأصدمي ةمالجأامعي لألمم م أحدل ملأعسيف ملأديل لأعدام م ظةر مل ةع مالجأامعي:

»اسرتاتيجية لجعل اهتاممات وتجارب املرأة وكذلك تلك الخاصة بالرجل بعداً متكامالً 

يف تصميم السياسات والربامج وتطبيقها ومراقبتها وتقييمها يف كافة املجاالت السياسية 

واالقتصادية واملجتمعية بحيث تستفيد املرأة والرجل بشكل متساٍو وال تدوم عدم 

املساواة. ميتلك الوضع النسبي للمرأة والرجل، والتفاعل بني النوع االجتامعي والعرق، 

والطبقية واإلثنية، وقضايا الحقوق والسيطرة وامللكية والسلطة والصوت-ميتلكون جميعاً 

تأثرياً حاسامً عىل نجاح كل تدخل إمنايئ واستدامته«.13 

ةيع ي ئذم عدلادً ةضع مسرتمتاجاا تؤمي إىل تحديد ملفجةمت يف م ةدةمل ملقدمئا عىل مل ةع 

مالجأامعي يدعدهد مسأخدمم لبادندت مص فا حةب ملج س، ةبذل جهةم تهدم إىل رمم تلك 

ملفجةمت، ةتخصاص م ةمرم ةملخربمت لأطباق تلك مالسرتمتاجادت. ةبغاا تحقاق مل أدهج م سجةل، من 

م هم للغديا مسمقبا تطباق ئذه مالسرتمتاجادت ةتقاام ملأقدم ةملأعديالت م دا ا يف مالسرتمتاجاا، 

ةمةدءلا مألفسمم ةم ؤسةدت.14  

لقد كدن للجهةم م بذةلا لأعزيز تعدام م ظةر مل ةع مالجأامعي يثس جيل. فعىل سبال م ثدل، يبسز 

تقسيس مألمني ملعدم لألمم م أحدل م قّدم للجدعاا ملعدةماا يف عدم 2019 حةل م سيل يف ملأ داا بأن 

ملدةل مألعضدء قد يفدمت بأنهد تعّدل يطسئد ملقدنةناا ةملةادساا ملةط اا مبد يأةمفق مع ملأطباق ملذي 

يسمعي مل ةع مالجأامعي لخطا ملعدم 2030. كام بنّي ملأقسيس بأن مثدناا عرش بلدمً ةضعت خططدً 

للدةدةمل ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ةتةعى إىل تعدام م ظةر مل ةع مالجأامعي يف ملةادسدت 

ةملربممج ملةط اا.15 

تعد م ةمزنا م سمعاا لل ةع مالجأامعي ةملأي تضدن يخذ مألبعدم م ستبطا بدل ةع مالجأامعي يف كدفا 

مسمحل مةرل م ازمناا من م اةندت ملهدما لأعدام م ظةر مل ةع مالجأامعي. ةيأضدن ذلك تحلال 

تأثري م ازمناا من م ظةر مل ةع مالجأامعي ةتخصاص م ةمرم  عدلجا عدم م ةدةمل ملقدمئا عىل مل ةع 

مالجأامعي.16 
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لقد تم تطباق تعدام م ظةر مل ةع مالجأامعي يف مجدل م ةمم ملاادادهاا ةمل فديدت يف م  ظامت 

ملدةلاا ةكذلك عىل م ةأةيدت ملةط اا. ةيشري مسفق ملبائا ملعد ي بأن تحقاق ملعدملا لل ةدء 

ةملفأادت يعد رضةرل مسرتمتاجاا ةتشغالاا بدل ةبا  سفق ملبائا ملعد ي، ةبأن عدم م ةدةمل ملقدمئا 

عىل مل ةع مالجأامعي تزيد من مآلثدر ملةلباا للأدئةر ملبائي عىل مل ةدء ةملفأادت، كام قّدم 

مجدةعا من م بدمئ ملأةجاهاا ةم أطلبدت مإللزمماا لأعدام م ظةر مل ةع مالجأامعي ضدن حةكدا 

مسفق ملبائا ملعد ي ةعدلادته.17  

يف متةز/يةلاة من عدم 2012، يسس مألمني ملأ فاذي  عدئدمت بدزل ةرةتسممم ةسأةكهةمل فسيق 

عدل لشؤةن مل ةع مالجأامعي يف يمدنا م عدئدمت يك يضع يئدمفدً ةمقدربا لأعدام م ظةر مل ةع 

مالجأامعي ضدن يمدنا م عدئدمت. ةقد تم إنجدز خطا عدل شؤةن مل ةع مالجأامعي التفدقادت 

بدزل ةرةتسممم ةسأةكهةمل ئذه يف كدنةن مألةل/ ميةدرب من عدم 2013، ةتأضدن رؤيا ةقدمئا من 

مألئدمم م أةقعا عىل م دى ملقصري ةم أةسط ةملبعاد ةخططدً للدسمقبا ةمإلبالغ. ةجسى تحديثهد 

يف عدم 2019 مبؤرشمت للدسمقبا.18 يمت خطا ملعدل ئذه إىل معرتمم يكرب بدلسةمبط مد بني مل ةع 

مالجأامعي ةم ةمم ملاادادهاا ملخطسل ةمل فديدت.

ةضع بسندمج مألمم م أحدل مإلمنديئ كأابدً تدريبادً كدعم لرشكدهه يف عدلهم بشأن تعدام م ظةر 

مل ةع مالجأامعي يف ملعدلادت ملةط اا، مبد يف ذلك ةحدل حةل سبب ةكافاا تعدام م ظةر مل ةع 

مالجأامعي يف إممرل م ةمم ملاادادهاا. ةقد تةفس مؤخسمً ةحدل جديدل حةل مل ةع مالجأامعي ةم ةمم 
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ملاادادهاا ةمل فديدت.* تسم يمنده مزيد من ملأفدصال حةل ملةادسدت ةمتفدقادت ملةالما ملاادادهاا 

ملدةلاا مع ملع درص ذمت ملصلا بقضاا م سيل ةم ةمم ملااامهاا.

يأدثل ئدم م ظدا ملعدل ملدةلاا يف »تعزيز الفرص املتكافئة للنساء والرجال يف الحصول عىل 

عمل الئق«. ةيعسّم ئذم مألخري عىل ينه »عمل منتج مدفوع بأجر عادل يتم القيام به يف ظروف 

من الحرية والعدالة واألمن والكرامة اإلنسانية«.** ةتعد خطا عدلهد بشأن ملعدملا ملقدمئا عىل 

مل ةع مالجأامعي يممل يسدساا لأعدام م ظةر مل ةع مالجأامعي ةملحد من عدم م ةدةمل ملقدمئا عىل 

مل ةع مالجأامعي يف عدمل ملعدل، ةذلك بهدم ضامن إمخدل ملأحلال ةملأخطاط ملقدمئني عىل مل ةع 

مالجأامعي يف كدفا ينشطا م ظدا ملعدل ملدةلاا ةعىل جداع م ةأةيدت. ةمتشادً مع ئذم ةمن يجل 

ضامن حاميا كل من مل ةدء ةملسجدل من مخدطس م ةمم ملاادادهاا، تب ت م ظدا ملعدل ملدةلاا 

يكرث من خدةني صادً قدنةنادً، مبد يف ذلك م عدئدمت ةملأةصادت م سمفقا لهد بدإلضدفا إىل قةمعد 

م امرسا.19 

متييز االختالفات يف التعرض للمواد الكيميائية الخطرة

تحدم ملعةممل مالجأامعاا ةملباةلةجاا تأثريمت م ةمم ملاادادهاا ةمل فديدت عىل صحا مإلنةدن. لذلك 

فدن م هم جدع بادندت مص فا حةب مل ةع مالجأامع ةحةب ملج س من يجل تقاام تلك ملأأثريمت 

ةةضع مسرتمتاجادت للحد من ملعةمقب ملصحاا ملةلباا. فقد ال تخألف سا دريةئدت ملأعسض مسأ دممً 

إىل عةممل مستبطا بدل ةع مالجأامعي فحةب، بل قد يخألف تأثري ملأعسض مسأ دممً إىل ملج س 

ملباةلةجي.14 

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

تخألف م سيل ةملسجل يف قدبلاأهام للأأثس بدلأعسّض  ةمم كادادهاا سدما، كام تخألف مآلثدر ملصحاا 

مسأ دممً إىل عةممل باةلةجاا مثل ملحجم ةمئةن ملجةم ةمةأةيدت ملهسمةندت ةمالخأالفدت يف 

مةأةيدت مإلنزميدت ةمألنشطا. حاث متألك م سيل عدةمدً نةبا يعىل من مئةن ملجةم بد قدرنا 

مع ملسجل، ةبدلأديل فدن م سجح ين تخزن قدرمً يكرب من م لةثدت ملبائاا ملأي ترتمكم باةلةجادً يف 

مألنةجا ملدئ اا، مثل م لةثدت ملعضةيا ملثدبأا إجامالً. ةمن م دان ييضدً ين متألك م سيل قدبلاا تأثس 

مخألفا للدةمم ملاادادهاا ملخطسل يف يأعلق بدةرمتهد مإلنجدباا يف مسمحل ملحادل م خألفا مثل ملحدل 

ةملسضدعا ةمنقطدع ملطدث ةذلك ع دمد يخضع جةدئد إىل تغاريمت فازيةلةجاا قد تؤثس يف قدبلاا 

إصدبأهد بأرضمر صحاا ندجدا عن م ةمم ملاادادهاا ملةدما.14 ةئ دك ييضدً مةمم كادادهاا تؤثس يف 

ملحدل ةتؤذي ملج ني ةت أقل يث دء ملسضدعا ةمتألك تأثريمت خدصا عىل م سيل.

https://www.uncclearn.org/news/new-module-gender-chemicals-and-waste-available-online   *

https://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandGenderEquality/lang--en/index.htm   **



م سيل ةم ةمم ملاادادهاا ةيئدمم ملأ داا   م ةأدمما    23

تشال ينظدا ملغدم ملصامء يحد ملفةمرق ملباةلةجاا ملسهاةاا بني ملسجل ةم سيل. حاث تأاةن من 

عدم من ملغدم م أةزعا يف مخألف ينحدء جةم مإلنةدن ةملفقدريدت مألخسى. تقةم ئذه ملغدم 

بإنأدج ةفسز ملهسمةندت، يي ملجةاامت ملأي تعطي مإلشدرمت، بشال مبدرش يف مجسى ملدم. ةحد د 

تصل ملهسمةندت إىل م ُةأقِبل م ةأهدم، فإنهد تستبط معه ةتُحدث مسأجدبا فازيةلةجاا محدمل. 

تعدل ملهسمةندت عدمل برتمكاز م خفضا جدمً ةبطسيقا غري خطاا، يي ال يأ دسب ملأغاري يف مالسأجدبا 

بدلرضةرل مع ملأغاري يف ملرتكاز. ةتعدل ملهسمةندت بشال مخألف يف يةقدت مخألفا، مام يع ي ين 

ملأةقات ةملرتكاز لهسمةن مد يعدمن شأنني ئدمني. ةئ دك مةمم كادادهاا تةبب مضطسمبدت يف نظدم 

ملهسمةندت، ةتدعى م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء، حاث ميان ين تؤمي إىل آثدر 

مخألفا لدى ملسجل ةم سيل. عىل سبال م ثدل، تؤثس بعض م ةمم ملاادادهاا عىل مإلنجدب لدى ملذكةر 

من خالل تخفاض تعدمم مل طدم، با ام تؤثس مةمم يخسى عىل مإلنجدب لدى م سيل من خالل ملأأثري 

عىل نجدح ملحدل. يأ دةل ملفصل ملثدلث يمنده م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء.

متألك ملحةدساا م أاميزل حةب ملج س إىل م ةمم ملاادادهاا ملخطسل آثدرمً عىل ملأقاام م عادري 

للدخدطس ملذي تةأخدمه ملةكدالت ملأ ظاداا من يجل تحديد مةأةى ملأعسّض ملذي ميان ع ده 

معأبدر مدمل كادادهاا مد عىل ينهد آم ا. عىل ملسغم من مالخأالفدت يف ملطسق ملأي تجسي بهد ملبلدمن 

الغدة الصنوبرية  

تحت املهاد
الغدة النخامية

الغدة الدرقية  
الغدة جار الدرقية  

القلب واألوعية الدموية  

الثدي  

الكبد  
الغدة الكظرية

الكلية  
البنكرياس  

نسيج دهني  

املبيض  

الربوستات  
الخصية  

العظم  
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تقااامً للدخدطس مل دجدا عن م ةمم ملاادادهاا، فإن م قدربا عدمل مد تةأخدم عةممل ملةالما لأفةري 

مالخأالفدت يف ملحةدساا لدى مألشخدص ملذين تعسضةم لألك م ةمم ملاادادهاا، ةكذلك عةممل ملأعسّض 

لأفةري سا دريةئدت ملأعسّض م خألفا، عىل سبال م ثدل فاام إذم كدن قد جسى مسأ شدق م دمل 

ملاادادهاا عرب ملغبدر م ةجةم يف م  زل، ية ئضدهد يث دء ت دةل طعدم ملّةث، ية رشب ماده ملةثا. 

لاس من م أةقع عدمل ين تأخذ عةممل ملأغاري يف ملحةدساا مالخأالفدت م ستبطا بدلج س يف عني 

مالعأبدر فحةب، بل من م أةقع ييضدً ين تأخذ، ةعىل سبال م ثدل، حسكاا ملةدةم/ملأدثال ملغذميئ 

ةملعدس ةملةضع ملصحي ةملةضع ملغذميئ يف عني مالعأبدر. ةمن م امرسدت ملشدهعا ييضدً مسأخدمم 

عةممل معادريا السأقسمء ملأعسّض طةيل مألمد ب دًء عىل ملأعسض قصري مألمد، حاث متألك تلك ملعةممل 

تأثريمت مستبطا بدلج س، عىل سبال م ثدل ةنظسمً ألن ملسجدل ةمل ةدء قد يفسزةن مةمم كادادهاا 

مبعدالت مخألفا، فقد ياةن لهد تأثري مخألف عىل م دى ملطةيل. من خالل تطباق ئذه ملعةممل 

عىل مةأةى ال يُحدث يي تأثري ةيأم تحديده تجسيبادً عرب مخأبدرمت معادريا ميا  د مشأقدق مةأةى 

ملأعسض ملذي ميان معأبدره آم دً.22 ،21 ةلان تجدر مإلشدرل إىل ين ئذه م قدربا تفرتض ةجةم عأبا 

محدمل ال تُحدث ع دئد م دمل ملاادادهاا يي تأثري ةين ئذه م قدربا تأعسم عىل ملأأثريمت طةيلا 

م دى للأعسّض مع مسةر ملةقت. ةمبد ين ملعديد من م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم 

ملصامء ال متألك عأبا آم ا ةتُحدث مجدةعا من ملأأثريمت ملأي ال يأم تقاادهد عدمل يف مالخأبدرمت 

م عادريا، فإن ئ دك مزيد من مالئأامم يف ئذم مل ةع من م ةمم ملاادادهاا ةكافاا تقاام مخدطسئد 

عىل ملسجل ةم سيل.22 

مثا مجدل علدي ندشئ يةدى علم ملأخلق، حاث يدرس تأثريمت ملبائا )مبد يف ذلك ملأعسّض للدةمم 

ملاادادهاا( عىل ملةامت ملفازيةلةجاا م ةرةثا من خالل تعديل ملأحام ملجا ي بةمسطا عةممل غري 

تةلةل ملحدض مل ةةي للفسم. عىل سبال م ثدل، يظهست مرمسا بأن م ةت م ستبط مبسض ملةاسي 

تزميد بدل ةبا لألطفدل يف حدل كدن ئ دك ةفسل يف ملطعدم يث دء فرتل حسجا قبل ملبلةغ بدل ةبا 

إىل ملجد من جها مألب، ةلا ه ت دقص يف حدل تةفس طعدم زمهد لألب.23 ئ دك يملا مةأجدل بأن 

ئذه مألنةمع من ملأأثريمت قد تاةن مستبطا بدلج س24 ةمن م سجح ين ياةن ذلك يحد مالعأبدرمت 

م ةأقبلاا ملهدما فاام يأعلق بأقاام مخدطس م ةمم ملاادادهاا. 

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

ميان ين تخألف مةأةيدت ملأعسض للدةمم ملاادادهاا ملخطسل ةتةمتسئد ةمصدمرئد تبعدً الخأالفدت 

مستبطا بدل ةع مالجأامعي. تأضدن مالخأالفدت م ستبطا بدل ةع مالجأامعي عىل سبال م ثدل مألمةمر 

م ه اا للسجدل ةمل ةدء بدإلضدفا إىل يمندط رشمء بعض م  أجدت ةمسأخدممهد. حاث تأعسض م سيل 

بشال عدم إىل مةمم كادادهاا خطسل يف مةأحرضمت ملأجدال يكرث من ملسجل14، يف حني يخضع ملسجل 

يف ملعدل ملادةي، مثل عاّمل ملب دء، بشال يكرب عدةمدً إىل تعسّض مه ي  ةمم كادادهاا خطسل.25 ةمبد 

ين م سيل عدمل مد تاةن مةؤةلا عن مألعامل م  زلاا يف ملعديد من ملبلدمن، فإنهد تأعسض إىل مةمم 
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كادادهاا يف م  أجدت م  زلاا بشال يكرب من ملسجل. ةمن م سجح ييضدً ين تقةم م سيل برشمء ملطعدم 

ةم  أجدت م  زلاا يكرث من ملسجل. حاث يعد ملطعدم ةم  أجدت مالسأهالكاا مصدرين للأعسض 

إىل مجدةعا مخألفا من م ةمم ملاادادهاا ملخطسل )كام يأم ملأطسق إلاه يف ملفصل ملثدلث(.27 ،26 

فبدإلضدفا إىل ملضةمبط ملأ ظاداا ملأي تحد من مةأةيدت يثس م ةمم ملاادادهاا، فدن شأن ةضع 

ملصقدت تعسيفاا عىل م  أج تاشف عن م ةمم ملاادادهاا م ضدفا ةجهةم رفع سةيا ملةعي ين 

متّان م ةأهلاني من مخأادر م أجدت آم ا لهم ةلادفا يفسمم م دزلهم. ةلان يجب تةخي ملحذر يك ال 

يضاف ذلك مةأةى آخس من عدم م ةدةمل من خالل ةضع مةؤةلاا حاميا يفسمم م  زل بشال غري 

مأ دسب عىل عدتق م سيل. 

عالةل عىل ذلك، غدلبدً مد ياةن ئ دك مخأالم يف نةع م هن ةمهامت ملعدل ملأي يأم تالاف مل ةدء 

ةملسجدل بهد، مام يؤمي إىل حدالت مخألفا من ملأعسّض مستبطا بدلعدل ةمد يأبع ذلك من آثدر 

صحاا.28 بدإلضدفا إىل ذلك، ةحأى ع دمد متألك م سيل مهن ملسجل نفةهد ية مه دً مشدبها لهد، فغدلبدً 

مد ياةن ئ دك مخأالفدت يف ظسةم ملعدل تؤثس بدةرئد عىل م خدطس ملصحاا م ستبطا بدلعدل.29 

حاث يظهست مرمسا حديثا بشأن ملفسةق م ه اا م ستبطا بدل ةع مالجأامعي يف مجدةعا من 

ملقطدعدت مالقأصدميا يف إيطدلاد ينه لاس ئ دك فصل قدهم عىل مل ةع مالجأامعي لال مه ا فحةب، 

بل كدنت م سيل يكرث محأامالً ألن تأعسض إىل مةأةيدت عدلاا من م ةمم م رسط ا حأى ع دمد كدنت يف 

نفس مه ا ملسجل.30 ةقد ظهست ئذه ملفسةق م ستبطا بدل ةع مالجأامعي يف ملبلدمن عدلاا ملأص اع 

مثل مالتحدم مألةرةيب29 ةكذلك يف ملبلدمن مل دماا، كام يأم ملأطسق إلاه بشال يكرب يف ملفصل ملثدلث. 

ةتعد معدئدل م ظدا ملعدل ملدةلاا حةل مألجةر م أةدةيا مقدبل ملعدل ذي ملقادا م أةدةيا 
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شأندً ةثاق ملصلا يف ئذم ملةادق.* يشال ذلك مألسدس من يجل تقاام مخدطس ملأعسّض م ه ي للدةمم 

ملاادادهاا ملخطريل ةملأأثريمت م ستبطا ةم خألفا بدل ةبا للدسيل ةملسجل، ةييضدً من يجل تةفري يجس 

عدمل ةغري متاازي.

لذلك، فإن معأبدرمت مل ةع مالجأامعي لهد آثدر عىل ملأعسّض م ه ي للدةمم ملاادادهاا ملخطسل ةيجب 

ين ي عاس ئذم يف معديري ملأعسّض م ه ي. ةلان فشلت ملعديد من ملدرمسدت حةل م هن يف يخذ 

ملفةمرق م ستبطا بدل ةع مالجأامعي يف عني مالعأبدر. حاث تشري م ظدا ملصحا ملعد اا إىل ين ملعديد 

من ملدرمسدت يجسيت من مةن نةدء ية من مةن تةجال مل ةع مالجأامعي للدشدركني. كام تشري إىل 

ين ملدرمسدت متال إىل ملأصحاح حةب مل ةع مالجأامعي بدالً من مل ظس يف ملعةممل م ستبطا بدل ةع 

مالجأامعي ةملج س ضدن تصدام ملدرمسدت ةتقاادهد.31 

بغاا ت دةل ملأعسّض يف مخألف مألمةمر ملأي تلعبهد م سيل، خلصت م ظدا ملعدل ملدةلاا إىل ينه من 

م هم يخذ كدفا م دحي حادل م سيل ملعدملا يف مالعأبدر، مبد يف ذلك مةرئد كزةجا ةيم، من يجل ين 

نأدان من صادغا سادسدت فعدلا لأعزيز ملصحا.32 ةقد رصّحت م ظدا ملعدل ملدةلاا: »تعد املرأة 

العاملة محرومة بشكل خاص جّراء هياكل قوى العمل البالية وترتيبات وسلوكيات مكان العمل« 

كام رصّحت: »إن اإلجراءات العامة املوجهة لكافة العاّمل ال تحقق بالرضورة الفوائد املرجوة للمرأة 

العاملة«.**

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100   *

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/labad-   **

min-osh/news/WCMS_329109/lang--en/index.htm
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ةتةيص م ظدا ملصحا ملعد اا بدل ظس يف مالخأالفدت م ستبطا يف مل ةع مالجأامعي يث دء ةضع سادسدت 

ملةالما ةملصحا م ه اأني ةمسرتمتاجادت ملةقديا. كام ةضعت م  ظدا إرشدممت حةل مل ةع مالجأامعي 

ةملةالما م ه اا ةحةل مالعأبدرمت ملخدصا بد سيل ملعدملا، بدإلضدفا إىل معديري ملعدل ملأي تأ دةل 

ئذه ملقضاا.* 

الكيميائية  للمواد  السليمة  باإلدارة  املرتبطة  القرارات  صنع  يف  املرأة  مشاركة 
والنفايات

تأدأع م سيل بةلطا يقل يف ص دعا ملقسمرمت يف مخألف م ةأةيدت يف معظم ملبلدمن ةم جأدعدت 

حةل ملعدمل، بدءمً من ملعدم م  خفض من م قدعد ملرب دناا ةم  دصب ملحاةماا رفاعا م ةأةى ملأي 

تشغلهد إىل متخدذ ملقسمرمت عىل مةأةى م  زل.** كام يقل محأامل ين تشغل م سيل م دصب لص ع 

ملقسمر يف ملقطدع ملخدص. ةيع ي ئذم ينه من غري م سجح ين تشدرك م سيل يف ص دعا ملقسمرمت م ستبطا 

بد ةمم ملاادادهاا ملخطسل يف مجدل ملأص اع ةغريه من م ؤسةدت.33 كام يقل محأامل ين ت أةب 

م سيل إىل مل قدبدت مقدرنا بدلسجل34 ةين تشدرك يف لجدن ملصحا ةملةالما م ه اأني35، مام قد يؤمي إىل 

تسمجع مسمعدل رشةط ملعدل بدل ةبا للدسيل.

عىل ملسغم من كةن م سيل تلعب مةرمً يسدسادً يف إممرل م ةمرم ملطباعاا ةينهد غدلبدً مد تةدئم عىل نحة 

كبري كأحد م عالني يف م  زل، عىل سبال م ثدل يف ملقطدع ملزرمعي، فإن ملسجل غدلبدً ئة من يهادن 

عىل ئائدت ص دعا ملقسمرمت ملبائاا ةم  دصب ملقادميا يف كدفا م ةأةيدت.11 نأاجا لذلك، ال يجسي 

مإلقسمر يف يغلب مألحادن بةجهدت نظس م سيل ةال يأم تحقاق محأادجدتهد ضدن ملةادسدت ملبائاا. 

يقّةض ئذم ملشأن من ةضع سادسدت تةأجاب إىل مل ةع مالجأامعي. ةلان بافدءتهد ملةفريل ةخربمتهد 

ملةمسعا، تشال م سيل ع رصمً يسدسادً للأغاري يف كدفا قطدعدت م جأدع.

يشري مسفق ملبائا ملعد ي بأن م سيل ةملسجل ال يزمالن مقادين بد ةدئدا ةم شدركا ةمالسأفدمل 

من م شدريع ةملربممج ملبائاا مبقأىض قدرمت غري مأادفئا يف ص دعا ملقسمرمت ةذلك عىل ملسغم 

من ملجهةم مألخريل لأعزيز م ةدةمل ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي. ةلان يقس تقاام حديث بدلأقدم 

ملحدصل فاام يخص مالعأبدرمت م ستبطا بدل ةع مالجأامعي يف م شدريع ملأي ميةلهد مسفق ملبائا ملعد ي 

ةكذلك يف ملقسمرمت ملصدمرل مبةجب مالتفدقادت ملبائاا مأعدمل مألطسمم ملأي يخدمهد مسفق ملبائا 

ملعد ي. ةيشدل مألخري معةمت يك تقةم يطسمم م عدئدمت بدتخدذ إجسمءمت محدمل لضامن معدلجا 

مشدركا م سيل ةمتاا هد يث دء ملةعي لأحقاق يئدمم مالتفدقادت ملبائاا مأعدمل مألطسمم.17 

https://www.ilo.org/safework/areasofwork/gender-and-occupational-safety-and-health/lang--en/   *

index.htm
https://www.oecd.org/gender/data/   **
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تعد م شدركا م أادفئا يف كدفا مةأةيدت ص دعا ملقسمرمت ع رصمً يسدسادً يف ملعدملا ملقدمئا عىل مل ةع 

مالجأامعي فاام يأعلق بدإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت. ةلان ةكام يقس بادن بشأن مل ةع 

مالجأامعي ةملبائا من بسندمج مألمم م أحدل للبائا »...عىل الرغم من التقدم الحاصل يف العدالة 

القامئة عىل النوع االجتامعي يف بعض املجاالت، فإن قدرة املرأة عىل املشاركة يف التنمية املستدامة 

واملساهمة فيها واالستفادة منها بصفتها قائدة ومساهمة ووكيلة تغيري مل تتحقق بشكل كامل...«. 
يشدل ذلك م ةدئدا ملادملا ةم أادفئا يف ص دعا ملقسمرمت ةمإلممرل عىل كدفا م ةأةيدت.36

يف عدم 2015، تم إجسمء تقاام  شدركا م سيل ةمالعأبدرمت م ستبطا بدل ةع مالجأامعي يف متثال ملبلدمن 

ةخططهد ةتقدريسئد م قدما إىل معدئدمت بدزل ةرةتسممم ةسأةكهةمل. ةخلص ملأقاام إىل ينه يف 

حني محأةى ةمحد ةتةعةن بد دها من خطط ملأطباق ملةط اا مألةلاا يف معدئدل سأةكهةمل عىل 

كلامت مفأدحاا بشأن م سيل ة/ية مل ةع مالجأامعي، فإن ذلك كدن يف يكرثيا من ملقضديد م ستبطا 

بدل ةدء بصفأهن مجدةعا مةأضعفا. ةقد معأربت خدس ةثالثةن بد دها فحةب من خطط 

ملأطباق ملةط اا م سيل عىل ينهد من يصحدب م صلحا با ام حدمت مثدناا بد دها فقط مشدركا م سيل 

ةمالعأبدرمت م ستبطا بدل ةع مالجأامعي كأحد مألئدمم.37 

ةقد تم ملأأكاد يف مالسرتمتاجاا ملجدمعا للةادسدت يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم 

ملاادادهاا عىل مألئداا ملخدصا للدسيل بصفأهد من يصحدب م صلحا. كام جسى مإلقسمر بأن م سيل 

ال تزمل ال تشدرك يف كدفا جةمنب ص دعا ملقسمرمت م ستبطا بدإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا 

ةبأن ئ دك حدجا  عدلجا ئذم ملةضع.1 ةقد تم إمرمج عدم من ملجةمنب م حدمل م ستبطا بدل ةع 
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مالجأامعي يف ملأقاام م ةأقل لل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا حةل مألنشطا يف 

ملفرتل م دأدل من 2005 ةحأى 2015. 38 ةمتشادً مع يئدمم ملأقاام، ي بغي ين تؤخذ ئذه مألمةر 

بعني مالعأبدر ةين تةجه يصحدب م صلحا يف ملرتتابدت م ةأقبلاا لل هج مالسرتمتاجي ةمإلممرل ملةلادا 

للدةمم ملاادادهاا مد بعد عدم 2020:

تأدثل إحدى نقدط ملضعف  شدريع ملبدميا ملرسيعا يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم 	 

ملاادادهاا يف ينهد مل تأ دةل مل ةع مالجأامعي إال يف عدم قلال من ئذه م شدريع. ةعدمل مد كدنت 

م شدريع ملأي تأضدن مل ةع مالجأامعي عبدرل عن مشدريع ت فذئد م ظامت غري حاةماا. 

فاام يخص ينشطا ملحد من م خدطس، تم تةلاط ملضةء عىل قدبلاا ملأأثس ملخدصا لدى م سيل 	 

ملعدملا جسّمء مألعدمم ملابريل نةبادً من مل ةدء ملعدمالت م ةجةممت يف ملأص اع ةملزرمعا 

ةملخدمدت ةملقطدع غري ملسسدي.

ع د تقاام ملأقدم م حسز يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملااامهاا، تم تةلاط ملضةء 	 

عىل مآلثدر م ستبطا بدل ةع مالجأامعي ةعىل حقاقا ين عبء م سض ةمإلعدقا جسّمء ملأعسّض  ةمم 

كادادهاا ال يأةزع بدلأةدةي بني ملبلدمن ةمل ةع مالجأامعي ةملفئدت ملعدسيا.

نبذة موجزة عن السياسات واالتفاقيات الدولية للسالمة الكيميائية مع العنارص 
ذات الصلة بقضية املرأة واملواد الكيميائية

بدإلضدفا إىل مالتفدقادت ةملبادندت ملأي سبق ذكسئد، تسبط عدل متفدقادت مةلاا قضديد م سيل بدإلممرل 

ملبائاا بشال عدم ةبدلةالما ملاادادهاا بشال خدص. 

ي ص إعالن رية حةل ملبائا ةملأ داا يف عدم 1992 عىل مد ييل، »تتمتع املرأة بدور حيوي يف اإلدارة 

البيئية والتنموية. وبالتايل، تعد مشاركتها الكاملة شأناً أساسياً لتحقيق التنمية املستدامة«.39 

تشري ميبدجا معدئدل سأةكهةمل إىل »إن املخاوف الصحية، وخاصة يف البلدان النامية، الناجمة عن 

التعّرض املحيل إىل ملوثات عضوية ثابتة تؤثر عىل املرأة بشكل خاص ومن خاللها عىل األجيال 

القادمة«.9 ةتلزم مالتفدقاا ملحاةمدت عىل »استشارة أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املجموعات 

النسائية واملجموعات املعنية بصحة األطفال بغية تسهيل وضع وتنفيذ وتحديث خطط التنفيذ 

الخاصة بها«.10 كام تطلب معدئدل سأةكهةمل من مألطسمم ين تعّزز ةتةّهل »وضع وتطبيق برامج 

تثقيفية وتوعوية، وخاصة بالنسبة للمرأة واألطفال والفئات األقل تعلامً، حول امللوثات العضوية 

الثابتة وتأثرياتها عىل الصحة والبيئة والبدائل املتوفرة لها«.11 

يف حني ال يسم ذكس مل ةع مالجأامعي ية م سيل ضدن نص معدئديت بدزل ةرةتسممم، فإن كالئام مدرج 

ضدن يئدمم ةإجسمءمت خطا عدل مل ةع مالجأامعي ملأي ةضعأهد يمدنا معدئدمت بدزل ةرةتسممم 

ةسأةكهةمل.
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ةتشري ميبدجا معدئدل ما دمدتد للزهبق إىل ملأةعاا بشأن »...املخاوف الصحية، وخاصة يف البلدان 

النامية، الناجمة عن التعرض إىل الزئبق من قبل املجموعات السكانية املستضعفة، وخاصة املرأة 

واألطفال، ومن خاللهام إىل األجيال املستقبلية«.12 تأضدن خطط ملعدل ملةط اا بشأن ملأعدمل مع 

تعدين ملذئب ملحسيف ةضاق مل طدق »اسرتاتيجيات ملنع تعرض املجموعات السكانية املستضعفة، 

وخاصة األطفال والنساء يف سن الحمل والنساء الحوامل عىل وجه التحديد، إىل الزئبق املستخدم يف 

تعدين الذهب الحريف وضيق النطاق«.13 

تأضدن سادسا مسفق ملبائا ملعد ي بشأن ملعدملا ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي مجدةعا من 

م أطلبدت من يجل »ضامن فرص متكافئة للمرأة والرجل من أجل املشاركة يف األنشطة املمولة 

من قبل مرفق البيئة العاملي واملساهمة فيها واالستفادة منها بغية دعم جهود مرفق البيئة العاملي 

لتحقيق فوائد البيئة العاملية «. ةيأضدن ذلك مأطلبدت إلزمماا بشأن معأبدرمت مل ةع مالجأامعي 

ضدن تصدام م شدريع ةمسمقبأهد ةتقاادهد، بدإلضدفا إىل ضامن ين متألك ملةكدالت ملةادسدت 

ةمإلجسمءمت ةمإلمادنادت ملالزما م ستبطا بدل ةع مالجأامعي.

يشدل مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا جةمنب مهدا تأعلق بد سيل تسبط 

ةبشال ةثاق مد بني ملةالما ملاادادهاا ةملأ داا م ةأدمما. حاث يلزم إعالن ميب ملخدص بدل هج 

مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا ملحاةمدت بأن »تعمل من أجل حوكمة فعالة وكفؤة 

إلدارة املواد الكيميائية من خالل الشفافية ومشاركة الجمهور واملساءلة التي تشمل كافة قطاعات 

املجتمع، وأن تسعى بشكل خاص إىل تحقيق املشاركة املتساوية للمرأة يف إدارة املواد الكيميائية«. 

ةتشري مالسرتمتاجاا ملجدمعا للةادسدت ملخدصا بدل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا 

إىل ينه »يف العديد من البلدان، ال يزال بعض أصحاب املصلحة، وخاصة النساء ومجتمعات السكان 

األصليني، ال يشاركون يف كافة جوانب صناعة القرارات املرتبطة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، 

وهذا وضع يجب معالجته«، كام ت ص عىل يئداا مشدركا ملجدهةر يف ص دعا ملقسمرمت »مع تسليط 

الضوء بشكل خاص عىل دور معّزز للمرأة«. يجب تحةني إجسمءمت ملأقلال من م خدطس »من أجل 

الحد من اآلثار الضارة للمواد الكيميائية عىل صحة األطفال والنساء الحوامل واملجموعات السكانية 

يف سن اإلنجاب وكبار السن والفقراء والعاملني وغريهم من املجموعات املستضعفة والبيئات العرضة 

للخطر«. وأخرياً، يتمثل أحد أهداف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف »ضامن 

املشاركة املتكافئة للمرأة يف صناعة القرارات بشأن سياسات املواد الكيميائية وإدارتها«.40 

يف عدم 2017، ةمفقت جدعاا ملصحا ملعد اا عىل خدرطا طسيق لأعزيز مشدركا ملقطدع ملصحي يف 

مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا. حاث تم تحديد مإلجسمءمت م لدةسا للقطدع 

ملصحي ضدن مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا، ةقد جسى تطةيس ذلك من يجل مةدعدل ملدةل 

مألعضدء ةغريئد من يصحدب م صلحا يف ملقطدع ملصحي عىل تحديد مجدالت ملرتكاز مألسدساا 

للدشدركا ةمإلجسمءمت مإلضدفاا م ستبطا بإممرل م ةمم ملاادادهاا عىل م ةأةيدت ملةط اا ةمإلقلاداا 
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ةملدةلاا. ةمن ضدن مإلجسمءمت ملأي تم تحديدئد، ةرم ذكس مل ةع مالجأامعي كأحد م جدالت ملأي 

تةجد بهد ثغسمت معسفاا ي بغي ملؤئد ةكأحد مالعأبدرمت ملأي يجب يخذئد يف ملحةبدن ع د تطةيس 

يسدلاب م ةقا عد ادً ةيمةمت ةمقدربدت جديدل من يجل تقاام م خدطس. كام تأضدن خدرطا ملطسيق 

نشدطدً إلمرمج مل ةع مالجأامعي ةمإلنصدم كع رص يف كدفا سادسدت ةمسرتمتاجادت ةخطط مإلممرل 

ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت.41 

بدإلضدفا إىل سادسدتهد ملةمرمل يف مألقةدم ملةدبقا، متألك م ظدا ملعدل ملدةلاا سادسدت تستبط 

مبدرشل بد سيل ةم ةمم ملاادادهاا. حاث تم تب ي معدئدل حاميا مألمةما )رقم 183( من يجل حاميا 

م سيل ملحدمل ية م سضع من ملعدل ملذي قد ي طةي عىل مخدطس كبريل عىل صحأهد ةسالمأهد ية صحا 

طفلهد ةسالمأه.* ةتأضدن ملأةصاا م سمفقا )رقم 191( ملحدجا التخدذ تدمبري من يجل ضامن تقاام 

كدفا مخدطس مادن ملعدل م ستبطا بةالما ةصحا م سيل ملحدمل ية م سضع ةطفلهد، مثل ملعدل ملذي 

ي طةي عىل ملأعسض إىل عةممل باةلةجاا ية كادادهاا ية بدناا متثل خطسمً عىل ملصحا مإلنجدباا. كام 

نصت بشال محدم عىل ةجةب إتدحا نأدهج ملأقاام للدسيل م ع اا.** 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_   *

CODE:C183
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRU-   **

MENT_ID:312529:NO



32 	 	



م سيل ةم ةمم ملاادادهاا ةيئدمم ملأ داا   م ةأدمما    33

قضايا  مختلف  يف  االجتامعي  النوع  تحليل   .3

السياسات الناشئة الراهنة

نظرة عامة حول قضايا السياسات الناشئة والقضايا موضع االهتامم

جسى تأساس قضديد ملةادسدت مل دشئا ةملقضديد مألخسى مةضع مالئأامم يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل 

ملدةلاا كأسلةب  عدلجا ملقضديد م ستبطا بدةرل ملحادل ملادملا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت ملأي مل 

تأم تغطاأهد من قبل يي ئائا يخسى. حاث جسى تعسيفهد عىل ينهد »قضية تنطوي عىل أي مرحلة 

من مراحل دورة حياة املواد الكيميائية ومل يتم اإلقرار بها عموماً، أو يتم معالجتها بشكل غري واٍف، 

أو تنشأ عن املستوى الحايل من املعلومات العلمية بحيث قد يكون لها أثار ضارة كبرية عىل صحة 

اإلنسان و/أو البيئة«.42 

ي طةي تحديد مثل ئذه ملقضديد ملجديدل عىل متبدع إجسمء من يربع خطةمت: معةل لرتشاح قضديد 

سادسدت ندشئا، ةتقديم م علةمدت مألةلاا من قبل معدل م قرتح، ةمسأعسمض ملرتشاحدت من قبل 

مألمدنا ةفسزئد، ةتستاب مألةلةيدت من خالل مشدةرل يصحدب م صلحا ةملخربمء ةمألخذ ب صدهحهم.43 

م علةمدت م طلةبا لهذم مإلجسمء:

حجم م شالا ةتأثريئد عىل صحا مإلنةدن ية ملبائا مع مألخذ بعني مالعأبدر م جدةعدت ملةادناا 	 

ملفسعاا م ةأضعفا ةيي فجةمت يف بادندت ملةداا ةملأعسض.

مدى معدلجا ملقضاا من قبل ئائدت يخسى، ال ساام عىل م ةأةى ملدةيل، ةكافاا مرتبدطهد مبثل 	 

ئذم ملعدل ية تادلأهد ية عدم تاسمرئد له.

م عسفا ملحدلاا ةملفجةمت م أصةرل بشأن ملقضاا.	 

مدى كةن ملقضاا ذمت طباعا شدملا لعدل قطدعدت.	 

معلةمدت حةل مألئدمم ملقدبلا للأحقاق م أةقعا جسّمء ملعدل بشأن ئذه ملقضاا.	 

يأم متخدذم قسمر معأامم قضديد ملةادسدت مل دشئا من قبل م ؤمتس ملدةيل إلممرل م ةمم ملاادادهاا ةملذي 

تم تأساةه مبةجب مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا إلجسمء مسأعسمضدت مةريا 

لل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا. جسى عقد جلةدت للدؤمتس ملدةيل حةل إممرل 

م ةمم ملاادادهاا يف يعةمم 2009 ة2012 ة2015، حاث تم متثال يكرث من مدها ةعرشين حاةما يف 

مالجأامعدت، مام يضدن قبةالً ةمسعدً للقضديد م عأددل. جسى تحديد قضديد ملةادسدت مل دشئا ملثامناا 
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م عأددل يف يةم د ئذم عىل ين لهد تأثري عىل صحا مإلنةدن، مع مإلشدرل بشال خدص إىل تأثريئد عىل 

م جدةعدت ملةادناا ملفسعاا م ةأضعفا مثل مل ةدء ةمألطفدل.

قضديد ملةادسدت مل دشئا ئي:

ملسصدص يف ملطالء	 

م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت	 

م ةمم ملخطسل ضدن مةرل حادل م  أجدت ملاهسبدهاا ةمإللارتةناا	 

تا ةلةجاد مل دنة ةم ةمم مل دنةيا م ص عا	 

م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء	 

م لةثدت ملصادالناا ملثدبأا بائادً	 

م ةمم ملاادادهاا م شبعا بدلفلةر ةمالنأقدل إىل بدمهل يكرث يمدندً	 

مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل	 

تجدر مإلشدرل إىل ين ئ دك قدرمً معا دً من ملأدمخل بني قضديد ملةادسدت مل دشئا ئذه. عىل سبال 

م ثدل، يف حني ين ئ دك قضاا من قضديد ملةادسدت مل دشئا تسكز عىل م ةمم ملاادادهاا م شبعا 

بدلفلةر، فإن ئذه م ةمم لهد خصدهص تةبب مضطسمبدت يف ملغدم ملصامء ةئي مةأخدما يف بعض 

م  أجدت. ةيع ي ئذم بأن ملخصدهص ةمالسأخدممدت م خألفا للاممل ملااامهاا ذمتهد قد تاةن مستبطا 

بعدل قضديد من قضديد ملةادسدت مل دشئا كام قد ياةن لهد معأبدرمت مخألفا فاام يأعلق بدل ةع 

مالجأامعي ةملج س يف قضديد ملةادسدت مل دشئا م خألفا.

كام تةرم معديري تحديد قضديد ملةادسدت مل دشئا يخذ فجةمت ملةداا ةملأعسض يف ملحةبدن. ةتجدر 

مإلشدرل إىل ين بادندت ملأعسّض من ملبلدمن مل دماا ةملبلدمن ملأي متس مبسحلا منأقدلاا تعأرب ندمرل 

ةين ملبادندت م ص فا حةب ملج س ةمل ةع مالجأامعي تعأرب مفقةمل إىل حد كبري يف معظم قضديد 

ملةادسدت مل دشئا.
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الرصاص يف الطالء

جسى معأامم ملسصدص يف ملطالء كأحد قضديد ملةادسدت مل دشئا يف عدم 2009 كدسأجدبا للدرمسدت 

ملأي تُظهس بأنه مأةفس بشال ةمسع يف يسةمق ملبلدمن مل دماا ةملبلدمن ملأي متس مبسحلا منأقدلاا. كام 

ييد ملقسمر نفةه إنشدء رشمكا عد اا مأعدمل يصحدب م صلحا من يجل تعزيز ملأخلص ملأدريجي من 

مسأخدمم ملسصدص يف ملطالء، مام يمى إىل تأساس ملأحدلف ملعد ي للقضدء عىل ملطالء ملذي يحأةي 

عىل ملسصدص. ةقد يعدمت ملقسمرمت ملصدمرل عن م ؤمتس ملدةيل ملثدلث حةل م ةمم ملاادادهاا يف عدم 

2012 ةم ؤمتس ملدةيل ملسمبع حةل م ةمم ملاادادهاا يف عدم 2015 ملأأكاد عىل ملحدجا إىل ملقضدء عىل 

ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص عىل م ةأةي ملةط ي ةملعد ي ةملأزمم ملحاةمدت بهذم ملشأن.

التعرض واآلثار الصحية

يعد ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص يحد م صدمر مألكرث منأشدرمً للأعسض إىل 

ملسصدص. حاث ميان ين يؤمي ملأعسض إىل ملسصدص إىل يرضمر ال رجعا ع هد 

يف منة ملدمدغ لدى مألطفدل ع د مةأةيدت م خفضا من ملأعسض ةياةن لذلك 

آثدر متأد طةمل فرتل ملحادل. ةمن م أفق علاه عدةمدً بأن يحد ملعةممل مألسدساا لةداا ملسصدص 
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تأدثل يف قدرته عىل إزمحا ملادلةاةم يف ينظدا مل دقالت ملعصباا ةملربةتا دت ةب اا ملعظدم، مام 

يُحدث تغاريمت يف ملةظافا ةملهاال، ةبدلأديل يؤمي إىل يرضمر صحاا شديدل. ةمن م عسةم ييضدً 

قدرل ملسصدص عىل ملأأثري يف ب اا ملخاليد ةإتالفهد. حد د يدخل ملسصدص إىل جةم ملطفل من خالل 

ملهضم ية مالسأ شدق ية عرب م شادا، ياةن لديه ملقدرل عىل مإلرضمر يف عدم من مألنظدا ةم ةدرمت 

ملباةلةجاا. حاث ياةن ئدفه مألسديس ملجهدز ملعصبي م سكزي ةملدمدغ، ةلان ميان للسصدص ييضدً ين 

يؤثس عىل نظدم ملدم ةملالاأني ةملهاال ملعظدي. كام يص ف ملسصدص ضدن م ةمم ملاادادهاا م ةببا 

الضطسمبدت ملغدم ملصامء.

يف كل مسّل، يجسي تأكاد ةجةم تأثريمت عىل ملةظدهف مإلمرمكاا ع د مةأةيدت يمىن من قبل، ةخلصت 

م ظدا ملصحا ملعد اا بأنه لاس ئ دك مةأةى تعسّض إىل ملسصدص يف مسحلا ملطفةلا يُعسم بأن ال 

تأثريمت ضدرل له.* ةقد قّدر معهد ملقادسدت ملصحاا ةملأقاام ينه يف عدم 2016، شّال ملأعسّض إىل 

ملسصدص 2.36% من ملعبء ملعد ي لإلعدقا ملذئ اا ملأ دةيا مجهةلا ملةبب.** 

ع دمد يأعسض طفل صغري إىل ملسصدص، فإن ملرضر ملحدصل يف ملجهدز ملعصبي يزيد من محأامل 

مةمجهأه لصعةبدت يف م درسا ةمنخسمطه يف سلةك مندفدعي ةع اف.44 كام يستبط ملأعسض إىل 

ملسصدص لدى مألطفدل ملصغدر بد عدالت م أزميدل من فسط مل شدط ةعدم مالنأبده ةملفشل يف ملأخسج 

من م درسا ملثدنةيا ةمضطسمب ملةلةك ةج ةح مألحدمث ةتعدطي م خدرمت ةملةجن.45 ةتةأدس آثدر 

ملأعسض إىل ملسصدص لدى مألطفدل طالا حادتهم ةلهد آثدر طةيلا م دى عىل يممء ملطفل يف ملعدل، 

ةتستبط -بشال مأةسط- برتمجع مل جدح من مل دحاا مالقأصدميا.

كام يعد ملأعسض إىل ملسصدص ضدرمً بدل ةبا إىل ملبدلغني. حاث قّدر معهد ملقادسدت ملصحاا ةملأقاام 

ينه يف عدم 2016، شّال ملأعسض إىل ملسصدص 10.3% من ملعبء ملعد ي ألمسمض ملقلب مل دجدا عن 

مرتفدع ضغط ملدم ة5.6% من ملعبء ملعد ي  سض نقص تسةيا ملقلب ة6.2% من ملعبء ملعد ي 

للةاأا ملدمدغاا. ةخلصت مرمسا حديثا بأن ملأعسض إىل ملسصدص م خفض م ةأةى )تسكاز ملسصدص 

يف ملدم يقل من 5 مااسةغسمم/ميةالرت( لدى ملبدلغني يعأرب عدمل خطس ئدمدً يف ةفادت يمسمض ملقلب 

ةمألةعاا ملدمةيا يف ملةاليدت م أحدل مألمسيااا.46 

ةمسأ دممً إىل بادندت من عدم 2017، قّدر معهد ملقادسدت ملصحاا ةملأقاام بأن ملأعسض إىل ملسصدص 

تةبب يف يكرث من ملاةن ةفدل ةيربع ةعرشين ملاةن س ا حادل صحاا مفقةمل عىل مةأةى ملعدمل 

بةبب آثدر ملأعسض طةيلا مألمد عىل ملصحا.*** ةكدن ملعبء مألعىل يف ملبلدمن م خفضا ةمأةسطا 

ملدخل. 
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ةبةبب آثدره ملضدرل ةمسعا مالنأشدر، فقد حدمت م ظدا ملصحا ملعد اا ملسصدص عىل ينه ةمحد من 

عرش مةمم كادادهاا تشال مصدر قلق كبري للصحا ملعدما.* 

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

تعد بعض آثدر ةيةجه ملأعسض إىل ملسصدص خدصا بد سيل، ةخصةصدً فاام يأعلق 

ب أدهج ملحدل. حاث يرتمكم ملسصدص يف ملعظدم ةيأم إطالقه يف مجسى ملدم يث دء 

ملحدل، مام قد يؤثس عىل مألم ةملج ني يف طةر مل دة. كام ي أقل ملسصدص إىل 

ملطفل ملسضاع من مألم م سضع من خالل حلاب مألم. لذلك ي بغي عىل مل ةدء مللةميت يعلدن بأنهن قد 

تعسّضن إىل ملسصدص يف ةقت سدبق من حادتهن ين ي ظسن يف مالمأ دع عن ملحدل ية م جدزفا بحصةل 

يرضمر صحاا خطريل عىل ملج ني. كام ميان لأعسض م سيل ملحدمل  ةأةيدت عدلاا من ملسصدص ين 

يؤمي إىل مإلجهدض ية ةالمل ج ني مات ية ملةالمل م باسل ية منخفدض ةزن ملج ني ع د ملةالمل.** 

ةيف حني يرتكز يغلب مالئأامم عىل ملأأثريمت ملعصباا لدى مألطفدل، فدن م عسةم ين ملسصدص يعد 

من م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء. حاث يُعسم بأنه مدمل سدما تؤثس يف ملقدرل 

مإلنجدباا ةميان ين يؤثس عىل ينظدا ملغدم ملصامء. ةيأدلك ملسصدص ملقدرل عىل ت شاط مةأقبالت 

مالسرتةجني ةملبدء يف نةخ ملجا دت ملأي ت شط بدألسرتةجني، ةقد لةحظت ملأغاريمت مألسرتةجا اا يف 

مندذج حاةمندت م خأربمت. ةقد معدت مندذج ملحاةمندت، يف ملدرمسدت م خربيا، ةملدرمسدت ملةبدهاا 

ملبرشيا ملأأثريمت ملخطريل عىل ملةظدهف مإلنجدباا لدى م سيل مل دجدا عن ملأعسض إىل ملسصدص. 

فبدل ةبا إىل ملبرش، يُحدث ملسصدص تغاريمت يف ملهسمةندت مإلنجدباا لدى ملفأادت يف مسحلا مد قبل 

ملبلةغ ةمل ةدء مألصحدء يف مسحلا مد قبل منقطدع ملطدث.47 

ةئ دك بعض م ؤرشمت بأن مآلثدر ملعصباا مل دجدا عن ملأعسض م خفض م ةأةى لدى مألطفدل 

قد ياةن لهد ع درص مستبطا بدلج س. عىل سبال م ثدل، يفدمت إحدى ملدرمسدت بةجةم تأثري يعىل 

للأعسض إىل ملسصدص يف معدالت منقطدع ملدرمسا لدى ملفأادن مبقدرنأه بد عدل لدى ملفأادت48، با ام 

يفدمت مرمسا يخسى عن منخفدض مؤرش مل دة ملذئ ي لدى ملفأادن مقدرنا بدلفأادت ةذلك ع د نفس 

مةأةى ملسصدص يف مم ملحبل ملرسي ع د ملةالمل.49 

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

من م سجح ييضدً ين تؤثس مألعسمم مالجأامعاا م ستبطا بدل ةع مالجأامعي عىل 

كافاا مل ظس إىل مألطفدل ملذين يعدنةن من إعدقدت إمرمكاا ندجدا عن ملأةدم 

بدلسصدص م خفض م ةأةى ةذلك معأامممً عىل ملطسيقا ملأي يأةقع ين يأرصم 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health   *
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بهد ملفأادن ةملفأادت. كام إنهد من م سجح ين تضّخم من ملأحديدت مألسدساا مثل ملةضع مالجأامعي-

مالقأصدمي. ةلان يجب إجسمء مزيد من ملدرمسدت يف ملبلدمن مل دماا ةملبلدمن ملأي متس مبسحلا 

منأقدلاا بشأن ئذم م ةضةع.

ةمن م سجح ين ياةن للأعسض إىل ملسصدص لدى ملبدلغني ماّةن مستبط بدل ةع مالجأامعي. حاث 

يشدل ملأعسض م ه ي م حأدل يي نةع من ينةمع ملعدل ملأي تأضدن ملطالء ملذي يحأةي عىل 

ملسصدص، عىل سبال م ثدل: مصدنع ملطالء ةمةمقع ملب دء ية ملهدم ةملدئدنةن يف ةرشدت إصالح 

ملةادرمت. حاث تعد مبجدلهد مه دً يطغى علاهد ملذكةر بشال عدم ةيزممم محأاملهد يف م جأدعدت 

ملأقلاديا.50 ةبدلأديل، يزيد محأامل ين تأعسض م سيل إىل ملسصدص من خالل ملغبدر م لّةث بدلسصدص 

ملذي يأشال ع د تآكل طالء ملأزي ي ملذي يحأةي عىل ملسصدص. ةيأةمجد ئذم مل ةع عدمل يف م  دزل 

ةملسةضدت ةم دمرس مالبأدمهاا ةغريئد من مألمدكن م غلقا ملأي تعأرب شدهعا بدل ةبا للدهن ملأي 

تطغى علاهد مل ةدء.

تعد بادندت مسمقبا مةأةيدت ملسصدص يف ملدم ندمرل بدسأث دء يف ملبلدمن ملأي جسى فاهد ت ظام ملطالء 

ملذي يحأةي عىل ملسصدص م ذ عقةم مضت، مثل ملةاليدت م أحدل ية مالتحدم مألةرةيب. ةئ دك بعض 

ملدرمسدت م  شةرل ملأي تسكز عىل م دطق محلاا محدمل مثل ملأعسض إىل ملسصدص من م شآت 

هناك احتامل أكرب بأن تتعرض املرأة إىل الرصاص يف الطالء املوجود يف املنازل ورياض األطفال واملدارس 

االبتدائية وغريها من األماكن املغلقة.
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إعدمل تدةيس بطدريدت ملسصدص ملحدضاا، ةلان ملقلال م هد يأضدن معلةمدت مص فا حةب مل ةع 

مالجأامعي ية ملج س ية تسكز عىل م سيل.51 ةقد نظس مسأعسمض حديث يف ملدرمسدت م أةفسل حةل 

مةأةيدت ملسصدص يف ملدم لدى نةدء يفسيقاد ج ةب ملصحسمء يف سن مإلنجدب ةعرث عىل خدس عرشل 

مرمسا ذمت صلا. ةيف حني حدم قةم م هد بعض م  دطق ملةدخ ا مثل م دجم ملسصدص، فقد يظهست 

بقاا ملدرمسدت منأشدر مةأةيدت ملسصدص م ستفعا لدى تلك مل ةدء. بلغ م أةسط م ةزةن  ةأةيدت 

ملسصدص يف ملدم 3.23 مااسةغسمم/ميةالرت لدى مل ةدء مللةميت لاس لديهن مصدر معسةم للأعسض 

إىل ملسصدص، ةئي فئا من فئدت ملدرمسا ةتشدل ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص.52 ةقد تم إجسمء 

مسأعسمض للدرمسدت ملحدلاا من يجل ةضع منةذج منحدمر من يجل ملأ بؤ مبأةسط مةأةيدت ملسصدص 

يف ملدم لدى مألطفدل يف ملبلدمن ملأي ال تأةفس فاهد ملبادندت. ةيةأبعد ئذم كدفا ملدرمسدت يف م دطق 

سدخ ا محدمل، مام يزيد محأامل معسفا مةأةيدت ملسصدص مل دجدا عن ملأعسض إىل ملطالء ملذي 

يحأةي عىل ملسصدص، ةلا ه ال يقدم يي بادندت مص فا حةب ملج س.51 

التحديات والتوصيات

نظسمً ألن مسمقبا بادندت مةأةى ملسصدص يف ملدم عىل م ةأةى ملةط ي تادم 

تاةن معدةما يف ملبلدمن مل دماا ةملبلدمن مالنأقدلاا، فدن ملصعةبا مبادن 

تحديد حجم م شالا. عالةل عىل ذلك، تعد ملبادندت م ص فا حةب ملج س يكرث 

ندرل. ةبدلأديل، من يجل تطةيس إجسمءمت فعدلا للحد من تعسض م سيل للسصدص، ي بغي إجسمء مرمسدت 

حةل مةأةيدت ملسصدص يف ملدم لدى م سيل بحاث تحدم مصدمر ملأعسض. ميان مسأخدمم نأدهج مثل 

ئذه ملدرمسدت من يجل تطةيس ملأدمبري مألكرث فعدلاا للحد من تعسض م سيل للسصدص.

لقد جسى تةثاق ملصلا بشال جاد جدمً بني ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص ةم ةأةيدت م ستفعا 

من ملسصدص يف ملدم عرب عقةم من ملبحث ملعلدي يف ملةاليدت م أحدل ةمالتحدم مألةرةيب.53 ةيةضحت 

مرمسدت حةل تةفس ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص يف بلدمن ال متألك لةمهح ندفذل بأنه من مةن 

ضةمبط ملزما قدنةندً، سااةن ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص مأةفسمً عىل نطدق ةمسع يف مألسةمق.54 

ةكذلك يظهست مرمسا حديثا بأنه تم مسأخدمم ملطالء ملص دعي ملذي يحأةي مةأةيدت عدلاا من 

ملسصدص عىل معدمت حدمهق مألطفدل يف بعض مألمدكن، مام يشال خطسمً صحادً ةمضحدً بدل ةبا 

لألطفدل.* حاث يشال مثل ئذم ملطالء مصدرمً محأدالً لأعسض م سيل ةملطفل إىل ملسصدص ةبدلأديل 

ي بغي ملأعدمل معه عىل ئذم مألسدس. ةتأضدن ملأدمبري ملةقدهاا ملأي طبقأهد بعض ملبلدمن إجسمء 

حدالت تةعةيا مةجها للدسيل حةل خطس ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص، ةخصةصدً بدل ةبا إىل 

م سيل ملحدمل. ةتربز يحد ملفسص ملهدما لسفع مةأةى ملةعي خالل يسبةع ملعدل ملدةيل للحد من 

ملأةدم بدلسصدص ةملذي يجسي يف ترشين مألةل/يكأةبس من كل عدم ةت ظده م ظدا ملصحا ملعد اا 

https://ipen.org/sites/default/files/documents/summary_results_lead_in_playground_equipment_   *

oct24_with_links.pdf
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بدلأعدةن مع رشكدء آخسين من ملأحدلف ملعد ي للقضدء عىل ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص. 

ةكدةدئدا م هم، قدمت م ظدا ملصحا ملعد اا ةجهدت يخسى بأطةيس مةمم إعالماا يف كدفا 

لغدت مألمم م أحدل ميان مسأخدممهد مةن يي قاةم لسفع سةيا ملةعي.* ةتأضدن جهةم رفع سةيا 

ملةعي مألخسى إجسمء تدريبدت حةل م امرسدت ملفسميا للحد من ملأعسض إىل ملسصدص** ةم لصقدت 

ملأعسيفاا ملأحذيسيا مإللزمماا عىل علب ملطالء ملجديدل بشأن غبدر ملسصدص ع د ص فسل ةكشط 

ملطالء ملقديم.*** 

ةلان ملطسيقا م ؤكدل ملةحادل للحد من تعسض م سيل إىل ملسصدص م ةجةم يف ملطالء ئي عن طسيق 

معأامم ضةمبط ملزما للحد من إنأدج ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص ةمسأريممه ةباعه ةإزملا ملطالء 

ملذي يحأةي عىل ملسصدص من ملجدرمن بشال آمن. ةمعأبدرمً من 30 ييلةل/سبأدرب من عدم 2019، 

مل تان ئ دك سةى ثالثا ةسبعةن مةلا )38% بد دها من ملدةل( قد معأددت ئذه ملأدمبري، ةبعض 

م هد ميأك لةمهح قدميا ةغري ةقدهاا مثل مةأةيدت عدلاا جدمً من تسكاز ملسصدص يف ملطالء ةلةمهح 

تضم مجدةعا ةمسعا من ينةمع ملطالء م عفدل. ةمن يجل معم ملبلدمن يف ةضع ضةمبط ت ظاداا 

فعدلا بشأن ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص، قدم بسندمج مألمم م أحدل للبائا ةبدلأعدةن مع 

م ظدا ملصحا ملعد اا ةةكدلا حاميا ملبائا يف ملةاليدت م أحدل ةغريئام من ملرشكدء بةضع ‘ملقةمنني 

ةمإلرشدممت مل دةذجاا لأ ظام ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص’.55 

https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/   *

http://ecowastecoalition.blogspot.com/2015/07/ecowaste-coalition-launches-first-ever.html   **

https://chemical.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/DAO-2013-24-CCO-Lead.pdf   ***
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املواد الكيميائية يف املنتجات

تم معأامم م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت كإحدى قضديد ملةادسدت مل دشئا يف عدم 2009، حاث 

متفق م  دةبةن ملحاةماةن عىل »...إمعدن مل ظس يف ملحدجا إىل تحةني تةفس معلةمدت حةل م ةمم 

ملاادادهاا يف م  أجدت ةإمادناا ملةصةل إىل تلك م علةمدت ةذلك يف سلةلا مإلنأدج ةعىل ممأدمم 

مةرل حادتهد...«56 ةبغاا تةهال ئذم ملشأن، جسى تأساس مرشةع ‘م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت’ 

ملذي يهدم بشال عدم إىل تعزيز تطباق ملفقسل 51)ب( من مالسرتمتاجاا ملجدمعا للةادسدت يف 

مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا:

»من أجل ضامن، ولكافة أصحاب املصلحة:

أن تكون املعلومات حول املواد الكيميائية عىل امتداد دورة حياتها، مبا يف ذلك وحيثام يكون 	 

مناسباً املواد الكيميائية يف املنتجات، متوفرة وميكن الوصول إليها وسهلة االستخدام وكافية 

ومناسبة الحتياجات جميع أصحاب املصلحة. وتشمل األنواع املناسبة من املعلومات آثارها 

عىل صحة اإلنسان والبيئة وخصائصها األساسية واستخداماتها املحتملة والتدابري الوقائية 

واللوائح التنظيمية الخاصة بها.
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أن يتم نرش هذه املعلومات بلغات مناسبة من خالل االستفادة الكاملة، من بني أمور أخرى، 	 

من اإلعالم وآليات االتصال بشأن األخطار مثل النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية 

ووسمها واألحكام ذات الصلة لالتفاقيات الدولية«.40 

ثم جسى تطةيس م رشةع إىل ‘بسندمج م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت’ ةملذي جسى ملرتحاب فاه ضدن 

م ؤمتس ملدةيل ملسمبع حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا يف عدم 2015 كإطدر عدل تطةعي لادفا يصحدب 

م صلحا يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا. ةيأدثل ئدفه يف ين »ميتلك أصحاب 

املصلحة إمكانية وصول أكرب للمعلومات حول املواد الكيميائية يف املنتجات التي يحتاجونها من 

أجل متكينهم من اتخاذ قرارات واتباع اإلجراءات املناسبة بشأن أخطار املواد الكيميائية والتعرض لها 

ومخاطرها وإدارتها«. 

يئدمم بسندمج م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت ئي:

معسفا ةتبدمل م علةمدت حةل م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت ةمألخطدر م ستبطا بهد ةمامرسدت 	 

مإلممرل ملةلادا ضدن سالسل مإلنأدج.

ملاشف عن م علةمدت ذمت ملصلا إىل يصحدب م صلحا خدرج سلةلا مإلمدمم من يجل متاني 	 

متخدذ قسمرمت ةإجسمءمت مةأ ريل بشأن م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت.

ضامن ين تاةن م علةمدت، ةمن خالل ملع ديا ملةمجبا، مقاقا ةحديثا ةميان ملةصةل إلاهد.	 

بسزت قضاا ملةادسدت مل دشئا ئذه ةملربندمج م ستبط بهد بةبب ملةعي بأن مالفأقدر إىل ملشفدفاا يف 

سالسل مإلنأدج ةنقص م علةمدت حةل م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت مالسأهالكاا يعدمن عقبا كبريل 

يمدم تحقاق منخفدض يف م خدطس مل دجدا عن م ةمم ملاادادهاا ملخطسل. ةبدلأديل، تعد إمادناا ملةصةل 

إىل معلةمدت حةل م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت مالسأهالكاا شأندً يسدسادً لأداني مإلممرل ملةلادا 

للدةمم ملاادادهاا عىل ممأدمم مةرل حادل م  أج.57 

يسكز ملربندمج عىل م  أجدت م صّ عا ةيعسّم م  أجدت عىل ينهد »يشء يتم إعطاؤه شكالً أو سطحاً أو 

تصميامً مميزاً أثناء عملية اإلنتاج مام يحدد وظيفته إىل قدر أكرب مام تحدده تركيبته الكيميائية«.58 

ةعىل معأبدر ين م  أجدت مالسأهالكاا ندمرمً مد يأم إنأدجهد محلادً يف يةم د ئذم، حاث يغلب ين تاةن 

جزءمً من عدلاا إنأدج عد اا ةسلةلا تبدمل تجدري، فقد جسى مالتفدق عىل ين ئذه ملقضاا بحدجا 

إىل تعدةن عد ي. جسى تصدام ملربندمج لااةن قدبالً للأطباق عىل ملعديد من قطدعدت م  أجدت 

ةيشدل معلةمدت حةل م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت عىل نطدق ةمسع عىل ممأدمم مةرل حادل 

م  أجدت. ةلان يرتكز ملعدل عىل قطدعدت م  ةةجدت ةمأللعدب ةمألجهزل مإللارتةناا ةمةمم ملب دء.* 

http://www.saicm.org/EmergingPolicyIssues/Chemicalsnbsp;innbsp;Products/tabid/5473/lan-   *

guage/en-US/Default.aspx
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بدل ةبا إىل ئذم ملأقسيس، ساأم تغطاا م ةمم ملخطسل يف مألجهزل مإللارتةناا بشال رهايس ضدن قضاا 

ملةادسدت مل دشئا بخصةص م ةمم ملخطسل ضدن مةرل حادل م  أجدت ملاهسبدهاا ةمإللارتةناا.

التعرض واآلثار الصحية

تأضدن مةرل حادل فئدت م  أجدت ئذه مجدةعا ةمسعا من م ةمم ملاادادهاا 

ملخطسل ملأي تاةن يف ملعديد من ملحدالت مأشدبها بدل ةبا إىل كدفا فئدت 

م  أجدت مةضع ملرتكاز. ةتشدل عىل سبال م ثدل م عدمن ملةدما مثل ملسصدص 

ةملاسةم ةملادمماةم، ةم ةمم ملاادادهاا ملص دعاا مثل ملبدرمفا دت ةملب زي دت م الةرل، ةملفثالت 

مثل DBP ةBBP.60 ،59 تعد ئذه م ةمم ملخطسل مةمممً مرسط ا ةمةببا للطفسمت ملجا اا ةخطسل 

بائادً ةمةببا لحةدساا ملجلد ةملجهدز ملأ فيس ةسدما بدل ةبا مإلنجدب ةمخلّا بدلغدم ملصامء. 

ميان ين يحصل ملأعسض لهذه م ةمم ملاادادهاا يف يي مسحلا من مسمحل مةرل ملحادل. ةتشال إعدمل 

تدةيس م ةمم ملبالسأاااا حدلا خدصا من ملأعسض ألن م ةمم ملاادادهاا ملخطسل م ةأخدما يف م ةمم 

ملبالسأاااا، مثل م لدندت ةم عدمن ملثقالا ةمثبطدت مللهب، تبقى يف م دمل ةي أهي م طدم بهد 

ضدن م أجدت جديدل.62 ،61 

تةأخدم ملعديد من م ةمم ملاادادهاا ملخطسل يف إنأدج م  ةةجدت. ةغدلبدً مد تبقى يف م  أج مل هديئ 

مةن ين ياةن ذلك معلةمدً بدل ةبا لبدهع ملأجزها ةم ةأخدم مل هديئ. ةقد يظهس تقسيس من ملةةق 

ملةةيديا بأن ملعديد من م ةمم م ةجةمل يف م  ةةجدت من م سجح ين تحقق معديري »م ةمم ملخطسل 

بشال خدص« ملأي سةم يجسي سحبهد تدريجادً. ةتشدل م ةمم م ةببا للحةدساا ةم عدمن ملةدما 

ةم بادمت ملحاةيا. ال ميان لهذه م ةمم ين تةبب تعسضدً يف ملجلد ةملفم ع د م ةأخدم فحةب، 

بل ميا هد ين تةدئم كذلك يف ملألةث ملبائي يث دء ملغةال ةع د ملأخلص م هد.64 ،63 ةقد ثبت بأن 

مأللعدب تحأةي عىل مثبطدت مللهب م رُبْةما ةمةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء 

ةمعدمن سدما مثل ملسصدص ةملادمماةم ةملزرناخ.65 بدإلضدفا إىل ذلك، ميان ين تحأةي مأللعدب 

ملبالسأاااا إضدفدت خطسل مثل ث دهادت ملفا ةل ةملفثالت م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء. ةيف 

ملعديد من ملبلدمن، يجسي فسض ين تحأةي مألجهزل مإللارتةناا عىل مثبطدت مللهب، بدإلضدفا إىل 

ملعديد من م عدمن ملةدما ةملفثالت عىل سبال م ثدل.* يؤمي ذلك إىل حدةث تعسض من خالل 

تلةث ملغبدر م  زيل.

تحأةي م أجدت ملب دء ملعديد من م ةمم ملاادادهاا ملخطسل. حاث يظهس تقسيس حديث بأن سأا 

ةيربعني مدمل تحقق معديري »م ةمم ملخطسل بشال خدص« يف ملةةيد يجسي مسأخدممهد يف قطدع ملب دء 

يف مالتحدم مألةرةيب. ةيشدل ذلك ملفثالت ةملبدرمفا دت م الةرل ةملأةلةين ةملةأديسين.66 ةال يزمل 

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/know-your-electronics   *
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يةأخدم مألسبةأةس، ةئة خطس معسةم بشال جاد، يف مةمم ملب دء يف بعض ملبلدمن كام يأةمجد 

كإرث من م ديض يف ملعديد من ملبلدمن مألخسى.

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

متألك ملعديد من م ةمم ملاادادهاا م ةأخدما خصدهص خطسل ةخدصا بدل ةبا 

إىل م سيل، عىل سبال م ثدل م لةثدت ملعضةيا ملثدبأا ةم ةمم ملاادادهاا ملأي 

تؤثس عىل مإلنجدب ةنجدح ملحدل ةم ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم 

ملصامء.

من ملصعةبا تحديد مالرتبدط بني م ةمم ملاادادهاا يف م أجدت محدمل ةمةأةيدت ملدم مل دجدا 

عن مالسأخدمم، نظسمً ألن د نأعسض  جدةعا ةمسعا من م ةمم ملاادادهاا من مجدةعا مخألفا من 

م  أجدت يف حادت د ملاةماا. ةبدلأديل، ي بغي مسأخدمم بادندت حةل نةع ةتسكاز م ةمم ملاادادهاا يف 

م  أجدت. من ملصعب تفةري ملبادندت م ص فا حةب ملج س ةمل ةع مالجأامعي للدةمم ملاادادهاا يف 

م  أجدت بدل ةبا إىل ملغدلباا ملعظدى من م  أجدت مد مل تان ئ دك يمندط مسأخدمم ةمضحا تؤمي 

إىل حدالت مخألفا من ملأعسض م حأدل  ةمم كادادهاا. عىل سبال م ثدل، تةأهدم م أجدت ملع ديا 

ملشخصاا بشال عدم ملسجدل ية مل ةدء، حاث تةأخدم م سيل بشال عدم م أجدت ملع ديا ملشخصاا 

يكرث من ملسجل. ئ دك مجدةعا مأ ةعا من م ةمم ملاادادهاا م ةجةمل يف ئذه م  أجدت ةملأي تثري 

مخدةم صحاا. حاث يأطلب بسندمج م ةأحرضمت ملأجدالاا مآلم ا يف كدلافةرناد* بأن يأم مإلبالغ 

عن يي مةأحرض تجدال يأم باعه يف ةاليا كدلافةرناد ةيحأةي عىل مدمل يُعسم ية يُشأبه يف تةببهد 

بدإلصدبا بدلرسطدن ية رضر إنجديب بدل ةبا إىل مإلنةدن. ةإىل يةم د ئذم، تم مإلبالغ عن 59 ماةن فسيد 

ة107,842 ماةن بشال إجاميل. ةيشدل ذلك م ةمم م رسط ا مثل ملفةرمدلديهديد ةمألسبةأةس 

ةم ةمم مأللالاا م شبعا بدلفلةر ةم ةمم مأللالاا مأعدمل ملفلةر PFAS، ةم ةمم ملةدما ملعصباا 

مثل ملسصدص ةملأةلةين، ةم ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء مثل ملرتيالةسدن 

ةملبدرمبا دت. ةقد يظهست مرمسدت يف آساد** ةيفسيقاد67 بأن ملزهبق ال يزمل يُةأخدم يف كسميدت تبااض 

ملبرشل، م ةأخدما بدلغدلب من قبل م سيل. كام جسى ملعثةر عىل مجدةعا من م ةمم ملاادادهاا 

ملخطسل يف م  أجدت م ستبطا بدلدةرل ملشهسيا، مثل مبادمت مآلفدت ةملفثالت ةم ذيبدت.*** 

ميان ين تقدم مرمسدت م سمقبا ملباةلةجاا ملأي تةأهدم مةمم كادادهاا محدمل يملا بشأن نةع 

م  أج ملذي يتت م ه. ةيف حني ال تشري كل ملدرمسدت إىل ملج س ملباةلةجي للدشدركني، إال ينه ميان 

مسأخدمم تقدريس عن ملرتمكاز يف ملحلاب ملبرشي ةمم ملحبل ملرسي بدإلضدفا إىل مرمسدت مةأةى 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/CSCP/Pages/SummaryData.aspx   *

https://www.bloomberg.com/news/features/2019-08-28/mercury-taints-unknown-number-of-skin-   **

lightening-beauty-creams
https://www.womensvoices.org/whats-in-period-products-timeline-of-chemical-testing/   ***
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ملدم. تعد ملبادندت من ملبلدمن مل دماا ةملبلدمن ملأي متس مبسحلا منأقدلاا ندمرل، ةلان ئ دك بادندت 

من بسممج مسمقبا ةط اا ملأي يجسيهد مسكز ملةاطسل عىل مألمسمض ةملةقديا م هد يف ملةاليدت م أحدل* 

ةةزمرل ملصحا يف ك دم.** 

ةقد بدي مرشةع حديث يف مالتحدم مألةرةيب يدعى مبدمرل م سمقبا ملباةلةجاا ملبرشيا مألةرةباا 

)HBM4EU( بجدع بادندت م سمقبا ملباةلةجاا عىل مةأةى مالتحدم.*** تُظهس ئذه ملربممج ج بدً 

إىل ج ب مع ملعديد من مألةرمق ملعلداا بأن ئ دك مجدةعا من م ةمم ملاادادهاا ملأي عدمل مد 

يأم مكأشدفهد لدى مل ةدء. عىل سبال م ثدل، يظهست إحدى ملدرمسدت ينه تم مكأشدم مبادمت 

مآلفدت ةم سكبدت م شبعا بدلفلةر ةملفا ةالت ةمإليرث مأعدم ملربةم ث ديئ ملفا ال )PBDE( ةملفثالت 

ةملهادرةكسبةندت ملعطسيا مأعدمل ملحلقدت )PAHs( ةملبريكلةريأدت يف 99%-001% من مل ةدء 

ملحةممل.68 ةيظهست مرمسا يخسى بأن 88% من يلفي ممسيل حدمل جست مسمقبأهن يف ك دم كدن لديهن 

تسمكاز بةلاا ميان كشفهد من ث ديئ ملفا ةل )ي( BPA ةملذي يعد مدمل كادادهاا مةببا الضطسمبدت 

ملغدم ملصامء.69 

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

من م هم ييضدً تقاام مالخأالفدت حةب ملج س ةمل ةع مالجأامعي يف ملأعسض 

 ةمم كادادهاا مخألفا يف مسمحل مخألفا من مةرل ملحادل ةذلك من يجل 

تحديد ملأأثريمت عىل صحا مإلنةدن.57 

تشال م سيل نةبا عدلاا بشال خدص يف ملقةل ملعدملا يف قطدعي إنأدج م  ةةجدت ةمألجهزل 

مإللارتةناا. حاث قُّدر يف عدم 2014 بأن م سيل متثل ةسطادً خدةدً ةيربعني بد دها من ملقةل ملعدملا 

يف قطدع ص دعا م  ةةجدت ةمثدٍن ةسأني بد دها من ملقةل ملعدملا يف قطدع ص دعا ملثادب. ةلان 

ئ دك مخأالفدت كبريل، ةيف بعض ملبلدمن ميان ين تشال م سيل حةميل تةعني بد دها من م ةظفني يف 

مثل ئذه ملقطدعدت ملص دعاا.70 كام تشال م سيل غدلباا ملقةل ملعدملا يف إنأدج مألجهزل مإللارتةناا.

ي طةي إنأدج م  ةةجدت ةمألجهزل مإللارتةناا عىل مسأخدمم ملاثري من م ةمم ملاادادهاا ةيشدل 

ذلك آالم م ةمم ملاادادهاا، ةكثري م هد خطسل. عىل سبال م ثدل، تأعسض م سيل يث دء إنأدج م  ةةجدت 

إىل مةمم كادادهاا مةببا للرسطدن ةمةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء ةمةمم مةببا 

للحةدساا.71 ةخلصت جدعاا ملصحا ملعدما مألمسيااا يف بادن سادسدت يف عدم 2012 بأن م ةمم 

ملاادادهاا م ةأخدما يف قطدع مألجهزل مإللارتةناا مستبطا مبجدةعا مأ ةعا من ملعةمقب ملصحاا 

ملضدرل لدى م سيل، ةيشدل ذلك ملرسطدن ةمالضطسمبدت مإلنجدباا ةملأشةئدت ملخلقاا يف مل ةل. تم 

https://www.cdc.gov/exposurereport/index.html   *

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/environmental-   **

contaminants/human-biomonitoring-environmental-chemicals.html
https://www.hbm4eu.eu/   ***



م سيل ةم ةمم ملاادادهاا ةيئدمم ملأ داا   م ةأدمما    47

تحديد جداع ئذه ملحدالت يف م شآت تص اع يف ملصني ةكةريد ةمدلازيد ةغريئد. حاث يلقي ذلك 

ملضةء ييضدً عىل حقاقا ين م سيل ملعدملا يف قطدع ص دعا يشبده م ةصالت ةمألجهزل مإللارتةناا قد 

تاةن عسضا لخطس مأزميد من مإلجهدض ملألقديئ ةمنخفدض ملخصةبا ييضدً.72 

ئ دك تقةام قدهم عىل مل ةع مالجأامعي بدل ةبا إىل ملأعسض إىل مةمم كادادهاا خطسل يف م أجدت 

ملب دء، حاث إن معظم ملعدملني يف ئذم م جدل من ملذكةر. ةلان ميان ين تأعسض م سيل ةملسجل إىل 

تلك م ةمم ملاادادهاا يف م  دزل ةم دمرس ةغريئد من مألب اا ع دمد ةعىل سبال م ثدل تأبخس م ذيبدت 

من م ةمم ية ع دمد يأآكل ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص ةمةمم خطسل يخسى ةيطلق مةمم كادادهاا 

يف غبدر ملغسفا. ةيزيد مرتفدع مرجدت ملحسمرل ةملسطةبا ملعدلاا ةمنخفدض مةرمن ملهةمء من معدل 

مالنبعدث. ةقّدرت إحدى ملدرمسدت بأن بائا غسفا ممخلاا منةذجاا ميان ين تحأةي عىل يكرث من 

سأا آالم مدمل عضةيا، ميان نةب خدس مدها م هد إىل م أجدت ب دء.* عىل سبال م ثدل، تحأةي 

يرضادت ملبةيل فا ال كلةريد )PVC( عدل مةمم كادادهاا مضدفا، مثل م ثبأدت ةم لدمندت، ملأي ميان 

ين تأرسب يث دء ملأ ظاف. ةمبد ين مل ةدء ئن غدلبدً من يقدن مبعظم عدلادت ت ظاف م  زل يف يغلباا 

ملبلدمن، فإنهن يعأربن يكرث عسضا من خالل ئذم م ةدر.73 

Wargocki P., 2004. Sensory pollution sources in buildings. Indoor Air 14, 82-91   *

تشكل املرأة نسبة عالية بشكل خاص من القوى العاملة يف قطاعي إنتاج املنسوجات واألجهزة اإللكرتونية. 

وتلك تعد مهناً تنطوي عىل مواد كيميائية بشكل مكثف وتتضمن اآلالف من املواد الكيميائية، 

وكثري منها خطرة.
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قد ياةن ئ دك مخأالفدت حةب مل ةع مالجأامعي يف مسأخدمم م  ةةجدت ةمأللعدب ةمألجهزل 

مإللارتةناا، ةمألمندط مل دجدا عن ملأعسض  ةمم كادادهاا تعد غري معسةفا. ةمع ينه قد ياةن من 

ملصعب متااز مالخأالفدت ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي، إال ينه جسى إثبدت بأن كدفا ئذه م  أجدت 

تحأةي عىل مجدةعا ةمسعا من م ةمم ملاادادهاا ملخطسل ملأي يأم إضدفأهد يث دء مإلنأدج ية إمخدلهد 

يث دء إعدمل ملأدةيس. عىل سبال م ثدل، سّجل نظدم ملأحذيس ملرسيع للد أجدت غري ملغذمهاا يف مالتحدم 

مألةرةيب خدس مدها ةخدس ةتةعني تحذيسمً يف عدم 2019  ةمم كادادهاا يف م أجدت مسأهالكاا.* 

التحديات والتوصيات

يشال ملعدم ملابري من م ةمم ملاادادهاا ملخطسل م ةأخدما يف م  أجدت مثل 

مألجهزل مإللارتةناا ةمأللعدب ةم أجدت ملب دء ةم  ةةجدت تحديدً ضخامً يف كدفا 

مسمحل مةرل حادتهد. فدن يجل تطباق ملجهةم ملأي تسمعي مل ةع مالجأامعي 

ةمن يجل حاميا م سيل، فإنه من ملرضةري ين ياةن م حأةى ملااداديئ معسةفدً بشال عل ي عىل 

ممأدمم مةرل حادل م  أجدت. بدإلضدفا إىل ذلك، ئ دك حدجا إىل مزيد من ملدرمسدت حةل تأثري 

م ةمم ملاادادهاا ملخطسل يف مةرل حادل ئذه م  أجدت. مسأ دممً إىل م عسفا ملسمئ ا ةملجديدل ملأي 

تم تطةيسئد، ميان متخدذ إجسمءمت من يجل تحديد م ةمم ملاادادهاا ملأي تعد خطسل بشال خدص 

بدل ةبا إىل م سيل ةمعدلجأهد ةمسأبدملهد ببدمهل يكرث يم دً. ةيف ملةقت نفةه، ي بغي ين تألقى م سيل 

ملعدملا يف مإلنأدج ةملأخلص ملأدريب ةمعدمت ملةقديا ملشخصاا يك تةأطاع ملأعدمل مع م ةمم 

ملاادادهاا ملخطسل بأمدن.

ةمن ملصعةبا بشال خدص ين تأم مسمقبا م حأةى ملااداديئ للد أجدت يف ملبلدمن ذمت ملقدرمت 

م  خفضا كام ئة ملحدل يف ملعديد من ملبلدمن مل دماا ةملبلدمن ملأي متس مبسحلا منأقدلاا. جسى 

تطباق ةضع ملصقدت تعسيفاا عىل م  أج من يجل مإلبالغ عن م حأةى ملااداديئ ملذي يشال خطسمً 

عىل م سيل يف بعض مجدةعدت م  أجدت يف بعض ملبلدمن، ةئذم شأن ميان ملب دء علاه قبل ين يأم 

ملةحب ملأدريجي لألك م ةمم ملاادادهاا. ةميان مسأاامله من خالل يمةمت مسأهالكاا يخسى من 

يجل تحديد م حأةى ملااداديئ ةمألخطدر ملخدصا بدل ةبا للدسيل من يجل متاا هد من مخأادر م أجدت 

آم ا.

يجسي ت ظام م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت ةعدلادت ملأخلص م هد بدرجدت مأفدةتا مبةجب 

مالتفدقادت ملدةلاا ةمللةمهح مإلقلاداا ةملةط اا. ةلان ةمع مالحظا عدم م ةمم ملخطسل ملأي مد تزمل 

تُاأشف يف م  أجدت مالسأهالكاا حةل ملعدمل ةمع ةجةم يملا عىل مآلثدر ملصحاا لدى م سيل، فإنه من 

ملةمضح ين ئ دك حدجا إىل ضةمبط يكرث طدةحدً بحاث ياةن ت فاذئد سهالً ةفّعدالً. ةميان ين يأضدن 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.   *

listNotifications&lng=en
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ذلك تقااد مسأخدمم مجدةعدت من م ةمم ملاادادهاا عةضدً عن م قدربا م ةأخدما بشال رهايس 

ملاةم ةملأي تةأ د إىل كل مدمل كادادهاا عىل حدم. عىل سبال م ثدل، ئ دك مقرتمح جديد يف مالتحدم 

مألةرةيب لأ ظام يكرث من يلف مدمل تةبب حةدساا ملجلد ةملأي ميان ين تاةن مةجةمل حدلادً 

يف م  أجدت مل ةاجاا ةملجلديا م أدحا عىل نطدق تجدري.* تشري ملةثدهق ملدمعدا إىل ملعديد من 

ملدرمسدت حةل ئذه م جدةعا من م ةمم ملأي تبني ين م سيل غدلبدً مد تأأثس بهد يكرث من ملسجل.74 

بغاا تطباق ئذه ملأدمبري ملةقدهاا، فإن ئ دك جدنبدً مهامً آخس ةيأدثل يف ملأأكد بأن تفسض ملضةمبط 

ملأ ظاداا سبل كشف مبدرشل، مثل مسأخدمم يمةمت ملفحص كدألشعا ملةا اا عةضدً عن م قدربدت 

م خربيا مألكرث تعقادمً كحدةم ملهجسل. بدإلضدفا ذلك، يجب ين تشدل مللةمهح ملأ ظاداا للدةمم 

ملاادادهاا ملخطسل ملأي يُقاد مسأخدممهد يف م أجدت مسأهالكاا يف بلدمن ةيقدلام محدمل حظسمً عىل 

تصديس ئذه م  أجدت ملأي تحأةي تلك م ةمم ملاادادهاا. 

ئ دك ملعديد من مألمةمت ملطةعاا م عدةل بهد يف يةم د ئذم ةملأي ميان ين يةأخدمهد م ةأهلاةن 

للعثةر عىل م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت. ةتشدل مخططدت ةضع ملصقدت تعسيفاا طةعاا من 

 )GreenScreen( يف مالتحدم مألةرةيب**، ةملصق غسي ةاسين )Ecolabel( طسم ثدلث مثل إياةلابل

https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23405/term   *

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-for-consumers.html   **
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م عأدد*، ةشهدمل ملطالء مآلمن من ملسصدص )Lead Safe Paint certification(**، ةملصقدت 

OEKOTEX ملأعسيفاا ملخدصا بد  ةةجدت.*** ئ دك ييضدً مجدةعا من مألمةمت ملخدصا بد  أجني 

من يجل تحديد م ةمم ملاادادهاا ملخطسل يف م أجدتهم ةمسأبدملهد ببدمهل يكرث يم دً. ةتأضدن عىل 

سبال م ثدل سةق )ChemSec(**** ةشباا ملب دء ملصحي.***** يف حني ال تشدل مخططدت ةضع 

م لصقدت ملأعسيفاا يي جةمنب مستبطا بدل ةع مالجأامعي، تةدعد مألمةمت من ChemSec ةشباا 

ملب دء ملصحي يف تحديد م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء.

املواد الخطرة ضمن دورة حياة املنتجات الكهربائية واإللكرتونية

متت إثدرل ئذه ملقضاا يف م ؤمتس ملدةيل ملثدين حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا يف عدم 2009، حاث جسى 

مإلقسمر بدلأخلص من م  أجدت ملاهسبدهاا ةمإللارتةناا ع د مقرتمب نهديا حادتهد ية ع د نهديا حادتهد 

يف ملبلدمن مل دماا كأحد ملقضديد مةضع مالئأامم عىل ملصعاد ملعد ي. ةيف حني متت تغطاا مل فديدت 

مإللارتةناا يف معدئدل بدزل، فقد جسى مإلقسمر بدلحدجا إىل متخدذ إجسمءمت يف م سمحل مألةلاا، ةبأن 

ملأخلص يؤمي إىل نقل غري قدنةين عدبس للحدةم للداةندت ملخطسل يف ئذه م  أجدت، ةكذلك بأن 

ئ دك حدجا إىل مقدربا يةسع تةأ د إىل مةرل ملحادل.42 جسى تةساع نطدق مإلجسمءمت م أعلقا بد ةمم 

ملخطسل ضدن مةرل حادل م  أجدت ملاهسبدهاا ةمإللارتةناا يف م ؤمتس ملدةيل ملثدلث حةل إممرل م ةمم 

ملاادادهاا، حاث تم مالتفدق عىل مالسأدسمر بدلعدل من يجل تحديد ةتجداع ةإنشدء مجدةعا مةلاا 

من مةمرم يفضل م امرسدت بشأن م ةمضاع يف ئذم م جدل.75 

تشدل قضاا ملةادسدت مل دشئا ئذه من مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا 

ملجةمنب م أعلقا بأصدام ةإنأدج ةمسأخدمم ةنهديا حادل م ةمم ملاادادهاا ملخطسل يف م  أجدت 

ملاهسبدهاا ةمإللارتةناا. ةتأدثل يحد جةمنب نهديا ملحادل يف ملأعدمل مع مل فديدت مإللارتةناا. تعد 

نفديدت م عدمت ملاهسبدهاا ةمإللارتةناا عبدرل عن م أجدت معدمت كهسبدهاا ةملارتةناا تعأدد إمد 

عىل ملأادر ملاهسبديئ ية م جدل ملاهسةمغ دطايس يك تعدل )يي متألك مصدر طدقا ية بطدريا( ةيأم 

ملأخلص م هد مةن ناا السأخدممهد مسل يخسى من قبل مدلااهد.

ةكام جست مإلشدرل يف قسمرمت م ؤمتس ملدةيل حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا، فإن قطدع مل فديدت 

مإللارتةناا يعأرب مصدر قلق كبري. حاث تعد مل فديدت مإللارتةناا يرسع مصدر نفديدت منةمً يف ملعدمل، 

ةيُقدر ينه ةصل إىل 48.5 ملاةن طن يف عدم 2018. ةتشال مألجهزل ملشخصاا مثل ملحةمساب 

https://www.greenscreenchemicals.org/   *

www.leadsafepaint.org/   **

https://www.oeko-tex.com/en/   ***

https://marketplace.chemsec.org/   ****

https://healthybuilding.net/work   *****
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ةملشدشدت ةملهةمتف ملذكاا ةمألجهزل مللةحاا ةملألفزيةندت نصف مل فديدت مإللارتةناا، ةيمد مد تبقى 

فهة عبدرل عن يجهزل م زلاا يكرب ةمعدمت تدفئا ةتربيد.

يخضع مل قل عدبس ملحدةم لل فديدت ملخطسل ةغريئد من مل فديدت، مبد يف ذلك مل فديدت مإللارتةناا، 

إىل ملأ ظام ملدةيل مبةجب معدئدل بدزل. ةئ دك ييضدً معدئدمت ةمتفدقادت إقلاداا تقدم مزيدمً من 

ملضةمبط مثل معدئدل ةميجدين ملأي تحظس مألطسمم من ملجزر مل دماا يف م حاط ملهدمئ من مسأريمم 

يي نفديدت خطسل ية مشعا من خدرج م طقا م عدئدل، ةمعدئدل بدمدكة ملأي تحظس مسأريمم يي 

نفديدت خطسل إىل يفسيقاد.76 كام مخل ‘تعديل ملحظس’ يف معدئدل بدزل حاّز ملأ فاذ يف كدنةن مألةل/

ميةدرب من عدم 2019، حاث مي ع تصديس مل فديدت ملخطسل )مبد يف ذلك معظم مل فديدت مإللارتةناا( 

من ملبلدمن م درجا يف م لحق ملةدبع لالتفدقاا )م ظدا ملأعدةن مالقأصدمي ةملأ داا ةمالتحدم 

مألةرةيب ةلاخأ شأدين( إىل ملبلدمن غري م درجا يف م لحق ملةدبع، ةذلك يف حدل مصدمقا ملبلدمن 

م صّدرل ية م ةأةرمل عىل ملأعديل.77 ةقد معأددت بعض ملبلدمن ةمألقدلام ضةمبط بشأن تصديس 

مل فديدت، ةخدصا مل فديدت مإللارتةناا، إىل ملبلدمن مل دماا قبل ذلك. ةتحظس معدئدل ةميجدين يسرتملاد 

ةناةزيل دم من تصديس مل فديدت ملخطسل ية م شعا إىل جزر م أدى ج ةب م حاط ملهدمئ*، كام حظس 

مالتحدم مألةرةيب تصديس مل فديدت مإللارتةناا إىل ملبلدمن مل دماا.

ةلان مد يزمل يجسي شحن كدادت ضخدا من مل فديدت مإللارتةناا بشال غري قدنةين. ةيقدر بأن 

مثدنني بد دها من مل فديدت مإللارتةناا عىل م ةأةى ملعد ي ي أهي بهد م طدم يف مابدت مل فديدت 

ية يأم ملأخلص م هد بةمسطا عاّمل غري رسداني يف رشةط سائا.78 با ام يجسي تةثاق فقط عرشين 

بد دها من مل فديدت مإللارتةناا عىل ينه قد تم جدعهد ةملأخلص م هد/إعدمل تدةيسئد ضدن رشةط 

آم ا. ةيخضع ملبدقي إىل ملأجدرل ةملأخلص غري ملقدنةناني.79 عىل سبال م ثدل، قدر تقسيس يف عدم 

2019 بأن 1.3 ملاةن طن من م  أجدت مإللارتةناا م سماا يأم تصديسئد من مالتحدم مألةرةيب بطسيقا 

غري مةثّقا بشال س ةي.80 

التعرض واآلثار الصحية

تُةأخدم مجدةعا ةمسعا من م ةمم ملاادادهاا ملخطسل يف إنأدج مألجهزل 

مإللارتةناا. ةيأضدن ذلك م ةمم ملخطسل ضدن مألجهزل مإللارتةناا ذمتهد مثل 

مثبطدت مللهب ةم عدمن ملةدما مثل ملزهبق ةملادمماةم ةملسصدص ةمجدةعا 

مأ ةعا من م ةمم ملاادادهاا ملخطسل يف ملبالسأاك، بدإلضدفا إىل م ذيبدت ملعضةيا ةغريئد من م ةمم 

ملاادادهاا ملخطسل م ةأخدما إلنأدج ةتجهاز ماةندت مألجهزل مإللارتةناا. ةتعد تلك م ةمم ملخطسل 

عبدرل عن مةمم مرسط ا ةمةببا للطفسمت ملجا اا ةخطسل عىل ملبائا ةمةببا لحةدساا ملجلد 

ةملجهدز ملأ فيس ةسدما إنجدبادً ةمةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء.

https://www.forumsec.org/   *
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يظهست مجدةعا من ملدرمسدت عىل عامل يف عدل م شآت لأص اع مألجهزل 

مإللارتةناا آثدرمً مأاميزل حةب ملج س يف ملةاليدت م أحدل. حاث ةجد تحقاق 

يف ةفدل مث ني ةثالثني آلف عدمل يف رشكا آي يب إم )IBM( بني عدمي 1969 

ة2001 بأن ئ دك مرتفدع ملحةظ يف عدل ينةمع محدمل من ملرسطدن ةغريه من مةببدت م ةت. 

ةبا ت نأدهج ملأحقاق ةجةم مرتفدع يف رسطدندت ملدمدغ ةملالاا ةملب اسيدس، بدإلضدفا إىل مألةرمم 

م االنا اا، يف ملعدملني ملذكةر با ام كدن لدى ملعدمالت مإلندث يرقدمدً يعىل من م أةقع يف ملةفادت 

مل دجدا عن رسطدن ملالاا ةمألةرمم مللدفدةيا ةرسطدن ملدم.81 ةيظهست مرمسا يخسى عن معدالت 

ملةفادت لدى عامل قطدع ص دعا ملةادرمت ملذين يصّ عةن يجهزل إلارتةناا زيدمل يف معدالت ملةفدل 

بني ملعدمالت مإلندث، ةيشري ئذم إىل ين م سيل يكرث محأامالً بأن تشغل ةظدهف ال تأطلب مهدرمت ية ال 

متألك يجسمً ثدبأدً مع إمادناا يكرب لأعسّضهد  ةمم خطسل يث دء عدلادت مإلنأدج.82 ةئ دك مثدل ثدلث من 

ملةاليدت م أحدل حاث ةجدت مرمسا بأن تعسّض م سيل ملعدملا يف قطدع ص دعا مألجهزل مإللارتةناا 

إىل م ذيبدت يث دء ملثُلث مألةل من ملحدل مستبط بدإلجهدض ملألقديئ.83 

ةيف جدهةريا كةريد، ةجد تحلال للبادندت ملةبدهاا يملا تشري إىل ةجةم مخدطس إنجدباا للدسيل 

ندجدا عن ملعدل يف تص اع يشبده م ةصالت، مبد يف ذلك مإلجهدض ملألقديئ ةملأشةه ملخلقي ةمنخفدض 

ملخصةبا.84 ةةجد فحص الحق للدخدطس مإلنجدباا لدى مل ةدء ملعدمالت يف مجدل مإللارتةنادت 

م ااسةيا مللةميت تبلغ يعامرئن مد بني عرشين إىل تةع ةثالثني عدمدً خطسمً يعىل بشال ملحةظ 

لحصةل مإلجهدض ملألقديئ ةمضطسمب ملدةرل ملشهسيا.85 ةيفدمت مرمسا حةل حدالت من رسطدن ملدم 

ةمللدفةما ملالئةمجا اا يف مص ع غاهةي غ ملأدبع لرشكا سدمةةنج يجستهد مجدةعا ‘ملدمعدةن 

لصحا ةحقةق مألشخدص يف ص دعا يشبده م ةصالت’ )SHARPS( عن ةجةم سبعا عرش عدمالً 

مصدبدً، من با هم إحدى عرشل ممسيل-ةجداعهم من عدس ملثالثني عدمدً فام مةن.86 كام جسى إنجدز 

مرمسا لأحلال م خدطس ملأي يأعسض لهد ملعدملةن يف قطدع ص دعا ملسقدهق مإللارتةناا يف كةريد 

 )KCOMWEL( ةيجستهد ملةكدلا ملاةريا ملحاةماا لأعةيض ملعامل ةخدمدت ملسفده مالجأامعي

يف عدم 2019. حاث مرست بادندت من حةميل مدهأي يلف شخص كدنةم يعدلةن يف مخدبس ملسقدهق 

مإللارتةناا يف يربع مؤسةدت، مبد يف ذلك رشكا سدمةةنج لإللارتةنادت ةرشكا SK Hynix بني عدمي 

2007 ة2017. ةخلصت ملدرمسا بأن مالضطسمبدت يف ملدم مستبطا بدلأعسض يث دء ملعدل، ةبأن م سيل 

ملعدملا يكرث محأامالً بأن تصدب برسطدن ملدم مقدرنا مع عدةم ملةادن. بدإلضدفا إىل ذلك، يصاب 

عدم يكرب من مل ةدء ملعدمالت ملاليت ترتمةح يعامرئن بني عرشين ةيربع ةعرشين عدمدً بدضطسمب يف 

ملدم مقدرنا مع ملعدملني ملذكةر، ةكّن يكرث محأامالً ين يقعن ضحاا مسض مللادفةمد ملالئةمجاا اا.* 

https:// here :تقرير الوكالة غير متوفر على اإلنترنت، ولكن يمكن االطالع على معلومات في اللغة اإلنكليزية على هذا الرابط   *

stopsamsung.wordpress.com/2019/05/23/s-korean-govt-admits-relatedness-of-fatalities-and-illness-
es-in-semiconductor-industry/
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ئ دك عدم كبري من ملدرمسدت ملأي يثبأت ملصلا ملةثاقا بني ملأعدمل مع مل فديدت مإللارتةناا ةمآلثدر 

ملصحاا ملضدرل. حاث تظهس ملعديد من ئذه ملدرمسدت آثدرمً مأاميزل حةب ملج س، ةيؤثس ملاثري من 

ينةمع م ةمم ملاادادهاا ملخطسل م ةجةمل بشال شدهع يف مل فديدت مإللارتةناا عىل ملةظدهف ملعدما 

م ستبطا بدإلنجدب ةملغدم ملصامء لدى م سيل. عىل سبال م ثدل، يظهست إحدى مالسأعسمضدت ةجةم 

تأثريمت مبلغ ع هد بدسأدسمر مثل تزميد حدالت مإلجهدض ملألقديئ ةةالمل ج ني مات ةملةالمل م باسل 

ةمنخفدض ملةزن ةملطةل ع د ملةالمل. ةتشدل م ةمم ملاادادهاا ملأي تم تحديدئد يف ئذه ملدرمسدت 

ملهادرةكسبةندت ملعطسيا مأعدمل ملحلقدت ةمسكبدت مإليرث مأعدم ملربةم ث ديئ ملفا ال ةمسكبدت ث ديئ 

ملفا ال مأعدم ملالةر ةمسكبدت ملبريفلةرةيلاال.87 بدإلضدفا إىل ذلك، قد تعدين مل ةدء مللةميت تعسضن 

إىل مةمم كادادهاا يف مل فديدت مإللارتةناا مثل م عدمن ملثقالا ةمثبطدت مللهب ةمسكبدت ث ديئ ملفا ال 

مأعدم ملالةر ةملفثالت من فقس ملدم ةتةدم ملج ني ةآثدر ئسمةناا ةمضطسمبدت يف ملدةرل ملشهسيا 

ةمنأبدذ بطدنا ملسحم ةمضطسمبدت يف م  دعا ملذمتاا ةرسطدن ملجهدز ملأ دسيل.88 

كام ميان ملسبط بني مل فديدت مإللارتةناا ةمشدكل ملخصةبا. ةقد يؤثس ملأعسض إىل ملسصدص ةملزهبق 

يث دء ملثُلث مألةل من ملحدل عىل تطةر ملج ني ةيؤمي إىل مشدكل منة سلةكاا عصباا محأدلا 

ةمنخفدض ملةزن ع د ملةالمل ية مإلجهدض ملألقديئ ية ملعاةب ملخلقاا.89 كام يستبط تلةث ملهةمء 

م حاط، مل دجم عن إحسمق مل فديدت مإللارتةناا ضدن حفس يف ملهةمء ملطلق، بدنخفدض ملخصةبا. 

تعد النساء الشابات قوى العمل األساسية يف قطاع صناعة األجهزة اإللكرتونية يف آسيا. وقد 

أظهرت الدراسات بأنهن أكرث عرضة للتأثريات الصحية مثل اإلجهاض التلقايئ ورسطان الدم باملقارنة 

مع عامة السكان.
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ةيعد ملرضر ملحدصل يف ملةظدهف ملأ دسلاا بعد مسةر عدل س ةمت عىل ملأعسض إىل ئذم ملألةث 

مأعذر ملعاس. ةبدل ةبا إىل ملعديد من مل ةدء، يحصل ئذم ملرضر قبل ين يصلن إىل سن مإلنجدب.90 

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

تلعب م سيل مةرمً يسدسادً يف تص اع مألجهزل مإللارتةناا م ذ يةمهل ملقسن 

ملعرشين ع دمد بديت ملص دعدت ملضخدا بدل دة. ففي بدميا ملقسن، تاةنت 

غدلباا ملقةى ملعدملا من ملسجدل. ةلان ةمع رحال ملعدملني للخدما يف ملقةمت 

م ةلحا يث دء ملحسب ملعد اا مألةىل، جسى تةظاف مل ةدء بشال مأزميد. ةيف سأا دت ملقسن ملعرشين، 

كدن قطدع ص دعا مألجهزل مإللارتةناا يكرب مةظّف للدسيل يف ملةاليدت م أحدل. ةقد تزميد مل دة 

ملعد ي يف إنأدج ةمسأهالك م عدمت ملاهسبدهاا ةمإللارتةناا بشال مطسم خالل ملعقةم م دضاا.91 

ةتةأخدم م ةمم ملاادادهاا لعدل يغسمض يث دء مإلنأدج، عىل سبال م ثدل كدثبطدت لهب يف يغلفا 

مألجهزل مإللارتةناا ةكدذيبدت عضةيا يف ماةندت ملأ ظاف، مام يع ي ين زيدمل مإلنأدج تؤمي حأامً 

إىل زيدمل مسأخدمم م ةمم ملاادادهاا.

ةيف عقةم الحقا، منأقل قطدع ص دعا مألجهزل مإللارتةناا إىل يمسياد ملالتا اا ةآساد، حاث تةسع 

بشال كبري مع مسأخدمم سالسل تةريد معقدل ةملعديد من م قدةلني ملفسعاني، ةملاثري م هم ميألك 

مقدرمت يقل إلممرل م ةمم ملاادادهاا بد قدرنا مع ملرشكدت ملضخدا. ففي آساد، يصبحت مل ةدء 

ملشدبدت ملقةل ملعدملا ملسهاةاا نأاجا للجهةم م ةأهدفا ملأي متبعأهد ملرشكدت مسأ دممً إىل ملصةر 

مل دطاا ملجةديا ةملصةر مل دطاا مالجأامعاا ةم ادنا مالقأصدميا.92 ةتةسع ئذم ملقطدع ملص دعي 

بشال كبري يف ملبلدمن مآلساةيا مثل مدلازيد ةتديةمن ةكةريد ةفاأ دم ةملعديد غريئد.92 

ةيف سبعا دت ملقسن ملعرشين، بديت ملعديد من ملرشكدت ملدةلاا بأص اع مألجهزل مإللارتةناا 

يف تديةمن. ةمنضدت مل ةدء ملشدبدت إىل ئذم ملقطدع ملص دعي ةعدنني نأاجا لذلك من مألمسمض 

م ه اا. ةيف تةعا دت ملقسن ملعرشين، ةجد مسمقبةن بأن رشكا RCA قد لةثت م اده ملجةفاا بثاليث 

كلةرةإيثالني ةملبريكلةرةإيثالني ةغريئد من م ةمم ملاادادهاا ملةدما. ةةجدت مرمسدت عىل عدملني 

سدبقني ةسادن محلاني مةأةيدت يعىل لخطس مإلصدبا برسطدن ملابد ةزيدمل يف رسطدن ملثدي.93 

تعد قضاا م سيل يف قطدع مألجهزل مإللارتةناا مةألا مةضع مئأامم مةأدسل بةبب مالسأخدمم 

ملاثاف للدةمم ملاادادهاا ةمل ةبا ملعدلاا من مل ةدء ملعدمالت. ففي فاأ دم، ةصل قطدع ص دعا 

مألجهزل مإللارتةناا إىل حةميل ثالثا عرش ملادر مةالر يمسييك مع معدل منة بلغ 14% بني عدمي 

2006 ة2016. حاث ةظّف ئذم ملقطدع 634,440 شخصدً يف عدم 2016 ةشالت مإلندث 70% من 

ملقةى ملعدملا. ةكدن يكرث من 85% من ئؤالء ملعامل مةن سن ملخدمةا ةملثالثني.94 
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غدلبدً مد تحأةي مل فديدت مإللارتةناا عىل مةمم كادادهاا خطسل ةميان ين ياةن لهد يرضمر جةادا 

عىل ملصحا ةترتمكم كذلك يف ملبائا. يف ملعديد من ملبلدمن، تلعب مل ةدء ةمألطفدل ملدةر م هادن من 

حاث ملأعسض م حأدل  ةمم كادادهاا يف م  أجدت ة ةمم كادادهاا يأم منبعدثهد من إحسمق مل فديدت 

مإللارتةناا ية تفاااهد. ةيف بعض ملبلدمن، يأم فصل م هدم م درجا حةب مل ةع مالجأامعي، بحاث 

يقةم ملسجدل بجدع مل فديدت با ام تقةم مل ةدء ةمألطفدل بإجسمء م عدلجا ملادةيا ةبدلأديل ياةندن 

يكرث عسضا  ةمم كادادهاا خطسل يف مل فديدت. ةيشدل ملعدل إحسمق مل فديدت ةملحاممدت ملحدضاا 

ةتاةري م عدمت لفأحهد ةتاةري م اةندت م لحةما. غدلبدً مد يأم يممء ئذم ملعدل من قبل ملعامل 

يف مةمقع مؤقأا ية م ةان ية ةرشدت بدمهاا ية يف يمدكن عدما مفأةحا ةيؤمي ذلك إىل مجدةعا 

مأ ةعا من يشادل ملأعسض إىل مةمم كادادهاا سدما. ةيشدل ذلك مسكبدت ث ديئ ملفا ا ل مأعدم 

ملالةر ةغريه من م لةثدت ملعضةيا ملثدبأا م ةجةمل يف ملةةمهل ةمةمم ملأشحام ةم ربممت، ةكذلك 

ملبةلافا ال كلةرميد ةملديةكةا دت ةملفةرةندت ةمثبطدت مللهب م رُبْةما ةملهادرةكسبةندت ملعطسيا 

مأعدمل ملحلقدت مل دجدا عن إحسمق ملادبالت.95 

التحديات والتوصيات

كام ئة مذكةر يف قسمر معأامم ‘م ةمم ملخطسل ضدن مةرل حادل م  أجدت 

ملاهسبدهاا ةمإللارتةناا’ كأحد قضديد ملةادسدت مل دشئا، ئ دك حدجا إلجسمءمت 

يف م سمحل مألةلاا ةم سمحل ملالحقا. يأدثل يحد مإلجسمءمت ملشدملا ملأي تزممم 

ملدعةمت إلاه يف ملحد من كداا مألجهزل مإللارتةناا ملجديدل ملأي يأم إنأدجهد عن طسيق زيدمل 

ملعدس مالفرتميض لألجهزل مإللارتةناا، عىل سبال م ثدل، من خالل زيدمل إمادناا إصالح ماةندت 

م عدمت ية مسأبدملهد. ةمن شأن ملحد من حجم مألجهزل مإللارتةناا ملأي يأم إنأدجهد ين يقلل من 

كداا م ةمم ملاادادهاا ملأي يأم ملأعدمل معهد ةإضدفأهد إىل مألجهزل مإللارتةناا. ةساةدعد ئذم 

مألمس مل ةدء ةخدصا مللةميت يعدلن بشال خدص يف إنأدج مألجهزل مإللارتةناا ةيأعدملن مع مل فديدت 

مإللارتةناا. 

عىل ملسغم من ملقةل ملعدملا مألنثةيا ملضخدا ملأي يةظفهد ئذم ملقطدع ملص دعي، إال ين ئ دك 

نقصدً عدمدً يف م علةمدت ملسمئ ا حةل تعسضهد م ه ي ة/ية مآلثدر ملبائاا. ةمن يجل ملأعدمل مع 

ئذه ملقضاا، يجب متخدذ عدل إجسمءمت مأزمم ا. تأدثل ملخطةل مألةىل يف تحديد م خدطس م ه اا 

مثل ملأعسض إىل م ةمم ملاادادهاا ملخطسل ةتقاام م خدطس ملخدصا بدلج س ةمل ةع مالجأامعي. 

ةيمد م خدطس ملأي مل يأم ملأخفاف من حدتهد، فاجب معدلجأهد ةإممرتهد من خالل معدمت ملةقديا 

ملشخصاا للعدملني، مبد يف ذلك تةفري ملأدريب لضامن مسأخدممهد بشال صحاح. عالةل عىل ذلك، من 

م هم تقديم معلةمدت للعدملني بشأن م ةمم ملاادادهاا ملأي يأعدملةن معهد ةم خدطس م ستبطا بهد، 

كام يجب تدريبهم حةل كافاا ملأعدمل مع م ةمم ملاادادهاا بشال آمن.
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يف حدل عدم ةجةمئد بدلفعل، فاجب معأامم لةمهح تحدي ملعامل من ملأعسض م ه ي  ةمم كادادهاا 

خطسل، مع إعطدء مألةلةيا للدةمم ملاادادهاا ملأي تشال خطسمً بشال خدص عىل م سيل. ميان 

ين تةأخدم مللةمهح ملجديدل ملقةمهم م ةجةمل بدلفعل ةملأي تحدم م ةمم ملاادادهاا ملأي يحظس 

مسأخدممهد يف مألجهزل مإللارتةناا، مثل م ةمم ملاادادهاا م درجا يف تةجاه مالتحدم مألةرةيب بشأن 

تقااد م ةمم ملخطسل. ةميان تحةني تطةيس م  أجدت من خالل تضدني تحلال م خدةم م أاميزل 

حةب مل ةع مالجأامعي مثل تأثري م ةمم ملاادادهاا ملأي تعد ضدرل بشال خدص بدل ةبا للدسيل، 

مبد يف ذلك مالحأادطدت يث دء مل ظس يف م ةمم ملاادادهاا ملأي لديهد تحذيسمت مباسل بشأن ملخطس. 

ةيجب تشجاع مبأادر تا ةلةجادت جديدل ةآم ا ةتطباقهد. فدن خالل تعزيز قاةم ملحاميا 

ملصحاا  ةأةيدت ملألةث ملااداديئ م ةدةح به يف مل فديدت مإللارتةناا ةملأي تأخذ حةدساا م سيل 

بدلحةبدن، ميان لل ةدء مللةميت يعدلجن مثل ئذه مل فديدت ين يةأفدن.

تأدثل يحد ملأحديدت م ستبطا بدإلممرل ملةلادا ل فديدت م  أجدت مإللارتةناا يف ين محأةمئد 

ملااداديئ غري معسةم. ةيةدئم ذلك يف م خدطس ملصحاا لل ةدء ملعدمالت يف معدلجا مل فديدت 

مإللارتةناا. تأضدن يمةمت تعزيز ملشفدفاا ةمعم ملأعدمل مآلمن مع مألجهزل مإللارتةناا يف نهديا 

حادتهد ينظدا تأبع م ةمم ملاادادهاا م ضدفا يث دء عدلادت مإلنأدج ةم لصقدت ملأعسيفاا م  دسبا 

للأعدمل مآلمن، مبد يف ذلك ملأحذيسمت بشأن م حأةى ملااداديئ ملخطس بشال خدص عىل م سيل. ةميان 

ين ياةن نظدم بادندت م ةمم ملدةيل )IMDS( م ةأخدم لأةجال كدفا م ةمم )ةمحأةمئد ملااداديئ( 

م ةجةمل ضدن م أجدت ملةادرمت مل هدهاا منةذجدً يُب ى علاه طةمل عدلاا ملأص اع.
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كام ئة مةضح يعاله، يأم شحن قةم كبري من مجدل مل فديدت مإللارتةناا بشال غري قدنةين ةيأم 

ملأخلص م هد من قبل عامل غري رسداني، ةغدلبدً مد ياةنةن من مل ةدء ةيف رشةط سائا. ةبدلأديل، فدن 

شأن م سمقبا ملةثاقا ةتطباق ملضةمبط ملأ ظاداا ملدةلاا ةمإلقلاداا ةملةط اا ين يعدال عىل حاميا 

م سيل من خالل ملحد من كداا مل فديدت مإللارتةناا ملأي تدخل ملبلدمن ذمت ملقدرل م  خفضا عىل 

ملأعدمل معهد بطسيقا آم ا. كام ميان تطباق مبدي مةؤةلاا م  أج م دأدل ةمسأخدممه بطسيقا متّان 

م ةأةرمين ةم  أجني م حلاني عىل حد سةمء من متاني م سيل من ملأعدمل مع مل فديدت بشال آمن 

ةلعب مةر فعدل يف إممرل مل فديدت مإللارتةناا. ةيشدل ذلك تةفري معدمت ملةقديا ملشخصاا ةرفع 

سةيا ملةعي حةل م خدطس م أزميدل بدل ةبا للدسيل من بعض م ةمم ملاادادهاا م حدمل ةتقديم 

ملأدريب بشأن ملأعدمل مآلمن. من شأن جداع ئذه ملخطةمت ين تحةن من رشةط ملعدل للعديد 

من مل ةدء ملعدمالت يف قطدع مل فديدت مإللارتةناا. 

تكنولوجيا النانو واملواد النانوية املصنعة

جسى معأامم تا ةلةجاد مل دنة ةم ةمم مل دنةيا كقضاا ندشئا يف م ؤمتس ملدةيل ملثدين حةل إممرل م ةمم 

ملاادادهاا يف عدم 2009، حاث متت مإلشدرل إىل ينهد تشال خطسمً بائادً ةصحادً ةبدلأديل تعأرب مةةغدً 

التبدع مقدربا محرتمزيا.42 ةيف م ؤمتس ملدةيل ملثدلث حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا يف عدم 2012، متت 

إضدفا مجدةعا ةمسعا من مألنشطا إىل خطا ملعدل ملعد اا ةملأي شدلت عىل سبال م ثدل إرشدممت 

تق اا ةمعديري م ةقا، ةحدالت لسفع سةيا ملةعي، ةمقدربدت لحاميا ملعامل ةملجدهةر ةملبائا من 

مألرضمر م حأدلا م ستبطا بد ةمم مل دنةيا م ص عا.75 

ينشأت م ظدا ملأعدةن مالقأصدمي ةملأ داا فسيق ملعدل م ع ي بد ةمم مل دنةيا م ص عا* يف عدم 

2006، ملذي يسكز عىل تبعدت م ةمم مل دنةيا م ص عا عىل صحا مإلنةدن ةملةالما ملبائاا، ةخصةصدً 

يف قطدع م ةمم ملاادادهاا. حاث يهدم إىل مةدعدل ملبلدمن يف تقاام يةجه ملةالما للدةمم مل دنةيا 

ةتعزيز ملأعدةن ملدةيل بشأن صحا مإلنةدن ةملةالما ملبائا فاام يخص م ةمم مل دنةيا م ص عا. 

ةقد نرش م ذ ذلك ملحني سلةلا من ملأقدريس حةل مجدالت مخألفا مثل مخدطس بعض ملجةاامت 

مل دنةيا م حدمل، ةإرشدممت حةل يسدلاب مالخأبدر، ةآرمء ملخربمء بشأن مجدةعا من مألةجه م ستبطا 

بدلجةاامت مل دنةيا.** 

مل تأضدن قسمرمت م ؤمتس ملدةيل حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا يي تعسيف للدةمم مل دنةيا، ةلان 

ISO/TS 80004 يعسفهد عىل ينهد »مادة لها أي بعد خارجي باملقياس النانوي أو لها بنية داخلية أو 

https://www.safenano.org/knowledgebase/standards/working-party-on-manufactured-nanomateri-   *

als/
http://www.oecd.org/env/ehs/nanosafety/publications-series-safety-manufactured-nanomaterials.   **

htm
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بنية سطحية باملقياس النانوي«، يي حجم بني 1 ندنةمرت إىل 100 ندنةمرت. ةلغسض م قدرنا، يُقدر قطس 

حلزةن ملحدض مل ةةي بـ 2 ندنةمرت، ةملفريةس ملصغري بـ 30 ندنةمرت ةخلاا ملدم ملحدسمء بـ 9,000 

ندنةمرت. 

تجدر مإلشدرل إىل ين ئذه ملقضاا تشدل كالً من مألجةدم ذمت ملحجم مل دنةي ةكذلك م ةمم ذمت 

ملب اا مل دنةيا، ملأي متألك ب اا ممخلاا ية سطحاا بد قادس مل دنةي. ةمبد ينه تعسيف قدهم عىل 

ملحجم، فإن ملجةاامت مل دنةيا ال ت أدي إىل يي مجدةعا محدمل من م ةمم ملاادادهاا. ةلان 

ميان تقةادهد بشال يكرب ةفقدً للرتكاب، مثل ملجةاامت مل دنةيا ملصلبا )يي م عدمن( ةملجةاامت 

مل دنةيا ملقدمئا عىل ملاسبةن ةملجةاامت مل دنةيا ملقدمئا عىل ملبةلادس. من بعض م ةمم مل دنةيا 

م عسةفا ئ دك ملجةاامت مل دنةيا لثدين يكةاد ملأاأدناةم ةملجةدادت مل دنةيا للفضا ةمألندباب 

مل دنةيا ملاسبةناا ةم ةمم ملبالسأاااا مل دنةيا.

التعرض واآلثار الصحية

ميان مالحظا آثدر م ةمم مل دنةيا عىل مةأةيدت مخألفا من ملأ ظام ملباةلةجي 

عقب ملأعسض. حاث تبنّي ينهد تحّفز تشّال ينةمع مألةكةجني ملأفدعلاا، ةميان 

تستخدم مواد النانو يف مجموعة متنوعة من املنتجات االستهالكية اليومية، مبا يف ذلك املنسوجات 

ومستحرضات التجميل ومنتجات الرعاية الصحية وأحبار الوشوم.
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ين يستبط ملبعض م هد مبجدةعدت ةظافاا عىل ملربةتا دت ةغريئد من ملجزيئدت ملضخدا، ةميان ين 

تعطل سالما غشدء ملخلاا ةتةبب ملأهدبدت محلاا.96 ةلان ع د مل ظس يف مآلثدر ملصحاا م حدمل 

 دمل ندنةيا بعا هد، فدن م هم ين نأخذ خصدهصهد م حدمل يف ملحةبدن ةذلك ألن م ةمم مل دنةيا ميان 

ين تخألف عىل سبال م ثدل يف ملحجم ةملشال ةمةدحا ملةطح ةملرتكاب ملااداديئ ةقدبلاا مالنحالل. 

غدلبدً مد تدخل م ةمم مل دنةيا إىل جةم مإلنةدن من خالل مالسأ شدق ةمالبأالع ةمالمأصدص عن طسيق 

ملجلد. بعد ذلك، تةأطاع ملجةاامت مل دنةيا ملصغريل )1-10 ملم( ين تدخل إىل كدفا ينةمع ملخاليد 

تقسيبدً. ةحد د تصبح يف ملخلاا، ثبت ينهد تةبب رضرمً يف م اأةكةندريد، ةملأي تعأرب حاةيا للةظافا 

ملطباعاا للخاليد. كام ميان ين ياةن لهد ملقدرل عىل ملأفدعل مع نةمل ملخلاا. ةتةأطاع م ةمم مل دنةيا 

م أبقاا يف مجسى ملدم ين تدخل إىل يعضدء مثل ملابد ية ملالاأني ية ملقلب ية ملطحدل حاث قد 

تةبب بعض مألمسمض. ةميان للجةاامت مل دنةيا م ةأ شقا ين تةبب يرضمرمً ةيمسمضدً يف ملسهأني ةقد 

تاةن قدمرل عىل مالنأقدل من مألنف إىل ملدمدغ عرب م ةدر ملشدي.97 ةتشدل مآلثدر ملصحاا م ستبطا 

بدلأعسض للجةاامت مل دنةيا تأثريمت عىل كدفا مألعضدء ملسهاةاا، مثل ملألاف ملسهةي ةتلف ملابد 

ةملأةدم ملالةي.98 

بةبب قدرتهد عىل مخةل ملخاليد ةمألعضدء، فإن يحد مجدالت مالسأخدمم مل دشئا للدةمم مل دنةيا ئة يف 

ملطب، ةيدعى بدلطب مل دنةي. إن م جدالت ملخدضعا للأقاام ةملأطةيس ئي مسأخدمم م ةمم مل دنةيا 

من يجل تشخاص مألمسمض ةمسمقبأهد ةملأحام بهد ةملةقديا م هد ةعالجهد. ةتشدل مالسأخدممدت 

ملسمئ ا عالج ينةمع محدمل من ملرسطدن ةملعالج م ضدم للفطسيدت ةعالج نقص ملحديد.99  

ةيف حني تةأخدم م ةمم ذمت ملحجم مل دنةي ألغسمض طباا، فإن مالسأخدمم ةملأعسض مألكرث منأشدرمً 

يأم من خالل إنأدج ملةلع مالسأهالكاا ةمسأخدممهد ةملأخلص م هد ةيف مألغذيا ةتغلاف مألغذيا. تضم 

مألمثلا إلضدفدت غذمهاا بأرقدم مةجلا ملفضا )E174( ةثدين يكةاد ملأاأدناةم )E171( ةثدين يكةاد 

ملةالااةن )E551(. ةمع ملأةسع ملرسيع يف تا ةلةجاد مل دنة، يحأةي مآلن عدم كبري من م  أجدت 

ملاةماا يف مألسةمق مةمم ندنةيا مثل م عدمت ملسيدضاا ةمأللعدب ةمألقدشا ةم  ةةجدت ةملثادب 

ةملبالسأاك ةم  أجدت مإللارتةناا ةمةأحرضمت ملأجدال ةم أجدت ملسعديا ملشخصاا ةيحبدر ملةشم 

ةملطالء.* 

كدنت إحدى يةىل م خدةم ملأي جسى ملأحقاق فاهد مألندباب مل دنةيا ملاسبةناا )CNTs(، يي 

صفدهح ملجسمفني م لفةفا يف مسطةمندت ةم ةأخدما يف عدم كبري من ملأطباقدت من يجل تقلال 

ملةزن ةتحةني مقدةما م اده ةملأآكل مثل م  ةةجدت ةملبالسأاك ةم  أجدت م  زلاا. ميان ين تاةن 

ئذه مألندباب مفسمل ية مزمةجا ية مأعدمل ملجدرمن مسأ دممً إىل عدم طبقدت ملجسمفني ملأي يأاةن 

م هد مألنبةب مل دنةي. ةمع ظهةر يملا عىل تأثريئد بشال رهايس يف ملقةمرض، فقد خلصت ملةكدلا 

https://euon.echa.europa.eu/what-kind-of-products-contain-nanomaterials   *
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ملدةلاا ألبحدث ملرسطدن إىل ين مجدةعا محدمل من مألندباب مل دنةيا ملاسبةناا مأعدمل ملجدرمن 

)من مل ةع MWCNT-7( »من م حأدل ين تةبب ملرسطدن بدل ةبا لإلنةدن«. ةيف حني مل تان 

ئ دك يملا كدفاا للةصةل إىل نأاجا بشأن مألنةمع مألخسى من مألندباب مل دنةيا ملاسبةناا ةتأثريمتهد، 

إال ين نأدهج ملدرمسدت حةل ملقةمرض تشري إىل ةجةم سداا جا اا ةملأهدبدت رهةيا ةتشال مألةرمم 

ملحباباا ةملألاف بةبب ملأعسض إىل مألندباب مل دنةيا مفسمل ية مزمةجا ية مأعدمل ملجدرمن.100 

كام جسى حديثدً تص اف ثدين يكةاد ملأاأدناةم يف مالتحدم مألةرةيب عىل ينه يحد م ةمم م رسط ا من 

خالل مالسأ شدق م شأبه بهد )ملفئا 2(. ةيعسض ملقةم ملأديل بعض ملأأثريمت مألخسى م ستبطا بدلج س 

للجةاامت مل دنةيا.

تسكز قضاا ملةادسدت مل دشئا ئذه يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا بشال 

رهايس عىل م ةمم مل دنةيا م صددا ئ دسادً، يي م ةمم ملأي يأم تص اعهد بشال مأعدد ألغسمض 

محدمل. ةلان ةيف حني مل يأم ت دةلهد تحديدمً يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا، 

فإنه يأم إنأدج ملجةاامت مل دنةيا بشال غري مأعدد يث دء عدلادت مإلحسمق مام يؤمي إىل تلةث 

ملهةمء ةمد يسمفق ذلك من يمسمض. ةتشدل مإلجهدم ملأأكةدي ةماللأهدبدت ةرسطدن ملسها.101 

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس 

يجسيت معظم مرمسدت ملةداا عىل ملحاةمندت، مثل ملقةمرض، ةتشري إىل 

مسأجدبدت مستبطا بدلج س للأعسض. ةقد تبني ين مألندباب مل دنةيا ملاسبةناا 

ترّض بدلأادثس لدى مإلندث، ةتعرب م شادا ةتؤمي إىل مةت ملج ني ةمإلجهدض 

م باس ةتشةه ملج ني لدى إندث ملفرئمن.102 

ميان للجةاامت مل دنةيا لثدين يكةاد ملأاأدناةم ين تةبب ضعف م باض، ةتؤثس عىل ملجا دت ملأي 

ت ظم مالسأجدبا م  دعاا، ةتةبب مضطسمب يف ملأةمزن ملطباعي للهسمةندت ملج ةاا، ةتقلل من 

ملخصةبا. عالةل عىل ذلك، ميان للعديد من ملجةاامت مل دنةيا ين تعرب م شادا حاث ميان ين 

تؤمي إىل تغري يف تطةر مألعضدء ملدمخلاا ةب اأهد، بدإلضدفا إىل عاةب يف ملجهدزين ملأ دسيل ةملعصبي 

يف ملذريا.103 كام تبني ين ملجةاامت مل دنةيا لثدين يكةاد ملأاأدناةم يمت إىل سداا كبديا يعىل لدى 

إندث ملجسذمن مقدرنا بدلذكةر، مام يشري إىل مسأجدبا مأاميزل حةب ملج س.104 

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

مثل ملعديد غريئد من قضديد ملةادسدت مل دشئا، تشدل م خدةم ملقدمئا عىل 

مل ةع مالجأامعي م ستبطا بد ةمم مل دنةيا كدمل مةرل حادل ملأص اع ةمسأخدمم 

م  أج ةمل فديدت. تةأخدم م ةمم مل دنةيا يف مجدةعا ةمسعا من ملأطباقدت 

مالسأهالكاا ةملص دعاا مثل مةأحرضمت ملأجدال ةملةمقي ملشديس ةم عدمت ملسيدضاا ةم ةمم 
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ملبةلادسيا ةم طدطاا ةم  ةةجدت ةمألجهزل مإللارتةناا ةمةمم ملب دء. إن عدم مألشخدص ملذين 

يعدلةن يف مجدل تا ةلةجاد مل دنة غري محدم، ةلان يف عدم 2013 قُّدر بأن ئ دك يربعامها يلف عدمل 

عىل مةأةى ملعدمل مع تةقع بأن يصل ئذم ملسقم إىل سأا ماليني عدمل يف عدم 2020.* حاث ياةن 

ملعامل يكرث من يأعسضةن للدةمم مل دنةيا، ةيشدل ذلك ت دةلهد ةت ظافهد ةصادنأهد ةملأعدمل مع 

نفديدتهد.105 ةبةبب مالسأخدمم ملةمسع للجةاامت مل دنةيا ةم ةمم مل دنةيا، فإن عدم ملعدمالت مإلندث 

غري معسةم. جسى مإلبالغ عن حدلا ةمحدل للأعسض م ه ي مستبطا بدل ةدء يف ملصني يف عدم 2009، 

حاث جسى تشخاص إصدبا سبعا نةدء عدمالت يف ملقةم ذمته يف معدل طبدعا بدلألاف ملسهةي 

ملحدم. ةبعد مزيد من ملأقيص، تم ملعثةر عىل جةاامت ندنةيا من ملبةيل يكسيلات يف م عجةن 

م ةأخدم ةجزيئدت ملغبدر يف مادن ملعدل غري م هةى. كام تم ملعثةر عىل آثدر من جةاامت ندنةيا 

من ملبةيل يكسيلات يف ملجهدز ملأ فيس ملةفيل ةسةمهل ملصدر ةخزعدت ملسها لألك مل ةدء. ةُعرث ييضدً 

عىل جةاامت ندنةيا ةقد مسأقست يف ملخاليد ملأ فةاا ملظهدريا ةم أةسطا يف سةمهل ملصدر. مدتت 

مث أدن من مل ةدء )ةكدن عدسئام تةعا عرش ةتةع ةعرشين عدمدً(.106  

https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2013/12/09/nano-exp/   *

من باب االحتياط ومن أجل السامح للمستهلكني باالختيار، يجب وضع ملصق تعريفي عىل املنتجات التي 

تحتوي عىل مواد نانوية. وهذا موجود بالفعل يف االتحاد األورويب فيام يخص مستحرضات التجميل.
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تأةمجد ملجةاامت مل دنةيا مثل ثدين يكةاد ملأاأدناةم بشال ةمسع يف م  أجدت ملأي تةأخدمهد 

م سيل، مثل مإلضدفدت ملغذمهاا ةمةأحرضمت ملأجدال ةملعديد من م  أجدت مالسأهالكاا. ئ دك بعض 

م أطلبدت للدلصقدت ملأعسيفاا  ةأحرضمت ملأجدال ةمألغذيا فاام يخص م ةمم مل دنةيا، ةلان يف 

معظم م  أجدت ةيف يغلب مةل ملعدمل، ال ميألك م ةأهلاةن يي ةسالا  عسفا فاام إذم كدنت م  أجدت 

ملأي يةأخدمةنهد تحأةي عىل جةاامت ندنةيا. 

التحديات والتوصيات

ال يزمل ئ دك ملاثري من مألمةر غري معسةفا عن م جدةعا م أ ةعا من 

ملجةاامت مل دنةيا ةيثسئد عىل صحا مإلنةدن، مبد يف ذلك تأثريئد عىل م سيل. 

ةلان تشري م ؤرشمت من ملدرمسدت ملعلداا إىل ةجةم آثدر مستبطا بدلج س 

تؤمي إىل ةعىل سبال م ثدل منخفدض نجدح مإلنجدب. ةبدلأديل، فدن م هم إعطدء مألةلةيا إىل مألبحدث 

يف ئذه ملقضاا من يجل فهم م خدطس بدل ةبا للدسيل ةتحديد ملأدمبري م  دسبا للحد من ملأعسض. 

تةأخدم ملجةاامت مل دنةيا عىل نطدق ةمسع يف م  أجدت م صددا للدسيل، يف حني ي دة قطدع 

تا ةلةجاد مل دنة برسعا. ةمن م أةقع ين تفةق رسعا ئذم ملأطةر رسعا تةلاد بادندت صحاا مأا ا 

ةمعأامم ضةمبط ت ظاداا يف ملعديد من ملحدالت. ةبدلأديل، تأدثل ملخطةل مالحرتمزيا مألةىل لحاميا 

صحا م سيل يف ملبدء بفسض ةضع ملصقدت تعسيفاا عىل م  أجدت ملأي تحأةي عىل جةاامت ندنةيا 

ةملأي تُةأخدم عىل مألغلب من قبل م سيل. سادان ئذم م سيل م ةأهلاا من مخأادر م  أجدت 

ملأي تحأةي ية ال تحأةي عىل مةمم ندنةيا. ةقد جسى حدلادً معأامم ئذه مل ةع من ةضع م لصقدت 

ملأعسيفاا عىل مةأحرضمت ملأجدال يف مالتحدم مألةرةيب، حاث يجب ين تاشف م  أجدت ملأي 

تحأةي عىل مةمم ندنةيا عن مسم م دمل مأبةعدً بـ »ندنة« يف قدمئا م اةندت.107 

ةمن م هم ييضدً بذل جهةم من يجل تقيص آثدر تا ةلةجاد مل دنة عىل م سيل ملعدملا ةمن يجل متخدذ 

ملأدمبري م المئا للحاميا. ةميان ين يشدل ذلك تقاام مإلجسمءمت ةم ةمم عدلاا ملخطةرل، ةمسأخدمم 

معدمت حاميا م دسبا مصددا اللأقدط ملجةاامت مل دنةيا، بدإلضدفا إىل ملأدريب ةملأعدمل مع تلك 

م ةمم بشال آمن.

كام يعد ملأعدمل مع مل فديدت يحد مصدمر ملأعسض بدل ةبا إىل م سيل. ةيف حني تةجد فجةل ةمسعا 

يف م علةمدت حةل تأثري ملجةاامت مل دنةيا عىل م سيل جسّمء ملأعدمل مع مل فديدت، فإنه من م دان 

ةضع عدل مقدربدت ةقدهاا مسأ دممً إىل مبدي مالحرتمز. يأدثل يحد ملأدمبري مألسدساا يف تةهال تحديد 

مل فديدت م حأةيا عىل مةمم ندنةيا من خالل ةضع ملصقدت تعسيفاا ية ينظدا معلةمدت يخسى 

بغاا متاني م سيل ملعدملا يف مل فديدت من مسأخدمم معدمت ةقديا ةغريئد من ملأدمبري لحاميا صحأهد. 
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ةئ دك حدجا فةريا للأحقاق يف مخدطس ملأعسض إىل مةمم ندنةيا بدل ةبا إىل م سيل ملعدملا، ةخدصا 

يث دء فرتل ملحدل. 

جسى ةضع إرشدممت بشأن ةضع ملصقدت تعسيفاا عىل م  أجدت مالسأهالكاا ملأي تحأةي عىل مةمم 

ندنةيا مص عا يف عدم 2013. ةيف حني يةأهدم ئذم م صّ عني ةتجدر ملأجزها ةقطدع ص دعا ملأغلاف 

ةمديسي ملأةةيق يف م قدم مألةل، إال ينه ميان للرشكدت ين تةأخدمه إلعالم م ةأخدمني ةكذلك 

مألشخدص ملذين يأعدملةن مع مل فديدت. تأضدن ئذه مإلرشدممت إضدفا كلدا »ندنة« عىل م لصق 

ملأعسيفي للد أج من يجل متاني م ةأهلاني من متخدذ قسمرمت رشمء مةأ ريل.* 

https://www.iso.org/standard/54315.html   *
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املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء

جسى معأامم م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء كأحد قضديد ملةادسدت مل دشئا يف 

م ؤمتس ملدةيل ملثدلث حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا يف عدم 2012، حاث يقسّت ملحاةمدت بدلأأثريمت 

ملخطسل م حأدلا للدةمم م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء عىل صحا مإلنةدن ةملبائا ةبدلحدجا إىل 

حاميا مإلنةدن ةمألنظدا ملبائاا ةمجدةعدت م ةمط ني ملأي تعأرب عسضا بشال خدص. كام خلص 

ملعديد من م دثلني ملحاةماني إىل ينه من ملرضةري تطباق مبدي ملةقديا، ةمبدي ملحق يف م عسفا 

ةمبدي عدم مإلرضمر يث دء ت دةل م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء، ةبأن تاةن 

مةؤةلاا م ُ ِأج ةمبدي ملبديل يف صدام ملعدل ملعد ي من يجل ضامن مسأبدمل م ةمم ملاادادهاا 

ببدمهل يكرث يم دً بشال تدريجي.75 

ال يقدم م ؤمتس ملدةيل حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا تعسيفدً للدةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت 

ملغدم ملصامء. ةلان ملأقاام ملعد ي للحدلا ملعلداا ملخدصا بد ةمم م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء 

ةملذي نرشته م ظدا ملصحا ملعد اا يف عدم 2002 مبةجب ملربندمج ملدةيل بشأن ملةالما ملاادادهاا 

يقدم ملأعسيف ملأديل ةملذي جسى معأاممه من قبل م ظدا ملأعدةن مالقأصدمي ةملأ داا ةمالتحدم 

مألةرةيب: 

»مادة أو مزيج خارجي يغري من وظيفة )وظائف( نظام الغدد الصامء وبالتايل يسبب 

تأثريات صحية خطرة عىل كائن حي سليم أو نسله أو مجموعاته السكانية أو مجموعاته 

السكانية الفرعية. وتعد املادة أو املزيج املسبب الضطرابات محتملة يف الغدد الصامء 
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عبارة عن مادة أو مزيج ميتلك خصائص قد ُيتوقع أن تؤدي إىل اضطراب يف الغدد الصامء 
لدى كائن سليم أو نسله أو مجموعاته السكانية أو مجموعاته السكانية الفرعية.108

تحدث مالضطسمبدت يف ملغدم ملصامء جسّمء مجدةعا ةمسعا من م ةمم ملاادادهاا م ةأخدما يف 

ملعديد من ملأطباقدت. ةيع ي ئذم بأن معظم قضديد ملةادسدت مل دشئا مألخسى تأضدن مةمم 

كادادهاا خطسل من م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء، بدإلضدفا إىل مةمم كادادهاا 

مبةجب معدئدمت ما دمدتد ةسأةكهةمل ةبدزل ةرةتسممم. 

التعرض واآلثار الصحية

ميان ين تةبب ملعديد من م ةمم ملاادادهاا تأثريمً عىل نظدم ملغدم ملصامء. 

ةيشدل ذلك لدى مإلنةدن ملةطدء ةملغدل مل خدماا يف قدعدل ملدمدغ ةملغدل 

ملدرقاا يف ملسقبا ةملغدم ملاظسيا يف ملبطن بجةمر ملالاأني ةملغدم ملأ دسلاا 

ةيجزمء محدمل من ملب اسيدس. يث دء فرتل ملحدل، ياةن ملةطح ملبا ي ملذي يسبط مألم ةملج ني 

)م ةدى بةحدل ملج ني م شاداا( مةقعدً رهاةادً إلنأدج ةإفسمز ئسمةندت ملربةتا دت ةملةأريةيدمت. 

ةتعد تلك ملهسمةندت رضةريا لأج ب مالخأالطدت ةمل أدهج ملةلباا يث دء فرتل ملحدل.109 كام يأم 

إفسمز ملهسمةندت من قبل ملعديد من مألعضدء مألخسى كةظافا ثدنةيا، مثل ملقلب ةمئةن ملجةم 

ةملعضالت ةملابد ةمألمعدء ةملالاأني.22 كام متألك بعض ملغدم ملصامء ةظدهف غري مستبطا بةظافأهد 

الجدول رقم 1: بعض األمثلة عن مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء

مثال عن مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامءالصنف/االستخدام

تسيالةسدنمضدممت ملجسمثام

ثاليث بةتال ملقصديس )TNT(م بادمت ملحاةيا

ميثال فثالت )PED(م أجدت مألطفدل

مثبطدت مللهب م رُبَْةما، ةمسكبدت ث ديئ ملفا ال مأعدم ملالةر مألجهزل مإللارتةناا ةمةمم ملب دء

)sBCP(، ةملبدرمفا دت م الةرل

با زةفا ةناس، ةث ديئ ملفا ةل )ي(م ةمم م المةا للغذمء

م أجدت ملسعديا ملصحاا

مألندباب ملطباا

ملبدربا دت

)PED( ميثال فثالت

ملةلفةرممادمبادمت مآلفدت

م ةمم ملاادادهاا م شبعا بدلفلةر، ة4-نةنالفا ةلم  ةةجدت، ةملثادب

 Overview Report I: A Compilation of Lists of Chemicals Recognised as Endocrine :م صدر
 Disrupting Chemicals (EDCs) or Suggested as Potential EDCs, Prepared by The

International Panel on Chemical Pollution (IPCP), 2016.

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/12218
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كغدل صامء، مثل ملب اسيدس ملذي يفسز إنزميدت ملجهدز ملهضدي ةملأي ال تعد جزءمً من نظدم ملغدم 

ملصامء، كام يفسز مإلنةةلني ملذي يعد ئسمةندً. 

تشرتك م سيل ةملسجل يف ملهسمةندت ذمتهد ةلان مبةأةيدت مخألفا ةمع مخأالم طسق تأثريئد يف 

ملجةم. حاث تأةمجد ملهسمةندت ملج ةاا مثل ملأةأةسأريةن ةمألسرتةجني، مللذمن يعأربمن يسدسادن 

فاام يخص ملفسةق ملج ةاا ةملةظدهف مإلنجدباا، يف كل من ملذكةر ةمإلندث، ةلان مبةأةيدت 

مخألفا. ةئ دك ييضدً مخأالفدت ج ةاا يخسى مستبطا ب ظدم ملغدم ملصامء ةمسأجدبأه. عىل سبال 

م ثدل، تعأرب مضطسمبدت ملغدل ملدرقاا يكرث شاةعدً لدى م سيل مقدرنا مع ملسجل. ةلدي د مثدل آخس ةئة 

ينه يف حني يعأرب ممء ملةاسي من مل ةع 1 شدهعدً بشال مأةدٍة بني م سيل ةملسجل، فإن ئذه م سض 

يزيد من مخدطس مإلصدبا بأمسمض ملقلب ةمألةعاا ملدمةيا بدل ةبا للدسيل مقدرنا مع ملسجل.110  

يعد ت ظام نظدم ملغدم ملصامء يمسمً رضةريدً بدل ةبا إىل ملعدلادت ملباةلةجاا ةملةظدهف 

ملفازيةلةجاا طةمل فرتل حادل ملفسم. ةمع ين نظدم ملغدم ملصامء ميألك قدرل عدلاا عىل ملأااف، 

فإنه من م دان للدةمم ملاادادهاا ملأي تشةش عىل إشدرمت ملغدم ملصامء خدرج حدةم مالسأجدبا 

ملأاافاا ين ياةن لهد عةمقب ةخادا. عىل سبال م ثدل، ميان الضطسمبدت يف مةأةيدت ئسمةندت 

ملغدل ملدرقاا لدى ملج ني ين ترتك آثدرمً خطريل عىل منة ملدمدغ ةةظدهفه. ةخالل فرتمت مل دة ملحسجا 

ةع دمد تاةن ملاده دت ملحاا شديدل ملحةدساا، ميان ين تؤمي مالضطسمبدت يف ملغدم ملصامء ةلة 

كدنت خفافا إىل ملعقم ةمخأالالت يف مل دة ةمضطسمبدت يف مل ةم ةزيدمل ملةزن. لذلك من ملرضةري 

ين يأم إفسمز ئسمةندت ملغدم ملصامء يف ملةقت ملصحاح ةبدلرتكازمت ملصحاحا، ةين تأدان ملغدم 

ملصامء من تعديل ذلك مسأجدبا إىل ملبائا م أغريل من يجل متاني حادل صحاا. 

تأةمجد م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء يف مجدةعا ةمسعا من م  أجدت 

مالسأهالكاا. عىل سبال م ثدل، عرثت مخأبدرمت للدةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء يف 

213 م أجدً مسأهالكادً عىل ملفثالت يف م أجدت مثل ةمقي ملةسدمل م ص ةع من ملفا ال ةملحفدضدت 

ةم ظفدت مألحةمض ةملبالط ةسدهل ملجيل ةمباض ملغةال ةمزيل ملبقع ةمعقم ملادين ةصدبةن 

ملادين ةيلةمح ملصدبةن ةغةةل ملجةم ةملشدمبة ةملبلةم ةكسيم ملحالقا ةغةةل ملةجه ةم دميل 

ملةجه ةمزيل ملأعسق ةكسيم مألسدس ةيحدس ملشفده ةمسطب ملشفده ةسأدرل ملحامم ةم ظفدت 

ممخل ملةادرل ةملطفدت جة ملةادرل ةم دميل آلا تجفاف ملغةال ةم لدع/ملشدع ةبخدخ ملشعس 

ةملعطس ةغةةل ملجةم ةطالء مألظدفس. كام عرث عىل مأللاالفا ةالت يف ةمقي ملةسدمل م ص ةع من 

ملفا ال ةملحفدضدت ةم ظفدت مألسطح ةم ظفدت مألحةمض ةملبالط ةمباض ملغةال ةغةةل ملجةم 

ةم ظفدت ملزجدج ةمألرض ةمةحةق ملغةال ةيلةمح ملصدبةن ةكسيم ملحالقا ةغةةل ملةجه ةمعجةن 

مألس دن ةمسطب ملشفده ةكسيم مألسدس ةيحدس ملشفده ةم ةاسل. ةعرث عىل ملبدرمبا دت يف صدبةن 

ملادين ةغةةل ملجةم ةملبلةم ةكسيم ملحالقا ةغةةل ملةجه ةم ظف ملةجه ةكسيم مألسدس ةيحدس 

ملشفده ةم ةاسل ةبخدخ ملشعس ةملةمقي ملشديس.111 
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ةيف ملدمندرك، يفدمت إحصدهاا تم إجسمؤئد يف عدم 2012 بأن م سيل ملحدمل قد تاةن عسضا للخطس 

جسّمء تعسضهد  ةمم مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء. حاث تم مخأادر مثدين مجدةعدت من م  أجدت 

مالسأهالكاا من خالل تحلال مسأخدمم م  أجدت لدى م جدةعا م ةأهدفا، مبد يف ذلك ةعىل سبال 

م ثدل كسميدت ملةجه للدسيل ملحدمل ةيغطاا ملهةمتف ملخلاةيا ةمألحذيا ملسيدضاا. يف ملبدميا، تم 

إجسمء تقاام نةعي للدةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء ملأي من م حأدل ين تحأةيهد 

تلك م  أجدت مسأ دممً إىل م دمل ملأي ص ع م هد م  أج. ةيف ملخطةل ملالحقا، جسى تحلال مجدةعا 

مخأدرل من م  أجدت من م جدةعدت ملثامين لأقاام محأةمئد من م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت 

 .)D4( ةيةكأد ماثال ساالة تارتم سالةكةدن )ملغدم ملصامء، حاث ُعرث عىل ملفثالت ةث ديئ ملفا ةل )ي

كام يجسي تقاام  خدطس  ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء ملأي جسى مكأشفدئد 

ةتقاام للدخدطس مسأ دممً إىل سا دريةئدت تعسض مخألفا بدل ةبا إىل م سيل ملحدمل، مبد يف ذلك 

م خدطس مل دجدا عن مآلثدر م سكبا للدةمم. ةكدنت نأاجا تقاام م خدطس بأنه قد ياةن ئ دك خطس 

مأزميد لحصةل تأثريمت ندجدا عن مضطسمبدت ملغدم ملصامء لدى م سيل بةبب ةجةم مةمم كادادهاا 

مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء يف ينةمع عديدل من م  أجدت مالسأهالكاا م ةأخدما يةمادً من قبل 

م سيل ملحدمل.112 

تحتوي العديد من املنتجات االستهالكية عىل الفثالت واأللكيلفينوالت والباربينات وغريها من املواد 

الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء، مام يهدد الصحة، وخاصة بالنسبة للمرأة أثناء الحمل، يف حال 

عدم وجود ملصقات تعريفية واضحة حول املخاطر.
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ةكام ئة ملحدل بدل ةبا إىل قضديد سادسدت ندشئا يخسى، تعد ملبادندت من ملدةل مل دماا ةملدةل ملأي 

متس يف مسحلا منأقدلاا يكرث ندرل من ملبادندت من بلدمن يخسى كدالتحدم مألةريب عىل سبال م ثدل. 

ةلان ئ دك يملا صدعدل من كدفا مألقدلام يف ملعدمل حةل مالسأخدمم ةمالكأشدم ةمسعي مل طدق 

للدةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء. تم ملأأكاد عىل ملحدجا م لحا لأ دةل م ةمم 

ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء يف يفسيقاد يف م ؤمتس مألفسيقي مألةل حةل مآلثدر ملصحاا 

للدةمم م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء: ملأحديدت ةملفسص لدى يفسيقاد يف عدم 2017. ةسلط 

ملخربمء ملعلداةن م شدركةن يف مالجأامع ملضةء عىل ملأحديدت يف يفسيقاد، حاث يمى ملأةسع ملحرضي 

ةملأ داا مالقأصدميا إىل زيدمل يف مسأخدمم م ةمم ملاادادهاا. ةيشدرةم إىل ينه يف ملبلدمن مألفسيقاا، كام 

ئة ملحدل يف ملعديد من ملدةل مل دماا مألخسى، يحصل معظم ملألةث ملبرشي ةملبائي جسّمء مسأخدمم 

تلك م  أجدت ةملأخلص م هد ةلاس جسّمء ملأص اع. عىل سبال م ثدل، تعد ملزرمعا يكرب قطدع مقأصدمي 

يف ملعديد من ملبلدمن ةملاثري من مبادمت مآلفدت عبدرل عن مةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم 

ملصامء. ةئ دك مسأخدمم مأزميد  خألف م أجدت ملسعديا ملصحاا ةغريئد من م  أجدت مالسأهالكاا 

ملأي تحأةي عىل مةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء.113 ةسلط تقسيس حديث من مله د 

يةأعسض ملدرمسدت م أدحا حةل ةضع ئذم ملبلد ملضةء عىل مجدةعا من م ةمم ملاادادهاا م ةببا 

الضطسمبدت ملغدم ملصامء مثل ث ديئ ملفا ةل )ي( )BPA( ةملرتيالةسدن ةملفثالت ةملبدربا دت ملأي تم 

مكأشدفهد يف م أجدت مسأهالكاا ةملبائا يف ينحدء مخألفا من ملبلد.114 

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

تؤثس م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء عىل كال ملج ةني، 

ةلان ملأعسض ذمته قد يؤمي إىل آثدر مخألفا لدى ملسجل ةم سيل. عىل سبال 

م ثدل، ميان للدةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء ين تةبب آثدرمً 

ضدرل يف محةر ملةطدء-ملغدل مل خدماا-م باض لدى مإلندث ةملذي ي ظم ملهسمةندت ملأ دسلاا مألنثةيا 

ةمألنةجا ملأ دسلاا مألنثةيا. ةيؤمي ئذم بدةره إىل مضطسمبدت ت دسلاا مثل ملبلةغ م باس ةملعقم 

ةملدةرل غري ملطباعاا ةفشل م باضني م باس/منقطدع ملطدث ةمنأبدذ بطدنا ملسحم ةمألةرمم مللافاا 

ةنأدهج سلباا يف ملحدل.115 ئ دك صلا ةثاقا بني مبادمت مآلفدت ةمعدالت رسطدن ملثدي لدى م سيل، 

حاث جسى تحديد يكرث مدها مباد آفدت عىل ينهد تةدئم بشال محأدل يف زيدمل خطس مإلصدبا 

برسطدن ملثدي. ةمن بني ئؤالء، ُةجد بأن 63% متألك آثدرمً مسرتةجا اا يف ملدرمسدت م خربيا.12 

ئ دك فرتل منة حسجا تزممم فاهد قدبلاا ملأعسض ةياةن ذلك يث دء فرتل ملحدل، ع دمد تحدث 

مجدةعا من ملعدلادت م أةلةلا يف تطةر ملج ني. ميان ين يؤمي ملأعسض إىل مةمم كادادهاا مةببا 

الضطسمبدت ملغدم ملصامء يف ئذه ملفرتل إىل نأدهج ةالمل سلباا ةتأثريمت عىل مل دة، ةيف بعض 

ملحدالت، ميان ين يؤمي إىل تأثريمت ال ميان عاةهد ةتدةم مدى ملحادل. عىل سبال م ثدل، تأضدن 
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ملأأثريمت م ةببا الضطسمبدت ملهسمةندت يف م سمحل مألةل من تطةر ملج ني ملأأثريمت عىل ملجهدز 

ملعصبي م سكزي ةملهاال ملعظدي ةملجهدز ملأ دسيل. 

ةتشري مألملا م أزميدل إىل ين مالرتفدع ملعد ي يف معدل مألمسمض غري م عديا، مبد يف ذلك مألمسمض 

ةملحدالت م ستبطا ب ظدم ملغدم ملصامء مثل ملةالمل م باسل ية منخفدض ملةزن ع د ملةالمل ية ملبدميا 

م باسل ل دة ملثدي، يعةم إىل ملأعسض إىل مةمم كادادهاا.116 

ةتشدل ملأأثريمت مألخسى عىل م سيل جسّمء ملأعسض  ةمم كادادهاا يسرتةجا اا مةببا الضطسمبدت 

ملغدم ملصامء منة مألةرمم مللافاا يف ملسحم ةخلل م باضني ةمنخفدض ملخصةبا. كام يستبط ث ديئ 

ملفا ةل )ي( -ةئة مللب ا مألسدساا يف م ةمم ملبالسأاااا ملبةلااسبةناا- بدنخفدض نةعاا ملبةيضا 

ةحاةيأهد لدى م سيل ملأي تأبع عالجدً للخصةبا.47 ةيف مالتحدم مألةرةيب، بلغ تقديس مأحفظ لأادلاف 

مالضطسمبدت ملأ دسلاا مألنثةيا ملأي تُعزى إىل م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء 

حةميل ملادر ةنصف يةرة س ةيدً، ةيعةم سبب ذلك بشال رهايس إىل مألةرمم مللافاا ةمنأبدذ بطدنا 

ملسحم.117 

مبد ين ملأعسض  ةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء م أرش عىل نطدق ةمسع، فإن م سيل 

ملحدمل تأعسض يف كثري من مألحادن إىل عدل مةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء يف 

ملةقت ذمته. عىل سبال م ثدل، عرثت مرمسا سةيديا قدمت بأحلال عا دت ملبةل ةم صل ألكرث من 

2,300 ممسيل حدمل عىل ةمحد ةيربعني مدمل كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء مشأبه بهد 

حاث كدنت مةأةيدتهد يعىل من مةأةى ملاشف يف غدلباا ملعا دت.118 ةحللت مرمسا يف ملةاليدت 

م أحدل عا دت ملبةل يف ملثُلث مألةل لةت ةخدةني ممسيل ةةجدت بأنهن قد تعسضن إىل ثالثني 

مدمل كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء من يصل ةمحد ةيربعني مدمل شدلهد ملأحلال. ميان 

ين يؤمي ئذم ملأعسض م أعدم إىل تأثريمت مسكبا لدى م سيل ةين يؤثس عىل ملحدل. ةةجدت ملدرمسا 

مألخريل مؤرشمت عىل ين مزيج م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء قد سبب تأثريمت 

مخألفا من ندحاا ماللأهدبدت لدى مألم بد قدرنا مع ملأعسض  ةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم 

ملصامء بشال إفسممي.119 

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

ةكام ئة ملحدل بدل ةبا إىل قضديد ملةادسدت مل دشئا مألخسى، تشدل ملجةمنب 

م ستبطا بدل ةع مالجأامعي للأعسض إىل مةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت 

ملغدم ملصامء م ه ا ةم  أجدت مالسأهالكاا ةإممرل مل فديدت ةملأعلام ةملةضع 

مالجأامعي-مالقأصدمي. ةنظسمً لةجةم مجدةعا مأ ةعا من م ةمم ملاادادهاا ملأي متألك خصدهص 

تةبب مضطسمبدت يف ملغدم ملصامء، فه دك ييضدً مجدةعا ةمسعا من حدالت ملأعسض. بدل ةبا للدسيل، 

يشدل ملأعسض م ه ي عىل سبال م ثدل ملزرمعا ةم شآت ملأص اع ةملةظدهف ملخدماا. ةةجدت 
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مرمسا حدلا بأن مل ةدء يف ملةظدهف ملأي ياةن فاهد ملأعسض م حأدل إىل مةمم مرسط ا ةمةمم 

كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء مستفعدً لديهن مخدطس عدلاا لإلصدبا برسطدن ملثدي. 

تأضدن ئذه ملةظدهف ملزرمعا ةتص اع ملبالسأاك للةادرمت ةتعلاب مألغذيا ةمألشغدل م عدناا، 

ةياةن خطس مإلصدبا برسطدن ملثدي قبل منقطدع ملطدث يف يعىل مةأةى له بدل ةبا إىل بالسأاك 

ملةادرمت ةتعلاب مألغذيا.120 

كام سريم نقدشه مبزيد من ملأفصال يمنده، تحأل م سيل جزءمً كبريمً من ملقةى ملعدملا يف ملزرمعا 

ةتأعسض بشال كبري إىل مبادمت مآلفدت. تعأرب مبادمت مآلفدت م ةأخدما عىل نطدق ةمسع مثل 

مألتسمزين ةD-2,4 ةملالةربرييفةس ةملغلافةسدت من م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم 

ملصامء، بدإلضدفا إىل مةمم مادفحا ملحرشمت مل دقلا لألمسمض مثل DDT.47 مثدل آخس ئة تص اع 

م ةمم ملبالسأاااا حاث يأم مسأخدمم ملعديد من م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء. 

ةيف ك دم، ميألك قطدع ص دعا م ةمم ملبالسأاااا يعىل نةبا من مل ةدء ملعدمالت ةتبلغ 73%، يمد يف 

ملةاليدت م أحدل فأبلغ نةبا مل ةدء ملعدمالت يف ئذم ملقطدع حةميل 30%. ةيفدمت مرمسدت عن تزميد 

خطس مإلصدبا برسطدن ملثدي لدى مل ةدء ملعدمالت يف معدلجا ملبالسأاك، ةإنأدج م  أجدت م طدطاا 

ةملبالسأاااا، ةيف م هن ملأي ت طةي عىل ملأعسض إىل يلادم مل ةاج مالصط دعاا.121 ةيظهست مرمسا 

لسجدل مإلطفدء يف ةاليا فلةريدم بأن مإلندث ملعدمالت يف إطفدء ملحسمهق كدنت لديهن مخدطس يعىل 

باثري لإلصدبا برسطدندت ملدمدغ ةملغدل ملدرقاا، با ام كدن لدى ملذكةر ملعدملني يف إطفدء ملحسمهق 

خطسمً يعىل لإلصدبا برسطدندت ملجلد ةملربةسأدت ةملخصاا ةملغدل ملدرقاا ةرسطدن ملقةلةن يف 

م سمحل م أأخسل.122 يف بعض يقدلام ملعدمل، تشال مل ةدء يكرث من تةعني بد دها من ملقةى ملعدملا يف 

مجدل ملأدسيض. حاث يظهست مرمسا ةط اا للأدسيض يف ملصني بأن ةمحد ةيربعني بد دها م هن عدنني 

من مضطسمبدت ملدةرل ملشهسيا، ةيعةم ذلك عىل مألرجح إىل تعدملهن مع م طهسمت.123  

تؤمي ملةظدهف ملخدماا ييضدً إىل تعسض م سيل إىل مةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء. 

حاث يجسيت مجدةعا من ملدرمسدت حةل مآلثدر ملصحاا ةملأعسض م ه ي للعدملني يف صدلةندت 

تجدال مألظدفس، ةمعظدهم من مل ةدء، يف ملةاليدت م أحدل، ةيظهست جداعهد بأن ملعدل ملخدص 

بهد ي طةي عىل ملأعسض إىل عدم من م ةمم ملاادادهاا ملةدما، مبد يف ذلك مةمم كادادهاا مةببا 

الضطسمبدت ملغدم ملصامء مثل ملفثالت ةملفةرمدلديهديد ةملأةلةين.124 ةةجدت مرمسا حةل ئذم 

ملقطدع يف كدلافةرناد بأن 59% إىل 80% من صدلةندت تجدال مألظدفس تديسئد نةدء من فاأ دم، مام 

يثري ملقلق حادل ملعقبدت مالجأامعاا-مالقأصدميا ملأي تعاق سالما ملعامل، بدإلضدفا إىل نةبا كبريل 

من مل ةدء مللةميت يبلغن عن مشدكل صحاا بعد ين بدين بدلعدل يف ئذم ملقطدع.125 ةجسى مإلبالغ عن 

نأدهج مشدبها من ملةدحل ملرشقي للةاليدت م أحدل.126 

تأةمجد م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء بشال ةمسع يف م  أجدت ملأي تةأخدمهد 

م سيل مبد يف ذلك مةأحرضمت ملأجدال ةم أجدت ملأ ظاف ةمبادمت مآلفدت م  زلاا ةم أجدت 
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ملسعديا ملشخصاا ةملعديد من م  أجدت مالسأهالكاا.47 ةتشدل م ةمم ملاادادهاا م عسةفا ية م حأدلا 

م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء ملغدالكةةلاد ةسالةكةدندت م اثال ملحلقاا ةملبدربا دت ةملفثالت 

ةم عدمن.22 ال يأم مإلفصدح عن ماةندت م  أجدت ئذه عىل ينهد مةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت 

ملغدم ملصامء ية مةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء محأدلا. يحصل ملأعسض بشال 

مبدرش جسّمء مسأخدمم م  أج ة/ية منبعدث م ةمم ملاادادهاا ةمسأقسمرئد يف ملغبدر ية ملةجدم ةمبأالعهد 

يف ةقت الحق.47 ةحأى ع د مل ظس يف عدم قلال فحةب من م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت 

ملغدم ملصامء، فإنهد مةجةمل يف عدم ال يحىص من م  أجدت. 

التحديات والتوصيات

تةجد م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء يف معظم ملقطدعدت 

ةم  أجدت. ةتبنّي ينهد تلةث ماده ملرشب ةملطعدم.127 ةيف حني بديت ملبلدمن 

بدتخدذ إجسمءمت بشأن م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء مألكرث 

شهسل مثل ث ديئ ملفا ةل )ي(، فإنه من م هم ت فاذ م زيد من مألنشطا ةمإلجسمءمت م ةأهدفا، عىل 

ةجه ملأحديد من يجل حاميا صحا م سيل. 

ميان متخدذ إجسمءمت عىل مةأةيدت مخألفا من مةأةى ملفسم ةم صّ ع ةملحاةما. ةميان للحاةمدت 

ين تعطي مألةلةيا للةمهح ملأي تحدي م سيل من ملأعسض  ةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم 

ملصامء يف ملطعدم ةم  أجدت مالسأهالكاا ةمادن ملعدل، ةيشدل ذلك ملأقاام مإللزممي لخصدهص م ةمم 

ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء ملأي تؤثس عىل م سيل بشال خدص. ميان ين يسمفق مثل 

ئذه ملأقااامت ةضع مةأةيدت م دخةل ملاةمي م ةدةح بهد بدل ةبا للطعدم ةمأطلبدت م لصقدت 

ملأعسيفاا للد أجدت ملأي تحأةي عىل مةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء. ةميان ين 

تجسي ملرشكدت جسممً   أجدتهد من يجل تحديد م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء 

م شأبه بهد ةمسأبدملهد مب أجدت يخسى مخصصا للدسيل كأةلةيا يةىل، بدإلضدفا إىل تقاام ةمعدلجا يي 

تعسض محأدل للدسيل ملعدملا يف م شآت مإلنأدج لديهد. ةميان إجسمء حدالت تةعةيا لأثقاف م سيل 

ةمتاا هد من ملأقلال من تعسضهد  ةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء عن طسيق مخأادر 

م  أجدت ذمت م حأةى م  خفض من م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء ية م أجدت 

ال تحأةيهد إطالقدً. تشدل مألمثلا عن مألمةمت م ةجةمل يف يةم د ئذم:

مرشةع FREIA، ةئة مرشةع ميةله مالتحدم مألةرةيب ةيهدم إىل تحةني تحديد م ةمم ملاادادهاا 

ملأي تؤثس عىل صحا م سيل عن طسيق مإلخالل ب ظدم ملهسمةندت
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جدع تحدلف ملصحا ةملبائا )HEAL( مجدةعا من م ةمم مإلعالماا حةل م ةمم ملاادادهاا م ةببا 

الضطسمبدت ملغدم ملصامء ذمت ملصلا بد سيل، مبد يف ذلك رةمبط إلرشدممت من ملةكدالت ملأ ظاداا.* 

يقدم كأدب حديث نظسل شدملا حةل ملأعسض ملاةمي  ةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم 

ملصامء، عىل سبال م ثدل يف م  دزل ةم دمرس ةملعدل ةملطعدم، ةمآلثدر ملأي تخلفهد، ةكافاا تج ب 

ملأعسض لهد قدر مإلمادن.** 

قدعدل بادندت Skin Deep®، ةئي عبدرل عن قدعدل بادندت  اةندت مةأحرضمت ملأجدال تم 

إنشدؤئد من خالل مسأخدمم ملصقدت م اةندت ةمألمبادت ملعلداا ةملص دعاا، مام يأاح للدةأهلاني 

ملبحث عن مةمم كادادهاا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء ةغريئد من م ةمم ملاادادهاا يف م أجدت 

ملسعديا ملشخصاا.

يحد م خدةم مل دشئا تأدثل يف خالهط م ةمم ملاادادهاا م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء نظسمً 

لةجةم يملا عىل تأثريمت مسكبا لدى م سيل ع د تقاام ملأعسض إىل خلاط من م ةمم ملاادادهاا يف 

ملحادل ملةمقعاا. ئ دك مؤرشمت بأن م قدربدت ملأ ظاداا ملحدلاا تقلل من تقديس م خدطس ملصحاا 

ةبأن ئ دك حدجا لأقاام ملخادرمت م طسةحا لأعديلهد.128 حاث مقرتحت إحدى م قدربدت يف مالتحدم 

مألةرةيب تضدني عدمل سالما إضديف يث دء إجسمء تقاام م خدطس ملأ ظادي من يجل يخذ ئذه مألنةمع 

من ملأأثريمت يف ملحةبدن. 

http://env-health.org/IMG/pdf/20032015_paw__edcs_pesticides_and_pregnancy_final.pdf   *

https://www.leotrasande.com/sicker-fatter-poorer   **
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امللوثات الصيدالنية الثابتة بيئياً

جسى معأامم قضاا ملةادسدت مل دشئا بشأن م لةثدت ملصادالناا ملثدبأا بائادً من قبل م دثلني 

ملحاةماني يف م ؤمتس ملدةيل ملسمبع حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا يف عدم 2015، حاث تم مإلقسمر بدآلثدر 

ملضدرل م حأدلا عىل صحا مإلنةدن ةملبائا ةملحدجا إىل حاميا مإلنةدن ةمألنظدا ملبائاا. كام جست 

مإلشدرل يف مالجأامع إىل ينه من ملرضةري تطةيس م عسفا ةرفع ملةعي بشأن مآلثدر م حأدلا لدى م سيل 

ملحدمل ةمألطفدل مل دجدا عن ملأعسض م زمن  ةأةيدت م خفضا من مثل ئذه م لةثدت ةةضع 

إجسمءمت م ةقا ةقدمئا عىل م عسفا عىل ملصعاد ملدةيل.129 جسى مقرتمح ئذه ملقضاا ةم دقشأهد 

سدبقدً يف عدم 2011 يف مجأامع ملفسيق ملعدمل مفأةح ملعضةيا يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا 

للدةمم ملاادادهاا، ةلان تم تأجالهد. ةقد ظهست يملا كثريل م ذ ذلك ملحني بشأن ملألةث ةمسع 

مل طدق للبائدت م دهاا ةملربيا.130 

التعرض واآلثار الصحية

ميان ين ت طلق م ةأحرضمت ملصادالناا إىل ملبائا يف يي مسحلا من مةرل 

حادتهد، يي يث دء مإلنأدج ةمالسأخدمم ةملأخلص. حاث تم مإلبالغ عن إطالقدت 

بائاا جسّمء إنأدج م ةأحرضمت ملصادالناا يف ملعديد من ملبلدمن مثل ك دم 

ةملةاليدت م أحدل ةملدمندرك ةمله د ةفاأ دم ةملصني، ةنجم عن ذلك تسمكاز مستفعا يف م اده ملةطحاا 
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ةم اده ملجةفاا ةماده ملرشب. ةيف بعض مألمدكن، تم مكأشدم تسمكاز عدلاا للغديا يف ماده ملرصم 

ملصحي م  بعثا من م صدنع.131 ةكدن م صدر مألكرث منأشدرمً للألةث ئة مسأخدمم م ةأحرضمت 

ملصادالناا يف ملطب ملبرشي ةملباطسي. ةيف حني تحصل مرجا معا ا من مالسأقالب يف ملجةم بعد 

ملأطباق، إال ين ئ دك كداا محدمل من م دمل ملفعدلا يأم إفسمزئد إىل خدرج ملجةم مةن تغاري 

)ترتمةح من 10% إىل 90% ب دء عىل ملخصدهص ملاادادهاا للدةمء(. ةبدلأديل، فإن كداا محدمل من 

م دمل ملفعدلا ساأم إخسمجهد بسفقا مةأقلبدت نشطا نةعدً مد ةسأدخل إىل نظدم ملرصم ملصحي 

ةي أهي بهد م طدم يف محطا معدلجا ماده ملرصم ملصحي. ةئ دك مةدئدا صغريل يف ملحدل 

مإلجاميل يف نظدم ملرصم ملصحي ةئي عبدرل عن مألمةيا غري م ةأخدما ملأي يأم ملأخلص م هد 

بشال غري صحاح. تشال ماده ملرصم ملصحي للدةأشفادت حدلا خدصا، حاث يجسي مكأشدم 

تسمكاز يعىل من م ةأحرضمت ملدةمهاا بشال عدم. مل يأم تصدام محطدت معدلجا ماده ملرصم 

ملصحي ملبلديا إلزملا م ضدممت ملحاةيا ية م ةأحرضمت ملدةمهاا مألخسى، بل للحد من منبعدث 

ملع درص ملغذمهاا ةم ةمم ملعضةيا إىل ملبائا م دهاا. ةمع ذلك، تأم إزملا بعض م ةأحرضمت ملدةمهاا 

يث دء عدلاا م عدلجا جسّمء مالمأزمز ةملأحلل ملضةيئ ةملأحلل ملباأريي.132 قدمت ةمحدل من يكرث 

ملدرمسدت شدةالً بقادس م لةثدت ملصادالناا يف ةمحد ةسبعني بلدمً ةعرثت عىل ست مدها ةةمحد 

ةثالثني مدمل مخألفا )ية مةأقلبدتهد(، مبد يف ذلك م ضدممت ملحاةيا، ةمألمةيا غري ملةأريةيديا 

م ضدمل لاللأهدبدت، ةم ةا دت، ةمألمةيا ملخدفضا للدئةن، ةمألسرتةجا دت ةغريئد.133 ةئ دك مصدمر 

مبدرشل للددخالت يف ملبائا مثل م دشاا ةتسباا مألسامك ةملرصم ملصحي غري م عدلج.

تصدم م ةأحرضمت ملدةمهاا لأاةن مسكبدت نشطا باةلةجادً، ةبهذم فإنهد عدمل مد ياةن لهد تأثري 

حأى ع د ملرتكازمت م  خفضا. ةيع ي ذلك، بأن ملأعسض مل دجم عن ملألةث ملبائي قد يحدث آثدرمً 

غري مسغةب بهد. حاث جست مرمسا ئذه ملأأثريمت يف م قدم مألةل ضدن سادق ملةداا ملبائاا، ةيذكس 

تسشاح قضاا ملةادسدت مل دشئا ئذه مجدةعا من مألمثلا مثل ملأأثريمت م ةببا الضطسمبدت ملغدم 

ملصامء ملخدصا بدألسرتةجا دت  مالصط دعاا يف مألسامك، ةتغري سلةك مألسامك مسأجدبا لأعسضهد إىل 

مضدممت مالكأئدب، ةملفشل ملالةي يف مل ةةر مل دجم عن عقدر ميالةفا دك م ضدم لاللأهدبدت.134 يحد 

 17α-ethinylestradiol يكرث م ةمم ملصادالناا ملأي متت مرمسأهد بشال جاد يف ملبائا م دهاا ئة

)EE2(، ةئة يحد يكرث مألسرتةجا دت مالصط دعاا شاةعدً ةيةأخدم كاممل فعدلا يف حبةب م ع 

ملحدل. تشدل مالسأخدممدت مألخسى عالجدت مسأبدمل ملهسمةندت، ةمةمجها ملقصةر م ستبط بدنقطدع 

ملطدث، ةنقص ئسمةن مألسرتةجني، ةإممرل بعض يعسمض مد قبل ةمد بعد منقطدع ملطدث. فبعد 

مبأالعه، يأم طسح EE2 بسفقا مةأقلباه مإليةرتةن E1 ةمإليةرتيةل E3، ةكالئام ميألك ينشطا 

يسرتةجا اا، خدرج ملجةم ةيأم مكأشدفهام بشال مأاسر يف ماده ملرصم ملصحي ةم ةطحدت م دهاا. 

تعد مألسرتةجا دت عبدرل عن مةمم فعدلا مةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء ةميان ين تةبب آثدرمً 

بائاا ضدرل، حأى يف ملرتمكاز م  خفضا، مثل ملأغريمت ملفازيةلةجاا يف ملغدم ملأ دسلاا مام يؤمي إىل 

ملخ ةثا ةتغريمت يف ملةلةك مإلنجديب ةنأدهج إنجدباا خطريل.135 ةيشري تقسيس حديث صدمر عن م ظدا 
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ملأعدةن مالقأصدمي ةملأ داا إىل ين 88% من م ةأحرضمت ملدةمهاا ال متألك بادندت شدملا حةل 

ملةداا ملبائاا.136 

ال تزمل ملدرمسدت ملأي تبحث يف م لةثدت ملصادالناا ملثدبأا بائادً محدةمل للغديا. ةلان تم تةلاط 

ملضةء عىل ثالثا مخدةم عدما:

زيدمل مقدةما م ضدممت ملحاةيا ةمةر م لةثدت ملصادالناا يف ئذه ملزيدمل	 

ملأأثريمت م ستبطا بدضطسمبدت ملغدم ملصامء	 

تأثريمت ملخالهط	 

ميان ين تاةن ماده ملرشب يحد مصدمر تعسض ملبرش للدلةثدت ملصادالناا. ةميان ين يحصل ذلك 

ع دمد تلةث م ةأحرضمت ملصادالناا م اده ملةطحاا مثل ملبحريمت ةمألنهدر ملأي تةأخدم كدصدمر 

 اده ملرشب مع عدم معدلجأهد بشال كدٍم إلزملا تلك م لةثدت. ةيف حني ال يأم تصدام محطدت 

معدلجا ماده ملرشب عدمل لأقةم بإزملا م ةأحرضمت ملصادالناا، فقد تبنّي ين م حطدت ملأي تةأخدم 

عدلادت ملالةرل ةمعدلجا ملاسبةن ملحبابي م  شط تحد من ملألةث ملصادالين. ةلان تعأدد فعدلاا 

ذلك عىل ينةمع م ةأحرضمت ملدةمهاا م ةجةمل يف م اده.137 

ال تأةفس سةى بادندت محدةمل عن ماده ملص بةر/ملرشب يف ملبلدمن مل دماا ةمل دشئا، با ام تأيت 

معظم ملدرمسدت من بلدمن يةرةباا مثل مسبدناد ةي دناد، حاث تم مكأشدم يكرث من ثالثني مةأحرضمً 

ميكن للمواد الصيدالنية التي تم التخلص منها أن تعاود الدخول إىل اإلمدادات الغذائية يف حال استخدام 

حأمة مياه الرصف لتسميد املحاصيل الغذائية.
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صادالنادً. ةتم ملعثةر عىل مد بني يحد عرش إىل ثالثني مدمل صادالناا يف ماده ملص بةر/ملرشب يف ك دم 

ةملصني ةفسنةد ةملةةيد ةملةاليدت م أحدل. كام تم مكأشدم آثدر  ةمم صادالناا يف م اده م عبأل يف 

فسنةد.138 ةةجدت إحدى ملدرمسدت تةعا عرش مةأحرضمً مةمهادً يف ماده ملص بةر يف ش غهدي139، 

ةملاثري م هد يحدل تسمكاز عدلاا، با ام مكأشفت مرمسا يخسى تةعا مةأحرضمت مةمهاا يف ماده 

ملص بةر يف مدلازيد.140 

كام ميان ين يحصل ملأعسض إىل ملةثدت صادالناا من خالل ملطعدم. حاث ميان ين ت أقل م لةثدت 

م ةجةمل يف م اده عرب ملةلةلا ملغذمهاا لألةث مألسامك ةغريئد من مألطعدا ملبحسيا.141 ةع دمد 

تةأخدم ماده ملرصم ملصحي ةحأمل ماده ملرصم ملصحي يف ري ةتةداد ملحقةل يف ملزرمعا، فإن 

ئذم قد يؤمي إىل تلةث ملرتبا ةملغذمء. ةيخريمً، ةع د مسأخدمم ملسةث م لةث من حاةمندت جست 

معدلجأهد مبةأحرضمت صادالناا باطسيا كةامم، ميان للدحدصال ين متأص ئذه م ةأحرضمت 

ملصادالناا لأشال مصدرمً للأعسض.142 

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

تأضدن م لةثدت ملصادالناا مةضع مالئأامم ملهسمةندت ةم ضدممت ملحاةيا 

ةم ةا دت ةمضدممت مالكأئدب ةم ةأحرضمت ملصادالناا م ضدمل للرسطدن. 

ةلان ئ دك نقص يف م علةمدت فاام يخص متااز مالخأالفدت يف ملأعسض ةمآلثدر 

حةب ملج س. لة ةمت عديدل مضت، كدن ئ دك منحادز قةي للذكةر يث دء تطةيس مةأحرضمت 

صادالناا جديدل، حاث كدنت تُجسى ملدرمسدت ملرسيسيا عىل مألغلب مع مشدركني ذكةر، ةمن ثم 

تُ قل مل أدهج إىل مل ةدء، مع رصم مل ظس عن مالخأالفدت ملفازيةلةجاا بني مل ةدء ةملسجدل. ةيع ي 

ئذم ين مالخأالفدت يف مآلثدر ملقدمئا عىل ملج س للدةأحرضمت ملصادالناا يف كدفا م ةأةيدت، من 

ملأعبري ملجا ي إىل ينظدا ملهسمةندت ةملصحا بشال عدم، كدن يأم رصم مل ظس ع هد. ئ دك يمثلا 

عن حدالت تاةن فاهد م سيل يكرث عسضا للأفدعالت ملدةمهاا ملضدرل، ةمن م عسةم ين ملهسمةندت ملأي 

يفسزئد م باض تؤثس عىل مألعسمض يف مألمسمض ملبرشيا مثل ملأصلب م أعدم ةملرصع. كام يةجد نقص 

يف م علةمدت ملشدملا بشأن عدم م ةأحرضمت ملصادالناا ملأي تؤثس عىل م سيل يث دء ملحدل، ةكذلك 

ملج ني يث دء مسمحل تطةره ملأي ياةن فاهد ضعافدً للغديا.143 ةتأضدن م خدةم ملأي تم ذكسئد فاام 

يخص ئذه ملقضاا ملأعسض  ةمم كادادهاا يث دء مل دة، ةملأعسض لخالهط كادادهاا، ةملأعسض  ةمم 

كادادهاا لدى مل ةدء يف سن مإلنجدب، ةحقاقا ين بعض م لةثدت ملصادالناا يُحظس ةصفهد لل ةدء 

ملحةممل ةمألطفدل. 
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متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

غدلبدً مد تةأخدم بعض ينةمع م ةأحرضمت ملصادالناا بطسيقا تةأ د إىل مل ةع 

مالجأامعي، مثل مةمنع ملحدل ةمعدلجا ضعف مالنأصدب. ةلان يستبط متااز 

مالخأالفدت يف ملأعسض حةب مل ةع مالجأامعي مل دجم عن ملألةث ملبائي يف 

يغلب مألحةمل بدالخأالفدت يف تقةام ملعدل. ال يأةفس لدي د سةى ملقلال من م علةمدت، ةقد تم 

إجسمء عدم قلال من ملدرمسدت حةل ئذم م ةضةع، ةلان ئ دك مؤرشمت بأن ملألةث ملبائي مل دجم 

عن م ضدممت ملحاةيا يرّسع من مقدةما م ضدممت ملحاةيا، ةيشال ئذم مصدر قلق بدل ةبا إىل 

م سيل ملحدمل بشال خدص. ميان ين ياةن ئذم عىل سبال م ثدل ئة ملحدل بدل ةبا إىل ملعدةى 

ملباأرييا ملأي يُعسم بأنهد ت أقل يث دء ملةالمل ةتةبب مخدةم مأعلقا بدلحدل مثل يمسمض مد بعد 

ملةالمل ةيمسمض حديثي ملةالمل.144 ةتأدثل إحدى ملحدالت ملخدصا يف م  دطق ملأي يمى فاهد إنأدج 

م ةأحرضمت ملصادالناا إىل تلةث بائي مستفع، كام ئة ملحدل يف حادر يبدم يف مله د. حاث تعد 

ئذه م  طقا مسكزمً لأص اع مألمةيا ملج اةا ةتبني ين ئ دك مةأةيدت عدلاا للغديا من م ةأحرضمت 

ملصادالناا من معدلجا سةمهل ملرصم ملصحي تقةم بألةيث مل هس ةم اده ملجةفاا ةماده مآلبدر يف 

م  طقا. ةتضدن تقسيس عن ملةضع يف تلك م  طقا قصصدً عن نةدء عدنني من مإلجهدض ةمضطسمبدت 

جلديا ةرسطدندت ةمشدكل معةيا.145 ةتجدر مإلشدرل إىل ينه ال تةجد مرمسدت علداا تأةسع يف 

ملأحقق من ئذم ملشأن.

التحديات والتوصيات

كدن مةضةع م ةأحرضمت ملصادالناا مةضةع بحث رسيع ملأةسع عىل مدمر 

ملعقد م  رصم. ةلان مد تزمل ملدرمسدت م ستبطا بدآلثدر ملصحاا ةبادندت ملأعسض 

من ملدةل مل دماا ةملدةل ملأي متس مبسحلا منأقدلاا مفقةمتني إىل حد بعاد 

– كام ئة ملحدل بدل ةبا إىل مألبحدث حةل متااز مالخأالفدت يف ملأعسض حةب مل ةع مالجأامعي. 

ةمن ملةمضح ين ئ دك حدجا ملحا لزيدمل كداا م علةمدت م أدحا بشال رسيع ةتقاام مإلجسمءمت 

م  دسبا، ةخدصا من يجل حاميا صحا م سيل. 

ميان سد إحدى ملفجةمت م عسفاا من خالل تقاام مخدطس م لةثدت ملصادالناا ملثدبأا بائادً 

ملأي ميان ين تشال يعىل م خدطس بدل ةبا للدسيل، ةخدصا م سيل ملحدمل، برتمكاز م خفضا جدمً. 

ةيشدل ذلك تحديد مألمةيا ملأي ال تأحلل، ةبدلأديل لديهد ملقدرل عىل ملرتمكم يف ملبائا، بدإلضدفا إىل 

م ةأقلبدت ملأي متألك سداا مةدةيا ية يعىل من سداا م سكب مألصيل. ةمن م عسةم ين ملةثدت 

ثدبأا يخسى، مثل م ةمم ملاادادهاا م درجا مبةجب معدئدل سأةكهةمل، ت أقل  ةدفدت طةيلا عرب 

ملغالم ملجةي ةتادرمت م حاطدت لأؤثس عىل مل ةدء يف ملقطب ملشاميل. ةلان لاس من م عسةم مآلن 



78 	 	

فاام إذم كدن للدلةثدت ملصادالناا ملثدبأا بائادً مصري ةتأثري مشدبهني ةنحأدج إىل مزيد من ملأحقق يف 

مألمس. 

لقد متضح بأن إنأدج م ةأحرضمت ملصادالناا يعد قضاا ذمت مخدةم عدلاا، حاث تةدئم يف بعض 

ملبلدمن يف مرتفدع مةأةى ملألةث ملصادالين  اده ملرشب. ةئ دك حدجا  زيد من م علةمدت حةل 

ملأأثريمت عىل م سيل ةخدصا م سيل ملحدمل عىل معأبدر ين ملدرمسدت ملقلالا ملسمئ ا تشري بدلفعل إىل 

محأامل ةجةم مد يثري ملقلق. ةيأدثل يحد مإلجسمءمت ملهدما مألخسى بدلأحام يف ملظسةم مإلنأدج بدقا 

يكرب. ةميان ين يشدل ذلك ةضع ملصقدت تعسيفاا عن م صدر لأداان م ةأهلاني من تج ب مةمقع 

مإلنأدج ملأي تثري ملقلق. ةيخريمً، ةقبل ةضعهد يف مألسةمق، ي بغي تقاام م ةأحرضمت ملصادالناا بشأن 

مخدطسئد ملبائاا ةملصحاا يث دء مسحلا مإلنأدج، مبد يف ذلك م خدطس بدل ةبا للدسيل. 
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املواد الكيميائية املشبعة بالفلور واالنتقال إىل بدائل أكرث أماناً

بدي ملعدل عىل م ةمم ملاادادهاا م شبعا بدلفلةر ةمالنأقدل إىل بدمهل يكرث يم دً كأحد ملقضديد م ثريل 

للقلق ضدن مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا يف م ؤمتس ملدةيل ملثدين حةل إممرل 

م ةمم ملاادادهاا يف عدم 2009، حاث متت معةل يصحدب م صلحا إىل »النظر يف تطوير وتسهيل 

وتعزيز برامج إرشاف ومقاربات تنظيمية وطنية ودولية بشكل منفتح وشفاف وشامل من أجل 

التقليل من االنبعاثات واملحتوى الخاصني باملواد الكيميائية املشبعة بالفلور ذات الصلة وموضع 

االهتامم يف املنتجات والعمل من أجل القضاء عليها عىل املستوى العاملي، حيثام يكون ذلك مناسباً 

وممكناً من الناحية التقنية.«42 ركّز ئذم يف ملبدميا عىل مةل م ظدا ملأعدةن مالقأصدمي ةملأ داا، 

ةلان جسى تةساع ملأفةيض يف م ؤمتس ملدةيل ملثدلث حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا يف عدم 2012 

لاشدل ملدةل غري مألعضدء يف م ظدا ملأعدةن مالقأصدمي ةملأ داا. حاث يهدم ملعدل إىل جدع 

م علةمدت ةتبدملهد حةل م ةمم ملاادادهاا م شبعا بدلفلةر ةمعم مالنأقدل إىل بدمهل يكرث يم دً، ةقد 

جسى ت ةاقه من قبل م جدةعا ملعد اا للدةمم ملاادادهاا م شبعا بدلفلةر. تأسةت ئذه م جدةعا 

يف عدم 2012 كدسأجدبا لقسمرمت مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا ةئي تجدع 

مد بني ملحاةمدت، ةملقطدعدت ملص دعاا، ةمألةسدط مألكدممياا ةم  ظامت غري ملحاةماا من ملبلدمن 
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م أقدما ةمل دماا، حاث ت ظم ندةمت عرب مإلنرتنت ةت رش ةثدهق حةل مقدربدت إممرل م خدطس 

ةمعلةمدت تق اا يخسى.* 

تعد م ةمم مأللالاا م شبعا بدلفلةر ةمأعدمل ملفلةر )PFASs( عبدرل عن مجدةعا ضخدا من يكرث 

من 4,700 مدمل كادادهاا تةأخدم بشال ةمسع يف ملأطباقدت ملص دعاا ةمالسأهالكاا م ذ يربعا دت 

ملقسن م  رصم. ةيغطي مالخأصدر PFAS كدفا م ةمم ملعضةيا مأللالاا ملفلةريا، مبد يف ذلك م سكبدت 

م شبعا بدلفلةر ةمأعدمل ملفلةر ةملفلةرتالةمري ةملفلةرةبةلادس. ةمسأ دممً إىل طةل سلةلا ملاسبةن 

م فلةرل، ميان ملأدااز بني PFASs قصريل ملةلةلا ةطةيلا ملةلةلا. تص ف PFAS ملأي ال تغطاهد 

ملأعدريف ملأدلاا للدةمم طةيلا ملةلةلا عىل ينهد مةمم قصريل ملةلةلا:

مألحامض ملاسبةكةالاا م شبعا بدلفلةر )PFCAs( مع يطةمل سلةلا ملاسبةن C8 ةمد فةق، مبد يف 

)PFOA( ذلك حدض ملبريفلةرةكأدنةيك

يحامض ملةلفةناك ملبريفلةرةكا اا )PFSAs( مع يطةمل سلةلا ملاسبةن C6 ةمد فةق، مبد يف ذلك 

)PFOS( ةسلفةندت ملبريفلةرةكأدن )PFHxS( حدض ملةلفةناك ملبريفلةرةئاةدن

سالهف ئذه م ةمم ملأي قد يأم إنأدجهد ية تةمجدئد يف م  أجدت.	 

بدإلضدفا إىل ملأأثريمت ملصحاا م ةصةفا يمنده، فإن يحد م حسكدت مألسدساا للأخلص ملأدريجي 

من PFAS ئي تالفا ملعالج بد قدرنا مع مالسأبدمل ةملةقديا. حاث بلغ يحد ملأقديسمت للأادلاف 

م جأدعاا  عدلجا ماده ملرشب ةم اده ملجةفاا يف يةرةبد ةحدئد مد ال يقل عن عرشل إىل عرشين 

ملادر يةرة عىل مدى عرشين عدمدً. ةبلغت ملأالفا ملأقديسيا  عدلجا فقط بلدل رمسأدت يف ي دناد 

حةميل ةمحد إىل ثالثا ملادرمت يةرة.146 ةقدر تقسيس نرشه م جلس ملشاميل للةزرمء بشأن تالفا 

ملأقدعس عن ملعدل يف م  طقا مالقأصدميا مألةرةباا، ةئي ملأالفا ملأي ساأعني عىل م جأدع مفعهد 

يف م ةأقبل، ملأادلاف ملة ةيا للأأثريمت ملصحاا بحةميل خدةني إىل مثدنني ملادر يةرة. با ام جسى 

تقديس تادلاف م عدلجا ملبائاا يف م  طقا مالقأصدميا مألةرةباا بدإلضدفا إىل سةيرسم ضدن مجدل 

يرتمةح بني 821 ملاةن إىل 170 ملادر يةرة.147 

التعرض واآلثار الصحية

تةأخدم PFAS يف مجدةعا ةمسعا من م  أجدت مالسأهالكاا، مبد يف ذلك 

م البس م ضدمل للداده ةملبقع، ةم زلقدت، ةشدع ملأزلج، ةمعدلجا ملةجدم، 

ةملطالء، ةيمةمت ملطهي، ةمةأحرضمت ملأجدال، ةملأصةيس، ةملطالء بدلاسةم، 

ةم ةأحرضمت ملصادالناا، ةرغةل مادفحا ملحسمهق. كام تةأخدم PFAS بشال ةمسع يف مةمم تالمس 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/   *
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ملطعدم مثل يسطح ملطهي غري ملالصقا ةمألةرمق ملأي تالمس ملطعدم مثل علب ملباأزم، ةيكادس فشدر 

م دياسةيف، ةيةرمق ملَخبْز، ةغريئد من يةرمق ملأغلاف حاث يهدم مسأخدمم PFAS إىل م ع منأقدل 

مئةن ملطعدم إىل مألسطح مألخسى. كام تةأخدم PFAS يف إنأدج ملبةلادسمت، مبد يف ذلك ملبةلادريمت 

ملفلةريا مثل بةلاأارتمفلةرة مإليثلني )PTFE(. تأةفس بدمهل غري فلةري اا  عظم ئذه مالسأخدممدت. 

بعض مسكبدت PFAS مقادل مبةجب معدئدل سأةكهةمل بدعأبدرئد ملةثدت عضةيا ثدبأا، يي إنهد:

تبقى عىل حدلهد لفرتل طةيلا بشال مسأث ديئ )عدل س ةمت(	 

تصبح م أرشل عىل نطدق ةمسع يف ملبائا نأاجا للعدلادت ملطباعاا ملأي تستبط بدلرتبا ةم اده 	 

ةعىل مألخص ملهةمء

ترتمكم يف مألنةجا ملدئ اا للاده دت ملحاا مبد يف ذلك ملبرش، ةتةجد برتمكاز يعىل يف م ةأةيدت 	 

ملعلاد من ملةلةلا ملغذمهاا

تعد سدما بدل ةبا لإلنةدن ةملحادل ملربيا	 

ةتأضدن حدض بريفلةرةيةكأدن ملةلفةناك )PFOS( ةيمالحه، ةبريفلةرةيةكأدن ملةلفةناك فلةرميد 

)PFOS-F(، ةحدض بريفلةرة مألةكأدنةيك )PFOA( ةيمالحه ةم سكبدت م ستبطا به. ةقد يةصت 

ميتلك رجال اإلطفاء مستويات أعىل من PFAS يف الدم باملقارنة مع عامة السكان بسبب التعرض إىل رغوة 

.PFAS باإلضافة إىل معدات الوقاية املعالجة بـ PFAS مكافحة الحريق التي تحتوي عىل
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لج ا مسأعسمض م لةثدت ملعضةيا ملثدبأا، ةئي لج ا ملخربمء مبةجب م عدئدل، بإمرمج حدض 

ملبريفلةرةئااةدن ملةلفةناك )PFHxS( ةيمالحه ةم سكبدت م ستبطا به لاأم ملقضدء علاهد عىل 

م ةأةى ملعد ي مةن يي إعفدءمت.148 

ئ دك يملا مأزميدل حةل مخدةم كبريل فاام يأعلق بـ PFAS قصريل ملةلةلا ملأي تةأخدم غدلبدً 

كبدمهل مؤسفا. ةتأضدن حدض ملبريفلةرةبةتدن ملةلفةناك )PFBS(، ةحدض ملبريفلةرة ميادنةيك 

 ،)PFHpA( ةحدض ملبريفلةرة ئابأدنةيك ،)PFHxA( ةحدض ملبريفلةرة ئااةدنةيك ،)PFDA(

ةحدض ملبريفلةرة مةميادنةيك )PFDoA(، ةحدض ملبريفلةرة ينديادنةيك )PFUnA(، ةحدض 

ملبريفلةرة تسيديادنةيك )PFTrDA(، ةغري ذلك. فهي ال تبدي صفدت سداا مشدبها لـ PFAS طةيلا 

ملةلةلا فحةب، بل إنهد شديدل ملثبدت ةتأ قل كثريمً يف ملبائا، مام يؤمي إىل منأشدر ملألةث بشال 

رسيع. ةقد قدمت قدرتهد عىل ملأ قل مالتحدم مألةرةيب عىل إمرمج ملأ قل كدعادر لأحديد ‘م ةمم ملأي 

 149.’)SVHCs( ًتثري مخدةم كبريل جدم

يحصل ملألةث ملبائي عىل ممأدمم مةرل حادل PFAS ةم  أجدت ملأي تحأةي عىل PFAS سةمء كدن 

ذلك بشال مأعدد يم عىل شال شةمهب، مثل ملأص اع ةمالسأخدمم مل هديئ ةإعدمل ملأدةيس ةإممرل 

مل فديدت ةمعدلجا ماده ملرصم ملصحي. ةبدلأديل، تأةمجد PFAS يف كل مادن ضدن م اده ملةطحاا 

ةماده يعامق ملبحدر ةماده ملرشب ةماده محطدت معدلجا مل فديدت ةملسشح من مابدت مل فديدت 

ةملسةمسب ةم اده ملجةفاا ةملرتبا ةملغالم ملجةي ةملغبدر. يحد م صدمر ملهدما لألةث ملرتبا ةم اده 

ملجةفاا ئة مسأخدمم ةملأخلص من رغةل مادفحا ملحسمهق، ةئي م أرشل يف ملسةمسب ةملرتبا 

م حاطا مبسمكز ملأدريب ةم طدرمت يف ملعديد من ملبلدمن حةل ملعدمل. 

تعد ماده ملرشب ةمسأهالك مألسامك ةغريئد من ملاده دت م دهاا ملأي يأم مصطادمئد يف مةطحدت 

مدهاا ملةثا بـ PFAS مصدرمً ئدمدً لأعسض ملبرش إىل PFAS. ةبدل ةبا إىل م جدةعدت ملةادناا 

-مثل تلك يف ملقطب ملشاميل- حاث ترتمكم PFAS يف ملاده دت ملحاا ةم أكةالت ملبحسيا ةملثديادت 

ملبحسيا ةملأي تعد يطعدا تقلاديا، فإن تلةث مألغذيا يعد مصدر قلق خدص. فدع مسأخدمم 

 PFAS ةحأى ع د مسأخدممهد ةفقدً لأعلاامت م صّ ع، ترتشح ،PFAS م  أجدت ملأي تحأةي عىل

إىل مألغذيا ةمألطعدا. كام تم مكأشدم ئذه م ةمم ملاادادهاا يف مألغذيا غري م علبا بةبب ملرتمكم 

ملباةلةجي يف مللحةم ةم أجدت مأللبدن. كام يأم قادس PFAS بشال م أظم يف غبدر م  دزل، حاث 

يجسي إطالقه ةمنبعدثه من م  أجدت مالسأهالكاا ةم  ةةجدت مألخسى.150 

متألك PFAS نصف عدس طةيل يف ملجةم. حاث متألك PFOA َةPFOS نصف عدس يبلغ 5-3 

س ةمت يف جةم مإلنةدن، با ام متألك PFHxS يطةل نصف عدس يف م صل ملبرشي تم مإلبالغ ع ه 

من بني كدفا PFAS مبأةسط يبلغ 5.8 س ا. ةئي ترتمكم باةلةجادً )يي تأادس يف ملجةم( ةتأضدعف 

باةلةجادً – مبع ى ين تسمكازئد تاةن يعىل يف يجةدم ملاده دت يف يعىل ملةلةلا ملغذمهاا، مبد يف ذلك 
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ملبرش. ةقد جسى تةثاق تعسض ملبرش إىل PFAS، مبد يف ذلك PFOA َةPFOS ةبدمهلهام، يف ملبةل 

ةم صل ةملبالزمد ةم شادا ةملحبل ملرسي ةحلاب ملثدي ةينةجا ملج ني.152 ،151 ةميان ملعثةر عىل 

PFAS يف مم ملحاةمندت ةملبرش يف جداع ينحدء ملعدمل.153 

 PFOS مع ملةحب ملأدريجي لهام ةت ظادهام من قبل ةكدالت ملصحا ملعدما، بديت تسمكاز

َةPFOA ملأي يُبلّغ ع هد يف بعض م جدةعدت ملةادناا ملبرشيا بدالنخفدض.154 ةلان مد تزمل مرمسدت 

ملحدالت تحدم يفسمممً ةمجأدعدت لديهد مةأةيدت تعسض يعىل من تلك لدى عدما ملةادن، مبد يف ذلك 

رجدل مإلطفدء، ةملعدملني يف مصدنع تص اع PFAS ةتص اع م  أجدت يف مسمحل الحقا من ملةلةلا، 

ةمألشخدص ملذين يعاشةن يف مجأدعدت تأثسمت بألةث PFAS مل دجم عن مةمقع ملأص اع ئذه ية 

مسمكز تدريب رجدل مإلطفدء، ةمألفسمم ملذين يأعسضةن لألك م ةمم من خالل مصدمر مه اا، مبد يف ذلك 

ملعدملةن ملطباةن ةم ةظفةن يف مصديد مألسامك.155 

يستبط عدم كبري ةمأزميد من ملأأثريمت ملصحاا بدلأعسض إىل PFAS ةتأصدعد مألملا بأن ملأأثريمت 

تحصل حأى يف حدالت تعسض بد ةأةيدت ملخلفاا. ةتأضدن ملأأثريمت م أفق علاهد تلف ملابد 

ةملأأثريمت عىل مسأقالب ملدئةن ةمزميدم مةأةيدت كةلاةرتةل م صل )م ستبط بدرتفدع ضغط 

ملدم( ةمنخفدض مالسأجدبا م  دعاا )خطس يعىل لحصةل عدةى( ةمزميدم خطس يمسمض ملغدل ملدرقاا 

ةمنخفدض ملخصةبا ةمرتفدع ضغط ملدم مل دجم عن ملحدل ةمقدما مالرتعدج ةمنخفدض ملةزن ع د 

ملةالمل ةرسطدندت ملخصاا ةملالاا.156 

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

ئ دك آثدر تخألف حةب ملج س ندجدا عن ملأعسض إىل PFAS، بدإلضدفا إىل 

مالخأالفدت يف ملرتمكم ملباةلةجي ةملأصفاا ب دًء عىل مالخأالفدت ملفازيةلةجاا 

بني ملج ةني. تشري بعض ملدرمسدت إىل ين PFAS ميان لهد تحديك مألسرتةجني. 

ففي مألسامك، يزيد ملأعسض إىل PFHpA ةPFOA ةPFNA ةPFDA ةPFUnDA من إفصدح 

 PFOA ملفاأالةجا ني، ةئة عبدرل عن بسةتني يشدرك يف منة ملبةيضا.157 ةيف ملفرئمن، يزيد ملأعسض إىل

من ةزن ملسحم، ةئة تأثري يعد يحد خصدهص ملأعسض إىل مألسرتةجني.158 ةيف مرمسا يخسى تةأخدم 

خاليد رسطدن ملثدي ملبرشيا، يمت PFOS ةPFOA إىل زيدمل منأشدر ملخاليد، ةئذم يأةمفق مع 

ملةلةك مألسرتةجا ي.159 

ةتأضدن مآلثدر ملأي تخألف حةب ملج س مل دجدا عن ملأعسض إىل PFAS مآلثدر يث دء مسحلا 

ملحدل، ةبدل ةبا إىل ملسضع مآلثدر ملأي ت أقل عرب حلاب ملثدي. حاث ظهس لدى ملفرئمن ملأي تعسضت 

إىل PFOA يث دء ملحدل مشدكل يف إنأدج ملحلاب، با ام عدنت ب دتهن، ملاليئ تعسضن إىل PFOA يث دء 

مسحلا ملحدل، من تقزم يف منة غدل ملثدي.160 ةكدنت ملفرئمن ةملجسذمن ملأي تعسضت إىل PFOA ية 
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PFOS يث دء مسحلا ملحدل يصغس حجامً بشال عدم، مع مالحظا منخفدض كبري يف ةزن ملجةم ع د 

ملةالمل.161 ةقد لةحظ ئذم ملأأثري لدى ملبرش ييضدً.162 

فحصت مجدةعا كبريل من مألمبادت آثدر ملأعسض إىل PFAS عىل مل أدهج م ستبطا بدلهسمةندت يف 

مجدةعدت سادناا مخألفا. حاث ةجد يحد مالسأعسمضدت م  هجاا بعض مألملا حةل ةجةم رمبط مد 

بني PFOS ية PFNA ية PFHxS ةبني ةظافا ئسمةن ملغدل ملدرقاا يف مسمحل محدمل من ملحادل 

)جسى تقاام مألمهدت ية يب دههن قبل ملبلةغ(.163 كام تم ملسبط مد بني ملأعسض إىل SAFP مع تغاريمت 

يف تةقات ملبلةغ لدى مألطفدل، ةجسى قادسه ةفق ملعدس ع د ملحاض بدل ةبا إىل مإلندث ةتسمكاز 

ملأةأةسأريةن يف م صل بدل ةبا إىل ملذكةر.164 كام تبني ين ملأعسض إىل PFOA يزيد من معدالت 

مضطسمب ملدةرل ملشهسيا، ةئ دك بعض مألملا ملأي تشري إىل ين ملأعسض إىل PFAS، ةحأى يف 

 PFNAة PFOAة PFOS مةأةيدت م خفضا، قد يقلل من ملخصةبا.165 كام ثبت بأن ملأعسض إىل

يستبط بدنقطدع ملطدث ملطباعي بشال مباس166، مام قد يشال عدمل خطةرل بدل ةبا ألمسمض ملقلب 

ةمألةعاا ملدمةيا ةمألمسمض ملعصباا ةئشدشا ملعظدم يف ةقت الحق من ملحادل.167 

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

كام ئة ملحدل مع ملعديد من م لةثدت مألخسى ةمسعا مالنأشدر، فإنه من 

ملصعب تأبع ملأعسض إىل مصدمر محدمل. ةلان من ملةمضح ةمن خالل مرمسدت 

م سمقبا ملباةلةجاا لحلاب ملثدي بأن مل ةدء يأعسضن إىل PFAS عىل مةأةى 

ملعدمل. عىل ملسغم من ملأدريخ ملطةيل ةمالنأشدر ملعد ي لـِ PFAS، فقد يجسيت ملدرمسدت بشال 

يسديس يف آساد ةيةرةبد ةيمسياد ملشاملاا، حاث يأم مكأشدفه عىل نطدق ةمسع.168 ةيف حني يةجد 

نقص يف ملبادندت من ملبلدمن مل دماا ةملبلدمن ملأي متس مبسحلا منأقدلاا، فقد ةجد بأن PFAS تلةث 

حلاب ملثدي يف مله د ةمندةناةاد ةمألرمن ةمدلازيد ةفاأ دم. حاث تأجدةز م ةأةيدت ملأي جسى 

ملاشف ع هد يف حلاب ملثدي م ةأةيدت ةملحدةم مإلرشدميا ملصحاا  اده ملرشب يف بعض ملةاليدت 

يف ملةاليدت م أحدل مألمسيااا. ةةجد مسأعسمض يف عدم 2018 لدرمسدت يجسيت يف ملادبدن عىل 

مجدةعا كبريل من مل ةدء ملحةممل ةيطفدلهن بأن ملأعسض قبل ملةالمل إىل PFAS، مثل PFOS ة

PFOA، قد يؤثس عىل ملحجم ع د ملةالمل، ةيةبب مضطسمبدت يف تةمزن عدل ئسمةندت، ةيؤثس عىل 

منة ملجهدز ملعصبي ةملحةدساا ةمألمسمض م عديا.169 

إن ملأعسض إىل PFAS م أاميز حةب مل ةع مالجأامعي مألكرث سهةلا يف ملاشف ئة من خالل 

م  أجدت مالسأهالكاا ملأي يةأخدمهد يحد مل ةعني مالجأامعاني، مثل مةأحرضمت ملأجدال عىل سبال 

 ،)gnIsoC( م ثدل. ةفقدً لقدعدل بادندت م فةضاا مألةرةباا حةل ماةندت مةأحرضمت ملأجدال

تُةأخدم PFAS بشال رهايس يف م ةأحلبدت ةمضدممت ملاهسبدء ملةدك ا ةم ثبأدت ةخدفضدت ملأةتس 
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ملةطحي ةمشّاالت مألغشاا ةم ظامت مللزةجا ةم ذيبدت.* ئ دك عدم قلال من ملدرمسدت حةل 

محأةى مةأحرضمت ملأجدال من PFAS، كام تعد ملبادندت ملأحلالاا ندمرل للغديا. 

ةجد فحص حديث يجسته ةكدلا حاميا ملبائا ملدمندركاا يةأ د إىل بادندت م اةندت ةجةم مجدةعا 

من م ةمم ملفلةرةيلاالاا ةغريئد من م سكبدت م فلةرل يف مجدةعا ةمسعا من مةأحرضمت ملأجدال. 

حاث كدنت م  أجدت مألكرث شاةعدً ملأي تحأةي عىل PFAS ئي كسميدت مألسدس ةبلةم ملأجدال 

ةكسميدت تصحاح مللةن ةغريئد من ملاسميدت/ملغةةالت ةم ةدحاق. ةخلص ملأقسيس إىل ين ئذه 

م  أجدت عدمل مد تعأرب مل ةدء كدجدةعدت مةأهدفا. تم مخأادر مثدناا عرش م أجدً من ئذه 

م  أجدت لاأم إجسمء فحةص تحلالاا علاهد، ةتبني بأن سبعا عرش م هد يحأةي عىل ةمحد ية يكرث 

من PFAS. ةبلغ يعىل تسكاز  دمل ةمحدل 3,340 ندنةغسمم/غسمم من PFHxA )حدض ملبريفلةرة 

ئااةدةناك( ملذي عرث علاه يف كسيم مألسدس، با ام بلغ يعىل تسكاز  جدل PFAS 10,700 ندنةغسمم/

غسمم ةملذي عرث علاه يف كسيم مإلخفدء. ي بغي مقدرنا تلك ملقام مع قادا ملحد ملذي ةضعه مالتحدم 

مألةرةيب ملبدلغ 25 ندنةغسمم/غسمم.170 ةةجدت مرمسا حةل م  أجدت يف ملةةق ملةةيديا بأن كسميدت 

مألسدس ةم ةدحاق تحأةي عىل 25 مدمل مخألفا من PFAS، حاث كدنت م ةمم مألكرث مكأشدفدً ئي 

مألحامض ملاسبةكةالاا م شبعا بدلفلةر )حدض ملبريفلةر ئابأدنةيك ةحدض ملبريفلةرة ئااةدنةيك( 

ةإيةرتمت ملفةسفدت ملبةلافلةرة يلالاا )PAPs(. كام كشفت ئذه ملدرمسا عن ةجةم مةمم مفلةرل 

عضةيا ة/ية غري عضةيا غري معسةفا، مبد يف ذلك ملبةلادريمت.171 

التحديات والتوصيات

يلةث PFAS ملاةم معظم م قصةرمت ملبرشيا ةملبائاا ةئ دك حدجا ةمضحا 

 عدلجا ملألةث ملبائي ملحدصل بدلفعل ةكذلك   ع مزيد من مالنبعدثدت ع 

طسيق مسأبدمل PFAS ببدمهل آم ا ةغري مفلةرل. ةمبد ين ملأعسض ال يأعلق 

بدل ةع مالجأامعي بشال عدم، بدسأث دء PFAS يف مجدةعا م أجدت محدمل، فإن ملأدمبري ملةقدهاا 

سأاةن مةضع فدهدل بدل ةبا للدسيل ةملسجل. ةتأضدن ملأدمبري ملعدما ملرضةريا لحاميا صحا م سيل 

إجسمءمت طةعاا ةإلزمماا. حاث تصف خطا حديثا ةضعهد ةزرمء ملبائا يف مالتحدم مألةرةيب مةدرمً 

للديض قدمدً ي دسب جداع ملبلدمن ةمألقدلام يف ملعدمل.146 ةتأضدن مإلجسمءمت مألسدساا:

مسأ دممً إىل يةجه ملأشدبه من ندحاا ملةداا ةملثبدت، إممرل كدفا PFAS كدجدةعا ةمحدل من يجل 

تفدمي ملبدمهل م ؤسفا ةيخذ تأثريمت ملخالهط م حأدلا يف ملحةبدن.

ملأخلص ملأدريجي من كدفا مسأخدممدت PFAS بأرسع ةقت مدان، مع إمادناا إتدحا ةقت يطةل 

لبعض مالسأخدممدت مألسدساا.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/   *
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ةضع قام حد صدرما يف كدفا مللةمهح ذمت ملصلا بـ PFAS، مثل ملحدةم ملصحاا يف ملطعدم ةماده 

ملرشب.

حظس مسأخدممدت PFAS ملأي تؤمي إىل ملأعسض م بدرش، مثل م ةمم ملأي تالمس ملطعدم، ةضامن 

ةجةم آلادت مسمقبا ةت فاذ فعدلا.

زيدمل م سمقبا ةملأةعاا ةمألبحدث عن ملبدمهل ةم عدلجا ةمإلممرل ملةلادا بائادً لل فديدت. 	 

ميان تطباق ئذه مإلجسمءمت مع إعطدء مألةلةيا لإلجسمءمت ملأي من شأنهد ين تحد من ملأعسض من 

م صدمر مألكرث يئداا بدل ةبا للدسيل. ةيجب ةضع حدةم صحاا للطعدم ةماده ملرشب لادفا ينةمع 

PFAS مع يخذ حةدساا م سيل ملحدمل بعني مالعأبدر. ةتشدل مإلجسمءمت مألخسى ذمت ملفةمهد ملابريل 

لصحا م سيل ت ظاف ماده ملرشب ةملأخلص ملأدريجي من PFAS من م ةمم ملأي تالمس ملطعدم. ةمن 

م هم بشال خدص ين يأم ملةحب ملأدريجي لـِ PFAS من م أجدت مثل مةأحرضمت ملأجدال ةملأي 

تم تحديدئد عىل ينهد مصدمر تعسض للدسيل بشال يسديس. يث دء مسحلا ملةحب ملأدريجي، من شأن 

ةضع م لصقدت ملأعسيفاا عىل م  أجدت ةجهةم رفع سةيا ملةعي فاام يخص PFAS ين متان م سيل 

.PFAS من متخدذ قسمرمت مةأ ريل ةمخأادر م  أجدت ملخدلاا من
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مبيدات اآلفات عالية الخطورة

جسى معأامم مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل كقضاا تثري م خدةم يف م ؤمتس ملدةيل ملسمبع حةل إممرل 

م ةمم ملاادادهاا يف عدم 2015، حاث يقس م دثلةن ملحاةماةن بأنهد تةبب يرضمرمً صحاا خطريل عىل 

صحا مإلنةدن ةملبائا يف ملعديد من ملبلدمن، ةخدصا يف ملبلدمن ذمت ملدخل م  خفض ةم أةسط. 

ةتأضدن ملقسمر تشجاع يصحدب م صلحا عىل متخدذ جهةم مع ملرتكاز عىل تعزيز ملبدمهل ملزرمعاا-

ملبائاا ةتعزيز ملقدرمت ملةط اا إلجسمء تقاام للدخدطس ةإممرل م خدطسل.  

تفرس م بادمت يف ئذم ملةادق بشال عدم عىل ينهد يي مدمل، ية خلاط من م ةمم، تأاةن من مةمم 

كادادهاا ية باةلةجاا مخصصا لصد ية تدمري ية ملةاطسل عىل يي آفا، ية لأ ظام منة مل بدتدت. مل 

يأم معأامم يي مةمصفدت معا ا لأحديد مبادمت مآلفدت عىل ينهد عدلاا ملخطةرل يف ذلك مالجأامع، 

ةلان جسى مالتفدق ين يةرتشد يصحدب م صلحا بدلأعسيف ملةمرم يف مدةنا ملةلةك ملدةلاا حةل 

إممرل مبادمت مآلفدت ملأي معأددئد مؤمتس م ظدا مألغذيا ةملزرمعا ةيقسئد م جلس ملأ فاذي   ظدا 

ملصحا ملعد اا:

»مبيدات اآلفات عالية الخطورة تعني مبيدات اآلفات التي تم اإلقرار بأنها متثل مستويات 

عالية بشكل خاص من املخاطر الحادة أو املزمنة عىل الصحة أو البيئة وفقاً ألنظمة 

التصنيف املقبولة دولياً مثل منظمة الصحة العاملية أو النظام املنسق عاملياً )GHS( أو 

وفقاً إلدراجها ضمن اتفاقيات أو معاهدات دولية ملزمة ذات صلة. باإلضافة إىل ذلك، 

ميكن اعتبار مبيدات اآلفات التي يبدو بأنها تسبب أرضاراً شديدة أو غري قابل للعكس 
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عىل الصحة أو البيئة يف ظل ظروف االستخدام يف أحد البلدان عىل أنها عالية الخطورة 

وميكن التعامل معها عىل هذا األساس«.172 

تأيت مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل من كدفا م جدةعدت ملسهاةاا  بادمت مآلفدت مالصط دعاا: 

مبادمت مآلفدت ملعضةيا-ملالةريا، ةملعضةيا-ملفةسفدتاا، ةملاسبدمدت، ةمل اةناك-تا ةيد، ةملفا ال 

بريمزةل. ةلان ال تعد كدفا مبادمت مآلفدت يف ئذه م جدةعدت عىل ينهد مبادمت آفدت عدلاا 

ملخطةرل.

ةقد جسى مالتفدق بأن يةرتشد يصحدب م صلحا مبعديري مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل ملأي ةضعهد 

مالجأامع م شرتك   ظدا مألغذيا ةملزرمعا ةم ظدا ملصحا ملعد اا حةل إممرل مبادمت مآلفدت يف عدم 

2008. ةمسأ دممً إىل ذلك، ي بغي تحديد مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل عىل ينهد تلك ملأي تأدأع 

بةمحدل ية يكرث من ملخصدهص ملأدلاا:

تسكابدت مبادمت مآلفدت ملأي تحقق معديري ملص فني Ia ية Ib من ‘ملأص اف م ةىص به من قبل 

م ظدا ملصحا ملعد اا  بادمت مآلفدت حةب ملخطةرل’

م اةندت مل شطا  بادمت مآلفدت ةتسكابدتهد ملأي تحقق معديري ملفئدت م رسط ا 1A ة1B من مل ظدم 

م  ةق عد ادً حةل تص اف ةةسم م ةمم ملاادادهاا

م اةندت مل شطا  بادمت مآلفدت ةتسكابدتهد ملأي تحقق معديري فئدت ملطفسمت ملجا اا 1A ة1B من 

مل ظدم م  ةق عد ادً حةل تص اف ةةسم م ةمم ملاادادهاا

م اةندت مل شطا  بديدت مآلفدت ةتسكابدتهد ملأي تحقق معديري فئدت ملةداا مإلنجدباا 1A ة1B من 

مل ظدم م  ةق عد ادً حةل تص اف ةةسم م ةمم ملاادادهاا

م اةندت مل شطا  بادمت مآلفدت م درجا يف معدئدل سأةكهةمل ضدن م لحقني )ي( ة)ب(، ةتلك 	 

ملأي تحقق كدفا م عديري يف ملفقسل 1 من م لحق )م( للدعدئدل

م اةندت ةملرتكابدت مل شطا  بادمت مآلفدت م درجا يف معدئدل رةتسممم يف م لحق ملثدلث	 

مبادمت مآلفدت م درجا مبةجب بسةتةكةل مةنرتيدل	 

م اةندت ةملرتكابدت مل شطا  بادمت مآلفدت ملأي تُبدي معدالً مستفعدً من حدةث تأثريمت ضدرل 	 

شديدل ية غري قدبل للعاس عىل صحا مإلنةدن ية ملبائا.

لاس ئ دك قدمئا رسداا مأفق علاهد للدةمم ملأي تحقق ئذه م عديري. ةقد ةضعت شباا ملعدل حةل 

مبادمت مآلفدت )PAN( إرشدممت خدصا بهد لدعم ملعدل عىل م ةمم ملأي تحقق ملأعسيف ةم عديري 

م أفق علاهام. حاث تعد ‘ملقدمئا ملدةلاا لشباا ملعدل حةل مبادمت مآلفدت بشأن مبادمت مآلفدت 
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عدلاا ملخطةرل’ يممل من يجل تحديد مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل ةإجسمءمت مسأبدملهد ببدمهل آم ا 

ةزرمعاا-بائاا ةغريئد من ملبدمهل م  دسبا غري ملاادادهاا.173 

نرشت م ظدا مألغذيا ةملزرمعا ةم ظدا ملصحا ملعد اا ‘إرشدممت حةل مبادمت مآلفدت عدلاا 

ملخطةرل’ مبةجب مدةنا ملةلةك ملدةلاا حةل إممرل مبادمت مآلفدت. حاث جسى تصدام ئذه 

مإلرشدممت  ةدعدل ملجهدت م  ظدا  بادمت مآلفدت ةغريئد من يصحدب م صلحا يف متخدذ إجسمءمت 

للأقلال من م خدطس مل دجدا عن مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل. ةتةأ د مإلرشدممت إىل عدم من 

م بدمرمت ملةط اا ملأي نجحت يف تحديد مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل ةمسأبدملهد ببدمهل يقل 

خطةرل.174 كام نرشت م ظدا مألغذيا ةملزرمعا ةم ظدا ملصحا ملعد اا كأاّبدً يحأةي عىل معلةمدت 

سهلا ملةصةل بشأن مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل.175 

لقد مزممم مالسأخدمم ملعد ي  بادمت مآلفدت لاصل إىل يكرث من يربع ماليني طن يف ملعدم 

)FAOSTAT، 2019(. ةيُعأقد بأن مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل متثل جزءمً بةاطدً من مجدل 

مبادمت مآلفدت م ةجلا عىل مةأةى ملعدمل، ففي بعض ملحدالت تصل إىل 6% )مةل يفسيقاد 

ملج ةباا( ةيف حدالت يخسى تستفع إىل 30% من م  أجدت م ةجلا.

غدلبدً مد تاةن ملعديد من مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل ملأي تُبدع إىل ملبدمن مل دماا ةملبلدمن ملأي 

متس مبسحلا منأقدلاا عبدرل عن مةمم من ملجال مألقدم ملأي تم سحبهد من مألسةمق يف ملبلدمن ذمت 

ملدخل م ستفع )عدمل بةبب آثدرئد ملصحاا ملضدرل( ةبدلأديل تاةن رخاصا ملثدن. ةيف حني قد ياةن 

جسى ةسدهد مبلصق تعسيفي علاه بادن مخدطس، ةيف حني قد تأطلب معدمت ةقديا شخصاا، إال 

ين ئذم غدلبدً مد ياةن بدئظ ملثدن ية غري مسيح ع د مالرتدمء ية ذي جةمل غري م دسبا، مام يؤمي 

إىل حصةل تعسض مستفع لدى مإلنةدن ةملبائا.172 حاث يظهست مرمسا حديثا عىل سبال م ثدل بأن 

رشكدت تص اع مبادمت مآلفدت ملابريل قد حققت مد مأةسطه 27% من مخل م باعدت بةمسطا 

مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل يف ملبلدمن ذمت ملدخل م ستفع، ةلان بدل ةبا للبدمن ذمت ملدخل 

م  خفض ةم أةسط مرتفع ذلك إىل 45%. ةيف ملةةقني مألكرث يئداا من بني ملبلدمن ذمت ملدخل 

م  خفض ةم أةسط، ملربمزيل ةمله د، شالت مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل 49% ة59% من 

م باعدت عىل ملأةميل.* ةيظهست مرمسا  بادمت مآلفدت م ةجلا يف سأا بلدمن يفسيقاا بأن %9.5 

م هد كدنت مبادمت آفدت عدلاا ملخطةرل يف ملادمريةن، ة58% يف يثاةباد، ة43% يف كا اد، ة%19 

يف مةزمباق، ة58% يف تدنزمناد، ة4% يف زممباد.176 بدإلضدفا إىل مآلثدر ملصحاا ملخطريل، فإن مرتفدع 

مةأةيدت نزرمت مبادمت مآلفدت يف مألغذيا قد يشال عقبا يف ةجه ملأجدرل.

https://unearthed.greenpeace.org/2020/02/20/pesticides-croplife-hazardous-bayer-syngenta-   *

health-bees/
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التعرض واآلثار الصحية

جسى تصدام مبادمت مآلفدت لااةن لهد تأثريمت باةلةجاا خطريل عىل مآلفدت، 

مد يع ي ينهد مسكبدت نشطا باةلةجادً. ةيع ي ذلك ييضدً بأن ئ دك خطس حصةل 

تأثريمت ضدرل عىل مألنةمع ملحاةيا غري م ةأهدفا، مبد يف ذلك خطس حصةل 

تأثريمت ضدرل عىل صحا مإلنةدن ةملبائا. متثل مبادمت مآلفدت بعضدً من يكرث يشادل ملأعسض للدةمم 

ملاادادهاا يف ملبلدمن مل دماا ةيعد ملأةدم مببادمت مآلفدت مشالا صحا عدما ئدما عىل ملصعاد 

ملعد ي.

لقد تم إثبدت مجدةعا ةمسعا من تأثريمت ملأعسض ملحدمل )ملفةريا( ةم زم ا )طةيلا مألجل( 

مل دجدا عن مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل. ميان ين تاةن ملأأثريمت ملصحاا محلاا ة/ية جهدزيا، 

مثل رمةم ملفعل ملأ فةاا ةملةداا ملعصباا ةملقلب ةمألةعاا ملدمةيا ةملغدم ملصامء ةملهضداا 

ةملةداا ملالةيا ةملحةدساا.177 تحصل ملأأثريمت ملحدمل غدلبدً بةبب مةأةيدت عدلاا من ملأعسض 

ميان ين تحدث يث دء تجهاز م بادمت ية مزجهد ية مسأخدممهد. ةميان ين تؤمي يشادل ملأعدمل 

مألخسى مثل ملأخزين، ةت ظاف معدمت ملأطباق ةتخزي هد، ةملأخلص من ملحدةيدت ملفدرغا ةم ةمم 

م لةثا مثل ملافةم إىل تأثريمت صحاا حدمل. ال تأضدن يشادل ملأعسض ئذه ملشخص ملسهايس ملذي 

عادة ما يجري الكشف عن مبيدات آفات تسبب مجموعة من التأثريات الصحية، مبا يف ذلك اضطرابات 

الغدد الصامء، يف الدم وحليب الثدي والحبل الرسي لدى املرأة العاملة يف الزراعة.
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يأعدمل مع مبادمت مآلفدت، بل تأضدن ييضدً م درل ةمألشخدص ملذين يدخلةن إىل ملحقةل ةم ةأهلاني 

ملذين يأ دةلةن ملخرضمةمت ةملفةمكه م عدلجا بعد فرتل ةجازل من تطباق مبادمت مآلفدت، ملخ. ةتعدين 

ملعديد من ملبلدمن من مشدكل كبريل جسّمء مسأخدمم مبادمت مآلفدت شديدل ملةداا بغسض إيذمء 

ملذمت.

إن ملةداا م زم ا لدى ملبرش تشري إىل خصدهص م  أج ملأي ميان ين تةبب تأثريمت ضدرل نأاجا 

للأعسض م أاسر ية طةيل مألجل. ميان ين يؤمي ملأعسض م زمن  بادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل إىل 

تأثريمت يف ملجلد ةملعا ني ةملجهدز ملعصبي ةنظدم ملقلب ةمألةعاا ملدمةيا ةملجهدز ملهضدي ةملابد 

ةملالاأني ةملجهدز ملأ دسيل ةملغدم ملصامء ةملدم، كام ميان ين يؤثس عىل مل ظدم م  دعي.178 عىل سبال 

م ثدل، تعةم مبادمت مآلفدت ملفةسفدتاا-ملعضةيا يف م شئهد إىل مسكبدت تم تطةيسئد يف ثالثا دت 

ملقسن م  رصم كاممل مشلّا لألعصدب. ةيف حني يجسي مسأخدممهد كدبادمت حرشمت ب ةخ معدلا 

ةبرتمكاز م خفضا، إال ينهد ال تزمل تعد سدما بدل ةبا إىل مألنةمع ملحاةيا غري م ةأهدفا، مبد يف ذلك 

ملبرش. يعد ملالةربرييفةس يكرث مباد آفدت فةسفديت-عضةي معسةم يأم مسأخدممه يف يةم د ئذم.179 

ةيعد مألطفدل يف طةر مل دة يكرث حةدساا للأعسض إىل مبادمت آفدت خطسل ةميان ين تدةم ملأأثريمت 

مدى ملحادل مةن إمادناا عاةهد. عىل سبال م ثدل، يظهس مسأعسمض للدرمسدت م أدحا بأن ملأعسض 

قبل ة/ية بعد ملةالمل إىل ملفةسفدت ملعضةي مثل ملالةربرييفةس كدن له تأثري عىل مل دة ملعصبي 

لدى مألطفدل ملصغدر ةمألطفدل يف سن مد قبل م درسا، مبد يف ذلك تأثريمت ضدرل عىل مل دة ملذئ ي 

 180.)ADHD( ةمل فيس-ملحسيك مع زيدمل يف نقص مالنأبده/فسط مل شدط

كام ميان ين يحصل ملأعسض من خالل بقديد مبادمت مآلفدت يف ملطعدم. حاث يظهس تقسيس من مالتحدم 

مألةرةيب من عدم 2018 بأنه من يصل 177 مباد آفدت جسى إخضدعهد للفحص، محأةت 42% من 

م ةمم ملغذمهاا عىل ةمحد ية يكرث من بقديد مبادمت مآلفدت برتمكاز يعىل من ملحد ملادي. ةبد قدرنا 

مع ملحد مألقىص ملأ ظادي للبقديد ملخدص مببادمت مآلفدت ئذه، فقد فدقت 4.5% ئذم م ةأةى.181 

ةيخريمً، يعد ملأعسض مل دجم عن مالسأخدمم م  زيل  بادمت مآلفدت يمسمً شدهعدً ييضدً.

ةتأضدن مألخطدر ملبائاا  بادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل تلةث م ةمم م دهاا ةملرتبا، عىل سبال م ثدل 

من خالل منجسمم ملسش ية ملجسيدن ملةطحي مام يؤمي إىل تةدم ملاده دت ملحاا غري م ةأهدفا. 

ةميان ين يؤمي ئذم بدةره إىل حصةل مضطسمبدت يف ةظدهف مألنظدا ملبائاا، مثل تلقاح مألزئدر ية 

ملقضدء عىل مآلفدت من خالل ملطباعا. عىل سبال م ثدل، تم تحديد مباد ملحرشمت ناةنااةتا ةيد 

كأحد ملدةمفع ملسهاةاا لالنخفدض ملحدم يف ت ةع مل حل ةةفسته، مام يمى إىل حظس مسأخدممه عدم 

2018 عىل محدصال ملحقةل م فأةحا يف مالتحدم مألةرةيب.182 
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ئ دك عدم كبري من ملدرمسدت من كدفا يقدلام ملعدمل ملأي تُظهس ةجةم بقديد 

مبادمت مآلفدت يف ملدم ةحلاب ملثدي ةمم ملحبل ملرسي يف مل ةدء مللةميت 

يعدلن يف ملزرمعا. بدإلضدفا إىل ذلك، تبنّي ةجةم ةمسع لأعسض م سيل إىل مبادمت 

مآلفدت جسّمء ملطعدم ةمالسأخدمم م  زيل  بادمت مآلفدت. ئ دك مجدةعا ةمسعا من ملأأثريمت ملصحاا 

ملخطريل مل دجدا عن ملأعسض  بادمت آفدت عدلاا ملخطةرل ذمت ملصلا بشال خدص بد سيل، كام ئة 

مةضح يف مألمثلا يمنده.

تعد ملعديد من مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل عبدرل مةمم كادادهاا محأدل ينهد تةبب مضطسمبدت 

ملغدم ملصامء. ةخلصت إحدى ملدرمسدت إىل ين حةميل ست مدها ةخدةةن من يصل مثدن مدها مباد 

آفدت مةأخدم ملاةم متألك ملقدرل عىل ملأأثري يف ةظدهف جهدز ملغدم ملصامء.183 تعد ئسمةندت 

ملغدل ملدرقاا حاةيا بدل ةبا إىل ملحاةمندت ملفقدريا من يجل ملأطةر ملطباعي للدمدغ ةعدم من 

مألعضدء مألخسى مثل مألذن ملدمخلاا ةملعني ةملقلب ةملالاأني ةملعظدم ةعضالت ملهاال ملعظدي. 

لذلك، ميان ين يؤمي تعسض ملج ني إىل مةمم كادادهاا تةبب مضطسمبدت ملغدم ملصامء إىل تأثريمت 

تدةم مدى ملحادل. ةتظهس ملبادندت ملةبدهاا بأن مألنةمع ملقدميا  بادمت مآلفدت مثل ملالةر ملعضةي 

ةملفةسفدت ملعضةي ةمبادمت مآلفدت ملاسبدمدتاا تستبط غدلبدً بدضطسمبدت ئسمةن ملغدل ملدرقاا. 

بدإلضدفا إىل ذلك، تُظهس ملبادندت ملأجسيباا يف كل من ملجةم ملحي ةيف م خأرب بأن ملفئدت ملجديدل 

ييضدً من مبادمت مآلفدت ميا هد ين تةبب مضطسمبدت يف مةأةيدت ئسمةن ملغدل ملدرقاا.184 

لقد ثبت ين ملأعسض  بادمت مآلفدت يث دء ملحدل يةبب عدل نأدهج خطريل. عىل سبال م ثدل، تبني 

ين تعسض م سيل ملحدمل إىل مبادمت مآلفدت ملالةرة-عضةيا يؤمي إىل مخأالالت ةظافاا يف ملجهدز 

ملأ دسيل ةتشةئدت خلقاا ةسداا يف ملأدثال ملغذميئ.185  كام تبني ةجةم رمبط بني مالسأهالك ملعديل 

من ملفةمكه ةملخضدر م لةثا ببقديد مبادمت مآلفدت ةبني منخفدض محأامل ملحدل ملرسيسي ةملةالمل 

ملحاا لال مةرل مبأدمهاا يف عالجدت ملعقم، مام يشري إىل ين ملأعسض إىل مبادمت مآلفدت من خالل 

مل ظدم ملغذميئ ةضدن نطدق ملأعسض ملبرشي مل دةذجي قد ياةن مستبطدً بعةمقب إنجدباا ضدرل.186 

ةمن مألمثلا ملعديدل، ئ دك مرمسا من ج ةب يفسيقاد ةجدت بأنه بدل ةبا إىل مل ةدء مللةميت يبلغن 

عن إجهدض فإن ئ دك محأامالً يكرب بأنهن قد قدن بسش مبادمت مآلفدت يث دء فرتل ملحدل. بدإلضدفا 

إىل ذلك، ةجدت ملدرمسا ينه بدل ةبا إىل مل ةدء مللةميت يبلغن عن مةت يحد يطفدلهن فإنه ئ دك 

محأامالً يكرب بأنهن ميلان مزمرع ية ينهن قد عدلن لفرتمت طةيلا يف ملزرمعا.187 

تستبط مجدةعا من مبادمت مآلفدت بأطةر رسطدن ملثدي، مبد يف ذلك مألتسمزين ةسبدعي ملالةر 

ةملديلدرين ةملالةرمين ةم دالثاةن.188 ةتشري ملدرمسدت عىل إندث ملحاةمندت بأن ملأعسض إىل 

ملبريةثسةيد يضعف ةظافا م باض مام يؤمي إىل ظهةر يعسمض قصةر م باض مألةيل.189 
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تعأرب قضاا م سيل ةم ةمم ملاادادهاا فاام يأعلق مببادمت مآلفدت ةم ةضةع 

مألعم حةل ملزرمعا م ةأدمما شأنني ذي يئداا كبريل، ةيعد مل ةع مالجأامعي 

عدمالً يسدسادً ي بغي يخذه بعني مالعأبدر فاام يستبط بدالسأخدمم ةملأعسض ةمآلثدر 

ملصحاا ةمد يرتتب من ذلك عىل مإلنأدج ملغذميئ. يُقدر بأن م سيل تشال ةسطادً يربعني بد دها من 

ملقةى ملعدملا ملزرمعاا يف ملبلدمن مل دماا. ةلان ئ دك تبدين كبري بني مألقدلام ةملدةل ملابريل مثل 

ملصني ةمله د، مام يؤثس عىل م أةسط مآلساةي ةكذلك م أةسط ملعد ي. ترتمةح مأةسطدت مألقدلام 

ملفسعاا يف آساد بني حةميل خدس ةثالثني بد دها يف ج ةب آساد إىل مد يقدرب خدةني بد دها يف رشق 

ةج ةب رشق آساد. كام تحجب مأةسطدت ملبلدمن ملابريل ملأغريمت ملحدصلا يف بلدمن صغريل مثل 

ب غالميش، حاث تفةق مشدركا م سيل يف ملقةى ملعدملا ملزرمعاا خدةني بد دها يف ملةقت ملحديل. ةيف 

يمسياد ملالتا اا، تشال م سيل حةميل عرشين بد دها من ملقةى ملعدملا ملزرمعاا، با ام حةميل خدةني 

بد دها ية يكرث من ملقةى ملعدملا ملزرمعاا يف بعض يجزمء يفسيقاد من مل ةدء.190 

قد تأعسض م سيل إىل مبادمت مآلفدت بشال يكرب من ملسجل بةبب منخفدض تعلادهد، مام يؤمي إىل 

ملحد من قدرتهد عىل قسمءل ملأحذيسمت ةمعلةمدت ملةالما، بدإلضدفا إىل محدةميا إمادناا ةصةلهد 

إىل ملأدريب ةمعدمت ملةقديا ملشخصاا بد قدرنا مع ملسجل. جسى مإلبالغ عن ئذه م شالا يف 

ملعديد من ملبلدمن يف مخألف مألقدلام، عىل سبال م ثدل يف بةلافاد191 ةملصني192 ةمديل192، حاث 

تبني ين ملأعسض م ستفع  بادمت مآلفدت لدى م سيل يقرتن بزيدمل مألماا ةمنخفدض ملةعي بد خدطس 

ملصحاا ةمنخفدض ملةعي بدلحدجا إىل مسأخدمم معدمت ملةقديا ملشخصاا م  دسبا. بدإلضدفا إىل ذلك، 

ال يقسي ملعديد من ملعدملني يف م زمرع م لصقدت ملأعسيفاا، ةيعأددةن عىل م علةمدت ةمل صدهح 

ملأي يألقةنهد من مةرمي مبادمت مآلفدت ةملعدملني مآلخسين ةملجريمن.194 ةئؤالء قد ال يعلدةن ية 

ال يُخربةن غريئم بشأن ملخطس ملذي تشاله مبادمت مآلفدت عىل م سيل ية كافاا ضامن ملحاميا من 

ملأعسض.

ةلان تعد ملبادندت حةل ملجةمنب ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ملخدصا مببادمت مآلفدت غري ماأدلا 

ةغري مأةقا، ةيعةم عدم متةدقهد جزهادً إىل مالخأالفدت يف ملبلدمن من ندحاا ملعدممت ملثقدفاا 

ةمالجأامعاا ةمةأةيدت ملأعلام ةسةيا ملةعي. عىل سبال م ثدل، يبلغت مرمسا من عدم 2015 بأن 

م سيل م زمرعا يف ج ةب يفسيقاد كدنت عىل نفس م ةأةى من م ةؤةلاا مثل ملسجل فاام يخص 

عدلادت ملسش ضدن م زمرع، ةبأن م سيل تقةم بدلقدر مألكرب من عدلادت ملسش يف مزمرع نخال ملزيت 

يف كدلاامنأدن يف إندةناةاد، ةلان كدن ملسجدل ئم يكرث من يةأخدمةن مبادمت مآلفدت يف إنأدج مألرز 

لدى يصحدب ملحادزمت ملصغريل يف غدند.12 ةليك نفهم ئذه ملدي دمادت بشال يفضل، ي بغي ملأةسع يف 

ملبادندت بشال كبري. 
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تأعسض م سيل بشال فسيد إىل مبادمت مآلفدت حأى ع دمد ال تطبقهد بشال مبدرش. ففي بدكةأدن 

حاث تقةم مل ةدء بج ي ملقطن، ةجدت مرمسا بأن مدها بد دها من مل ةدء مللةميت يجدعن ملقطن 

بعد ثالثا إىل خدةا عرش يةمدً من رشه مببادمت مآلفدت قد عدنني من يعسمض ملأةدم ملحدم مببادمت 

مآلفدت.195 ةتشدل ملةبل مألخسى لأعسض م سيل ةملأي غدلبدً مد ال يأم يخذئد بعني مالعأبدر يث دء تقاام 

ملأعسض إزملا مألعشدب ملضدرل ةتقلام م حدصال م سشةشا ةقطف يةرمق ملشدي ةغةال حدةيدت 

مبادمت مآلفدت ةغةال ملثادب م لةثا مببادمت مآلفدت. عىل سبال م ثدل، مرست مرمسا من كا اد 

عامل ملبةدتني، حاث كدنت مل ةدء يف ملغدلب مةؤةالت عن ملزرمعا ةإزملا مألعشدب ملضدرل ةحصد 

م حدصال ةملأقلام، با ام غدلبدً مد كدن ملسجدل يقةمةن بعدلادت رش مببادمت مآلفدت. ةمع ذلك، 

يظهست مل ةدء معدالت مستفعا من ملأةدم مببادمت مآلفدت.196  

التحديات والتوصيات

تةأخدم مبادمت مآلفدت عىل نحة ةمسع مل طدق يف بعض ملبلدمن ةتأعسض 

ملعديد من مل ةدء لهد من خالل ملعدل ملزرمعي ةكذلك من خالل ملبقديد عىل 

ملطعدم. تأدثل يفضل حاميا لصحا م سيل يف ملأرسيع بجهةم ملةحب ملأدريجي 

 بادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل.

ةيف ملةقت عا ه، تعأرب جهةم ملأةمصل ةرفع ملةعي من يةلةيدت تثقاف م سيل ملأي تأعدمل معهد. 

ةتأضدن ملقضديد ملهدما ملأي يجب ت دةلهد مخدطس مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل ةكافاا ملأعدمل 

مآلمن مع مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل ةم عدمت م لةثا ةخطس منجسمم ملسش إىل م جدري م دهاا 

ةم جأدعدت م جدةرل ةخطس ملأعسض يث دء ملأعدمل مع م حدصال ملأي جسى رشهد مببادمت مآلفدت. 

يجب إتدحا إمادناا ملةصةل إىل معدمت حاميا شخصاا مصددا لأالهم م سيل، عىل سبال م ثدل من 

قبل م  أجني ةتجدر ملأجزها. ةي بغي ين تسمفق م لصقدت ملأعسيفاا ع درص مسهاا ميان فهدهد بةهةلا 

ةتةضح م خدطس مةن ين تلزم ملعامل بقسمءل مل ص م اأةب.

ةكام ئة ملحدل مع ملعديد من قضديد ملةادسدت مل دشئا، فإن ئ دك نقصدً كبريمً يف ملبادندت فاام يخص 

مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل ةتأثريئد عىل م سيل ةملأدمبري ملفعدلا ملالزما لحاميا صحا م سيل. 

ةتشدل ملجهةم م هدا ملأدةيل ةمعم ملدرمسدت حةل مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل م أاميزل حةب 

ملج س ةمل ةع مالجأامعي ةبدمهلهد، ةمرمسدت ملحدلا بشأن م سيل يف ملزرمعا. ةمتشادً مع مإلرشدممت 

من م ظدا مألغذيا ةملزرمعا ةقسمر م ؤمتس ملدةيل حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا، ي بغي بذل جهةم 

خدصا من يجل معم ةرفع سةيا ملةعي للدقدربدت ملزرمعاا-ملبائاا ألن م سيل، ةإىل حد بعاد، ئي 

ملأي تقةمئد. ففي م  دطق ملزرمعاا ملأي يأم فاهد مسأخدمم مبادمت مآلفدت، يجب متخدذ إجسمءمت 

محدمل لدعم م سيل يف مةرئد كقدهد للدجأدع ةعدمل تغاري. ةتشدل جهةم ب دء م قدرمت ملأي ميان 

ين تاةن مفادل ملأدريبدت عىل ملقادمل ةملأةمصل، بدإلضدفا إىل جهةم تدريب محدمل بشأن ملحدجا 
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إىل معدمت حاميا م دسبا ةطسق يخسى للحد من خطس ملأعسض. ةيعد ذلك مهامً بشال خدص يف 

ملحدالت ملأي غدلبدً مد يأم فاهد مشدركا م علةمدت ةمل صدهح حةل مبادمت مآلفدت بشال شفهي يف 

م جأدع بدالً من ملأةمصل ملاأديب.

ةئ دك جهةم عدما إضدفاا من شأنهد ين تفاد م سيل بشال كبري. حاث خلص ملأقاام مألخري لل هج 

مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا بأن ئ دك حدجا ألصحدب م صلحا يف مل هج مالسرتمتاجي 

لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا من يجل زيدمل جهةمئم للعدل يف رشمكا بغاا متخدذ إجسمءمت حةل 

مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل ةتعزيز ملزرمعا ملبائاا. ساقلل ئذم من ملأأثريمت ملصحاا ملضدرل عىل 

م جدةعدت ملحةدسا مثل مل ةدء. ةكدن يحد مندذج ئذم ملأعدةن ملذي جسى مقرتمحه يف م ؤمتس ملدةيل 

ملسمبع حةل إممرل م ةمم ملاادادهاا ئة ملأحدلف ملعد ي للقضدء عىل مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل، 

ملذي يب ي عىل مل جدح ملابري للأحدلف ملعد ي للقضدء عىل ملطالء ملذي يحأةي عىل ملسصدص، مام 

يةفس إطدر عدل للأعدةن يضم كدفا يصحدب م صلحا من يجل ملةحب ملأدريجي  بادمت مآلفدت 

عدلاا ملخطةرل.

إحدى ملعقبدت ملأي تةمجه ملةحب ملأدريجي  بادمت مآلفدت ئي ببةدطا عدم تةفس قدمئا معأددل 

مةلادً عىل ملسغم من مإلرشدممت ملةمضحا من م ظدا مألغذيا ةملزرمعا ةم ؤمتس ملدةيل حةل إممرل 

م ةمم ملاادادهاا بشأن تحديدئد. ةلان ئ دك ملعديد من مبادمت مآلفدت ملأي تعأرب مبادمت آفدت 

عدلاا ملخطةرل قد تم حظسئد ةسحبهد بشال تدريجي بدلفعل يف بعض ية ملعديد من ملبلدمن. 

ةبدلأديل، ميان معم مإلجسمءمت ملةط اا لأحديد مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل ةملأعدمل معهد من 

خالل معأامم مثل ئذه ملقدمئا ةرفع ملةعي بشأن ملجدةى ملأق اا ةمالقأصدميا لبدمهلهد. بدإلضدفا إىل 

ذلك، يأضدن ملدعم م فاد مألمةمت ةم ةمرم م قدما للبلدمن من يجل معأامم صاةك قدنةناا ةط اا 

فعدلا تحظس مسأريمم مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل ةتصديسئد ةمسأخدممهد.

يخريمً، ميان تعزيز ملصاةك ملقدنةناا ةمسأخدممهد من يجل معم ةحاميا م سيل من ملأعسض  بادمت 

آفدت عدلاا ملخطةرل. ةيشدل ذلك عىل سبال م ثدل معدئديت سأةكهةمل ةرةتسممم ةمدةنا ملةلةك 

ملدةلاا حةل إممرل مبادمت مآلفدت ةمإلممرل ملةلادا بائادً ل فديدت مبادمت مآلفدت ةملأخلص م هد 

مبةجب معدئدل بدزل.
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وأهداف  الكيميائية  واملواد  املرأة  بني  الرابط   .4

التنمية املستدامة

تعد مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت يمسمً حاةيدً للأ داا م ةأدمما كام جسى مإلقسمر به 

بدلفعل ع د تأساس مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا يف عدم 2006 ضدن إعالن 

ميب عديل م ةأةى.

»تعد اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية أمراً أساسياً يف حال رغبتنا بتحقيق التنمية 

املستدامة، مبا يف ذلك القضاء عىل الفقر واألمراض وتحسني صحة اإلنسان والبيئة ورفع 
مستويات املعيشة والحفاظ عليها يف البلدان يف كافة مستويات التنمية«.1

يأجدةز ئذم ملسمبط ملأأثري م بدرش ملذي ميان ين يحدثه ملأعسض إىل مةمم كادادهاا خطسل عىل مألفسمم. 

تم معأامم خطا ملعدم 2030 للأ داا م ةأدمما كدةدر نحة ملأ داا مالقأصدميا ةمالجأامعاا ةملبائاا، 

مبد يف ذلك م ةدةمل ةملحد من ملفقس. لذلك من م هم مل ظس يف ملأأثريمت ملعدما للدةمم ملاادادهاا 

ملخطريل عىل مةأةى ملبلدمن، مثل إعدقا مإلنأدجاا مالقأصدميا ةفسض يعبدء إضدفاا عىل نظدمي 

ملصحا ةملأعلام يف ملبلد. ميان ين يصبح عجز بلد مد عن إممرل م ةمم ملاادادهاا بشال سلام حدجزمً 

يعاق ملأ داا مالقأصدميا ةملحد من ملفقس، ةكالئام رضةري من يجل تحقاق يئدمم عدم 2030. عىل 

سبال م ثدل، جسى تقديس ملأالفا مإلجاملاا للأعسض إىل ملسصدص يف مسحلا ملطفةلا يف ملبلدمن مل دماا 

ةملبلدمن ملأي متس مبسحلا منأقدلاا، ةمد ي جم ع ه من خةدرل يف ملدخل عىل مدى ملحادل، بحةميل 977 

ملادر مةالر مةيل، ةملذي يعدمل 1.2% من مل دتج م حيل مإلجاميل يف ملعدمل يف عدم 2011. 197  

ةكام ئة مةصةم يف ئذم ملأقسيس، فإنه من مةن ت دةل قضديد مل ةع مالجأامعي بشال عدم ةملحدلا 

ملخدصا للدسيل ةم ةمم ملاادادهاا بشال خدص، لن ياةن بدإلمادن تحقاق مإلممرل ملةلادا للدةمم 

ملاادادهاا ةمل فديدت. ةنأاجا لذلك، لن تأحقق يئدمم ملعدم 2030. فدن بني مد مجدةعه مدهأني 

ةمث ني ةثالثني مؤرشمً ألئدمم ملأ داا م ةأدمما، ميان تص اف يربع ةخدةني م هد عىل ينهد مؤرشمت 

قدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ةثالث ةتةعني م هد عىل ينهد مؤرشمت بائاا. ةلان ميان تحديد مثدناا 

يغسمض ةمؤرشمت فحةب عىل ينهد تحدةل قادس تفدعالت ملبائا ةمل ةع مالجأامعي. ةال يشري يي م هد 

إىل م ةمم ملاادادهاا. ةبدلأديل، فدن م هم إلقدء نظسل يةسع إىل ملعةممل مألسدساا ألئدمم ملأ داا 

م ةأدمما ةملجهةم ملأي يجب بذلهد لأحقاقهد مبد يأجدةز مألغسمض ةم ؤرشمت.

يسكز ئذم ملأقسيس عىل ملحدجا إىل ت دةل ملقضديد م ستبطا بد سيل ةم ةمم ملاادادهاا كخطةل نحة 

تحقاق يئدمم ملعدم 2030. ةجسى مقرتمح خطةمت ملدةسا يعاله لال قضاا من قضديد ملةادسدت 

مل دشئا يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا من شأنهد ين تحدي صحا م سيل. 
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ةبغاا تةضاح ملسةمبط بني قضديد سادسدت مل دشئا – يي مإلجسمءمت ملالزما لأ دةل م سيل ةم ةمم 

ملاادادهاا ةملأقدم ملحدصل يف يئدمم ملأ داا م ةأدمما ملذي ساةدئم به ذلك – قد د بأةفري 

مألمثلا يمنده. تعأرب ملعديد من يئدمم ملأ داا م ةأدمما ذمت صلا بادفا قضديد ملةادسدت مل دشئا، 

ةلان جسى إمرمج بعض مألمثلا فحةب لال قضاا من قضديد ملةادسدت مل دشئا.

مثال عن اإلجراءاتقضية السياسات الناشئة

أمثلة عن أهداف التنمية 

املستدامة واألغراض املدعومة

تحديد ملأعسض ذي ملأأثري مألعىل عىل ملسصدص يف ملطالء  	

م سيل ةسبل ملةقديا ملفعدلا

معأامم لةمهح تحظس تص اع ملطالء ملذي   	

يحأةي عىل ملسصدص ةباعه ةمسأريممه

ملهدم 3: ملصحا ملجادل ةملسفده

ملهدم 11: م دن ةم جأدعدت م ةأدمما

ملهدم 12: ضامن يمندط 

مسأهالك ةإنأدج مةأدمما

تحديد م ةمم ملاادادهاا ملخطسل م ةمم ملاادادهاا يف م  أجدت  	

م ةأخدما يف م  أجدت ةضبطهد مع 

إعطدء مألةلةيا للد أجدت ملخدصا بد سيل

ضامن شفدفاا م حأةى   	

ملااداديئ للد أجدت من خالل 

مخططدت م لصقدت ملأعسيفاا

ملهدم 3: ملصحا ملجادل ةملسفده

ملهدم 12: ضامن يمندط مسأهالك ةإنأدج 

مةأدمما

ملهدم 16: ملةالم 

ةملعدملا ةم ؤسةدت م أا ا

م ةمم ملخطسل ضدن مةرل حادل 

م  أجدت ملاهسبدهاا ةمإللارتةناا

ملةحب ملأدريجي للدةمم ملاادادهاا   	

ملخطسل م ةأخدما يف مألجهزل 

مإللارتةناا مع إعطدء مألةلةيا للدةمم 

ملاادادهاا ملأي تؤثس عىل م سيل بشال 

خدص، ةحاثام ال ياةن ذلك مدا دً، ملحد 

من ملأعسض عن طسيق تةفري ملأدريب 

ةمعدمت ملةقديا م  دسبا

معأامم سادسدت مت ع م سيل ملحدمل من   	

ملعدل مع مةمم كادادهاا خطسل

ملهدم 8: مل دة مالقأصدمي م طسم 

ةملشدمل للجداع ةم ةأدمم، ةملعاملا 

ملادملا ةم  أجا ةتةفري ملعدل ملالهق 

للجداع

ملهدم 9: ب دء ب اا تحأاا قدمرل عىل 

ملصدةم ةتعزيز ملأص اع ملشدمل للجداع 

ةم ةأدمم ةتشجاع مالبأادر

ملهدم 12: ضامن يمندط 

مسأهالك ةإنأدج مةأدمما

تدريب م سيل ةمعدهد فاام يخص مبادمت مآلفدت عدلاا ملخطةرل  	

مألسدلاب ملزرمعاا-ملبائاا

ملةحب ملأدريجي  بادمت مآلفدت عدلاا   	

ملخطةرل ذمت ملأأثري مألعىل عىل م سيل

ملهدم 2: تعزيز ملزرمعا م ةأدمما

ملهدم 3: ملصحا ملجادل ةملسفده

ملهدم 15: مالسأخدمم م ةأدمم 

لل ظم ملبائاا ملربيا ةةقف 

فقدمن ملأ ةع ملباةلةجي
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مثال عن اإلجراءاتقضية السياسات الناشئة

أمثلة عن أهداف التنمية 

املستدامة واألغراض املدعومة

تا ةلةجاد مل دنة 

ةم ةمم مل دنةيا م ص عا

معم ملدرمسدت ملعلداا حةل تا ةلةجاد   	

مل دنة ةصحا م سيل

تةخي ملحذر ةضبط مسأخدمم   	

جةاامت مل دنة يف م  أجدت 

م ةأخدما إىل حد بعاد من قبل م سيل 

مثل مةأحرضمت ملأجدال

ملهدم 3: ملصحا ملجادل ةملسفده

ملهدم 9: ب دء ب اا تحأاا قدمرل عىل 

ملصدةم ةتعزيز ملأص اع ملشدمل للجداع 

ةم ةأدمم ةتشجاع مالبأادر

م ةمم ملاادادهاا م ةببا 

الضطسمبدت ملغدم ملصامء

إنشدء قدمئا يةلةيدت بد ةمم ملاادادهاا   	

م ةببا الضطسمبدت ملغدم ملصامء ذمت 

ملأأثري ملابري عىل م سيل ةرفع سةيا 

ملةعي بشأن تلك ملقدمئا

تضدني مالعأبدرمت ملقدمئا عىل مل ةع   	

مالجأامعي ةم ةمم ملاادادهاا م ةببا 

الضطسمبدت ملغدم ملصامء يف تقاام 

إرشدممت ملصحا ةتقااامت م  أجدت

ملهدم 3: ملصحا ملجادل ةملسفده

ملهدم 4: ملأعلام ملجاد

ملهدم 16: ملةالم 

ةملعدملا ةم ؤسةدت م أا ا

معم ملدرمسدت ملعلداا حةل م لةثدت م لةثدت ملصادالناا ملثدبأا بائادً  	

ملصادالناا ملثدبأا بائادً ةصحا م سيل

تضدني مالعأبدرمت ملقدمئا عىل مل ةع   	

مالجأامعي ع د تقاام مخدطس م لةثدت 

ملصادالناا ملثدبأا بائادً يف ملبائا

ملهدم 2: تعزيز ملزرمعا م ةأدمما

ملهدم 6: م اده مل ظافا ةم سمفق ملصحاا

ملهدم 9: ب دء ب اا تحأاا قدمرل عىل 

ملصدةم ةتعزيز ملأص اع ملشدمل للجداع 

ةم ةأدمم ةتشجاع مالبأادر

م ةمم ملاادادهاا م شبعا بدلفلةر 

ةمالنأقدل إىل بدمهل يكرث يمدندً

ةضع قام حديا صدرما لادفا   	

مللةمهح م ستبطا بد ةمم مأللالاا ملبرية 

ةملبةلافلةري اا )PFAS(، مثل ملحدةم 

ملصحاا للغذمء ةماده ملرشب

ملةحب ملأدريجي لادفا م ةمم مأللالاا   	

ملبرية ةملبةلافلةري اا )PFAS( بأرسع 

ةقت مدان، مع إمادناا إتدحا ةقت 

يطةل لبضع مسأخدممدت يسدساا

ملهدم 6: م اده مل ظافا ةم سمفق ملصحاا

ملهدم 9: ب دء ب اا تحأاا قدمرل عىل 

ملصدةم ةتعزيز ملأص اع ملشدمل للجداع 

ةم ةأدمم ةتشجاع مالبأادر

ملهدم 12: ضامن يمندط 

مسأهالك ةإنأدج مةأدمما
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5. إجراءات إضافية للتعامل مع قضية املرأة واملواد 

الكيميائية

ئ دك جدنبدن مأادمالن لقضاا م سيل ةم ةمم ملاادادهاا يجب يخذئام بعني مالعأبدر من يجل م يض 

قدمدً: يئداا مشدركا م سيل عىل قدم م ةدةمل يف إممرل م ةمم ملاادادهاا ةكذلك ملحدجا إىل إعطدء 

مألةلةيا إىل حاميا مل ةدء كدجدةعا شديدل ملحةدساا للأأثريمت ملضدرل مل دجدا عن ملأعسض إىل 

مةمم كادادهاا.

يف ملبدميا يجب تعزيز ملسمبط مد بني مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت ةبني مل ةع 

مالجأامعي، مبد يف ذلك يئداا ملجدنب ملخدص بد سيل ةم ةمم ملاادادهاا، ةذلك يف عدلاا مل هج 

مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا مد بعد عدم 2020. ةيف حني ت دةلت كل من 

مالسرتمتاجاا ملجدمعا للةادسدت من مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا ةإعالن ميب 

قضاا م سيل ةم ةمم ملاادادهاا، فإن ‘ملأةجه ةمإلرشدممت ملعدمني’ ملخدصني بأحقاق ئدم عدم 2020 

يف مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ال يذكس م سيل ية مل ةع مالجأامعي. كام ين ملأقاام م ةأقل لل هج 

مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا يشري إىل مل ةع مالجأامعي ةم سيل ةلان بدلحد مألمىن، 

ةال يشري يي م هام إىل مشدركا م سيل عىل قدم م ةدةمل ةملعدملا ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي.199 

من شأن مإلجسمءمت ملأدلاا ين تعزز ئذم ملجدنب ضدن عدلاا مد بعد عدم 2020:

ميان ين يأم مإلبالغ عن إقسمر عديل م ةأةى ألئداا ت دةل عدم م ةدةمل م ستبطا بدحأادجدت م سيل 	 

ةم ةمم ملاادادهاا من خالل مإلعالندت ملةزمريا ةحةمرمت سادساا عدلاا م ةأةى ةيشادل يخسى 

من ملبادندت ملةادساا ملصدمرل عن ةزرمء ملبائا ةملصحا ةملزرمعا ةملعدل.

تأساس مجدةعا عدل من مخألف يصحدب م صلحا ةمع اا بد سيل ةملةالما ملاادادهاا من 	 

يجل ةضع تةصادت بإجسمءمت حةل م سيل ةملةالما ملاادادهاا يأم تضدا هد يف خطط ملعدل ملأي 

تةجه قضديد ملةادسدت مل دشئا ةملقضديد مةضع مالئأامم.

معأبدر م سيل ةم ةمم ملاادادهاا عىل ينهد قضاا من ملقضديد مةضع مالئأامم. ةميان ين يأضدن 	 

ذلك كالً من حاميا مل ةدء كدجدةعا شديدل ملحةدساا إىل ملأعسض  ةمم كادادهاا خطسل ةعدم 

م ةدةمل من حاث م شدركا يف متخدذ ملقسمرمت. ةبغاا قادس ملأقدم ملحدصل، فدن م هم ين يرتمفق 

ذلك مع غديدت ةمؤرشمت ةيغسمض ةمضحا ةقدبلا للقادس.
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ةضع خطا عدل مل ةع مالجأامعي لاأم ت فاذئد مبةجب مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم 

ملاادادهاا مد بعد عدم 2020.

جسى ةضع مزيد من مإلجسمءمت ميان مل ظس فاهد من ضدن عدلاا مد بعد عدم 2020 من قبل يمدنا 

مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا* ةملشباا ملدةلاا للقضدء عىل م لةثدت** ةم سيل 

 *****.EJ Supportَة ****)MSP( ةمعهد ***)WECF( تشدرك من يجل مةأقبل مشرتك

يةدئم ملأعسض إىل مةمم كادادهاا خطريل يف ملعبء ملعد ي لألمسمض بشال كبري. حاث قُدر يف عدم 

2016 ين حةميل 1.6 ملاةن حادل ة54 ملاةن س ا حادل معدلا حةب مإلعدقا قد تم فقدئد بةبب 

ملأعسض إىل مةمم كادادهاا محدمل.200 ئ دك حدجا إلجسمء مزيد من ملأحلاالت لألك مإلحصدهادت 

ةمألسبدب ملادم ا ةرمءئد من يجل تةلاط ملضةء عىل ملدةر مألسديس لقضاا م سيل ةم ةمم ملاادادهاا 

يف مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت. ميان مل ظس يف مإلجسمءمت ملأدلاا:

ةضع تقسيس مةيل حةل تالفا ملأقدعس عن ملعدل ةفدهدل ملعدل مع ملرتكاز عىل عدم م ةدةمل 	 

ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي، ةم سيل ةم ةمم ملاادادهاا ةمد يرتتب م هام عىل مإلممرل ملةلادا 

للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت.

ضامن بأن كدفا جةمنب مل هج م أادمل للأدةيل يجسي تطباقهد بشال كدمل من يجل ضامن 	 

مإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت ةمن يجل حاميا مل ةدء بصفأهن مجدةعا محسةما 

بشال خدص.

إمرمج م سيل ةم ةمم ملاادادهاا كقضاا متةيل ذمت يةلةيا يف تطةيس م ةدعدمت ةملأعدةن 	 

ملخدصني بدل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم ملاادادهاا ةمإلممرل ملةلداا للدةمم ملاادادهاا 

ةمل فديدت.

زيدمل كداا ملبادندت م ص فا حةب ملج س بشأن تأثريمت م ةمم ملاادادهاا ةمل فديدت من كدفا 	 

يقدلام مألمم م أحدل ةإتدحأهد إىل ملجدهةر، ةخدصا ملبادندت من ملدةل مل دماا ةملدةل ملأي متس 

مبسحلا منأقدلاا.

تضدني مأطلبدت محدمل للأقااامت ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي، ةجدع ملبادندت م ص فا حةب 	 

ملج س، ةملأدريبدت ملقدمئا عىل مل ةع مالجأامعي لطدقم ملعدل ةم شدركني يف م رشةع ةذلك يف 

متةيل مشدريع م ةمم ملاادادهاا ةمل فديدت. 

http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/SDGs/SAICM_Gender_Policy_Brief.pdf; www.saicm.   *

org/Portals/12/documents/meetings/IP2/IP_2_6_gender_document.pdf
https://ipen.org/toxic-priorities/women-and-chemicals   **

https://www.wecf.org/   ***

https://msp-institute.org/projects/gender-chemicals   ****

https://hej-support.org/saicm/   *****
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ئ دك حدجا لجهةم عىل كدفا م ةأةيدت لأحقاق تقدم بشأن قضاا م سيل ةم ةمم ملاادادهاا. 

ةتأضدن مألنشطا ملأي ميان ملقادم بهد مد ييل:

معم إمرمج ملجةمنب م أعلقا بدل ةع مالجأامعي ةم سيل ةم ةمم ملاادادهاا يف عدلادت ةضع 	 

ةمعأامم لةمهح ةط اا بشأن إممرل م ةمم ملاادادهاا ةمل فديدت، مبد يف ذلك ممج م  ظةر ملقدهم عىل 

مل ةع مالجأامعي يف ملةادسدت ملةط اا للةالما ةملصحا م ه اأني.

ةضع إرشدممت قدمئا عىل مل ةع مالجأامعي جديدل ية تةساع مإلرشدممت ملحدلاا لادفا م شدريع 	 

ملةط اا م ستبطا بدإلممرل ملةلادا للدةمم ملاادادهاا ةمل فديدت إلمرمج قضاا م سيل ةم ةمم 

ملاادادهاا يف خطط ملأ داا ملةط اا ةمألةلةيدت ةملعدلادت. 

ةضع يمةمت تقاام قدمئا عىل مل ةع مالجأامعي ةإتدحأهد بحاث تشدل م سيل ةم ةمم ملاادادهاا 	 

ةتاةن قدبلا للأطباق عىل م ةأةيني ملةط ي ةم حيل. ةيجب إرفدق تلك مألمةمت بدلأدريب ةب دء 

م قدرمت.

ةيخريمً، ئ دك حدجا لجهةم من يجل ضامن »ضامن مشدركا م سيل ملادملا ةملفعدلا ةملفسص م أادفئا 

يف ملقادمل عىل كدفا مةأةيدت متخدذ ملقسمرمت يف م جدل ملةاديس ةمالقأصدمي ةملعدم« كام تم ملدعةل 

إىل يف ملهدم ملخدمس للأ داا م ةأدمما. ةتأضدن مألنشطا ملأي ميان ملقادم بهد:

تقاام ملجةمنب م أعلقا بدل ةع مالجأامعي بشأن م شدركا يف مل هج مالسرتمتاجي لإلممرل ملدةلاا للدةمم 

ملاادادهاا ةيف عدلاا مد بعد عدم 2020 مع ملرتكاز ملخدص عىل م سيل. ةيأضدن ذلك م قدربدت 

ملاداا مثل عدم مل ةدء م  دةبدت ةملبادندت م ص فا حةب مل ةع مالجأامعي حةل، ةعىل سبال 

م ثدل، ملةقت م د ةح للأالم يف مالجأامعدت، ةلان ي بغي ين يأضدن ملجةمنب مل ةعاا ييضدً مثل 

مألمةمر ملأي تلعبهد مل ةدء م شدركدت.

من يجل تحةني عدلاا متخدذ ملقسمرمت لدى م سيل يف متخدذ قسمرمت رشمء مةأ ريل ةمسأخدمم 	 

م  أجدت بشال آمن، فدن م هم ين يأاح ملقطدع ملص دعي بادندت ةمعلةمدت م  أج فاام يخص 

مإلضدفدت ملاادادهاا ةملأأثريمت ملصحاا م ستبطا بهد إىل ملجدهةر.

تعزيز م شدركا م أةدةيا يف متخدذ ملقسمرمت عىل كدفا م ةأةيدت ةيف كدفا ملقطدعدت م ستبطا 	 

بد ةمم ملاادادهاا. ةيشدل ذلك ص ع ملةادسدت عىل م ةأةيدت م حلاا ةملةط اا ةمإلقلاداا 

ةملدةلاا، بدإلضدفا إىل كدفا م ةأةيدت يف ملقطدع ملخدص ةمجدةعدت متخدذ ملقسمرمت م ستبطا به. 
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