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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
الشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية الثابتة ()IPEN
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
(Bisphenol A) ثنائي الفينول أ

BPA

(Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions)

معاهدات بازل وروتردام وستوكهولم

BRS
Conventions

المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

ECOSOC

المواد الكيميائية المسببة الضطرابات الغدد الصماء

EDC

قضايا السياسات الناشئة والقضايا موضع االهتمام

EPI

ً الملوثات الصيدالنية الثابتة بيئيا

EPPPs

(United Nations Economic and Social Council)
(Endocrine-disrupting chemicals)

(Emerging Policy Issues and Issues of Concern)
(Environmentally Persistent Pharmaceutical Pollutants)
(European Union) االتحاد األوروبي

EU

(Global Environment Facility) مرفق البيئة العالمي

GEF

النظام المنسق عالميا ً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها

GHS

(Globally Harmonized System on Classification and Labelling of Chemicals)
(Highly Hazardous Pesticide) مبيدات اآلفات عالية الخطورة

HHP

المواد الخطرة ضمن دورة حياة المنتجات الكهربائية واإللكترونية

HSLEEP

المؤتمر الدولي حول إدارة المواد الكيميائية

ICCM

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

IHME

(International Labour Organization) منظمة العمل الدولية

ILO

(Multilateral Environmental Agreements) االتفاقيات البيئية متعددة األطراف

MEA

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

OECD

(Open-Ended Working Group) الفريق العامل مفتوح العضوية

OEWG

(Overarching Policy Strategy) االستراتيجية الجامعة للسياسات

OPS

(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات

PAHs

(Polychlorinated Biphenyl) مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

PCB

(Per- and Polyfluoroalkyl Substances) المواد األلكلية البيرو والبوليفلورينية

PFAS

(Persistent Organic Pollutant) الملوثات العضوية الثابتة

POP

(Personal Protective Equipment) معدات الوقاية الشخصية

PPE

(Hazardous Substances within the Life Cycle of Electrical and Electronic Products)
(International Conference on Chemicals Management)

(Organisation for Economic Co-operation and Development)

(Restriction of Hazardous Substances) قيود المواد الخطرة

ROHS

النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

SAICM

(Sustainable Development Goal) هدف التنمية المستدامة

SDG

(Strategic Approach to International Chemicals Management)
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(United Nations Environment Programme) برنامج األمم المتحدة للبيئة

UNEP

(Waste Electrical and Electronic Equipment) نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

WEEE

(World Health Organization) منظمة الصحة العالمية

WHO

النتائج الرئيسية :النوع االجتامعي واملواد الكيميائية
ينبغي أن ميتلك كافة األشخاص ،وبغض النظر عن هويتهم املرتبطة بالنوع االجتامعي ،الحقوق
واملسؤوليات والفرص ذاتها من أجل تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ،حيث يعد
كل منهام شأناً حيوياً يف تحقيق أغلبية أهداف التنمية املستدامة لعام .2030
من أجل تحديد أوجه عدم املساواة ومعالجتها ،فإن مثة حاجة للبيانات التي متكّن من تحديد اآلثار
بناء عىل النوع االجتامعي ،أي السامت والفرص االجتامعية املرتبطة بكون املرء ذكرا ً أم أنثى ،وعىل
الجنس البيولوجي.
بشكل عام ،تتأثر املرأة عىل نحو غري متناسب بالتعرض للمواد الكيميائية والنفايات ولديها فرص
أقل من ناحية املشاركة يف اتخاذ القرارات .كام تعد املرأة عامالً أساسياً يف إحداث التغيريات .ويعد
موضوع املرأة واملواد الكيميائية موضوعاً غري مستكشف ويستحق املزيد من االهتامم.
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من خالل منظور قضايا السياسات الناشئة والقضايا موضع االهتامم يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة
الدولية للمواد الكيميائية ،ميكننا تحديد مجموعة من أوجه عدم املساواة .وتتضمن األمثلة عىل ذلك
ما ييل:

التأثريات عىل امتداد دورة حياة املنتج
•يف اإلنتاج :حيث تتعرض املرأة ،عىل سبيل املثال ،وبشكل كبري إىل مواد كيميائية خطرة أثناء إنتاج
األجهزة اإللكرتونية.
•أثناء االستخدام :حيث تتعرض املرأة إىل مواد كيميائية لها تأثريات ضارة بشكل خاص عىل النساء
الحوامل واألطفال يف طور النمو ،مثل الرصاص املوجود يف الطالء واملواد الكيميائية يف األلعاب.
•بعد االستخدام وبحلول نهاية عمر املنتج :عىل سبيل املثال ،عندما تتعرض املرأة إىل مبيدات
اآلفات عالية الخطورة أثناء جمع املحصول أو تنظيف حاويات مبيدات اآلفات املستخدمة.

التع ّرض غري املتناسب استناداً إىل األدوار املناطة بالنوع االجتامعي

•يف بعض البلدان ،يقوم الرجل بالعمل اليدوي مثل جمع النفايات اإللكرتونية ،ولكن تتعرض املرأة
إىل مواد كيميائية خطرة عند استخراجها للمعادن الثمينة يف األجهزة.
•يختلف التأثري بني الرجل واملرأة ،عىل سبيل املثال باملواد الكيميائية البريوفلورينية وغريها من
املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء ،حيث ميكن أن تعاين املرأة من تأثريات عىل
الجهاز التناسيل وعواقب الحمل حتى بعد فرتة طويلة من التع ّرض.

نقص املعلومات حول التأثريات عىل املرأة
•تتوافر معلومات قليلة حول التأثريات املرتبطة بالنوع االجتامع أو الجنس الناجمة عن األدوية يف
البيئة أو املواد النانوية وذلك عىل الرغم من استخدامها يف كل مكان.
ميكن النظر يف مجموعة من األنشطة ،مبا يف ذلك:
•تعزيز الروابط بني اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات والنوع االجتامعي ،مبا يف
ذلك الجانب الهام الخاص باملرأة واملواد الكيميائية ضمن عملية ما بعد عام  2020يف النهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية.
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•إجراء مزيد من التحليالت حول العبء العاملي املرتبط باملرأة واملواد الكيميائية والدور املتكامل
للمرأة واملواد الكيميائية يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.
•هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لضامن «املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وكذلك فرص
متكافئة للقيادة ضمن كافة مستويات اتخاذ القرار يف الحياة السياسية واالقتصادية والعامة».
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مقدمة
نعيش يف عامل تعد فيه املواد الكيميائية جزءا ً رئيسياً من حياتنا اليومية .إنها تجعل حياتنا أسهل،
ولكن عند قيامها بذلك فإنها تشكل تهديدا ً لصحة اإلنسان والبيئة .ميكن للناس من األنواع
االجتامعية املختلفة أن يتأثروا بطريقة مختلفة ج ّراء التعرض إىل املواد الكيميائية والنفايات .قد
تكون سيناريوهات التعرض متنوعة استنادا ً إىل عوامل تتعلق بالنوع االجتامعي واألدوار املرتبطة به
يف الحياة والعمل ،ولكن ليس ذلك فحسب ،حيث قد يكون تأثري التعرض مختلفاً بناء عىل الجنس
البيولوجي.
تذكرنا جائحة كورونا مرة أخرى بكيفية اعتامد مجتمعاتنا واقتصاداتنا عىل صحة جميع األشخاص ويف
جميع األماكن.
ولهذا السبب تحديدا ً من املهم تحسني السالمة الكيميائية وحامية صحة اإلنسان والبيئة عىل
املستويني الوطني والدويل.
وما يزيد من أهمية ذلك هو أنه استنادا ً إىل التوقعات العاملية للمواد الكيميائية بنسخته الثالثة ،فإنه
من املتوقع أن يضاعف قطاع املواد الكيميائية من إنتاجه بحلول عام .2030
ويف متوز/يوليو من عام  ،2021سيقرر املؤمتر الدويل الخامس حول إدارة املواد الكيميائية يف مدينة
بون بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفايات ما بعد عام  .2020يوفر تصميم النهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ما بعد عام  2020فرصة فريدة لتحديد املسار إلدارة طموحة
ومراعية للنوع االجتامعي للمواد الكيميائية بحيث تلبي االحتياجات املختلفة ونقاط الضعف
واألدوار االجتامعية لألنواع االجتامعية املختلفة ،ويف الوقت عينه تساعد يف توظيف مساهامت
الجميع يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.
ومع ذلك ،هناك حاجة إىل الخربات القامئة عىل النوع االجتامعي ومزيد من األبحاث باإلضافة إىل
إجراءات مستمرة من أجل رفع سوية الوعي لدى كافة أصحاب املصلحة ذوي الصلة والجمهور العام
بشأن أهمية اإلدارة الطموحة للمواد الكيميائية والنفايات.
من وجهة نظري ،فمن األهمية مبكان استخدام إمكانات تعميم النوع االجتامعي لنجعل عملنا
يف مجال املواد الكيميائية والنفايات أكرث شموالً وتأثريا ً واستدامة .ال يعد توفري حقوق وفرص
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ومسؤوليات متكافئة للجميع يف صنع القرارات مجرد قضية تتعلق بحقوق اإلنسان ،بل إنه
مفتاح تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام .2030
يبدو من الواضح أننا بحاجة إىل تفكري معزز وتشاريك بشأن التنمية املستدامة والحامية البيئية
واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات والعدالة القامئة عىل النوع االجتامعي يف املستقبل.
آمل أن يشجع هذا التقرير عىل مزيد من العمل نحو العدالة القامئة عىل النوع االجتامعي ومتكني
املرأة يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ما بعد عام .2020

جريترود سهلر
رئيسة،
املؤمتر الدويل الخامس حول إدارة املواد الكيميائية
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 .1مقدمة :سياق التقرير والهدف منه
يعد النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية إطار عمل سيايس متعدد أصحاب املصلحة
ومتعدد القطاعات تم اعتامده يف عام  2006من أجل تعزيز السالمة الكيميائية حول العامل .ويتمثل
الهدف العام منه يف تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية عىل امتداد دورة حياتها ،بحيث أنه
بحلول عام  ،2020يتم إنتاج املواد الكيميائية واستخدامها بطرق تقلل من اآلثار الضارة الكبرية عىل
البيئة وصحة اإلنسان ،مام يدعم هدف العام  2020الذي جرى االتفاق عليه يف قمة جوهانسبورغ
العاملية للتنمية املستدامة 1يف عام  .2002فمنذ آذار/مارس من عام  ،2020حددت مائة ومثانون
دولة من أصل مائة وثالثة وتسعني دولة أعضاء يف األمم املتحدة مراكز تنسيق للنهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية .حيث يتم دعم النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
من قبل مكتب النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية الذي يق ّدم املشورة لرئيس
النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وأمانة النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية التي يستضيفها برنامج األمم املتحدة للبيئة فيام يخص تسيري أعامل املؤمتر وهيئاته
الفرعية.
يف عام  ،2015تبنت الدول األعضاء يف األمم املتحدة خطة العام  2030للتنمية املستدامة والتي
تتضمن سبعة عرش هدفاً للتنمية املستدامة ميكنها أن تشكل مخططاً من أجل تحقيق مستقبل
أفضل وأكرث استدامة لجميع األشخاص .2وقد جرى وضع قامئة من الغايات لكل هدف من األهداف
من أجل ضامن إمكانية تقييم التقدم الحاصل .ويف حني ال يوجد هدف مستقل بحد ذاته حول
تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ،فإن ذلك يعد شأناً أساسياً للوصول إىل معظم
األهداف ،عىل سبيل املثال ‘صفر جوع’ (الهدف الثاين) ‘واملياه النظيفة واملرافق الصحية’ (الهدف
السادس) ‘وأمناط استهالك وإنتاج مسؤولة’ (الهدف الثاين عرش) .يعد ‘املساواة بني الجنسني’ هدفاً
مستقالً (الهدف الخامس) ولكنه يف الوقت ذاته واحد من املتطلبات املسبقة للوصول إىل معظم
األهداف األخرى.
يف عام  ،2018وافق مرفق البيئة العاملي عىل مرشوع أفضل املامرسات العاملية حول قضايا السياسات
الكيميائية الناشئة موضع االهتامم مبوجب النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية*.
يهدف املرشوع إىل ترسيع اعتامد مبادرات وطنية وسلسلة مبادرات مضيفة للقيمة بغية التحكم
بقضايا السياسات الناشئة واملساهمة يف هدف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف
عام  2020وخطة عام  2030للتنمية املستدامة .حيث يعد برنامج األمم املتحدة للبيئة مبثابة ‘وكالة
*
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تطبيق’ املرشوع ،بينام متثل أمانة النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ‘وكالة تنفيذ’
املرشوع.
يتألف املرشوع من ثالث مكونات:
•تعزيز اإلجراءات التنظيمية والطوعية التي تتخذها الحكومات والقطاع الصناعي بهدف السحب
التدريجي للرصاص يف الطالء
•إدارة دورة حياة املواد الكيميائية املوجودة يف املنتجات
•إدارة املعرفة ومشاركة أصحاب املصلحة
املكون الثالث الخاص بإدارة املعرفة ومشاركة أصحاب املصلحة.
يعد هذا التقرير أحد مخرجات ّ
املكون منصة إلدارة املعرفة خاصة بالنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
حيث سيضع هذا ّ
الكيميائية ( )www.saicmknowledge.orgتشكل مستودعاً للمعلومات بشأن اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ومركزا ً للمعرفة ،بحيث تتمكن البلدان وأصحاب املصلحة اآلخرون من الوصول إىل
أحدث املعلومات واالنضامم إىل مجتمعات املامرسات لتبادل التعلم من األقران.
الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات هي شبكة عاملية من املنظامت غري الحكومية التي تعنى
بالشأن العام تأسست يف العام  1998وتعمل من أجل عامل يتوقف فيه إنتاج واستخدام املواد
رض بصحة اإلنسان والبيئة .متثل الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات املنظامت
الكيميائية بطرق ت ّ
التي تعنى بالشأن العام ضمن مكتب النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،كام تعد
كون القضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص الخاص باملرشوع *.يف
رشيكاً تنفيذياً ضمن م ّ
كانون األول/ديسمرب من عام  ،2017وقّع برنامج األمم املتحدة للبيئة والشبكة الدولية للقضاء عىل
امللوثات عىل مذكرة تفاهم لرشاكة عمل حول النوع االجتامعي واملواد الكيميائية مع الرتكيز عىل
املرأة يف املجاالت التالية:
•رفع مستوى الوعي حول التأثريات الصحية املرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية عىل املرأة
والطفل باعتبارهام من املجموعات السكانية املستضعفة ،مبا يف ذلك خلق فرص للتدريب وتبادل
الخربات وجمع البيانات املصنفة حسب الجنس ذات الصلة.
•تعزيز مشاركة وقيادة املرأة يف عمليات اتخاذ القرارات عىل األصعدة املحلية والوطنية والعاملية.
•تطبيق األنشطة املرتبطة بقضايا السياسات الناشئة واملساهمة فيها باإلضافة إىل القضايا األخرى
موضع االهتامم يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وكذلك املعاهدات
الكيميائية ذات الصلة وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.
تعد التنمية املستدامة وحامية البيئة واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية أمورا ً مرتابطة .وبالتايل ،ومن
أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام  ،2030فإنه من املهم النظر يف طريقة تأثر املجموعات
*

https://ipen.org/
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املختلفة بطرق مختلفة باملواد الكيميائية الخطرة ،عىل سبيل املثال :بسبب السياق االجتامعي أو
الوضع االقتصادي أو الخاصيات الوظيفية العضوية (الفيسيولوجية) أو عدم املساواة املهنية .عند
اعتامداها للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،أقرت الحكومات بالحاجة إىل بذل
جهود خاصة لحامية املجموعات التي إما تعترب مجموعات مستضعفة تجاه مخاطر املواد الكيميائية
الخطرة أو تلك التي تتعرض لها بشدة .ويتضمن ذلك ،من بني أمور أخرى ،النساء واألطفال واألميني
والعاملني غري الرسميني أو غري الرشعيني الذين يواجهون جميعاً عدم املساواة فيام يخص تأثري املواد
الكيميائية.
بنا ًء عليه ،ومتشياً مع الرشاكة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة والشبكة الدولية للقضاء عىل
امللوثات ،فإن هذا التقرير يهدف إىل إظهار تأثري املواد الكيميائية عىل املرأة بصفتها من املجموعات
املستضعفة التي تتعرض بشدة للمواد الكيميائية الخطرة وعدم املساواة بني الجنسني فيام يتعلق
بعمليات اتخاذ القرارات املرتبطة بإدارة املواد الكيميائية والنفايات .كام يسعى التقرير إىل تقديم
خطوات ملموسة ميكن اتخاذها من أجل حامية صحة املرأة ومتكينها يف عمليات صنع القرارات
وضمن دورها كأحد عوامل التغيري .ويتمثل الهدف العام بتقديم أدلة لكافة أصحاب املصلحة الذين
يعملون من أجل التنمية املستدامة حول أهمية تناول هذه القضية من أجل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة لعام .2030
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 .2أبعاد عدم املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي
يف مجال املواد الكيميائية والنفايات
تعاريف

تستخدم عبارة النوع االجتامعي ضمن عدة سياقات ومبعانٍ مختلفة .يف هذا التقرير ،جرى استخدام
مصطلح النوع االجتامعي كام هو مع ّرف من قبل مكتب املستشارة الخاصة لقضايا النوع االجتامعي
والنهوض باملرأة (يعرف اآلن بهيئة األمم املتحدة للمرأة):
«...السامت والفرص االجتامعية املرتبطة بكون الشخص ذكرا ً 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
3
القرارات .يعد النوع االجتامعي جزءا ً من السياق االجتامعي-الثقايف األعم».

تورد منظمة الصحة العاملية بعض األوجه اإلضافية ملصطلح النوع االجتامعي:
«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
4
وفق الزمان واملكان».
تقدم منظمة العمل الدولية بعدا ً آخر للنوع االجتامعي:
«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 أدوارا ً 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 تأثريا ً عىل كافة أوجه التوظيف
وظروف العمل والحامية االجتامعية والتمثيل والصوت يف العمل؛ ولهذا يعد النوع
5
االجتامعي قضية شاملة لعدة قطاعات يف عامل العمل».
وبناء عليه ،فقد اعتمد املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية معاهدتني تتناوالن مبارشة قضية املساواة
القامئة عىل النوع االجتامعي والعمل:
املعاهدة رقم  – 100معاهدة املساواة يف األجور ،يف عام  1951التي تلزم األعضاء بـ «...ضامن
تطبيق مبدأ املساواة يف األجور بالنسبة للعاملني والعامالت مقابل عمل ذي قيمة متساوية عىل كافة
العامل*»،
املعاهدة رقم  – 111معاهدة التمييز (يف التوظيف واملهنة) ،يف عام  1958والتي تطلب من األعضاء
«...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 مالحظة التأثريات واآلثار املختلفة للمواد الكيميائية فيام يتعلق بالعوامل البيولوجية ،مثل
الخاصيات الوظيفية العضوية (الفيسيولوجية) وأنظمة الغدد الصامء ،فمن املهم أيضاً النظر يف
الجنس البيولوجي فيام يتعلق باإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية والنفايات .يستخدم هذا
التقرير تعريف الجنس البيولوجي من قبل منظمة الصحة العاملية:
«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
4
واإلنجايب)».

*
**

_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 اإلشارة إىل أن هوية النوع االجتامعي للفرد قد تتوافق أو ال تتوافق مع الجنس البيولوجي
املحدد ،وينبغي بدالً من ذلك فهمها عىل أنها التجربة الفردية والشخصية للنوع االجتامعي .تكون
هوية النوع االجتامعي عىل شكل نطاق واسع وليست مق ّيدة بالرضورة بهوية ذكورية بالكامل أو
6
أنثوية بالكامل.

تحديد عدم املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي :الحاجة إىل معلومات مصنفة
حسب النوع االجتامعي
العدالة القامئة عىل النوع االجتامعي تعني بأن متتلك النساء والرجال الحقوق واملسؤوليات والفرص
ذاتها يف كافة مناحي الحياة .ويتضمن ذلك األوجه القابلة للقياس الكمي مثل التوزع العادل للنوع
االجتامعي ضمن سياقات مختلفة ،وكذلك األبعاد األساسية مثل السلوكيات واألعراف وامل ُثل العليا
التي تؤثر عىل حياة النساء والرجال يف كافة مناحي الحياة.
يعد تعزيز حقوق املرأة يف صميم عمل األمم املتحدة ،كام ورد يف املادة األوىل من ميثاقها:
«مقاصد األمم املتحدة هي ...تعزيز وتشجيع االحرتام لحقوق اإلنسان وللحريات األساسية
للجميع دون التمييز استنادا ً إىل العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين».
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متشياً مع ذلك ،أسس املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة لجنة وضع املرأة* يف عام ،1946
أي خالل العام األول من إنشاء املجلس .حيث تعد هذه اللجنة الهيئة الحكومية العاملية األساسية
املكرسة لتعزيز املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي ومتكني املرأة .وقد أعادت اللجنة التأكيد عىل
ّ
العالقة الوثيقة بني العدالة القامئة عىل النوع االجتامعي وحقوق اإلنسان من خالل ضامن لغة
محايدة من حيث النوع االجتامعي يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي ينص عىل:
«جميع الناس يولدون أحرارا ً 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».
أحد األوجه املهمة اإلضافية للمساواة القامئة عىل النوع االجتامعي ،كام أبرزته هيئة األمم املتحدة
للمرأة ،هو أنها ال تعني بأن الرجال والنساء سيصبحون متامثلني ،ولكن املساواة تعني بأن حقوق
ومسؤوليات وفرص النساء والرجال لن تستند إىل ما إذا كانوا قد ولدوا ذكورا ً أم إناثاً .كام تنص 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 الكاملةُ .ينظر للمساواة
بني النساء والرجال عىل أنها قضية من قضايا حقوق اإلنسان وكذلك كرشط ومؤرش
للتنمية املستدامة التي محورها اإلنسان.»3
لذلك فمن املهم أن يكون لدينا إمكانية للوصول إىل البيانات املصنفة حسب النوع االجتامعي
وحسب الجنس ،أي البيانات واملعلومات التي تم جمعها والتي تسجل ردود النساء والرجال بشكل
منفصل وتقدم النتائج بطريقة ميكن من خاللها تحديد الفوارق بني هاتني املجموعتني .أثناء تحليل
القضايا املرتبطة بالنوع االجتامعي ضمن القوى العاملة ،ميكن أن تتضمن البيانات املصنفة حسب
النوع االجتامعي عىل سبيل املثال نسبة القوى العاملة التي تحدد نفسها عىل أنها ذكر/أنثى
ومستويات رواتبهم ،يف حني تركز البيانات املصنفة حسب الجنس عىل الفروق الخاصة بالجنس يف،
وعىل سبيل املثال ،تأثري التعرض للمواد الكيميائية ضمن مكان العمل .ال ميكن تتبع وتقييم التقدم
الحاصل يف املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي إال بعد توفر كال هذين النوعني من البيانات.
غالباً ما تفتقر البيانات املصنفة حسب النوع االجتامعي يف إحصائيات العمل ،ولألسف ،إىل التعرض
املهني للمواد الكيميائية الخطرة .يص ّعب هذا النقص يف البيانات من مهام علم األوبئة املهنية يف
كثري من الحاالت .بناء عىل ذلك ،قامت منظمة العمل الدولية بوضع ‘املبادئ التوجيهية لتعميم
منظور النوع االجتامعي يف السالمة والصحة املهنتني’ التي ترشح كيفية دمج قضايا النوع االجتامعي
*

https://www.unwomen.org/en/csw
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ضمن التحليالت ،وصياغة السياسات ومراقبتها ،والربامج واإلجراءات الوقائية من أجل الحد من عدم
املساواة بني الرجل واملرأة .وتتضمن املقاربات الرئيسية املبدأ التوجيهي رقم  5حول وضع مؤرشات
السالمة والصحة املهنيتني املراعية للنوع االجتامعي استنادا ً إىل البيانات املصنفة حسب الجنس،
واملبدأ التوجيهي رقم  3حول ضامن النظر يف الفروقات القامئة عىل النوع االجتامعي يف إدارة
املخاطر ،واملبدأ التوجيهي رقم  9حول تصميم معدات العمل واألدوات ومعدات الوقاية الشخصية
7
لكل من النساء والرجال.
كام تم اإلقرار بعدم املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي والحاجة إىل بيانات مصنفة حسب النوع
9
االجتامعي فيام يخص األثر البيئي ،كام هو الحال يف معاهدة التنوع البيئي ،8منصة بكني للعمل
ويف توقعات البيئة العاملية .10ولكن يف عام  ،2015خلص مكتب النوع االجتامعي العاملي يف االتحاد
«يولد جميع البرش أحرارا ً ومتساوين يف الكرامة والحقوق» وبأنه «من حق الجميع أن يتمتعوا بكافة
الحقوق والحريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن ،دون متييز من أي نوع كان ،مثل العرق أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين ...أو امليالد أو أي حالة أخرى».

الدويل للحفاظ عىل البيئة إىل أن هناك نقصاً يف البيانات املصنفة حسب الجنس يف جميع القطاعات
البيئية عىل املستوى العاملي.11
يف العام  ،2016أصدر برنامج األمم املتحدة للبيئة ورشكاؤه ‘التوقعات العاملية للنوع االجتامعي
والبيئة’ استجابة لدعوة من ‘شبكة النساء الوزيرات والقائدات من أجل البيئة’ يف عام  .2012حيث
يوفر عرضاً شامالً للمعرفة الراهنة حول النوع االجتامعي والبيئة ،والروابط بني النوع االجتامعي
والبيئة ضمن سياقات أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية لعام  ،2030كام يقرتح إجراءات
ملستقبل أكرث استدامة يتعاطى مع املرأة والرجل عىل قدم املساواة .تشمل اإلجراءات ذات الصلة
بشكل خاص باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات دمج النوع االجتامعي ضمن خطط
العمل الوطنية وأنظمة املراقبة واإلبالغ ،ومتكني آليات التمويل املراعية للنوع االجتامعي ضمن إطار
االتفاقيات البيئية متعددة األطراف مثل معاهدات بازل وستوكهومل وروتردام ،وتعزيز ودعم صوت
12
املرأة وقيادتها وتنظيمها.

تعميم منظور النوع االجتامعي كأداة لتعزيز العدالة القامئة عىل النوع االجتامعي
بغية تعزيز العدالة القامئة عىل النوع االجتامعي ،قامت الحكومات ووكاالت التمويل ،مثل مرفق
البيئة العاملي ،بدمج مفهوم تعميم منظور النوع االجتامعي ضمن عمل وكاالت األمم املتحدة .ويف
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حني أنه ال يعد هدفاً بحد ذاته ،إال أنه يعد مقاربة ميكن من خاللها تعزيز العدالة القامئة عىل النوع
االجتامعي عىل سبيل املثال يف األبحاث والترشيعات ووضع السياسات ويف األنشطة عىل أرض الواقع.
كام ميكن استخدامه لضامن أن تكون املرأة ،وباإلضافة للرجل ،قادرة عىل التأثري يف جهود التنمية
واملشاركة فيها واالستفادة منها .ومع ذلك ،يجب أن تُستكمل هذه االسرتاتيجية بجهود هادفة لتعزيز
العدالة القامئة عىل النوع االجتامعي ومتكني املرأة ،عىل سبيل املثال عندما يكون هناك متييز مستمر
ضد املرأة وفجوات كبرية يف املساواة بني املرأة والرجل.
قدم املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة التعريف التايل لتعميم منظور النوع االجتامعي:
«اسرتاتيجية لجعل اهتاممات وتجارب املرأة وكذلك تلك الخاصة بالرجل بعدا ً متكام ًال
يف تصميم السياسات والربامج وتطبيقها ومراقبتها وتقييمها يف كافة املجاالت السياسية
واالقتصادية واملجتمعية بحيث تستفيد املرأة والرجل بشكل متسا ٍو وال تدوم عدم
املساواة .ميتلك الوضع النسبي للمرأة والرجل ،والتفاعل بني النوع االجتامعي والعرق،
والطبقية واإلثنية ،وقضايا الحقوق والسيطرة وامللكية والسلطة والصوت-ميتلكون جميعاً
13
تأثريا ً حاسامً عىل نجاح كل تدخل إمنايئ واستدامته».
ويعني هذا عملياً وضع اسرتاتيجية تؤدي إىل تحديد الفجوات يف املساواة القامئة عىل النوع
االجتامعي يدعمها استخدام لبيانات مصنفة حسب الجنس ،وبذل جهود تهدف إىل ردم تلك
الفجوات ،وتخصيص املوارد والخربات لتطبيق تلك االسرتاتيجيات .وبغية تحقيق النتائج املرجوة ،من
املهم للغاية مراقبة تطبيق هذه االسرتاتيجيات وتقييم التقدم والتعديالت املمكنة يف االسرتاتيجية،
14
ومساءلة األفراد واملؤسسات.
لقد كان للجهود املبذولة لتعزيز تعميم منظور النوع االجتامعي أثر جيل .فعىل سبيل املثال ،أبرز
تقرير األمني العام لألمم املتحدة املق ّدم للجمعية العمومية يف عام  2019حول املرأة يف التنمية بأن
الدول األعضاء قد أفادت بأنها تع ّدل أطرها القانونية والسياسية الوطنية مبا يتوافق مع التطبيق الذي
يراعي النوع االجتامعي لخطة العام  .2030كام ّبي التقرير بأن مثانية عرش بلدا ً وضعت خططاً
للمساواة القامئة عىل النوع االجتامعي وتسعى إىل تعميم منظور النوع االجتامعي يف السياسات
15
والربامج الوطنية.
تعد املوازنة املراعية للنوع االجتامعي والتي تضمن أخذ األبعاد املرتبطة بالنوع االجتامعي يف كافة
مراحل دورة امليزانية من املكونات الهامة لتعميم منظور النوع االجتامعي .ويتضمن ذلك تحليل
تأثري امليزانية من منظور النوع االجتامعي وتخصيص املوارد ملعالجة عدم املساواة القامئة عىل النوع
16
االجتامعي.

20

لقد تم تطبيق تعميم منظور النوع االجتامعي يف مجال املواد الكيميائية والنفايات يف املنظامت
الدولية وكذلك عىل املستويات الوطنية .ويشري مرفق البيئة العاملي بأن تحقيق العدالة للنساء
والفتيات يعد رضورة اسرتاتيجية وتشغيلية بالنسبة ملرفق البيئة العاملي ،وبأن عدم املساواة القامئة
عىل النوع االجتامعي تزيد من اآلثار السلبية للتدهور البيئي عىل النساء والفتيات ،كام ق ّدم
مجموعة من املبادئ التوجيهية واملتطلبات اإللزامية لتعميم منظور النوع االجتامعي ضمن حوكمة
17
مرفق البيئة العاملي وعملياته.
يف متوز/يوليو من عام  ،2012أسس األمني التنفيذي ملعاهدات بازل وروتردام وستوكهومل فريق
عمل لشؤون النوع االجتامعي يف أمانة املعاهدات يك يضع أهدافاً ومقاربة لتعميم منظور النوع
االجتامعي ضمن أمانة املعاهدات .وقد تم إنجاز خطة عمل شؤون النوع االجتامعي التفاقيات
بازل وروتردام وستوكهومل هذه يف كانون األول /ديسمرب من عام  ،2013وتتضمن رؤية وقامئة من
األهداف املتوقعة عىل املدى القصري واملتوسط والبعيد وخططاً للمراقبة واإلبالغ .وجرى تحديثها
يف عام  2019مبؤرشات للمراقبة 18.أدت خطة العمل هذه إىل اعرتاف أكرب بالروابط ما بني النوع
االجتامعي واملواد الكيميائية الخطرة والنفايات.
وضع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ كتيباً تدريبياً كدعم لرشكائه يف عملهم بشأن تعميم منظور
النوع االجتامعي يف العمليات الوطنية ،مبا يف ذلك وحدة حول سبب وكيفية تعميم منظور النوع
االجتامعي يف إدارة املواد الكيميائية .وقد توفر مؤخرا ً وحدة جديدة حول النوع االجتامعي واملواد
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الكيميائية والنفايات *.ترد أدناه مزيد من التفاصيل حول السياسات واتفاقيات السالمة الكيميائية
الدولية مع العنارص ذات الصلة بقضية املرأة واملواد الكيامئية.
يتمثل هدف منظمة العمل الدولية يف «تعزيز الفرص املتكافئة للنساء والرجال يف الحصول عىل
عمل الئق» .ويع ّرف هذا األخري عىل أنه «عمل منتج مدفوع بأجر عادل يتم القيام به يف ظروف
من الحرية والعدالة واألمن والكرامة اإلنسانية» **.وتعد خطة عملها بشأن العدالة القامئة عىل
النوع االجتامعي أداة أساسية لتعميم منظور النوع االجتامعي والحد من عدم املساواة القامئة عىل
النوع االجتامعي يف عامل العمل ،وذلك بهدف ضامن إدخال التحليل والتخطيط القامئني عىل النوع
االجتامعي يف كافة أنشطة منظمة العمل الدولية وعىل جميع املستويات .ومتشياً مع هذا ومن أجل
ضامن حامية كل من النساء والرجال من مخاطر املواد الكيميائية ،تبنت منظمة العمل الدولية
أكرث من خمسني صكاً قانونياً ،مبا يف ذلك املعاهدات والتوصيات املرافقة لها باإلضافة إىل قواعد
19
املامرسة.

متييز االختالفات يف التعرض للمواد الكيميائية الخطرة

تحدد العوامل االجتامعية والبيولوجية تأثريات املواد الكيميائية والنفايات عىل صحة اإلنسان .لذلك
فمن املهم جمع بيانات مصنفة حسب النوع االجتامع وحسب الجنس من أجل تقييم تلك التأثريات
ووضع اسرتاتيجيات للحد من العواقب الصحية السلبية .فقد ال تختلف سيناريوهات التعرض استنادا ً
إىل عوامل مرتبطة بالنوع االجتامعي فحسب ،بل قد يختلف تأثري التعرض استنادا ً إىل الجنس
14
البيولوجي.

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

تختلف املرأة والرجل يف قابليتهام للتأثر بالتع ّرض ملواد كيميائية سامة ،كام تختلف اآلثار الصحية
استنادا ً إىل عوامل بيولوجية مثل الحجم ودهون الجسم ومستويات الهرمونات واالختالفات يف
مستويات اإلنزميات واألنشطة .حيث متتلك املرأة عموماً نسبة أعىل من دهون الجسم باملقارنة
مع الرجل ،وبالتايل فمن املرجح أن تخزن قدرا ً أكرب من امللوثات البيئية التي ترتاكم بيولوجياً يف
األنسجة الدهنية ،مثل امللوثات العضوية الثابتة إجامالً .ومن املمكن أيضاً أن متتلك املرأة قابلية تأثر
مختلفة للمواد الكيميائية الخطرة يف يتعلق بدوراتها اإلنجابية يف مراحل الحياة املختلفة مثل الحمل
والرضاعة وانقطاع الطمث وذلك عندما يخضع جسدها إىل تغيريات فيزيولوجية قد تؤثر يف قابلية
إصابتها بأرضار صحية ناجمة عن املواد الكيميائية السامة 14.وهناك أيضاً مواد كيميائية تؤثر يف
الحمل وتؤذي الجنني وتنتقل أثناء الرضاعة ومتتلك تأثريات خاصة عىل املرأة.
*
**

https://www.uncclearn.org/news/new-module-gender-chemicals-and-waste-available-online
https://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandGenderEquality/lang--en/index.htm
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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

تشكل أنظمة الغدد الصامء أحد الفوارق البيولوجية الرئيسية بني الرجل واملرأة .حيث تتكون من
عدد من الغدد املتوزعة يف مختلف أنحاء جسم اإلنسان والفقاريات األخرى .تقوم هذه الغدد
بإنتاج وفرز الهرمونات ،أي الجسيامت التي تعطي اإلشارات ،بشكل مبارش يف مجرى الدم .وحاملا
تصل الهرمونات إىل امل ُستقبِل املستهدف ،فإنها ترتبط معه وتُحدث استجابة فيزيولوجية محددة.
تعمل الهرمونات عادة برتاكيز منخفضة جدا ً وبطريقة غري خطية ،أي ال يتناسب التغيري يف االستجابة
بالرضورة مع التغيري يف الرتكيز .وتعمل الهرمونات بشكل مختلف يف أوقات مختلفة ،مام يعني أن
التوقيت والرتكيز لهرمون ما يعدان شأنني هامني .وهناك مواد كيميائية تسبب اضطرابات يف نظام
الهرمونات ،وتدعى املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء ،حيث ميكن أن تؤدي إىل آثار
مختلفة لدى الرجل واملرأة .عىل سبيل املثال ،تؤثر بعض املواد الكيميائية عىل اإلنجاب لدى الذكور
من خالل تخفيض تعداد النطاف ،بينام تؤثر مواد أخرى عىل اإلنجاب لدى املرأة من خالل التأثري
عىل نجاح الحمل .يتناول الفصل الثالث أدناه املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء.
متتلك الحساسية املتاميزة حسب الجنس إىل املواد الكيميائية الخطرة آثارا ً عىل التقييم املعياري
للمخاطر الذي تستخدمه الوكاالت التنظيمية من أجل تحديد مستوى التع ّرض الذي ميكن عنده
اعتبار مادة كيميائية ما عىل أنها آمنة .عىل الرغم من االختالفات يف الطرق التي تجري بها البلدان
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تقييامً للمخاطر الناجمة عن املواد الكيميائية ،فإن املقاربة عادة ما تستخدم عوامل السالمة لتفسري
االختالفات يف الحساسية لدى األشخاص الذين تعرضوا لتلك املواد الكيميائية ،وكذلك عوامل التع ّرض
لتفسري سيناريوهات التع ّرض املختلفة ،عىل سبيل املثال فيام إذا كان قد جرى استنشاق املادة
الكيميائية عرب الغبار املوجود يف املنزل ،أو هضمها أثناء تناول طعام مل ّوث ،أو رشب مياه ملوثة.
ليس من املتوقع عادة أن تأخذ عوامل التغيري يف الحساسية االختالفات املرتبطة بالجنس يف عني
االعتبار فحسب ،بل من املتوقع أيضاً أن تأخذ ،وعىل سبيل املثال ،حركية السموم/التمثيل الغذايئ
والعمر والوضع الصحي والوضع الغذايئ يف عني االعتبار .ومن املامرسات الشائعة أيضاً استخدام
عوامل معيارية الستقراء التع ّرض طويل األمد بنا ًء عىل التعرض قصري األمد ،حيث متتلك تلك العوامل
تأثريات مرتبطة بالجنس ،عىل سبيل املثال ونظرا ً ألن الرجال والنساء قد يفرزون مواد كيميائية
مبعدالت مختلفة ،فقد يكون لها تأثري مختلف عىل املدى الطويل .من خالل تطبيق هذه العوامل
عىل مستوى ال يُحدث أي تأثري ويتم تحديده تجريبياً عرب اختبارات معيارية ميكننا اشتقاق مستوى
التعرض الذي ميكن اعتباره آمناً 21، 22.ولكن تجدر اإلشارة إىل أن هذه املقاربة تفرتض وجود عتبة
محددة ال تُحدث عندها املادة الكيميائية أي تأثري وأن هذه املقاربة تتعرف عىل التأثريات طويلة
املدى للتع ّرض مع مرور الوقت .ومبا أن العديد من املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد
الصامء ال متتلك عتبة آمنة وتُحدث مجموعة من التأثريات التي ال يتم تقييمها عادة يف االختبارات
املعيارية ،فإن هناك مزيد من االهتامم يف هذا النوع من املواد الكيميائية وكيفية تقييم مخاطرها
22
عىل الرجل واملرأة.
مثة مجال علمي ناشئ يسمى علم التخلق ،حيث يدرس تأثريات البيئة (مبا يف ذلك التع ّرض للمواد
الكيميائية) عىل السامت الفيزيولوجية املوروثة من خالل تعديل التحكم الجيني بواسطة عوامل غري
تسلسل الحمض النووي للفرد .عىل سبيل املثال ،أظهرت دراسة بأن املوت املرتبط مبرض السكري
تزايد بالنسبة لألطفال يف حال كان هناك وفرة يف الطعام أثناء فرتة حرجة قبل البلوغ بالنسبة
إىل الجد من جهة األب ،ولكنه تناقص يف حال توفر طعام زائد لألب 23.هناك أدلة مستجدة بأن
هذه األنواع من التأثريات قد تكون مرتبطة بالجنس 24ومن املرجح أن يكون ذلك أحد االعتبارات
املستقبلية الهامة فيام يتعلق بتقييم مخاطر املواد الكيميائية.

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

ميكن أن تختلف مستويات التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتواترها ومصادرها تبعاً الختالفات
مرتبطة بالنوع االجتامعي .تتضمن االختالفات املرتبطة بالنوع االجتامعي عىل سبيل املثال األدوار
املهنية للرجال والنساء باإلضافة إىل أمناط رشاء بعض املنتجات واستخدامها .حيث تتعرض املرأة
بشكل عام إىل مواد كيميائية خطرة يف مستحرضات التجميل أكرث من الرجل ،14يف حني يخضع الرجل
عمل البناء ،بشكل أكرب عموماً إىل تع ّرض مهني ملواد كيميائية خطرة 25.ومبا
يف العمل اليدوي ،مثل ّ
أن املرأة عادة ما تكون مسؤولة عن األعامل املنزلية يف العديد من البلدان ،فإنها تتعرض إىل مواد
24

كيميائية يف املنتجات املنزلية بشكل أكرب من الرجل .ومن املرجح أيضاً أن تقوم املرأة برشاء الطعام
واملنتجات املنزلية أكرث من الرجل .حيث يعد الطعام واملنتجات االستهالكية مصدرين للتعرض
26، 27
إىل مجموعة مختلفة من املواد الكيميائية الخطرة (كام يتم التطرق إليه يف الفصل الثالث).
فباإلضافة إىل الضوابط التنظيمية التي تحد من مستويات أثر املواد الكيميائية ،فمن شأن وضع
ملصقات تعريفية عىل املنتج تكشف عن املواد الكيميائية املضافة وجهود رفع سوية الوعي أن
متكّن املستهلكني من اختيار منتجات آمنة لهم ولكافة أفراد منازلهم .ولكن يجب توخي الحذر يك ال
يضيف ذلك مستوى آخر من عدم املساواة من خالل وضع مسؤولية حامية أفراد املنزل بشكل غري
متناسب عىل عاتق املرأة.
عالوة عىل ذلك ،غالباً ما يكون هناك اختالف يف نوع املهن ومهامت العمل التي يتم تكليف النساء
والرجال بها ،مام يؤدي إىل حاالت مختلفة من التع ّرض مرتبطة بالعمل وما يتبع ذلك من آثار
صحية 28.باإلضافة إىل ذلك ،وحتى عندما متتلك املرأة مهن الرجل نفسها أو مهناً مشابهة لها ،فغالباً
29
ما يكون هناك اختالفات يف ظروف العمل تؤثر بدورها عىل املخاطر الصحية املرتبطة بالعمل.
حيث أظهرت دراسة حديثة بشأن الفروق املهنية املرتبطة بالنوع االجتامعي يف مجموعة من
القطاعات االقتصادية يف إيطاليا أنه ليس هناك فصل قائم عىل النوع االجتامعي لكل مهنة فحسب،
بل كانت املرأة أكرث احتامالً ألن تتعرض إىل مستويات عالية من املواد املرسطنة حتى عندما كانت يف
نفس مهنة الرجل 30.وقد ظهرت هذه الفروق املرتبطة بالنوع االجتامعي يف البلدان عالية التصنيع
مثل االتحاد األورويب 29وكذلك يف البلدان النامية ،كام يتم التطرق إليه بشكل أكرب يف الفصل الثالث.
وتعد معاهدة منظمة العمل الدولية حول األجور املتساوية مقابل العمل ذي القيمة املتساوية
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شأناً وثيق الصلة يف هذا السياق *.يشكل ذلك األساس من أجل تقييم مخاطر التع ّرض املهني للمواد
الكيميائية الخطرية والتأثريات املرتبطة واملختلفة بالنسبة للمرأة والرجل ،وأيضاً من أجل توفري أجر
عادل وغري متييزي.
لذلك ،فإن اعتبارات النوع االجتامعي لها آثار عىل التع ّرض املهني للمواد الكيميائية الخطرة ويجب
أن ينعكس هذا يف معايري التع ّرض املهني .ولكن فشلت العديد من الدراسات حول املهن يف أخذ
الفوارق املرتبطة بالنوع االجتامعي يف عني االعتبار .حيث تشري منظمة الصحة العاملية إىل أن العديد
من الدراسات أجريت من دون نساء أو من دون تسجيل النوع االجتامعي للمشاركني .كام تشري إىل
أن الدراسات متيل إىل التصحيح حسب النوع االجتامعي بدالً من النظر يف العوامل املرتبطة بالنوع
31
االجتامعي والجنس ضمن تصميم الدراسات وتقييمها.
بغية تناول التع ّرض يف مختلف األدوار التي تلعبها املرأة ،خلصت منظمة العمل الدولية إىل أنه من
املهم أخذ كافة مناحي حياة املرأة العاملة يف االعتبار ،مبا يف ذلك دورها كزوجة وأم ،من أجل أن
رصحت منظمة العمل الدولية« :تعد املرأة
نتمكن من صياغة سياسات فعالة لتعزيز الصحة 32.وقد ّ
العاملة محرومة بشكل خاص ج ّراء هياكل قوى العمل البالية وترتيبات وسلوكيات مكان العمل»
العمل ال تحقق بالرضورة الفوائد املرجوة للمرأة
رصحت« :إن اإلجراءات العامة املوجهة لكافة ّ
كام ّ
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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وتويص منظمة الصحة العاملية بالنظر يف االختالفات املرتبطة يف النوع االجتامعي أثناء وضع سياسات
السالمة والصحة املهنيتني واسرتاتيجيات الوقاية .كام وضعت املنظمة إرشادات حول النوع االجتامعي
والسالمة املهنية وحول االعتبارات الخاصة باملرأة العاملة ،باإلضافة إىل معايري العمل التي تتناول
هذه القضية*.

مشاركة املرأة يف صنع القرارات املرتبطة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
والنفايات
تتمتع املرأة بسلطة أقل يف صناعة القرارات يف مختلف املستويات يف معظم البلدان واملجتمعات
حول العامل ،بدءا ً من العدد املنخفض من املقاعد الربملانية واملناصب الحكومية رفيعة املستوى التي
تشغلها إىل اتخاذ القرارات عىل مستوى املنزل **.كام يقل احتامل أن تشغل املرأة مناصب لصنع
القرار يف القطاع الخاص .ويعني هذا أنه من غري املرجح أن تشارك املرأة يف صناعة القرارات املرتبطة
باملواد الكيميائية الخطرة يف مجال التصنيع وغريه من املؤسسات 33.كام يقل احتامل أن تنتسب
املرأة إىل النقابات مقارنة بالرجل 34وأن تشارك يف لجان الصحة والسالمة املهنيتني ،35مام قد يؤدي إىل
تراجع مراعاة رشوط العمل بالنسبة للمرأة.

عىل الرغم من كون املرأة تلعب دورا ً أساسياً يف إدارة املوارد الطبيعية وأنها غالباً ما تساهم عىل نحو
كبري كأحد املعيلني يف املنزل ،عىل سبيل املثال يف القطاع الزراعي ،فإن الرجل غالباً هو من يهيمن
عىل هيئات صناعة القرارات البيئية واملناصب القيادية يف كافة املستويات 11.نتيجة لذلك ،ال يجري
اإلقرار يف أغلب األحيان بوجهات نظر املرأة وال يتم تحقيق احتياجاتها ضمن السياسات البيئية.
يق ّوض هذا الشأن من وضع سياسات تستجيب إىل النوع االجتامعي .ولكن بكفاءتها الوفرية وخرباتها
الواسعة ،تشكل املرأة عنرصا ً أساسياً للتغيري يف كافة قطاعات املجتمع.
يشري مرفق البيئة العاملي بأن املرأة والرجل ال يزاالن مقيدين باملساهمة واملشاركة واالستفادة
من املشاريع والربامج البيئية مبقتىض قدرات غري متكافئة يف صناعة القرارات وذلك عىل الرغم
من الجهود األخرية لتعزيز املساواة القامئة عىل النوع االجتامعي .ولكن أقر تقييم حديث بالتقدم
الحاصل فيام يخص االعتبارات املرتبطة بالنوع االجتامعي يف املشاريع التي ميولها مرفق البيئة العاملي
وكذلك يف القرارات الصادرة مبوجب االتفاقيات البيئية متعددة األطراف التي يخدمها مرفق البيئة
العاملي .ويشمل األخري دعوات يك تقوم أطراف املعاهدات باتخاذ إجراءات محددة لضامن معالجة
17
مشاركة املرأة ومتكينها أثناء السعي لتحقيق أهداف االتفاقيات البيئية متعددة األطراف.

*
**
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تعد املشاركة املتكافئة يف كافة مستويات صناعة القرارات عنرصا ً أساسياً يف العدالة القامئة عىل النوع
االجتامعي فيام يتعلق باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات .ولكن وكام أقر بيان بشأن النوع
االجتامعي والبيئة من برنامج األمم املتحدة للبيئة «...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.»...
36
يشمل ذلك املساهمة الكاملة واملتكافئة يف صناعة القرارات واإلدارة عىل كافة املستويات.
يف عام  ،2015تم إجراء تقييم ملشاركة املرأة واالعتبارات املرتبطة بالنوع االجتامعي يف متثيل البلدان
وخططها وتقاريرها املقدمة إىل معاهدات بازل وروتردام وستوكهومل .وخلص التقييم إىل أنه يف
حني احتوى واحد وتسعون باملائة من خطط التطبيق الوطنية األولية يف معاهدة ستوكهومل عىل
كلامت مفتاحية بشأن املرأة و/أو النوع االجتامعي ،فإن ذلك كان يف أكرثية من القضايا املرتبطة
بالنساء بصفتهن مجموعة مستضعفة .وقد اعتربت خمس وثالثون باملائة فحسب من خطط
التطبيق الوطنية املرأة عىل أنها من أصحاب املصلحة بينام حددت مثانية باملائة فقط مشاركة املرأة
37
واالعتبارات املرتبطة بالنوع االجتامعي كأحد األهداف.
وقد تم التأكيد يف االسرتاتيجية الجامعة للسياسات يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية عىل األهمية الخاصة للمرأة بصفتها من أصحاب املصلحة .كام جرى اإلقرار بأن املرأة
ال تزال ال تشارك يف كافة جوانب صناعة القرارات املرتبطة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
وبأن هناك حاجة ملعالجة هذا الوضع 1.وقد تم إدراج عدد من الجوانب املحددة املرتبطة بالنوع
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االجتامعي يف التقييم املستقل للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية حول األنشطة يف
الفرتة املمتدة من  2005وحتى  38 .2015ومتشياً مع أهداف التقييم ،ينبغي أن تؤخذ هذه األمور
بعني االعتبار وأن توجه أصحاب املصلحة يف الرتتيبات املستقبلية للنهج االسرتاتيجي واإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ما بعد عام :2020
•تتمثل إحدى نقاط الضعف ملشاريع البداية الرسيعة يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية يف أنها مل تتناول النوع االجتامعي إال يف عدد قليل من هذه املشاريع .وعادة ما كانت
املشاريع التي تتضمن النوع االجتامعي عبارة عن مشاريع تنفذها منظامت غري حكومية.
•فيام يخص أنشطة الحد من املخاطر ،تم تسليط الضوء عىل قابلية التأثر الخاصة لدى املرأة
العاملة ج ّراء األعداد الكبرية نسبياً من النساء العامالت املوجودات يف التصنيع والزراعة
والخدمات والقطاع غري الرسمي.
•عند تقييم التقدم املحرز يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيامئية ،تم تسليط الضوء
عىل اآلثار املرتبطة بالنوع االجتامعي وعىل حقيقة أن عبء املرض واإلعاقة ج ّراء التع ّرض ملواد
كيميائية ال يتوزع بالتساوي بني البلدان والنوع االجتامعي والفئات العمرية.

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

باإلضافة إىل االتفاقيات والبيانات التي سبق ذكرها ،تربط عدة اتفاقيات دولية قضايا املرأة باإلدارة
البيئية بشكل عام وبالسالمة الكيميائية بشكل خاص.

ينص إعالن ريو حول البيئة والتنمية يف عام  1992عىل ما ييل« ،تتمتع املرأة بدور حيوي يف اإلدارة
39
البيئية والتنموية .وبالتايل ،تعد مشاركتها الكاملة شأناً أساسياً لتحقيق التنمية املستدامة».
تشري ديباجة معاهدة ستوكهومل إىل «إن املخاوف الصحية ،وخاصة يف البلدان النامية ،الناجمة عن
التع ّرض املحيل إىل ملوثات عضوية ثابتة تؤثر عىل املرأة بشكل خاص ومن خاللها عىل األجيال
القادمة» 9.وتلزم االتفاقية الحكومات 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 معاهدة ستوكهومل من األطراف أن تع ّزز وتس ّهل «وضع وتطبيق برامج
تثقيفية وتوعوية ،وخاصة بالنسبة للمرأة واألطفال والفئات األقل تعلامً ،حول امللوثات العضوية
11
الثابتة وتأثرياتها عىل الصحة والبيئة والبدائل املتوفرة لها».
يف حني ال يرد ذكر النوع االجتامعي أو املرأة ضمن نص معاهديت بازل وروتردام ،فإن كالهام مدرج
ضمن أهداف وإجراءات خطة عمل النوع االجتامعي التي وضعتها أمانة معاهدات بازل وروتردام
وستوكهومل.
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وتشري ديباجة معاهدة ميناماتا للزئبق إىل التوعية 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.تتضمن خطط العمل الوطنية بشأن التعامل مع
تعدين الذهب الحريف وضيق النطاق «اسرتاتيجيات ملنع تعرض املجموعات السكانية املستضعفة،
وخاصة األطفال والنساء يف سن الحمل والنساء الحوامل عىل وجه التحديد ،إىل الزئبق املستخدم يف
13
تعدين الذهب الحريف وضيق النطاق».
تتضمن سياسة مرفق البيئة العاملي بشأن العدالة القامئة عىل النوع االجتامعي مجموعة من
املتطلبات من أجل «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 » .ويتضمن ذلك متطلبات إلزامية بشأن اعتبارات النوع االجتامعي
ضمن تصميم املشاريع ومراقبتها وتقييمها ،باإلضافة إىل ضامن أن متتلك الوكاالت السياسات
واإلجراءات واإلمكانيات الالزمة املرتبطة بالنوع االجتامعي.
يشمل النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية جوانب مهمة تتعلق باملرأة تربط
وبشكل وثيق ما بني السالمة الكيميائية والتنمية املستدامة .حيث يلزم إعالن ديب الخاص بالنهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية الحكومات 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».
وتشري االسرتاتيجية الجامعة للسياسات الخاصة بالنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
إىل أنه «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 تنص عىل أهمية مشاركة الجمهور يف صناعة القرارات «مع تسليط
الضوء بشكل خاص عىل دور مع ّزز للمرأة» .يجب تحسني إجراءات التقليل من املخاطر «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» .وأخريا ً ،يتمثل أحد أهداف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف «ضامن
40
املشاركة املتكافئة للمرأة يف صناعة القرارات بشأن سياسات املواد الكيميائية وإدارتها».
يف عام  ،2017وافقت جمعية الصحة العاملية عىل خارطة طريق لتعزيز مشاركة القطاع الصحي يف
النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية .حيث تم تحديد اإلجراءات امللموسة للقطاع
الصحي ضمن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،وقد جرى تطوير ذلك من أجل مساعدة الدول
األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة يف القطاع الصحي عىل تحديد مجاالت الرتكيز األساسية
للمشاركة واإلجراءات اإلضافية املرتبطة بإدارة املواد الكيميائية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية
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والدولية .ومن ضمن اإلجراءات التي تم تحديدها ،ورد ذكر النوع االجتامعي كأحد املجاالت التي
توجد بها ثغرات معرفية ينبغي ملؤها وكأحد االعتبارات التي يجب أخذها يف الحسبان عند تطوير
أساليب منسقة عاملياً وأدوات ومقاربات جديدة من أجل تقييم املخاطر .كام تتضمن خارطة الطريق
نشاطاً إلدراج النوع االجتامعي واإلنصاف كعنرص يف كافة سياسات واسرتاتيجيات وخطط اإلدارة
41
السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.
باإلضافة إىل سياساتها الواردة يف األقسام السابقة ،متتلك منظمة العمل الدولية سياسات ترتبط
مبارشة باملرأة واملواد الكيميائية .حيث تم تبني معاهدة حامية األمومة (رقم  )183من أجل حامية
املرأة الحامل أو املرضع من العمل الذي قد ينطوي عىل مخاطر كبرية عىل صحتها وسالمتها أو صحة
طفلها وسالمته *.وتتضمن التوصية املرافقة (رقم  )191الحاجة التخاذ تدابري من أجل ضامن تقييم
كافة مخاطر مكان العمل املرتبطة بسالمة وصحة املرأة الحامل أو املرضع وطفلها ،مثل العمل الذي
ينطوي عىل التعرض إىل عوامل بيولوجية أو كيميائية أو بدنية متثل خطرا ً عىل الصحة اإلنجابية .كام
نصت بشكل محدد عىل وجوب إتاحة نتائج التقييم للمرأة املعنية**.

*
**
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 .3تحليل النوع االجتامعي يف مختلف قضايا
السياسات الناشئة الراهنة
نظرة عامة حول قضايا السياسات الناشئة والقضايا موضع االهتامم

جرى تأسيس قضايا السياسات الناشئة والقضايا األخرى موضع االهتامم يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة
الدولية كأسلوب ملعالجة القضايا املرتبطة بدورة الحياة الكاملة للمواد الكيميائية والنفايات التي مل
تتم تغطيتها من قبل أي هيئة أخرى .حيث جرى تعريفها عىل أنها «قضية تنطوي عىل أي مرحلة
من مراحل دورة حياة املواد الكيميائية ومل يتم اإلقرار بها عموماً ،أو يتم معالجتها بشكل غري ٍ
واف،
أو تنشأ عن املستوى الحايل من املعلومات العلمية بحيث قد يكون لها أثار ضارة كبرية عىل صحة
42
اإلنسان و/أو البيئة».
ينطوي تحديد مثل هذه القضايا الجديدة عىل اتباع إجراء من أربع خطوات :دعوة لرتشيح قضايا
سياسات ناشئة ،وتقديم املعلومات األولية من قبل دعاة املقرتح ،واستعراض الرتشيحات من قبل
43
األمانة وفرزها ،وترتيب األولويات من خالل مشاورة أصحاب املصلحة والخرباء واألخذ بنصائحهم.
املعلومات املطلوبة لهذا اإلجراء:
•حجم املشكلة وتأثريها عىل صحة اإلنسان أو البيئة مع األخذ بعني االعتبار املجموعات السكانية
الفرعية املستضعفة وأي فجوات يف بيانات السمية والتعرض.
•مدى معالجة القضية من قبل هيئات أخرى ،ال سيام عىل املستوى الدويل ،وكيفية ارتباطها مبثل
هذا العمل أو تكملتها أو عدم تكرارها له.
•املعرفة الحالية والفجوات املتصورة بشأن القضية.
•مدى كون القضية ذات طبيعة شاملة لعدة قطاعات.
•معلومات حول األهداف القابلة للتحقيق املتوقعة ج ّراء العمل بشأن هذه القضية.

يتم اتخاذا قرار اعتامد قضايا السياسات الناشئة من قبل املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية والذي
تم تأسيسه مبوجب النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية إلجراء استعراضات دورية
للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية .جرى عقد جلسات للمؤمتر الدويل حول إدارة
املواد الكيميائية يف أعوام  2009و 2012و ،2015حيث تم متثيل أكرث من مائة وعرشين حكومة يف
االجتامعات ،مام يضمن قبوالً واسعاً للقضايا املعتمدة .جرى تحديد قضايا السياسات الناشئة الثامنية
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املعتمدة يف يومنا هذا عىل أن لها تأثري عىل صحة اإلنسان ،مع اإلشارة بشكل خاص إىل تأثريها عىل
املجموعات السكانية الفرعية املستضعفة مثل النساء واألطفال.
قضايا السياسات الناشئة هي:
•الرصاص يف الطالء
•املواد الكيميائية يف املنتجات
•املواد الخطرة ضمن دورة حياة املنتجات الكهربائية واإللكرتونية
•تكنولوجيا النانو واملواد النانوية املصنعة
•املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء
•امللوثات الصيدالنية الثابتة بيئياً
•املواد الكيميائية املشبعة بالفلور واالنتقال إىل بدائل أكرث أماناً
•مبيدات اآلفات عالية الخطورة
تجدر اإلشارة إىل أن هناك قدرا ً معيناً من التداخل بني قضايا السياسات الناشئة هذه .عىل سبيل
املثال ،يف حني أن هناك قضية من قضايا السياسات الناشئة تركز عىل املواد الكيميائية املشبعة
بالفلور ،فإن هذه املواد لها خصائص تسبب اضطرابات يف الغدد الصامء وهي مستخدمة يف بعض
املنتجات .ويعني هذا بأن الخصائص واالستخدامات املختلفة للامدة الكيامئية ذاتها قد تكون مرتبطة
بعدة قضايا من قضايا السياسات الناشئة كام قد يكون لها اعتبارات مختلفة فيام يتعلق بالنوع
االجتامعي والجنس يف قضايا السياسات الناشئة املختلفة.
كام تورد معايري تحديد قضايا السياسات الناشئة أخذ فجوات السمية والتعرض يف الحسبان .وتجدر
اإلشارة إىل أن بيانات التع ّرض من البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية تعترب نادرة
وأن البيانات املصنفة حسب الجنس والنوع االجتامعي تعترب مفقودة إىل حد كبري يف معظم قضايا
السياسات الناشئة.
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الرصاص يف الطالء
جرى اعتامد الرصاص يف الطالء كأحد قضايا السياسات الناشئة يف عام  2009كاستجابة للدراسات
التي تُظهر بأنه متوفر بشكل واسع يف أسواق البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية .كام
أيد القرار نفسه إنشاء رشاكة عاملية متعددة أصحاب املصلحة من أجل تعزيز التخلص التدريجي من
استخدام الرصاص يف الطالء ،مام أدى إىل تأسيس التحالف العاملي للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي
عىل الرصاص .وقد أعادت القرارات الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث حول املواد الكيميائية يف عام
 2012واملؤمتر الدويل الرابع حول املواد الكيميائية يف عام  2015التأكيد عىل الحاجة إىل القضاء عىل
الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص عىل املستوي الوطني والعاملي والتزام الحكومات بهذا الشأن.

التعرض واآلثار الصحية

يعد الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص أحد املصادر األكرث انتشارا ً للتعرض إىل
الرصاص .حيث ميكن أن يؤدي التعرض إىل الرصاص إىل أرضار ال رجعة عنها
يف منو الدماغ لدى األطفال عند مستويات منخفضة من التعرض ويكون لذلك
آثار متتد طوال فرتة الحياة .ومن املتفق عليه عموماً بأن أحد العوامل األساسية لسمية الرصاص
36

تتمثل يف قدرته عىل إزاحة الكالسيوم يف أنظمة الناقالت العصبية والربوتينات وبنية العظام ،مام
يُحدث تغيريات يف الوظيفة والهيكل ،وبالتايل يؤدي إىل أرضار صحية شديدة .ومن املعروف أيضاً
قدرة الرصاص عىل التأثري يف بنية الخاليا وإتالفها .حاملا يدخل الرصاص إىل جسم الطفل من خالل
الهضم أو االستنشاق أو عرب املشيمة ،يكون لديه القدرة عىل اإلرضار يف عدد من األنظمة واملسارات
البيولوجية .حيث يكون هدفه األسايس الجهاز العصبي املركزي والدماغ ،ولكن ميكن للرصاص أيضاً أن
يؤثر عىل نظام الدم والكليتني والهيكل العظمي .كام يصنف الرصاص ضمن املواد الكيميائية املسببة
الضطرابات الغدد الصامء.
يف كل م ّرة ،يجري تأكيد وجود تأثريات عىل الوظائف اإلدراكية عند مستويات أدىن من قبل ،وخلصت
منظمة الصحة العاملية بأنه ليس هناك مستوى تع ّرض إىل الرصاص يف مرحلة الطفولة يُعرف بأن ال
تأثريات ضارة له *.وقد ق ّدر معهد القياسات الصحية والتقييم أنه يف عام  ،2016شكّل التع ّرض إىل
الرصاص  %2.36من العبء العاملي لإلعاقة الذهنية التنموية مجهولة السبب**.
عندما يتعرض طفل صغري إىل الرصاص ،فإن الرضر الحاصل يف الجهاز العصبي يزيد من احتامل
مواجهته لصعوبات يف املدرسة وانخراطه يف سلوك اندفاعي وعنيف 44.كام يرتبط التعرض إىل
الرصاص لدى األطفال الصغار باملعدالت املتزايدة من فرط النشاط وعدم االنتباه والفشل يف التخرج
من املدرسة الثانوية واضطراب السلوك وجنوح األحداث وتعاطي املخدرات والسجن 45.وتستمر آثار
التعرض إىل الرصاص لدى األطفال طيلة حياتهم ولها آثار طويلة املدى عىل أداء الطفل يف العمل،
وترتبط -بشكل متوسط -برتاجع النجاح من الناحية االقتصادية.
كام يعد التعرض إىل الرصاص ضارا ً بالنسبة إىل البالغني .حيث ق ّدر معهد القياسات الصحية والتقييم
أنه يف عام  ،2016شكّل التعرض إىل الرصاص  %10.3من العبء العاملي ألمراض القلب الناجمة عن
ارتفاع ضغط الدم و %5.6من العبء العاملي ملرض نقص تروية القلب و %6.2من العبء العاملي
للسكتة الدماغية .وخلصت دراسة حديثة بأن التعرض إىل الرصاص منخفض املستوى (تركيز الرصاص
يف الدم أقل من  5ميكروغرام/ديسيلرت) لدى البالغني يعترب عامل خطر هاماً يف وفيات أمراض القلب
46
واألوعية الدموية يف الواليات املتحدة األمريكية.
واستنادا ً إىل بيانات من عام  ،2017ق ّدر معهد القياسات الصحية والتقييم بأن التعرض إىل الرصاص
تسبب يف أكرث من مليون وفاة وأربع وعرشين مليون سنة حياة صحية مفقودة عىل مستوى العامل
بسبب آثار التعرض طويلة األمد عىل الصحة ***.وكان العبء األعىل يف البلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل.
*
**
***

37

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
idiopathic developmental intellectual disability
المرجع السابق

دتسملا   ةيمنتلا فادهأو ةيئايميكلا داوملاو ةأرملا

وبسبب آثاره الضارة واسعة االنتشار ،فقد حددت منظمة الصحة العاملية الرصاص عىل أنه واحد من
عرش مواد كيميائية تشكل مصدر قلق كبري للصحة العامة*.

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

تعد بعض آثار وأوجه التعرض إىل الرصاص خاصة باملرأة ،وخصوصاً فيام يتعلق
بنتائج الحمل .حيث يرتاكم الرصاص يف العظام ويتم إطالقه يف مجرى الدم أثناء
الحمل ،مام قد يؤثر عىل األم والجنني يف طور النمو .كام ينتقل الرصاص إىل
الطفل الرضيع من األم املرضع من خالل حليب األم .لذلك ينبغي عىل النساء اللوايت يعلمن بأنهن قد
تع ّرضن إىل الرصاص يف وقت سابق من حياتهن أن ينظرن يف االمتناع عن الحمل أو املجازفة بحصول
أرضار صحية خطرية عىل الجنني .كام ميكن لتعرض املرأة الحامل ملستويات عالية من الرصاص أن
يؤدي إىل اإلجهاض أو والدة جنني ميت أو الوالدة املبكرة أو انخفاض وزن الجنني عند الوالدة**.
ويف حني يرتكز أغلب االهتامم عىل التأثريات العصبية لدى األطفال ،فمن املعروف أن الرصاص يعد
من املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء .حيث يُعرف بأنه مادة سامة تؤثر يف القدرة
اإلنجابية وميكن أن يؤثر عىل أنظمة الغدد الصامء .ويتملك الرصاص القدرة عىل تنشيط مستقبالت
االسرتوجني والبدء يف نسخ الجينات التي تنشط باألسرتوجني ،وقد لوحظت التغيريات األسرتوجينية يف
مناذج حيوانات املختربات .وقد دعمت مناذج الحيوانات ،يف الدراسات املخربية ،والدراسات الوبائية
البرشية التأثريات الخطرية عىل الوظائف اإلنجابية لدى املرأة الناجمة عن التعرض إىل الرصاص.
فبالنسبة إىل البرش ،يُحدث الرصاص تغيريات يف الهرمونات اإلنجابية لدى الفتيات يف مرحلة ما قبل
47
البلوغ والنساء األصحاء يف مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.
وهناك بعض املؤرشات بأن اآلثار العصبية الناجمة عن التعرض منخفض املستوى لدى األطفال
قد يكون لها عنارص مرتبطة بالجنس .عىل سبيل املثال ،أفادت إحدى الدراسات بوجود تأثري أعىل
للتعرض إىل الرصاص يف معدالت انقطاع الدراسة لدى الفتيان مبقارنته باملعدل لدى الفتيات ،48بينام
أفادت دراسة أخرى عن انخفاض مؤرش النمو الذهني لدى الفتيان مقارنة بالفتيات وذلك عند نفس
49
مستوى الرصاص يف دم الحبل الرسي عند الوالدة.

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

من املرجح أيضاً أن تؤثر األعراف االجتامعية املرتبطة بالنوع االجتامعي عىل
كيفية النظر إىل األطفال الذين يعانون من إعاقات إدراكية ناجمة عن التسمم
بالرصاص منخفض املستوى وذلك اعتامدا ً عىل الطريقة التي يتوقع أن يترصف
*
**
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هناك احتامل أكرب بأن تتعرض املرأة إىل الرصاص يف الطالء املوجود يف املنازل ورياض األطفال واملدارس
االبتدائية وغريها من األماكن املغلقة.

بها الفتيان والفتيات .كام إنها من املرجح أن تضخّم من التحديات األساسية مثل الوضع االجتامعي-
االقتصادي .ولكن يجب إجراء مزيد من الدراسات يف البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة
انتقالية بشأن هذا املوضوع.
كون مرتبط بالنوع االجتامعي .حيث
ومن املرجح أن يكون للتعرض إىل الرصاص لدى البالغني م ّ
يشمل التعرض املهني املحتمل أي نوع من أنواع العمل التي تتضمن الطالء الذي يحتوي عىل
الرصاص ،عىل سبيل املثال :مصانع الطالء ومواقع البناء أو الهدم والدهانون يف ورشات إصالح
السيارات .حيث تعد مبجملها مهناً يطغى عليها الذكور بشكل عام ويزداد احتاملها يف املجتمعات
التقليدية 50.وبالتايل ،يزيد احتامل أن تتعرض املرأة إىل الرصاص من خالل الغبار املل ّوث بالرصاص
الذي يتشكل عند تآكل طالء التزيني الذي يحتوي عىل الرصاص .ويتواجد هذا النوع عادة يف املنازل
والروضات واملدارس االبتدائية وغريها من األماكن املغلقة التي تعترب شائعة بالنسبة للمهن التي
تطغى عليها النساء.
تعد بيانات مراقبة مستويات الرصاص يف الدم نادرة باستثناء يف البلدان التي جرى فيها تنظيم الطالء
الذي يحتوي عىل الرصاص منذ عقود مضت ،مثل الواليات املتحدة أو االتحاد األورويب .وهناك بعض
الدراسات املنشورة التي تركز عىل مناطق محلية محددة مثل التعرض إىل الرصاص من منشآت
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إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية ،ولكن القليل منها يتضمن معلومات مصنفة حسب النوع
االجتامعي أو الجنس أو تركز عىل املرأة 51.وقد نظر استعراض حديث يف الدراسات املتوفرة حول
مستويات الرصاص يف الدم لدى نساء أفريقيا جنوب الصحراء يف سن اإلنجاب وعرث عىل خمس عرشة
دراسة ذات صلة .ويف حني حدد قسم منها بعض املناطق الساخنة مثل مناجم الرصاص ،فقد أظهرت
بقية الدراسات انتشار مستويات الرصاص املرتفعة لدى تلك النساء .بلغ املتوسط املوزون ملستويات
الرصاص يف الدم  3.23ميكروغرام/ديسيلرت لدى النساء اللوايت ليس لديهن مصدر معروف للتعرض
إىل الرصاص ،وهي فئة من فئات الدراسة وتشمل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص 52.وقد تم إجراء
استعراض للدراسات الحالية من أجل وضع منوذج انحدار من أجل التنبؤ مبتوسط مستويات الرصاص
يف الدم لدى األطفال يف البلدان التي ال تتوفر فيها البيانات .ويستبعد هذا كافة الدراسات يف مناطق
ساخنة محددة ،مام يزيد احتامل معرفة مستويات الرصاص الناجمة عن التعرض إىل الطالء الذي
51
يحتوي عىل الرصاص ،ولكنه ال يقدم أي بيانات مصنفة حسب الجنس.

التحديات والتوصيات

نظرا ً ألن مراقبة بيانات مستوى الرصاص يف الدم عىل املستوى الوطني تكاد
تكون معدومة يف البلدان النامية والبلدان االنتقالية ،فمن الصعوبة مبكان
تحديد حجم املشكلة .عالوة عىل ذلك ،تعد البيانات املصنفة حسب الجنس أكرث
ندرة .وبالتايل ،من أجل تطوير إجراءات فعالة للحد من تعرض املرأة للرصاص ،ينبغي إجراء دراسات
حول مستويات الرصاص يف الدم لدى املرأة بحيث تحدد مصادر التعرض .ميكن استخدام نتائج مثل
هذه الدراسات من أجل تطوير التدابري األكرث فعالية للحد من تعرض املرأة للرصاص.
لقد جرى توثيق الصلة بشكل جيد جدا ً بني الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص واملستويات املرتفعة
من الرصاص يف الدم عرب عقود من البحث العلمي يف الواليات املتحدة واالتحاد األورويب 53.وأوضحت
دراسات حول توفر الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص يف بلدان ال متتلك لوائح نافذة بأنه من دون
54
ضوابط ملزمة قانوناً ،سيكون الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص متوفرا ً عىل نطاق واسع يف األسواق.
وكذلك أظهرت دراسة حديثة بأنه تم استخدام الطالء الصناعي الذي يحتوي مستويات عالية من
الرصاص عىل معدات حدائق األطفال يف بعض األماكن ،مام يشكل خطرا ً صحياً واضحاً بالنسبة
لألطفال *.حيث يشكل مثل هذا الطالء مصدرا ً محتمالً لتعرض املرأة والطفل إىل الرصاص وبالتايل
ينبغي التعامل معه عىل هذا األساس .وتتضمن التدابري الوقائية التي طبقتها بعض البلدان إجراء
حمالت توعوية موجهة للمرأة حول خطر الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص ،وخصوصاً بالنسبة إىل
املرأة الحامل .وتربز أحد الفرص الهامة لرفع مستوى الوعي خالل أسبوع العمل الدويل للحد من
التسمم بالرصاص والذي يجري يف ترشين األول/أكتوبر من كل عام وتنظمه منظمة الصحة العاملية
*

_https://ipen.org/sites/default/files/documents/summary_results_lead_in_playground_equipment
oct24_with_links.pdf
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بالتعاون مع رشكاء آخرين من التحالف العاملي للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص.
وكمساهمة منهم ،قامت منظمة الصحة العاملية وجهات أخرى بتطوير مواد إعالمية يف كافة
لغات األمم املتحدة ميكن استخدامها دون أي قيود لرفع سوية الوعي *.وتتضمن جهود رفع سوية
الوعي األخرى إجراء تدريبات حول املامرسات الفردية للحد من التعرض إىل الرصاص** وامللصقات
التعريفية التحذيرية اإللزامية عىل علب الطالء الجديدة بشأن غبار الرصاص عند صنفرة وكشط
الطالء القديم***.
ولكن الطريقة املؤكدة الوحيدة للحد من تعرض املرأة إىل الرصاص املوجود يف الطالء هي عن طريق
اعتامد ضوابط ملزمة للحد من إنتاج الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص واسترياده وبيعه وإزالة الطالء
الذي يحتوي عىل الرصاص من الجدران بشكل آمن .واعتبارا ً من  30أيلول/سبتمرب من عام ،2019
مل تكن هناك سوى ثالثة وسبعون دولة ( %38باملائة من الدول) قد اعتمدت هذه التدابري ،وبعض
منها ميتك لوائح قدمية وغري وقائية مثل مستويات عالية جدا ً من تركيز الرصاص يف الطالء ولوائح
تضم مجموعة واسعة من أنواع الطالء املعفاة .ومن أجل دعم البلدان يف وضع ضوابط تنظيمية
فعالة بشأن الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص ،قام برنامج األمم املتحدة للبيئة وبالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية ووكالة حامية البيئة يف الواليات املتحدة وغريهام من الرشكاء بوضع ‘القوانني
55
واإلرشادات النموذجية لتنظيم الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص’.

*
**
***
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املواد الكيميائية يف املنتجات
تم اعتامد املواد الكيميائية يف املنتجات كإحدى قضايا السياسات الناشئة يف عام  ،2009حيث
اتفق املندوبون الحكوميون عىل «...إمعان النظر يف الحاجة إىل تحسني توفر معلومات حول املواد
الكيميائية يف املنتجات وإمكانية الوصول إىل تلك املعلومات وذلك يف سلسلة اإلنتاج وعىل امتداد
دورة حياتها 56»...وبغية تسهيل هذا الشأن ،جرى تأسيس مرشوع ‘املواد الكيميائية يف املنتجات’
الذي يهدف بشكل عام إىل تعزيز تطبيق الفقرة (51ب) من االسرتاتيجية الجامعة للسياسات يف
النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية:
«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
40
ووسمها واألحكام ذات الصلة لالتفاقيات الدولية».
ثم جرى تطوير املرشوع إىل ‘برنامج املواد الكيميائية يف املنتجات’ والذي جرى الرتحيب فيه ضمن
املؤمتر الدويل الرابع حول إدارة املواد الكيميائية يف عام  2015كإطار عمل تطوعي لكافة أصحاب
املصلحة يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية .ويتمثل هدفه يف أن «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».
أهداف برنامج املواد الكيميائية يف املنتجات هي:
•معرفة وتبادل املعلومات حول املواد الكيميائية يف املنتجات واألخطار املرتبطة بها ومامرسات
اإلدارة السليمة ضمن سالسل اإلنتاج.
•الكشف عن املعلومات ذات الصلة إىل أصحاب املصلحة خارج سلسلة اإلمداد من أجل متكني
اتخاذ قرارات وإجراءات مستنرية بشأن املواد الكيميائية يف املنتجات.
•ضامن أن تكون املعلومات ،ومن خالل العناية الواجبة ،دقيقة وحديثة وميكن الوصول إليها.
برزت قضية السياسات الناشئة هذه والربنامج املرتبط بها بسبب الوعي بأن االفتقار إىل الشفافية يف
سالسل اإلنتاج ونقص املعلومات حول املواد الكيميائية يف املنتجات االستهالكية يعدان عقبة كبرية
أمام تحقيق انخفاض يف املخاطر الناجمة عن املواد الكيميائية الخطرة .وبالتايل ،تعد إمكانية الوصول
إىل معلومات حول املواد الكيميائية يف املنتجات االستهالكية شأناً أساسياً لتمكني اإلدارة السليمة
57
للمواد الكيميائية عىل امتداد دورة حياة املنتج.
يركز الربنامج عىل املنتجات املص ّنعة ويع ّرف املنتجات عىل أنها «يشء يتم إعطاؤه شكالً أو سطحاً أو
58
تصميامً مميزا ً أثناء عملية اإلنتاج مام يحدد وظيفته إىل قدر أكرب مام تحدده تركيبته الكيميائية».
وعىل اعتبار أن املنتجات االستهالكية نادرا ً ما يتم إنتاجها محلياً يف يومنا هذا ،حيث يغلب أن تكون
جزءا ً من عملية إنتاج عاملية وسلسلة تبادل تجاري ،فقد جرى االتفاق عىل أن هذه القضية بحاجة
إىل تعاون عاملي .جرى تصميم الربنامج ليكون قابالً للتطبيق عىل العديد من قطاعات املنتجات
ويشمل معلومات حول املواد الكيميائية يف املنتجات عىل نطاق واسع عىل امتداد دورة حياة
املنتجات .ولكن يرتكز العمل عىل قطاعات املنسوجات واأللعاب واألجهزة اإللكرتونية ومواد البناء*.
*
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بالنسبة إىل هذا التقرير ،سيتم تغطية املواد الخطرة يف األجهزة اإللكرتونية بشكل رئييس ضمن قضية
السياسات الناشئة بخصوص املواد الخطرة ضمن دورة حياة املنتجات الكهربائية واإللكرتونية.

التعرض واآلثار الصحية

تتضمن دورة حياة فئات املنتجات هذه مجموعة واسعة من املواد الكيميائية
الخطرة التي تكون يف العديد من الحاالت متشابهة بالنسبة إىل كافة فئات
املنتجات موضع الرتكيز .وتشمل عىل سبيل املثال املعادن السامة مثل الرصاص
والكروم والكادميوم ،واملواد الكيميائية الصناعية مثل البارافينات والبنزينات املكلورة ،والفثالت
مثل  DBPو 59، 60.BBPتعد هذه املواد الخطرة موادا ً مرسطنة ومسببة للطفرات الجينية وخطرة
بيئياً ومسببة لحساسية الجلد والجهاز التنفيس وسامة بالنسبة اإلنجاب ومخلّة بالغدد الصامء.
ميكن أن يحصل التعرض لهذه املواد الكيميائية يف أي مرحلة من مراحل دورة الحياة .وتشكل إعادة
تدوير املواد البالستيكية حالة خاصة من التعرض ألن املواد الكيميائية الخطرة املستخدمة يف املواد
البالستيكية ،مثل امللدنات واملعادن الثقيلة ومثبطات اللهب ،تبقى يف املادة وينتهي املطاف بها
61، 62
ضمن منتجات جديدة.
تستخدم العديد من املواد الكيميائية الخطرة يف إنتاج املنسوجات .وغالباً ما تبقى يف املنتج النهايئ
دون أن يكون ذلك معلوماً بالنسبة لبائع التجزئة واملستخدم النهايئ .وقد أظهر تقرير من السوق
السويدية بأن العديد من املواد املوجودة يف املنسوجات من املرجح أن تحقق معايري «املواد الخطرة
بشكل خاص» التي سوف يجري سحبها تدريجياً .وتشمل املواد املسببة للحساسية واملعادن السامة
واملبيدات الحيوية .ال ميكن لهذه املواد أن تسبب تعرضاً يف الجلد والفم عند املستخدم فحسب،
بل ميكنها أن تساهم كذلك يف التلوث البيئي أثناء الغسيل وعند التخلص منها 63، 64.وقد ثبت بأن
األلعاب تحتوي عىل مثبطات اللهب امل ُ ْربومة ومواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء
ومعادن سامة مثل الرصاص والكادميوم والزرنيخ 65.باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تحتوي األلعاب
البالستيكية إضافات خطرة مثل ثنائيات الفينول والفثالت املسببة الضطرابات الغدد الصامء .ويف
العديد من البلدان ،يجري فرض أن تحتوي األجهزة اإللكرتونية عىل مثبطات اللهب ،باإلضافة إىل
العديد من املعادن السامة والفثالت عىل سبيل املثال *.يؤدي ذلك إىل حدوث تعرض من خالل
تلوث الغبار املنزيل.
تحتوي منتجات البناء العديد من املواد الكيميائية الخطرة .حيث أظهر تقرير حديث بأن ستة
وأربعني مادة تحقق معايري «املواد الخطرة بشكل خاص» يف السويد يجري استخدامها يف قطاع البناء
يف االتحاد األورويب .ويشمل ذلك الفثالت والبارافينات املكلورة والتولوين والستايرين 66.وال يزال
*

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/know-your-electronics
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يستخدم األسبستوس ،وهو خطر معروف بشكل جيد ،يف مواد البناء يف بعض البلدان كام يتواجد
كإرث من املايض يف العديد من البلدان األخرى.

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

الصامء.

متتلك العديد من املواد الكيميائية املستخدمة خصائص خطرة وخاصة بالنسبة
إىل املرأة ،عىل سبيل املثال امللوثات العضوية الثابتة واملواد الكيميائية التي
تؤثر عىل اإلنجاب ونجاح الحمل واملواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد

من الصعوبة تحديد االرتباط بني املواد الكيميائية يف منتجات محددة ومستويات الدم الناجمة
عن االستخدام ،نظرا ً ألننا نتعرض ملجموعة واسعة من املواد الكيميائية من مجموعة مختلفة من
املنتجات يف حياتنا اليومية .وبالتايل ،ينبغي استخدام بيانات حول نوع وتركيز املواد الكيميائية يف
املنتجات .من الصعب تفسري البيانات املصنفة حسب الجنس والنوع االجتامعي للمواد الكيميائية يف
املنتجات بالنسبة إىل الغالبية العظمى من املنتجات ما مل تكن هناك أمناط استخدام واضحة تؤدي
إىل حاالت مختلفة من التعرض املحتمل ملواد كيميائية .عىل سبيل املثال ،تستهدف منتجات العناية
الشخصية بشكل عام الرجال أو النساء ،حيث تستخدم املرأة بشكل عام منتجات العناية الشخصية
أكرث من الرجل .هناك مجموعة متنوعة من املواد الكيميائية املوجودة يف هذه املنتجات والتي تثري
مخاوف صحية .حيث يتطلب برنامج املستحرضات التجميلية اآلمنة يف كاليفورنيا* بأن يتم اإلبالغ
عن أي مستحرض تجميل يتم بيعه يف والية كاليفورنيا ويحتوي عىل مادة يُعرف أو يُشتبه يف تسببها
باإلصابة بالرسطان أو رضر إنجايب بالنسبة إىل اإلنسان .وإىل يومنا هذا ،تم اإلبالغ عن  59مكون فريد
و 107,842مكون بشكل إجاميل .ويشمل ذلك املواد املرسطنة مثل الفورمالديهايد واألسبستوس
واملواد األلكلية املشبعة بالفلور واملواد األلكلية متعددة الفلور  ،PFASواملواد السامة العصبية
مثل الرصاص والتولوين ،واملواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء مثل الرتيكلوسان
والبارابينات .وقد أظهرت دراسات يف آسيا** وأفريقيا 67بأن الزئبق ال يزال يُستخدم يف كرميات تبييض
البرشة ،املستخدمة بالغالب من قبل املرأة .كام جرى العثور عىل مجموعة من املواد الكيميائية
الخطرة يف املنتجات املرتبطة بالدورة الشهرية ،مثل مبيدات اآلفات والفثالت واملذيبات***.
ميكن أن تقدم دراسات املراقبة البيولوجية التي تستهدف مواد كيميائية محددة أدلة بشأن نوع
املنتج الذي أتت منه .ويف حني ال تشري كل الدراسات إىل الجنس البيولوجي للمشاركني ،إال أنه ميكن
استخدام تقارير عن الرتاكيز يف الحليب البرشي ودم الحبل الرسي باإلضافة إىل دراسات مستوى
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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الدم .تعد البيانات من البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية نادرة ،ولكن هناك بيانات
من برامج مراقبة وطنية التي يجريها مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها يف الواليات املتحدة*
ووزارة الصحة يف كندا**.
وقد بدأ مرشوع حديث يف االتحاد األورويب يدعى مبادرة املراقبة البيولوجية البرشية األوروبية
( )HBM4EUبجمع بيانات املراقبة البيولوجية عىل مستوى االتحاد ***.ت ُظهر هذه الربامج جنباً
إىل جنب مع العديد من األوراق العلمية بأن هناك مجموعة من املواد الكيميائية التي عادة ما
يتم اكتشافها لدى النساء .عىل سبيل املثال ،أظهرت إحدى الدراسات أنه تم اكتشاف مبيدات
اآلفات واملركبات املشبعة بالفلور والفينوالت واإليرث متعدد الربوم ثنايئ الفينيل ( )PBDEوالفثالت
والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ( )PAHsوالبريكلوريتات يف  %001-%99من النساء
الحوامل 68.وأظهرت دراسة أخرى بأن  %88من ألفي امرأة حامل جرت مراقبتهن يف كندا كان لديهن
تراكيز بولية ميكن كشفها من ثنايئ الفينول (أ)  BPAوالذي يعد مادة كيميائية مسببة الضطرابات
69
الغدد الصامء.

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

من املهم أيضاً تقييم االختالفات حسب الجنس والنوع االجتامعي يف التعرض
ملواد كيميائية مختلفة يف مراحل مختلفة من دورة الحياة وذلك من أجل
57
تحديد التأثريات عىل صحة اإلنسان.
تشكل املرأة نسبة عالية بشكل خاص يف القوة العاملة يف قطاعي إنتاج املنسوجات واألجهزة
اإللكرتونية .حيث قُ ّدر يف عام  2014بأن املرأة متثل وسطياً خمساً وأربعني باملائة من القوة العاملة
يف قطاع صناعة املنسوجات ومثانٍ وستني باملائة من القوة العاملة يف قطاع صناعة الثياب .ولكن
هناك اختالفات كبرية ،ويف بعض البلدان ميكن أن تشكل املرأة حوايل تسعني باملائة من املوظفني يف
مثل هذه القطاعات الصناعية 70.كام تشكل املرأة غالبية القوة العاملة يف إنتاج األجهزة اإللكرتونية.
ينطوي إنتاج املنسوجات واألجهزة اإللكرتونية عىل استخدام الكثري من املواد الكيميائية ويشمل
ذلك آالف املواد الكيميائية ،وكثري منها خطرة .عىل سبيل املثال ،تتعرض املرأة أثناء إنتاج املنسوجات
إىل مواد كيميائية مسببة للرسطان ومواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء ومواد مسببة
للحساسية 71.وخلصت جمعية الصحة العامة األمريكية يف بيان سياسات يف عام  2012بأن املواد
الكيميائية املستخدمة يف قطاع األجهزة اإللكرتونية مرتبطة مبجموعة متنوعة من العواقب الصحية
الضارة لدى املرأة ،ويشمل ذلك الرسطان واالضطرابات اإلنجابية والتشوهات الخلقية يف النسل .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/
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تحديد جميع هذه الحاالت يف منشآت تصنيع يف الصني وكوريا وماليزيا وغريها .حيث يلقي ذلك
الضوء أيضاً عىل حقيقة أن املرأة العاملة يف قطاع صناعة أشباه املوصالت واألجهزة اإللكرتونية قد
72
تكون عرضة لخطر متزايد من اإلجهاض التلقايئ وانخفاض الخصوبة أيضاً.
هناك تقسيم قائم عىل النوع االجتامعي بالنسبة إىل التعرض إىل مواد كيميائية خطرة يف منتجات
البناء ،حيث إن معظم العاملني يف هذا املجال من الذكور .ولكن ميكن أن تتعرض املرأة والرجل إىل
تلك املواد الكيميائية يف املنازل واملدارس وغريها من األبنية عندما وعىل سبيل املثال تتبخر املذيبات
من املواد أو عندما يتآكل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص ومواد خطرة أخرى ويطلق مواد كيميائية
يف غبار الغرفة .ويزيد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية وانخفاض دوران الهواء من معدل
االنبعاث .وق ّدرت إحدى الدراسات بأن بيئة غرفة داخلية منوذجية ميكن أن تحتوي عىل أكرث من
ستة آالف مادة عضوية ،ميكن نسب خمس مائة منها إىل منتجات بناء *.عىل سبيل املثال ،تحتوي
أرضيات البويل فينيل كلوريد ( )PVCعدة مواد كيميائية مضافة ،مثل املثبتات وامللدانات ،التي ميكن
أن تترسب أثناء التنظيف .ومبا أن النساء هن غالباً من يقمن مبعظم عمليات تنظيف املنزل يف أغلبية
73
البلدان ،فإنهن يعتربن أكرث عرضة من خالل هذا املسار.
*

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 يكون هناك اختالفات حسب النوع االجتامعي يف استخدام املنسوجات واأللعاب واألجهزة
اإللكرتونية ،واألمناط الناجمة عن التعرض ملواد كيميائية تعد غري معروفة .ومع أنه قد يكون من
الصعب متييز االختالفات القامئة عىل النوع االجتامعي ،إال أنه جرى إثبات بأن كافة هذه املنتجات
تحتوي عىل مجموعة واسعة من املواد الكيميائية الخطرة التي يتم إضافتها أثناء اإلنتاج أو إدخالها
أثناء إعادة التدوير .عىل سبيل املثال ،س ّجل نظام التحذير الرسيع للمنتجات غري الغذائية يف االتحاد
األورويب خمس مائة وخمس وتسعني تحذيرا ً يف عام  2019ملواد كيميائية يف منتجات استهالكية*.

التحديات والتوصيات

يشكل العدد الكبري من املواد الكيميائية الخطرة املستخدمة يف املنتجات مثل
األجهزة اإللكرتونية واأللعاب ومنتجات البناء واملنسوجات تحدياً ضخامً يف كافة
مراحل دورة حياتها .فمن أجل تطبيق الجهود التي تراعي النوع االجتامعي
ومن أجل حامية املرأة ،فإنه من الرضوري أن يكون املحتوى الكيميايئ معروفاً بشكل علني عىل
امتداد دورة حياة املنتجات .باإلضافة إىل ذلك ،هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات حول تأثري
املواد الكيميائية الخطرة يف دورة حياة هذه املنتجات .استنادا ً إىل املعرفة الراهنة والجديدة التي
تم تطويرها ،ميكن اتخاذ إجراءات من أجل تحديد املواد الكيميائية التي تعد خطرة بشكل خاص
بالنسبة إىل املرأة ومعالجتها واستبدالها ببدائل أكرث أمناً .ويف الوقت نفسه ،ينبغي أن تتلقى املرأة
العاملة يف اإلنتاج والتخلص التدريب ومعدات الوقاية الشخصية يك تستطيع التعامل مع املواد
الكيميائية الخطرة بأمان.
ومن الصعوبة بشكل خاص أن تتم مراقبة املحتوى الكيميايئ للمنتجات يف البلدان ذات القدرات
املنخفضة كام هو الحال يف العديد من البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية .جرى
تطبيق وضع ملصقات تعريفية عىل املنتج من أجل اإلبالغ عن املحتوى الكيميايئ الذي يشكل خطرا ً
عىل املرأة يف بعض مجموعات املنتجات يف بعض البلدان ،وهذا شأن ميكن البناء عليه قبل أن يتم
السحب التدريجي لتلك املواد الكيميائية .وميكن استكامله من خالل أدوات استهالكية أخرى من
أجل تحديد املحتوى الكيميايئ واألخطار الخاصة بالنسبة للمرأة من أجل متكينها من اختيار منتجات
آمنة.
يجري تنظيم املواد الكيميائية يف املنتجات وعمليات التخلص منها بدرجات متفاوتة مبوجب
االتفاقيات الدولية واللوائح اإلقليمية والوطنية .ولكن ومع مالحظة عدد املواد الخطرة التي ما تزال
ت ُكتشف يف املنتجات االستهالكية حول العامل ومع وجود أدلة عىل اآلثار الصحية لدى املرأة ،فإنه من
الواضح أن هناك حاجة إىل ضوابط أكرث طموحاً بحيث يكون تنفيذها سهالً وف ّعاالً .وميكن أن يتضمن
*

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.
listNotifications&lng=en
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ذلك تقييد استخدام مجموعات من املواد الكيميائية عوضاً عن املقاربة املستخدمة بشكل رئييس
اليوم والتي تستند إىل كل مادة كيميائية عىل حدا .عىل سبيل املثال ،هناك اقرتاح جديد يف االتحاد
األورويب لتنظيم أكرث من ألف مادة تسبب حساسية الجلد والتي ميكن أن تكون موجودة حالياً
يف املنتجات النسيجية والجلدية املتاحة عىل نطاق تجاري *.تشري الوثائق الداعمة إىل العديد من
74
الدراسات حول هذه املجموعة من املواد التي تبني أن املرأة غالباً ما تتأثر بها أكرث من الرجل.
بغية تطبيق هذه التدابري الوقائية ،فإن هناك جانباً مهامً آخر ويتمثل يف التأكد بأن تفرض الضوابط
التنظيمية سبل كشف مبارشة ،مثل استخدام أدوات الفحص كاألشعة السينية عوضاً عن املقاربات
املخربية األكرث تعقيدا ً كحدود الهجرة .باإلضافة ذلك ،يجب أن تشمل اللوائح التنظيمية للمواد
الكيميائية الخطرة التي يُقيد استخدامها يف منتجات استهالكية يف بلدان وأقاليم محددة حظرا ً عىل
تصدير هذه املنتجات التي تحتوي تلك املواد الكيميائية.
هناك العديد من األدوات الطوعية املعمول بها يف يومنا هذا والتي ميكن أن يستخدمها املستهلكون
للعثور عىل املواد الكيميائية يف املنتجات .وتشمل مخططات وضع ملصقات تعريفية طوعية من
طرف ثالث مثل إيكوليبل ( )Ecolabelيف االتحاد األورويب** ،وملصق غرينسكرين ()GreenScreen
*
**
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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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املعتمد* ،وشهادة الطالء اآلمن من الرصاص ( ،**)Lead Safe Paint certificationوملصقات
 OEKOTEXالتعريفية الخاصة باملنسوجات ***.هناك أيضاً مجموعة من األدوات الخاصة باملنتجني
من أجل تحديد املواد الكيميائية الخطرة يف منتجاتهم واستبدالها ببدائل أكرث أمناً .وتتضمن عىل
سبيل املثال سوق ( ****)ChemSecوشبكة البناء الصحي *****.يف حني ال تشمل مخططات وضع
امللصقات التعريفية أي جوانب مرتبطة بالنوع االجتامعي ،تساعد األدوات من  ChemSecوشبكة
البناء الصحي يف تحديد املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء.

املواد الخطرة ضمن دورة حياة املنتجات الكهربائية واإللكرتونية
متت إثارة هذه القضية يف املؤمتر الدويل الثاين حول إدارة املواد الكيميائية يف عام  ،2009حيث جرى
اإلقرار بالتخلص من املنتجات الكهربائية واإللكرتونية عند اقرتاب نهاية حياتها أو عند نهاية حياتها
يف البلدان النامية كأحد القضايا موضع االهتامم عىل الصعيد العاملي .ويف حني متت تغطية النفايات
اإللكرتونية يف معاهدة بازل ،فقد جرى اإلقرار بالحاجة إىل اتخاذ إجراءات يف املراحل األولية ،وبأن
التخلص يؤدي إىل نقل غري قانوين عابر للحدود للمكونات الخطرة يف هذه املنتجات ،وكذلك بأن
هناك حاجة إىل مقاربة أوسع تستند إىل دورة الحياة 42.جرى توسيع نطاق اإلجراءات املتعلقة باملواد
الخطرة ضمن دورة حياة املنتجات الكهربائية واإللكرتونية يف املؤمتر الدويل الثالث حول إدارة املواد
الكيميائية ،حيث تم االتفاق عىل االستمرار بالعمل من أجل تحديد وتجميع وإنشاء مجموعة دولية
75
من موارد أفضل املامرسات بشأن املواضيع يف هذا املجال.
تشمل قضية السياسات الناشئة هذه من النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
الجوانب املتعلقة بتصميم وإنتاج واستخدام ونهاية حياة املواد الكيميائية الخطرة يف املنتجات
الكهربائية واإللكرتونية .وتتمثل أحد جوانب نهاية الحياة يف التعامل مع النفايات اإللكرتونية .تعد
نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية عبارة عن منتجات معدات كهربائية والكرتونية تعتمد إما
عىل التيار الكهربايئ أو املجال الكهرومغناطييس يك تعمل (أي متتلك مصدر طاقة أو بطارية) ويتم
التخلص منها دون نية الستخدامها مرة أخرى من قبل مالكيها.
وكام جرت اإلشارة يف قرارات املؤمتر الدويل حول إدارة املواد الكيميائية ،فإن قطاع النفايات
اإللكرتونية يعترب مصدر قلق كبري .حيث تعد النفايات اإللكرتونية أرسع مصدر نفايات منوا ً يف العامل،
ويُقدر أنه وصل إىل  48.5مليون طن يف عام  .2018وتشكل األجهزة الشخصية مثل الحواسيب
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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والشاشات والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والتلفزيونات نصف النفايات اإللكرتونية ،وأما ما تبقى
فهو عبارة عن أجهزة منزلية أكرب ومعدات تدفئة وتربيد.
يخضع النقل عابر الحدود للنفايات الخطرة وغريها من النفايات ،مبا يف ذلك النفايات اإللكرتونية،
إىل التنظيم الدويل مبوجب معاهدة بازل .وهناك أيضاً معاهدات واتفاقيات إقليمية تقدم مزيدا ً من
الضوابط مثل معاهدة وايجاين التي تحظر األطراف من الجزر النامية يف املحيط الهادئ من استرياد
أي نفايات خطرة أو مشعة من خارج منطقة املعاهدة ،ومعاهدة باماكو التي تحظر استرياد أي
نفايات خطرة إىل أفريقيا 76.كام دخل ‘تعديل الحظر’ يف معاهدة بازل ح ّيز التنفيذ يف كانون األول/
ديسمرب من عام  ،2019حيث مينع تصدير النفايات الخطرة (مبا يف ذلك معظم النفايات اإللكرتونية)
من البلدان املدرجة يف امللحق السابع لالتفاقية (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واالتحاد
األورويب وليختنشتاين) إىل البلدان غري املدرجة يف امللحق السابع ،وذلك يف حال مصادقة البلدان
املص ّدرة أو املستوردة عىل التعديل 77.وقد اعتمدت بعض البلدان واألقاليم ضوابط بشأن تصدير
النفايات ،وخاصة النفايات اإللكرتونية ،إىل البلدان النامية قبل ذلك .وتحظر معاهدة وايجاين أسرتاليا
ونيوزيلندا من تصدير النفايات الخطرة أو املشعة إىل جزر منتدى جنوب املحيط الهادئ* ،كام حظر
االتحاد األورويب تصدير النفايات اإللكرتونية إىل البلدان النامية.
ولكن ما يزال يجري شحن كميات ضخمة من النفايات اإللكرتونية بشكل غري قانوين .ويقدر بأن
مثانني باملائة من النفايات اإللكرتونية عىل املستوى العاملي ينتهي بها املطاف يف مكبات النفايات
عمل غري رسميني يف رشوط سيئة 78.بينام يجري توثيق فقط عرشين
أو يتم التخلص منها بواسطة ّ
باملائة من النفايات اإللكرتونية عىل أنه قد تم جمعها والتخلص منها/إعادة تدويرها ضمن رشوط
آمنة .ويخضع الباقي إىل التجارة والتخلص غري القانونيني 79.عىل سبيل املثال ،قدر تقرير يف عام
 2019بأن  1.3مليون طن من املنتجات اإللكرتونية املرمية يتم تصديرها من االتحاد األورويب بطريقة
80
غري موث ّقة بشكل سنوي.

التعرض واآلثار الصحية

تُستخدم مجموعة واسعة من املواد الكيميائية الخطرة يف إنتاج األجهزة
اإللكرتونية .ويتضمن ذلك املواد الخطرة ضمن األجهزة اإللكرتونية ذاتها مثل
مثبطات اللهب واملعادن السامة مثل الزئبق والكادميوم والرصاص ومجموعة
متنوعة من املواد الكيميائية الخطرة يف البالستيك ،باإلضافة إىل املذيبات العضوية وغريها من املواد
الكيميائية الخطرة املستخدمة إلنتاج وتجهيز مكونات األجهزة اإللكرتونية .وتعد تلك املواد الخطرة
عبارة عن مواد مرسطنة ومسببة للطفرات الجينية وخطرة عىل البيئة ومسببة لحساسية الجلد
والجهاز التنفيس وسامة إنجابياً ومسببة الضطرابات الغدد الصامء.
*
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متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

أظهرت مجموعة من الدراسات عىل عامل يف عدة منشآت لتصنيع األجهزة
اإللكرتونية آثارا ً متاميزة حسب الجنس يف الواليات املتحدة .حيث وجد تحقيق
يف وفاة اثنني وثالثني آلف عامل يف رشكة آي يب إم ( )IBMبني عامي 1969
و 2001بأن هناك ارتفاع ملحوظ يف عدة أنواع محددة من الرسطان وغريه من مسببات املوت.
وبينت نتائج التحقيق وجود ارتفاع يف رسطانات الدماغ والكلية والبنكرياس ،باإلضافة إىل األورام
امليالنينية ،يف العاملني الذكور بينام كان لدى العامالت اإلناث أرقاماً أعىل من املتوقع يف الوفيات
الناجمة عن رسطان الكلية واألورام اللمفاوية ورسطان الدم 81.وأظهرت دراسة أخرى عن معدالت
الوفيات لدى عامل قطاع صناعة السيارات الذين يص ّنعون أجهزة إلكرتونية زيادة يف معدالت الوفاة
بني العامالت اإلناث ،ويشري هذا إىل أن املرأة أكرث احتامالً بأن تشغل وظائف ال تتطلب مهارات أو ال
متتلك أجرا ً ثابتاً مع إمكانية أكرب لتع ّرضها ملواد خطرة أثناء عمليات اإلنتاج 82.وهناك مثال ثالث من
الواليات املتحدة حيث وجدت دراسة بأن تع ّرض املرأة العاملة يف قطاع صناعة األجهزة اإللكرتونية
83
إىل املذيبات أثناء الثُلث األول من الحمل مرتبط باإلجهاض التلقايئ.
ويف جمهورية كوريا ،وجد تحليل للبيانات الوبائية أدلة تشري إىل وجود مخاطر إنجابية للمرأة
ناجمة عن العمل يف تصنيع أشباه املوصالت ،مبا يف ذلك اإلجهاض التلقايئ والتشوه الخلقي وانخفاض
الخصوبة 84.ووجد فحص الحق للمخاطر اإلنجابية لدى النساء العامالت يف مجال اإللكرتونيات
امليكروية اللوايت تبلغ أعامرهن ما بني عرشين إىل تسع وثالثني عاماً خطرا ً أعىل بشكل ملحوظ
لحصول اإلجهاض التلقايئ واضطراب الدورة الشهرية 85.وأفادت دراسة حول حاالت من رسطان الدم
واللمفومة الالهودجكنية يف مصنع غيهوينغ التابع لرشكة سامسونج أجرتها مجموعة ‘الداعمون
لصحة وحقوق األشخاص يف صناعة أشباه املوصالت’ ( )SHARPSعن وجود سبعة عرش عامالً
مصاباً ،من بينهم إحدى عرشة امرأة-وجميعهم من عمر الثالثني عاماً فام دون 86.كام جرى إنجاز
دراسة لتحليل املخاطر التي يتعرض لها العاملون يف قطاع صناعة الرقائق اإللكرتونية يف كوريا
وأجرتها الوكالة الكورية الحكومية لتعويض العامل وخدمات الرفاه االجتامعي ()KCOMWEL
يف عام  .2019حيث درست بيانات من حوايل مائتي ألف شخص كانوا يعملون يف مخابر الرقائق
اإللكرتونية يف أربع مؤسسات ،مبا يف ذلك رشكة سامسونج لإللكرتونيات ورشكة  SK Hynixبني عامي
 2007و .2017وخلصت الدراسة بأن االضطرابات يف الدم مرتبطة بالتعرض أثناء العمل ،وبأن املرأة
العاملة أكرث احتامالً بأن تصاب برسطان الدم مقارنة مع عموم السكان .باإلضافة إىل ذلك ،أصيب
عدد أكرب من النساء العامالت الاليت ترتاوح أعامرهن بني عرشين وأربع وعرشين عاماً باضطراب يف
الدم مقارنة مع العاملني الذكور ،وك ّن أكرث احتامالً أن يقعن ضحية مرض الليمفوما الالهودجكينية*.
*

تقرير الوكالة غير متوفر على اإلنترنت ،ولكن يمكن االطالع على معلومات في اللغة اإلنكليزية على هذا الرابطhttps:// here :
stopsamsung.wordpress.com/2019/05/23/s-korean-govt-admits-relatedness-of-fatalities-and-illnesses-in-semiconductor-industry/

52

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.

هناك عدد كبري من الدراسات التي أثبتت الصلة الوثيقة بني التعامل مع النفايات اإللكرتونية واآلثار
الصحية الضارة .حيث تظهر العديد من هذه الدراسات آثارا ً متاميزة حسب الجنس ،ويؤثر الكثري من
أنواع املواد الكيميائية الخطرة املوجودة بشكل شائع يف النفايات اإللكرتونية عىل الوظائف العامة
املرتبطة باإلنجاب والغدد الصامء لدى املرأة .عىل سبيل املثال ،أظهرت إحدى االستعراضات وجود
تأثريات مبلغ عنها باستمرار مثل تزايد حاالت اإلجهاض التلقايئ ووالدة جنني ميت والوالدة املبكرة
وانخفاض الوزن والطول عند الوالدة .وتشمل املواد الكيميائية التي تم تحديدها يف هذه الدراسات
الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ومركبات اإليرث متعدد الربوم ثنايئ الفينيل ومركبات ثنايئ
الفينيل متعدد الكلور ومركبات البريفلوروألكيل 87.باإلضافة إىل ذلك ،قد تعاين النساء اللوايت تعرضن
إىل مواد كيميائية يف النفايات اإللكرتونية مثل املعادن الثقيلة ومثبطات اللهب ومركبات ثنايئ الفينيل
متعدد الكلور والفثالت من فقر الدم وتسمم الجنني وآثار هرمونية واضطرابات يف الدورة الشهرية
88
وانتباذ بطانة الرحم واضطرابات يف املناعة الذاتية ورسطان الجهاز التناسيل.
كام ميكن الربط بني النفايات اإللكرتونية ومشاكل الخصوبة .وقد يؤثر التعرض إىل الرصاص والزئبق
أثناء الثُلث األول من الحمل عىل تطور الجنني ويؤدي إىل مشاكل منو سلوكية عصبية محتملة
وانخفاض الوزن عند الوالدة أو اإلجهاض التلقايئ أو العيوب الخلقية 89.كام يرتبط تلوث الهواء
املحيط ،الناجم عن إحراق النفايات اإللكرتونية ضمن حفر يف الهواء الطلق ،بانخفاض الخصوبة.
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ويعد الرضر الحاصل يف الوظائف التناسلية بعد مرور عدة سنوات عىل التعرض إىل هذا التلوث
متعذر العكس .وبالنسبة إىل العديد من النساء ،يحصل هذا الرضر قبل أن يصلن إىل سن اإلنجاب.
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متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

تلعب املرأة دورا ً أساسياً يف تصنيع األجهزة اإللكرتونية منذ أوائل القرن
العرشين عندما بدأت الصناعات الضخمة بالنمو .ففي بداية القرن ،تكونت
غالبية القوى العاملة من الرجال .ولكن ومع رحيل العاملني للخدمة يف القوات
املسلحة أثناء الحرب العاملية األوىل ،جرى توظيف النساء بشكل متزايد .ويف ستينات القرن العرشين،
كان قطاع صناعة األجهزة اإللكرتونية أكرب موظّف للمرأة يف الواليات املتحدة .وقد تزايد النمو
91
العاملي يف إنتاج واستهالك املعدات الكهربائية واإللكرتونية بشكل مطرد خالل العقود املاضية.
وتستخدم املواد الكيميائية لعدة أغراض أثناء اإلنتاج ،عىل سبيل املثال كمثبطات لهب يف أغلفة
األجهزة اإللكرتونية وكمذيبات عضوية يف مكونات التنظيف ،مام يعني أن زيادة اإلنتاج تؤدي حتامً
إىل زيادة استخدام املواد الكيميائية.
ويف عقود الحقة ،انتقل قطاع صناعة األجهزة اإللكرتونية إىل أمريكا الالتينية وآسيا ،حيث توسع
بشكل كبري مع استخدام سالسل توريد معقدة والعديد من املقاولني الفرعيني ،والكثري منهم ميتلك
مقدرات أقل إلدارة املواد الكيميائية باملقارنة مع الرشكات الضخمة .ففي آسيا ،أصبحت النساء
الشابات القوة العاملة الرئيسية نتيجة للجهود املستهدفة التي اتبعتها الرشكات استنادا ً إىل الصور
النمطية الجسدية والصور النمطية االجتامعية واملكانة االقتصادية 92.وتوسع هذا القطاع الصناعي
92
بشكل كبري يف البلدان اآلسيوية مثل ماليزيا وتايوان وكوريا وفيتنام والعديد غريها.
ويف سبعينات القرن العرشين ،بدأت العديد من الرشكات الدولية بتصنيع األجهزة اإللكرتونية
يف تايوان .وانضمت النساء الشابات إىل هذا القطاع الصناعي وعانني نتيجة لذلك من األمراض
املهنية .ويف تسعينات القرن العرشين ،وجد مراقبون بأن رشكة  RCAقد لوثت املياه الجوفية بثاليث
كلوروإيثيلني والبريكلوروإيثيلني وغريها من املواد الكيميائية السامة .ووجدت دراسات عىل عاملني
93
سابقني وسكان محليني مستويات أعىل لخطر اإلصابة برسطان الكبد وزيادة يف رسطان الثدي.
تعد قضية املرأة يف قطاع األجهزة اإللكرتونية مسألة موضع اهتامم مستمرة بسبب االستخدام
الكثيف للمواد الكيميائية والنسبة العالية من النساء العامالت .ففي فيتنام ،وصل قطاع صناعة
األجهزة اإللكرتونية إىل حوايل ثالثة عرش مليار دوالر أمرييك مع معدل منو بلغ  %14بني عامي
 2006و .2016حيث وظّف هذا القطاع  634,440شخصاً يف عام  2016وشكلت اإلناث  %70من
94
القوى العاملة .وكان أكرث من  %85من هؤالء العامل دون سن الخامسة والثالثني.

54

غالباً ما تحتوي النفايات اإللكرتونية عىل مواد كيميائية خطرة وميكن أن يكون لها أرضار جسيمة
عىل الصحة وترتاكم كذلك يف البيئة .يف العديد من البلدان ،تلعب النساء واألطفال الدور املهيمن من
حيث التعرض املحتمل ملواد كيميائية يف املنتجات وملواد كيميائية يتم انبعاثها من إحراق النفايات
اإللكرتونية أو تفكيكها .ويف بعض البلدان ،يتم فصل املهام املدرجة حسب النوع االجتامعي ،بحيث
يقوم الرجال بجمع النفايات بينام تقوم النساء واألطفال بإجراء املعالجة اليدوية وبالتايل يكونان
أكرث عرضة ملواد كيميائية خطرة يف النفايات .ويشمل العمل إحراق النفايات والحاممات الحمضية
وتكسري املعدات لفتحها وتكسري املكونات امللحومة .غالباً ما يتم أداء هذا العمل من قبل العامل
يف مواقع مؤقتة أو املسكن أو ورشات بدائية أو يف أماكن عامة مفتوحة ويؤدي ذلك إىل مجموعة
متنوعة من أشكال التعرض إىل مواد كيميائية سامة .ويشمل ذلك مركبات ثنايئ الفينينل متعدد
الكلور وغريه من امللوثات العضوية الثابتة املوجودة يف السوائل ومواد التشحيم واملربدات ،وكذلك
البوليفينيل كلورايد والديوكسينات والفورونات ومثبطات اللهب امل ُ ْربومة والهيدروكربونات العطرية
95
متعددة الحلقات الناجمة عن إحراق الكابالت.

التحديات والتوصيات

كام هو مذكور يف قرار اعتامد ‘املواد الخطرة ضمن دورة حياة املنتجات
الكهربائية واإللكرتونية’ كأحد قضايا السياسات الناشئة ،هناك حاجة إلجراءات
يف املراحل األولية واملراحل الالحقة .يتمثل أحد اإلجراءات الشاملة التي تزداد
الدعوات إليه يف الحد من كمية األجهزة اإللكرتونية الجديدة التي يتم إنتاجها عن طريق زيادة
العمر االفرتايض لألجهزة اإللكرتونية ،عىل سبيل املثال ،من خالل زيادة إمكانية إصالح مكونات
املعدات أو استبدالها .ومن شأن الحد من حجم األجهزة اإللكرتونية التي يتم إنتاجها أن يقلل من
كمية املواد الكيميائية التي يتم التعامل معها وإضافتها إىل األجهزة اإللكرتونية .وسيساعد هذا
األمر النساء وخاصة اللوايت يعملن بشكل خاص يف إنتاج األجهزة اإللكرتونية ويتعاملن مع النفايات
اإللكرتونية.
عىل الرغم من القوة العاملة األنثوية الضخمة التي يوظفها هذا القطاع الصناعي ،إال أن هناك
نقصاً عاماً يف املعلومات الراهنة حول تعرضها املهني و/أو اآلثار البيئية .ومن أجل التعامل مع
هذه القضية ،يجب اتخاذ عدة إجراءات متزامنة .تتمثل الخطوة األوىل يف تحديد املخاطر املهنية
مثل التعرض إىل املواد الكيميائية الخطرة وتقييم املخاطر الخاصة بالجنس والنوع االجتامعي.
وأما املخاطر التي مل يتم التخفيف من حدتها ،فيجب معالجتها وإدارتها من خالل معدات الوقاية
الشخصية للعاملني ،مبا يف ذلك توفري التدريب لضامن استخدامها بشكل صحيح .عالوة عىل ذلك ،من
املهم تقديم معلومات للعاملني بشأن املواد الكيميائية التي يتعاملون معها واملخاطر املرتبطة بها،
كام يجب تدريبهم حول كيفية التعامل مع املواد الكيميائية بشكل آمن.

55

دتسملا   ةيمنتلا فادهأو ةيئايميكلا داوملاو ةأرملا

يف حال عدم وجودها بالفعل ،فيجب اعتامد لوائح تحمي العامل من التعرض املهني ملواد كيميائية
خطرة ،مع إعطاء األولوية للمواد الكيميائية التي تشكل خطرا ً بشكل خاص عىل املرأة .ميكن
أن تستخدم اللوائح الجديدة القوائم املوجودة بالفعل والتي تحدد املواد الكيميائية التي يحظر
استخدامها يف األجهزة اإللكرتونية ،مثل املواد الكيميائية املدرجة يف توجيه االتحاد األورويب بشأن
تقييد املواد الخطرة .وميكن تحسني تطوير املنتجات من خالل تضمني تحليل املخاوف املتاميزة
حسب النوع االجتامعي مثل تأثري املواد الكيميائية التي تعد ضارة بشكل خاص بالنسبة للمرأة،
مبا يف ذلك االحتياطات أثناء النظر يف املواد الكيميائية التي لديها تحذيرات مبكرة بشأن الخطر.
ويجب تشجيع ابتكار تكنولوجيات جديدة وآمنة وتطبيقها .فمن خالل تعزيز قيود الحامية
الصحية ملستويات التلوث الكيميايئ املسموح به يف النفايات اإللكرتونية والتي تأخذ حساسية املرأة
بالحسبان ،ميكن للنساء اللوايت يعالجن مثل هذه النفايات أن يستفدن.
تتمثل أحد التحديات املرتبطة باإلدارة السليمة لنفايات املنتجات اإللكرتونية يف أن محتواها
الكيميايئ غري معروف .ويساهم ذلك يف املخاطر الصحية للنساء العامالت يف معالجة النفايات
اإللكرتونية .تتضمن أدوات تعزيز الشفافية ودعم التعامل اآلمن مع األجهزة اإللكرتونية يف نهاية
حياتها أنظمة تتبع املواد الكيميائية املضافة أثناء عمليات اإلنتاج وامللصقات التعريفية املناسبة
للتعامل اآلمن ،مبا يف ذلك التحذيرات بشأن املحتوى الكيميايئ الخطر بشكل خاص عىل املرأة .وميكن
أن يكون نظام بيانات املواد الدويل ( )IMDSاملستخدم لتسجيل كافة املواد (ومحتواها الكيميايئ)
املوجودة ضمن منتجات السيارات النهائية منوذجاً يُبنى عليه طوال عملية التصنيع.
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كام هو موضح أعاله ،يتم شحن قسم كبري من مجمل النفايات اإللكرتونية بشكل غري قانوين ويتم
التخلص منها من قبل عامل غري رسميني ،وغالباً ما يكونون من النساء ويف رشوط سيئة .وبالتايل ،فمن
شأن املراقبة الوثيقة وتطبيق الضوابط التنظيمية الدولية واإلقليمية والوطنية أن يعمال عىل حامية
املرأة من خالل الحد من كمية النفايات اإللكرتونية التي تدخل البلدان ذات القدرة املنخفضة عىل
التعامل معها بطريقة آمنة .كام ميكن تطبيق مبدأ مسؤولية املنتج املمتدة واستخدامه بطريقة متكّن
املستوردين واملنتجني املحليني عىل حد سواء من متكني املرأة من التعامل مع النفايات بشكل آمن
ولعب دور فعال يف إدارة النفايات اإللكرتونية .ويشمل ذلك توفري معدات الوقاية الشخصية ورفع
سوية الوعي حول املخاطر املتزايدة بالنسبة للمرأة من بعض املواد الكيميائية املحددة وتقديم
التدريب بشأن التعامل اآلمن .من شأن جميع هذه الخطوات أن تحسن من رشوط العمل للعديد
من النساء العامالت يف قطاع النفايات اإللكرتونية.

تكنولوجيا النانو واملواد النانوية املصنعة
جرى اعتامد تكنولوجيا النانو واملواد النانوية كقضية ناشئة يف املؤمتر الدويل الثاين حول إدارة املواد
الكيميائية يف عام  ،2009حيث متت اإلشارة إىل أنها تشكل خطرا ً بيئياً وصحياً وبالتايل تعترب مسوغاً
التباع مقاربة احرتازية 42.ويف املؤمتر الدويل الثالث حول إدارة املواد الكيميائية يف عام  ،2012متت
إضافة مجموعة واسعة من األنشطة إىل خطة العمل العاملية والتي شملت عىل سبيل املثال إرشادات
تقنية ومعايري منسقة ،وحمالت لرفع سوية الوعي ،ومقاربات لحامية العامل والجمهور والبيئة من
75
األرضار املحتملة املرتبطة باملواد النانوية املصنعة.
أنشأت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فريق العمل املعني باملواد النانوية املصنعة* يف عام
 ،2006الذي يركز عىل تبعات املواد النانوية املصنعة عىل صحة اإلنسان والسالمة البيئية ،وخصوصاً
يف قطاع املواد الكيميائية .حيث يهدف إىل مساعدة البلدان يف تقييم أوجه السالمة للمواد النانوية
وتعزيز التعاون الدويل بشأن صحة اإلنسان والسالمة البيئة فيام يخص املواد النانوية املصنعة.
وقد نرش منذ ذلك الحني سلسلة من التقارير حول مجاالت مختلفة مثل مخاطر بعض الجسيامت
النانوية املحددة ،وإرشادات حول أساليب االختبار ،وآراء الخرباء بشأن مجموعة من األوجه املرتبطة
بالجسيامت النانوية**.
مل تتضمن قرارات املؤمتر الدويل حول إدارة املواد الكيميائية أي تعريف للمواد النانوية ،ولكن
 ISO/TS 80004يعرفها عىل أنها «مادة لها أي بعد خارجي باملقياس النانوي أو لها بنية داخلية أو
*
**
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�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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تستخدم مواد النانو يف مجموعة متنوعة من املنتجات االستهالكية اليومية ،مبا يف ذلك املنسوجات
ومستحرضات التجميل ومنتجات الرعاية الصحية وأحبار الوشوم.

بنية سطحية باملقياس النانوي» ،أي حجم بني  1نانومرت إىل  100نانومرت .ولغرض املقارنة ،يُقدر قطر
حلزون الحمض النووي بـ  2نانومرت ،والفريوس الصغري بـ  30نانومرت وخلية الدم الحمراء بـ 9,000
نانومرت.
تجدر اإلشارة إىل أن هذه القضية تشمل كالً من األجسام ذات الحجم النانوي وكذلك املواد ذات
البنية النانوية ،التي متتلك بنية داخلية أو سطحية باملقياس النانوي .ومبا أنه تعريف قائم عىل
الحجم ،فإن الجسيامت النانوية ال تنتمي إىل أي مجموعة محددة من املواد الكيميائية .ولكن
ميكن تقسيمها بشكل أكرب وفقاً للرتكيب ،مثل الجسيامت النانوية الصلبة (أي املعادن) والجسيامت
النانوية القامئة عىل الكربون والجسيامت النانوية القامئة عىل البوليمر .من بعض املواد النانوية
املعروفة هناك الجسيامت النانوية لثاين أكسيد التيتانيوم والجسميات النانوية للفضة واألنابيب
النانوية الكربونية واملواد البالستيكية النانوية.

التعرض واآلثار الصحية

ميكن مالحظة آثار املواد النانوية عىل مستويات مختلفة من التنظيم البيولوجي
تبي أنها تحفّز تشكّل أنواع األوكسجني التفاعلية ،وميكن
عقب التعرض .حيث ّ
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أن يرتبط البعض منها مبجموعات وظيفية عىل الربوتينات وغريها من الجزيئات الضخمة ،وميكن أن
تعطل سالمة غشاء الخلية وتسبب التهابات محلية 96.ولكن عند النظر يف اآلثار الصحية املحددة
ملادة نانوية بعينها ،فمن املهم أن نأخذ خصائصها املحددة يف الحسبان وذلك ألن املواد النانوية ميكن
أن تختلف عىل سبيل املثال يف الحجم والشكل ومساحة السطح والرتكيب الكيميايئ وقابلية االنحالل.
غالباً ما تدخل املواد النانوية إىل جسم اإلنسان من خالل االستنشاق واالبتالع واالمتصاص عن طريق
الجلد .بعد ذلك ،تستطيع الجسيامت النانوية الصغرية ( 10-1ملم) أن تدخل إىل كافة أنواع الخاليا
تقريباً .وحاملا تصبح يف الخلية ،ثبت أنها تسبب رضرا ً يف امليتوكوندريا ،والتي تعترب حيوية للوظيفة
الطبيعية للخاليا .كام ميكن أن يكون لها القدرة عىل التفاعل مع نواة الخلية .وتستطيع املواد النانوية
املتبقية يف مجرى الدم أن تدخل إىل أعضاء مثل الكبد أو الكليتني أو القلب أو الطحال حيث قد
تسبب بعض األمراض .وميكن للجسيامت النانوية املستنشقة أن تسبب أرضارا ً وأمراضاً يف الرئتني وقد
تكون قادرة عىل االنتقال من األنف إىل الدماغ عرب املسار الشمي 97.وتشمل اآلثار الصحية املرتبطة
بالتعرض للجسيامت النانوية تأثريات عىل كافة األعضاء الرئيسية ،مثل التليف الرئوي وتلف الكبد
98
والتسمم الكلوي.
بسبب قدرتها عىل دخول الخاليا واألعضاء ،فإن أحد مجاالت االستخدام الناشئة للمواد النانوية هو يف
الطب ،ويدعى بالطب النانوي .إن املجاالت الخاضعة للتقييم والتطوير هي استخدام املواد النانوية
من أجل تشخيص األمراض ومراقبتها والتحكم بها والوقاية منها وعالجها .وتشمل االستخدامات
99
الراهنة عالج أنواع محددة من الرسطان والعالج املضاد للفطريات وعالج نقص الحديد.
ويف حني تستخدم املواد ذات الحجم النانوي ألغراض طبية ،فإن االستخدام والتعرض األكرث انتشارا ً
يتم من خالل إنتاج السلع االستهالكية واستخدامها والتخلص منها ويف األغذية وتغليف األغذية .تضم
األمثلة إلضافات غذائية بأرقام مسجلة الفضة ( )E174وثاين أكسيد التيتانيوم ( )E171وثاين أكسيد
السيليكون ( .)E551ومع التوسع الرسيع يف تكنولوجيا النانو ،يحتوي اآلن عدد كبري من املنتجات
اليومية يف األسواق مواد نانوية مثل املعدات الرياضية واأللعاب واألقمشة واملنسوجات والثياب
والبالستيك واملنتجات اإللكرتونية ومستحرضات التجميل ومنتجات الرعاية الشخصية وأحبار الوشم
والطالء*.
كانت إحدى أوىل املخاوف التي جرى التحقيق فيها األنابيب النانوية الكربونية ( ،)CNTsأي
صفائح الجرافني امللفوفة يف اسطوانات واملستخدمة يف عدد كبري من التطبيقات من أجل تقليل
الوزن وتحسني مقاومة املياه والتآكل مثل املنسوجات والبالستيك واملنتجات املنزلية .ميكن أن تكون
هذه األنابيب مفردة أو مزدوجة أو متعددة الجدران استنادا ً إىل عدد طبقات الجرافني التي يتكون
منها األنبوب النانوي .ومع ظهور أدلة عىل تأثريها بشكل رئييس يف القوارض ،فقد خلصت الوكالة
*
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الدولية ألبحاث الرسطان إىل أن مجموعة محددة من األنابيب النانوية الكربونية متعددة الجدران
(من النوع « )MWCNT-7من املحتمل أن تسبب الرسطان بالنسبة لإلنسان» .ويف حني مل تكن
هناك أدلة كافية للوصول إىل نتيجة بشأن األنواع األخرى من األنابيب النانوية الكربونية وتأثرياتها،
إال أن نتائج الدراسات حول القوارض تشري إىل وجود سمية جينية والتهابات رئوية وتشكل األورام
100
الحبيبية والتليف بسبب التعرض إىل األنابيب النانوية مفردة أو مزدوجة أو متعددة الجدران.
كام جرى حديثاً تصنيف ثاين أكسيد التيتانيوم يف االتحاد األورويب عىل أنه أحد املواد املرسطنة من
خالل االستنشاق املشتبه بها (الفئة  .)2ويعرض القسم التايل بعض التأثريات األخرى املرتبطة بالجنس
للجسيامت النانوية.
تركز قضية السياسات الناشئة هذه يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بشكل
رئييس عىل املواد النانوية املصممة هندسياً ،أي املواد التي يتم تصنيعها بشكل متعمد ألغراض
محددة .ولكن ويف حني مل يتم تناولها تحديدا ً يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،
فإنه يتم إنتاج الجسيامت النانوية بشكل غري متعمد أثناء عمليات اإلحراق مام يؤدي إىل تلوث
101
الهواء وما يرافق ذلك من أمراض .وتشمل اإلجهاد التأكسدي وااللتهابات ورسطان الرئة.

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

أجريت معظم دراسات السمية عىل الحيوانات ،مثل القوارض ،وتشري إىل
استجابات مرتبطة بالجنس للتعرض .وقد تبني أن األنابيب النانوية الكربونية
رض بالتكاثر لدى اإلناث ،وتعرب املشيمة وتؤدي إىل موت الجنني واإلجهاض
ت ّ
102
املبكر وتشوه الجنني لدى إناث الفرئان.
ميكن للجسيامت النانوية لثاين أكسيد التيتانيوم أن تسبب ضعف املبيض ،وتؤثر عىل الجينات التي
تنظم االستجابة املناعية ،وتسبب اضطراب يف التوازن الطبيعي للهرمونات الجنسية ،وتقلل من
الخصوبة .عالوة عىل ذلك ،ميكن للعديد من الجسيامت النانوية أن تعرب املشيمة حيث ميكن أن
تؤدي إىل تغري يف تطور األعضاء الداخلية وبنيتها ،باإلضافة إىل عيوب يف الجهازين التناسيل والعصبي
يف الذرية 103.كام تبني أن الجسيامت النانوية لثاين أكسيد التيتانيوم أدت إىل سمية كبدية أعىل لدى
104
إناث الجرذان مقارنة بالذكور ،مام يشري إىل استجابة متاميزة حسب الجنس.

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

مثل العديد غريها من قضايا السياسات الناشئة ،تشمل املخاوف القامئة عىل
النوع االجتامعي املرتبطة باملواد النانوية كامل دورة حياة التصنيع واستخدام
املنتج والنفايات .تستخدم املواد النانوية يف مجموعة واسعة من التطبيقات
االستهالكية والصناعية مثل مستحرضات التجميل والواقي الشميس واملعدات الرياضية واملواد
60

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.

البوليمرية واملطاطية واملنسوجات واألجهزة اإللكرتونية ومواد البناء .إن عدد األشخاص الذين
يعملون يف مجال تكنولوجيا النانو غري محدد ،ولكن يف عام  2013قُ ّدر بأن هناك أربعامئة ألف عامل
عىل مستوى العامل مع توقع بأن يصل هذا الرقم إىل ستة ماليني عامل يف عام  *.2020حيث يكون
العامل أكرث من يتعرضون للمواد النانوية ،ويشمل ذلك تناولها وتنظيفها وصيانتها والتعامل مع
نفاياتها 105.وبسبب االستخدام الواسع للجسيامت النانوية واملواد النانوية ،فإن عدد العامالت اإلناث
غري معروف .جرى اإلبالغ عن حالة واحدة للتعرض املهني مرتبطة بالنساء يف الصني يف عام ،2009
حيث جرى تشخيص إصابة سبعة نساء عامالت يف القسم ذاته يف معمل طباعة بالتليف الرئوي
الحاد .وبعد مزيد من التقيص ،تم العثور عىل جسيامت نانوية من البويل أكريليت يف املعجون
املستخدم وجزيئات الغبار يف مكان العمل غري املهوى .كام تم العثور عىل آثار من جسيامت نانوية
من البويل أكريليت يف الجهاز التنفيس السفيل وسوائل الصدر وخزعات الرئة لتلك النساء .و ُعرث أيضاً
عىل جسيامت نانوية وقد استقرت يف الخاليا التنفسية الظهارية واملتوسطة يف سوائل الصدر .ماتت
106
اثنتان من النساء (وكان عمرهام تسعة عرش وتسع وعرشين عاماً).

*
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تتواجد الجسيامت النانوية مثل ثاين أكسيد التيتانيوم بشكل واسع يف املنتجات التي تستخدمها
املرأة ،مثل اإلضافات الغذائية ومستحرضات التجميل والعديد من املنتجات االستهالكية .هناك بعض
املتطلبات للملصقات التعريفية ملستحرضات التجميل واألغذية فيام يخص املواد النانوية ،ولكن يف
معظم املنتجات ويف أغلب دول العامل ،ال ميتلك املستهلكون أي وسيلة ملعرفة فيام إذا كانت املنتجات
التي يستخدمونها تحتوي عىل جسيامت نانوية.

التحديات والتوصيات

ال يزال هناك الكثري من األمور غري معروفة عن املجموعة املتنوعة من
الجسيامت النانوية وأثرها عىل صحة اإلنسان ،مبا يف ذلك تأثريها عىل املرأة.
ولكن تشري املؤرشات من الدراسات العلمية إىل وجود آثار مرتبطة بالجنس
تؤدي إىل وعىل سبيل املثال انخفاض نجاح اإلنجاب .وبالتايل ،فمن املهم إعطاء األولوية إىل األبحاث
يف هذه القضية من أجل فهم املخاطر بالنسبة للمرأة وتحديد التدابري املناسبة للحد من التعرض.
تستخدم الجسيامت النانوية عىل نطاق واسع يف املنتجات املصممة للمرأة ،يف حني ينمو قطاع
تكنولوجيا النانو برسعة .ومن املتوقع أن تفوق رسعة هذا التطور رسعة توليد بيانات صحية متينة
واعتامد ضوابط تنظيمية يف العديد من الحاالت .وبالتايل ،تتمثل الخطوة االحرتازية األوىل لحامية
صحة املرأة يف البدء بفرض وضع ملصقات تعريفية عىل املنتجات التي تحتوي عىل جسيامت نانوية
والتي تُستخدم عىل األغلب من قبل املرأة .سيمكن هذا املرأة املستهلكة من اختيار املنتجات
التي تحتوي أو ال تحتوي عىل مواد نانوية .وقد جرى حالياً اعتامد هذه النوع من وضع امللصقات
التعريفية عىل مستحرضات التجميل يف االتحاد األورويب ،حيث يجب أن تكشف املنتجات التي
107
تحتوي عىل مواد نانوية عن اسم املادة متبوعاً بـ «نانو» يف قامئة املكونات.
ومن املهم أيضاً بذل جهود من أجل تقيص آثار تكنولوجيا النانو عىل املرأة العاملة ومن أجل اتخاذ
التدابري املالمئة للحامية .وميكن أن يشمل ذلك تقييم اإلجراءات واملواد عالية الخطورة ،واستخدام
معدات حامية مناسبة مصممة اللتقاط الجسيامت النانوية ،باإلضافة إىل التدريب والتعامل مع تلك
املواد بشكل آمن.
كام يعد التعامل مع النفايات أحد مصادر التعرض بالنسبة إىل املرأة .ويف حني توجد فجوة واسعة
يف املعلومات حول تأثري الجسيامت النانوية عىل املرأة ج ّراء التعامل مع النفايات ،فإنه من املمكن
وضع عدة مقاربات وقائية استنادا ً إىل مبدأ االحرتاز .يتمثل أحد التدابري األساسية يف تسهيل تحديد
النفايات املحتوية عىل مواد نانوية من خالل وضع ملصقات تعريفية أو أنظمة معلومات أخرى
بغية متكني املرأة العاملة يف النفايات من استخدام معدات وقاية وغريها من التدابري لحامية صحتها.
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وهناك حاجة فورية للتحقيق يف مخاطر التعرض إىل مواد نانوية بالنسبة إىل املرأة العاملة ،وخاصة
أثناء فرتة الحمل.
جرى وضع إرشادات بشأن وضع ملصقات تعريفية عىل املنتجات االستهالكية التي تحتوي عىل مواد
نانوية مصنعة يف عام  .2013ويف حني يستهدف هذا املص ّنعني وتجار التجزئة وقطاع صناعة التغليف
ومديري التسويق يف املقام األول ،إال أنه ميكن للرشكات أن تستخدمه إلعالم املستخدمني وكذلك
األشخاص الذين يتعاملون مع النفايات .تتضمن هذه اإلرشادات إضافة كلمة «نانو» عىل امللصق
التعريفي للمنتج من أجل متكني املستهلكني من اتخاذ قرارات رشاء مستنرية*.

*
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املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء
جرى اعتامد املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء كأحد قضايا السياسات الناشئة يف
املؤمتر الدويل الثالث حول إدارة املواد الكيميائية يف عام  ،2012حيث أق ّرت الحكومات بالتأثريات
الخطرة املحتملة للمواد املسببة الضطرابات الغدد الصامء عىل صحة اإلنسان والبيئة وبالحاجة إىل
حامية اإلنسان واألنظمة البيئية ومجموعات املواطنني التي تعترب عرضة بشكل خاص .كام خلص
العديد من املمثلني الحكوميني إىل أنه من الرضوري تطبيق مبدأ الوقاية ،ومبدأ الحق يف املعرفة
ومبدأ عدم اإلرضار أثناء تناول املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء ،وبأن تكون
مسؤولية امل ُ ِنتج ومبدأ البديل يف صميم العمل العاملي من أجل ضامن استبدال املواد الكيميائية
75
ببدائل أكرث أمناً بشكل تدريجي.
ال يقدم املؤمتر الدويل حول إدارة املواد الكيميائية تعريفاً للمواد الكيميائية املسببة الضطرابات
الغدد الصامء .ولكن التقييم العاملي للحالة العلمية الخاصة باملواد املسببة الضطرابات الغدد الصامء
والذي نرشته منظمة الصحة العاملية يف عام  2002مبوجب الربنامج الدويل بشأن السالمة الكيميائية
يقدم التعريف التايل والذي جرى اعتامده من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واالتحاد
األورويب:
«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
108
لدى كائن سليم أو نسله أو مجموعاته السكانية أو مجموعاته السكانية الفرعية.
تحدث االضطرابات يف الغدد الصامء ج ّراء مجموعة واسعة من املواد الكيميائية املستخدمة يف
العديد من التطبيقات .ويعني هذا بأن معظم قضايا السياسات الناشئة األخرى تتضمن مواد
كيميائية خطرة من املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء ،باإلضافة إىل مواد كيميائية
مبوجب معاهدات ميناماتا وستوكهومل وبازل وروتردام.

التعرض واآلثار الصحية

ميكن أن تسبب العديد من املواد الكيميائية تأثريا ً عىل نظام الغدد الصامء.
ويشمل ذلك لدى اإلنسان الوطاء والغدة النخامية يف قاعدة الدماغ والغدة
الدرقية يف الرقبة والغدد الكظرية يف البطن بجوار الكليتني والغدد التناسلية
وأجزاء محددة من البنكرياس .أثناء فرتة الحمل ،يكون السطح البيني الذي يربط األم والجنني
(املسمى بوحدة الجنني املشيمية) موقعاً رئيسياً إلنتاج وإفراز هرمونات الربوتينات والستريويدات.
وتعد تلك الهرمونات رضورية لتجنب االختالطات والنتائج السلبية أثناء فرتة الحمل 109.كام يتم
إفراز الهرمونات من قبل العديد من األعضاء األخرى كوظيفة ثانوية ،مثل القلب ودهون الجسم
والعضالت والكبد واألمعاء والكليتني 22.كام متتلك بعض الغدد الصامء وظائف غري مرتبطة بوظيفتها
الجدول رقم  :1بعض األمثلة عن مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء
الصنف/االستخدام

مثال عن مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء

مضادات الجراثيم

تريكلوسان

املبيدات الحيوية

ثاليث بوتيل القصدير ()TNT

منتجات األطفال

ديثيل فثالت ()PED

األجهزة اإللكرتونية ومواد البناء

مثبطات اللهب امل ُ ْرب َومة ،ومركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور
( ،)sBCPوالبارافينات املكلورة

املواد املالمسة للغذاء

بينزوفينونيس ،وثنايئ الفينول (أ)

منتجات الرعاية الصحية

الباربينات

األنابيب الطبية

ديثيل فثالت ()PED

مبيدات اآلفات

السلفوراميد

املنسوجات ،والثياب

املواد الكيميائية املشبعة بالفلور ،و-4نونيلفينول

املصدر:

Overview Report I: A Compilation of Lists of Chemicals Recognised as Endocrine
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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كغدة صامء ،مثل البنكرياس الذي يفرز إنزميات الجهاز الهضمي والتي ال تعد جزءا ً من نظام الغدد
الصامء ،كام يفرز اإلنسولني الذي يعد هرموناً.
تشرتك املرأة والرجل يف الهرمونات ذاتها ولكن مبستويات مختلفة ومع اختالف طرق تأثريها يف
الجسم .حيث تتواجد الهرمونات الجنسية مثل التستوستريون واألسرتوجني ،اللذان يعتربان أساسيان
فيام يخص الفروق الجنسية والوظائف اإلنجابية ،يف كل من الذكور واإلناث ،ولكن مبستويات
مختلفة .وهناك أيضاً اختالفات جنسية أخرى مرتبطة بنظام الغدد الصامء واستجابته .عىل سبيل
املثال ،تعترب اضطرابات الغدة الدرقية أكرث شيوعاً لدى املرأة مقارنة مع الرجل .ولدينا مثال آخر وهو
أنه يف حني يعترب داء السكري من النوع  1شائعاً بشكل م ٍ
تساو بني املرأة والرجل ،فإن هذه املرض
110
يزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية بالنسبة للمرأة مقارنة مع الرجل.
يعد تنظيم نظام الغدد الصامء أمرا ً رضورياً بالنسبة إىل العمليات البيولوجية والوظائف
الفيزيولوجية طوال فرتة حياة الفرد .ومع أن نظام الغدد الصامء ميتلك قدرة عالية عىل التكيف،
فإنه من املمكن للمواد الكيميائية التي تشوش عىل إشارات الغدد الصامء خارج حدود االستجابة
التكيفية أن يكون لها عواقب وخيمة .عىل سبيل املثال ،ميكن الضطرابات يف مستويات هرمونات
الغدة الدرقية لدى الجنني أن ترتك آثارا ً خطرية عىل منو الدماغ ووظائفه .وخالل فرتات النمو الحرجة
وعندما تكون الكائنات الحية شديدة الحساسية ،ميكن أن تؤدي االضطرابات يف الغدد الصامء ولو
كانت خفيفة إىل العقم واختالالت يف النمو واضطرابات يف النوم وزيادة الوزن .لذلك من الرضوري
أن يتم إفراز هرمونات الغدد الصامء يف الوقت الصحيح وبالرتكيزات الصحيحة ،وأن تتمكن الغدد
الصامء من تعديل ذلك استجابة إىل البيئة املتغرية من أجل متكني حياة صحية.
تتواجد املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء يف مجموعة واسعة من املنتجات
االستهالكية .عىل سبيل املثال ،عرثت اختبارات للمواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء يف
 213منتجاً استهالكياً عىل الفثالت يف منتجات مثل واقي الوسادة املصنوع من الفينيل والحفاضات
ومنظفات األحواض والبالط وسائل الجيل ومبيض الغسيل ومزيل البقع ومعقم اليدين وصابون
اليدين وألواح الصابون وغسول الجسم والشامبو والبلسم وكريم الحالقة وغسول الوجه ومناديل
الوجه ومزيل التعرق وكريم األساس وأحمر الشفاه ومرطب الشفاه وستارة الحامم ومنظفات
داخل السيارة وملطفات جو السيارة ومناديل آلة تجفيف الغسيل وامللمع/الشمع وبخاخ الشعر
والعطر وغسول الجسم وطالء األظافر .كام عرث عىل األلكيلفينوالت يف واقي الوسادة املصنوع من
الفينيل والحفاضات ومنظفات األسطح ومنظفات األحواض والبالط ومبيض الغسيل وغسول الجسم
ومنظفات الزجاج واألرض ومسحوق الغسيل وألواح الصابون وكريم الحالقة وغسول الوجه ومعجون
األسنان ومرطب الشفاه وكريم األساس وأحمر الشفاه واملسكرة .وعرث عىل البارابينات يف صابون
اليدين وغسول الجسم والبلسم وكريم الحالقة وغسول الوجه ومنظف الوجه وكريم األساس وأحمر
111
الشفاه واملسكرة وبخاخ الشعر والواقي الشميس.
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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.

ويف الدمنارك ،أفادت إحصائية تم إجراؤها يف عام  2012بأن املرأة الحامل قد تكون عرضة للخطر
ج ّراء تعرضها ملواد مسببة الضطرابات الغدد الصامء .حيث تم اختيار مثاين مجموعات من املنتجات
االستهالكية من خالل تحليل استخدام املنتجات لدى املجموعة املستهدفة ،مبا يف ذلك وعىل سبيل
املثال كرميات الوجه للمرأة الحامل وأغطية الهواتف الخليوية واألحذية الرياضية .يف البداية ،تم
إجراء تقييم نوعي للمواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء التي من املحتمل أن تحتويها
تلك املنتجات استنادا ً إىل املادة التي صنع منها املنتج .ويف الخطوة الالحقة ،جرى تحليل مجموعة
مختارة من املنتجات من املجموعات الثامين لتقييم محتواها من املواد الكيميائية املسببة الضطرابات
الغدد الصامء ،حيث ُعرث عىل الفثالت وثنايئ الفينول (أ) وأوكتا ميثيل سيكلو تيرتا سيلوكسان (.)D4
كام أجري تقييم ملخاطر ملواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء التي جرى اكتشفاها
وتقييم للمخاطر استنادا ً إىل سيناريوهات تعرض مختلفة بالنسبة إىل املرأة الحامل ،مبا يف ذلك
املخاطر الناجمة عن اآلثار املركبة للمواد .وكانت نتيجة تقييم املخاطر بأنه قد يكون هناك خطر
متزايد لحصول تأثريات ناجمة عن اضطرابات الغدد الصامء لدى املرأة بسبب وجود مواد كيميائية
مسببة الضطرابات الغدد الصامء يف أنواع عديدة من املنتجات االستهالكية املستخدمة يومياً من قبل
112
املرأة الحامل.
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وكام هو الحال بالنسبة إىل قضايا سياسات ناشئة أخرى ،تعد البيانات من الدول النامية والدول التي
متر يف مرحلة انتقالية أكرث ندرة من البيانات من بلدان أخرى كاالتحاد األوريب عىل سبيل املثال.
ولكن هناك أدلة صاعدة من كافة األقاليم يف العامل حول االستخدام واالكتشاف واسعي النطاق
للمواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء .تم التأكيد عىل الحاجة امللحة لتناول املواد
الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء يف أفريقيا يف املؤمتر األفريقي األول حول اآلثار الصحية
للمواد املسببة الضطرابات الغدد الصامء :التحديات والفرص لدى أفريقيا يف عام  .2017وسلط
الخرباء العلميون املشاركون يف االجتامع الضوء عىل التحديات يف أفريقيا ،حيث أدى التوسع الحرضي
والتنمية االقتصادية إىل زيادة يف استخدام املواد الكيميائية .وأشاروا إىل أنه يف البلدان األفريقية ،كام
هو الحال يف العديد من الدول النامية األخرى ،يحصل معظم التلوث البرشي والبيئي ج ّراء استخدام
تلك املنتجات والتخلص منها وليس ج ّراء التصنيع .عىل سبيل املثال ،تعد الزراعة أكرب قطاع اقتصادي
يف العديد من البلدان والكثري من مبيدات اآلفات عبارة عن مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد
الصامء .وهناك استخدام متزايد ملختلف منتجات الرعاية الصحية وغريها من املنتجات االستهالكية
التي تحتوي عىل مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء 113.وسلط تقرير حديث من الهند
يستعرض الدراسات املتاحة حول وضع هذا البلد الضوء عىل مجموعة من املواد الكيميائية املسببة
الضطرابات الغدد الصامء مثل ثنايئ الفينول (أ) ( )BPAوالرتيكلوسان والفثالت والباربينات التي تم
114
اكتشافها يف منتجات استهالكية والبيئة يف أنحاء مختلفة من البلد.

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

تؤثر املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء عىل كال الجنسني،
ولكن التعرض ذاته قد يؤدي إىل آثار مختلفة لدى الرجل واملرأة .عىل سبيل
املثال ،ميكن للمواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء أن تسبب آثارا ً
ضارة يف محور الوطاء-الغدة النخامية-املبيض لدى اإلناث والذي ينظم الهرمونات التناسلية األنثوية
واألنسجة التناسلية األنثوية .ويؤدي هذا بدوره إىل اضطرابات تناسلية مثل البلوغ املبكر والعقم
والدورة غري الطبيعية وفشل املبيضني املبكر/انقطاع الطمث وانتباذ بطانة الرحم واألورام الليفية
ونتائج سلبية يف الحمل 115.هناك صلة وثيقة بني مبيدات اآلفات ومعدالت رسطان الثدي لدى املرأة،
حيث جرى تحديد أكرث مائة مبيد آفات عىل أنها تساهم بشكل محتمل يف زيادة خطر اإلصابة
12
برسطان الثدي .ومن بني هؤالءُ ،وجد بأن  %63متتلك آثارا ً اسرتوجينية يف الدراسات املخربية.
هناك فرتة منو حرجة تزداد فيها قابلية التعرض ويكون ذلك أثناء فرتة الحمل ،عندما تحدث
مجموعة من العمليات املتسلسلة يف تطور الجنني .ميكن أن يؤدي التعرض إىل مواد كيميائية مسببة
الضطرابات الغدد الصامء يف هذه الفرتة إىل نتائج والدة سلبية وتأثريات عىل النمو ،ويف بعض
الحاالت ،ميكن أن يؤدي إىل تأثريات ال ميكن عكسها وتدوم مدى الحياة .عىل سبيل املثال ،تتضمن

68

التأثريات املسببة الضطرابات الهرمونات يف املراحل األول من تطور الجنني التأثريات عىل الجهاز
العصبي املركزي والهيكل العظمي والجهاز التناسيل.
وتشري األدلة املتزايدة إىل أن االرتفاع العاملي يف معدل األمراض غري املعدية ،مبا يف ذلك األمراض
والحاالت املرتبطة بنظام الغدد الصامء مثل الوالدة املبكرة أو انخفاض الوزن عند الوالدة أو البداية
116
املبكرة لنمو الثدي ،يعود إىل التعرض إىل مواد كيميائية.
وتشمل التأثريات األخرى عىل املرأة ج ّراء التعرض ملواد كيميائية أسرتوجينية مسببة الضطرابات
الغدد الصامء منو األورام الليفية يف الرحم وخلل املبيضني وانخفاض الخصوبة .كام يرتبط ثنايئ
الفينول (أ) -وهو اللبنة األساسية يف املواد البالستيكية البوليكربونية -بانخفاض نوعية البويضة
وحيويتها لدى املرأة التي تتبع عالجاً للخصوبة 47.ويف االتحاد األورويب ،بلغ تقدير متحفظ لتكاليف
االضطرابات التناسلية األنثوية التي تُعزى إىل املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء
حوايل مليار ونصف يورو سنوياً ،ويعود سبب ذلك بشكل رئييس إىل األورام الليفية وانتباذ بطانة
117
الرحم.
مبا أن التعرض ملواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء منترش عىل نطاق واسع ،فإن املرأة
الحامل تتعرض يف كثري من األحيان إىل عدة مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء يف
الوقت ذاته .عىل سبيل املثال ،عرثت دراسة سويدية قامت بتحليل عينات البول واملصل ألكرث من
 2,300امرأة حامل عىل واحد وأربعني مادة كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء مشتبه بها
حيث كانت مستوياتها أعىل من مستوى الكشف يف غالبية العينات 118.وحللت دراسة يف الواليات
املتحدة عينات البول يف الثُلث األول لست وخمسني امرأة ووجدت بأنهن قد تعرضن إىل ثالثني
مادة كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء من أصل واحد وأربعني مادة شملها التحليل .ميكن
أن يؤدي هذا التعرض املتعدد إىل تأثريات مركبة لدى املرأة وأن يؤثر عىل الحمل .ووجدت الدراسة
األخرية مؤرشات عىل أن مزيج املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء قد سبب تأثريات
مختلفة من ناحية االلتهابات لدى األم باملقارنة مع التعرض ملواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد
119
الصامء بشكل إفرادي.

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

وكام هو الحال بالنسبة إىل قضايا السياسات الناشئة األخرى ،تشمل الجوانب
املرتبطة بالنوع االجتامعي للتعرض إىل مواد كيميائية مسببة الضطرابات
الغدد الصامء املهنة واملنتجات االستهالكية وإدارة النفايات والتعليم والوضع
االجتامعي-االقتصادي .ونظرا ً لوجود مجموعة متنوعة من املواد الكيميائية التي متتلك خصائص
تسبب اضطرابات يف الغدد الصامء ،فهناك أيضاً مجموعة واسعة من حاالت التعرض .بالنسبة للمرأة،
يشمل التعرض املهني عىل سبيل املثال الزراعة ومنشآت التصنيع والوظائف الخدمية .ووجدت
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دراسة حالة بأن النساء يف الوظائف التي يكون فيها التعرض املحتمل إىل مواد مرسطنة ومواد
كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء مرتفعاً لديهن مخاطر عالية لإلصابة برسطان الثدي.
تتضمن هذه الوظائف الزراعة وتصنيع البالستيك للسيارات وتعليب األغذية واألشغال املعدنية،
ويكون خطر اإلصابة برسطان الثدي قبل انقطاع الطمث يف أعىل مستوى له بالنسبة إىل بالستيك
120
السيارات وتعليب األغذية.
كام سريد نقاشه مبزيد من التفصيل أدناه ،تحتل املرأة جزءا ً كبريا ً من القوى العاملة يف الزراعة
وتتعرض بشكل كبري إىل مبيدات اآلفات .تعترب مبيدات اآلفات املستخدمة عىل نطاق واسع مثل
األترازين و 2,4-Dوالكلوربرييفوس والغليفوسات من املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد
الصامء ،باإلضافة إىل مواد مكافحة الحرشات الناقلة لألمراض مثل  47.DDTمثال آخر هو تصنيع
املواد البالستيكية حيث يتم استخدام العديد من املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء.
ويف كندا ،ميتلك قطاع صناعة املواد البالستيكية أعىل نسبة من النساء العامالت وتبلغ  ،%73أما يف
الواليات املتحدة فتبلغ نسبة النساء العامالت يف هذا القطاع حوايل  .%30وأفادت دراسات عن تزايد
خطر اإلصابة برسطان الثدي لدى النساء العامالت يف معالجة البالستيك ،وإنتاج املنتجات املطاطية
والبالستيكية ،ويف املهن التي تنطوي عىل التعرض إىل ألياف النسيج االصطناعية 121.وأظهرت دراسة
لرجال اإلطفاء يف والية فلوريدا بأن اإلناث العامالت يف إطفاء الحرائق كانت لديهن مخاطر أعىل
بكثري لإلصابة برسطانات الدماغ والغدة الدرقية ،بينام كان لدى الذكور العاملني يف إطفاء الحرائق
خطرا ً أعىل لإلصابة برسطانات الجلد والربوستات والخصية والغدة الدرقية ورسطان القولون يف
املراحل املتأخرة 122.يف بعض أقاليم العامل ،تشكل النساء أكرث من تسعني باملائة من القوى العاملة يف
مجال التمريض .حيث أظهرت دراسة وطنية للتمريض يف الصني بأن واحد وأربعني باملائة منهن عانني
123
من اضطرابات الدورة الشهرية ،ويعود ذلك عىل األرجح إىل تعاملهن مع املطهرات.
تؤدي الوظائف الخدمية أيضاً إىل تعرض املرأة إىل مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء.
حيث أجريت مجموعة من الدراسات حول اآلثار الصحية والتعرض املهني للعاملني يف صالونات
تجميل األظافر ،ومعظمهم من النساء ،يف الواليات املتحدة ،وأظهرت جميعها بأن العمل الخاص
بها ينطوي عىل التعرض إىل عدد من املواد الكيميائية السامة ،مبا يف ذلك مواد كيميائية مسببة
الضطرابات الغدد الصامء مثل الفثالت والفورمالديهايد والتولوين 124.ووجدت دراسة حول هذا
القطاع يف كاليفورنيا بأن  %59إىل  %80من صالونات تجميل األظافر تديرها نساء من فيتنام ،مام
يثري القلق حيال العقبات االجتامعية-االقتصادية التي تعيق سالمة العامل ،باإلضافة إىل نسبة كبرية
من النساء اللوايت أبلغن عن مشاكل صحية بعد أن بدأن بالعمل يف هذا القطاع 125.وجرى اإلبالغ عن
126
نتائج مشابهة من الساحل الرشقي للواليات املتحدة.
تتواجد املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء بشكل واسع يف املنتجات التي تستخدمها
املرأة مبا يف ذلك مستحرضات التجميل ومنتجات التنظيف ومبيدات اآلفات املنزلية ومنتجات
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الرعاية الشخصية والعديد من املنتجات االستهالكية 47.وتشمل املواد الكيميائية املعروفة أو املحتملة
املسببة الضطرابات الغدد الصامء الغاالكسوليد وسيلوكسانات امليثيل الحلقية والباربينات والفثالت
واملعادن 22.ال يتم اإلفصاح عن مكونات املنتجات هذه عىل أنها مواد كيميائية مسببة الضطرابات
الغدد الصامء أو مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء محتملة .يحصل التعرض بشكل
مبارش ج ّراء استخدام املنتج و/أو انبعاث املواد الكيميائية واستقرارها يف الغبار أو السجاد وابتالعها
يف وقت الحق 47.وحتى عند النظر يف عدد قليل فحسب من املواد الكيميائية املسببة الضطرابات
الغدد الصامء ،فإنها موجودة يف عدد ال يحىص من املنتجات.

التحديات والتوصيات

توجد املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء يف معظم القطاعات
وتبي أنها تلوث مياه الرشب والطعام 127.ويف حني بدأت البلدان
واملنتجاتّ .
باتخاذ إجراءات بشأن املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء األكرث
شهرة مثل ثنايئ الفينول (أ) ،فإنه من املهم تنفيذ املزيد من األنشطة واإلجراءات املستهدفة ،عىل
وجه التحديد من أجل حامية صحة املرأة.
ميكن اتخاذ إجراءات عىل مستويات مختلفة من مستوى الفرد واملص ّنع والحكومة .وميكن للحكومات
أن تعطي األولوية للوائح التي تحمي املرأة من التعرض ملواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد
الصامء يف الطعام واملنتجات االستهالكية ومكان العمل ،ويشمل ذلك التقييم اإللزامي لخصائص املواد
الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء التي تؤثر عىل املرأة بشكل خاص .ميكن أن يرافق مثل
هذه التقييامت وضع مستويات املدخول اليومي املسموح بها بالنسبة للطعام ومتطلبات امللصقات
التعريفية للمنتجات التي تحتوي عىل مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء .وميكن أن
تجري الرشكات جردا ً ملنتجاتها من أجل تحديد املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء
املشتبه بها واستبدالها مبنتجات أخرى مخصصة للمرأة كأولوية أوىل ،باإلضافة إىل تقييم ومعالجة أي
تعرض محتمل للمرأة العاملة يف منشآت اإلنتاج لديها .وميكن إجراء حمالت توعوية لتثقيف املرأة
ومتكينها من التقليل من تعرضها ملواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء عن طريق اختيار
املنتجات ذات املحتوى املنخفض من املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء أو منتجات
ال تحتويها إطالقاً .تشمل األمثلة عن األدوات املوجودة يف يومنا هذا:
مرشوع  ،FREIAوهو مرشوع ميوله االتحاد األورويب ويهدف إىل تحسني تحديد املواد الكيميائية
التي تؤثر عىل صحة املرأة عن طريق اإلخالل بنظام الهرمونات
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جمع تحالف الصحة والبيئة ( )HEALمجموعة من املواد اإلعالمية حول املواد الكيميائية املسببة
الضطرابات الغدد الصامء ذات الصلة باملرأة ،مبا يف ذلك روابط إلرشادات من الوكاالت التنظيمية*.
يقدم كتاب حديث نظرة شاملة حول التعرض اليومي ملواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد
الصامء ،عىل سبيل املثال يف املنازل واملدارس والعمل والطعام ،واآلثار التي تخلفها ،وكيفية تجنب
التعرض لها قدر اإلمكان**.
قاعدة بيانات  ،®Skin Deepوهي عبارة عن قاعدة بيانات ملكونات مستحرضات التجميل تم
إنشاؤها من خالل استخدام ملصقات املكونات واألدبيات العلمية والصناعية ،مام يتيح للمستهلكني
البحث عن مواد كيميائية مسببة الضطرابات الغدد الصامء وغريها من املواد الكيميائية يف منتجات
الرعاية الشخصية.
أحد املخاوف الناشئة تتمثل يف خالئط املواد الكيميائية املسببة الضطرابات الغدد الصامء نظرا ً
لوجود أدلة عىل تأثريات مركبة لدى املرأة عند تقييم التعرض إىل خليط من املواد الكيميائية يف
الحياة الواقعية .هناك مؤرشات بأن املقاربات التنظيمية الحالية تقلل من تقدير املخاطر الصحية
وبأن هناك حاجة لتقييم الخيارات املطروحة لتعديلها 128.حيث اقرتحت إحدى املقاربات يف االتحاد
األورويب تضمني عامل سالمة إضايف أثناء إجراء تقييم املخاطر التنظيمي من أجل أخذ هذه األنواع
من التأثريات يف الحسبان.

*
**

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
جرى اعتامد قضية السياسات الناشئة بشأن امللوثات الصيدالنية الثابتة بيئياً من قبل املمثلني
الحكوميني يف املؤمتر الدويل الرابع حول إدارة املواد الكيميائية يف عام  ،2015حيث تم اإلقرار باآلثار
الضارة املحتملة عىل صحة اإلنسان والبيئة والحاجة إىل حامية اإلنسان واألنظمة البيئية .كام جرت
اإلشارة يف االجتامع إىل أنه من الرضوري تطوير املعرفة ورفع الوعي بشأن اآلثار املحتملة لدى املرأة
الحامل واألطفال الناجمة عن التعرض املزمن ملستويات منخفضة من مثل هذه امللوثات ووضع
إجراءات منسقة وقامئة عىل املعرفة عىل الصعيد الدويل 129.جرى اقرتاح هذه القضية ومناقشتها
سابقاً يف عام  2011يف اجتامع الفريق العامل مفتوح العضوية يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية ،ولكن تم تأجيلها .وقد ظهرت أدلة كثرية منذ ذلك الحني بشأن التلوث واسع
130
النطاق للبيئات املائية والربية.

التعرض واآلثار الصحية

ميكن أن تنطلق املستحرضات الصيدالنية إىل البيئة يف أي مرحلة من دورة
حياتها ،أي أثناء اإلنتاج واالستخدام والتخلص .حيث تم اإلبالغ عن إطالقات
بيئية ج ّراء إنتاج املستحرضات الصيدالنية يف العديد من البلدان مثل كندا
والواليات املتحدة والدمنارك والهند وفيتنام والصني ،ونجم عن ذلك تراكيز مرتفعة يف املياه السطحية
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واملياه الجوفية ومياه الرشب .ويف بعض األماكن ،تم اكتشاف تراكيز عالية للغاية يف مياه الرصف
الصحي املنبعثة من املصانع 131.وكان املصدر األكرث انتشارا ً للتلوث هو استخدام املستحرضات
الصيدالنية يف الطب البرشي والبيطري .ويف حني تحصل درجة معينة من االستقالب يف الجسم بعد
التطبيق ،إال أن هناك كمية محددة من املادة الفعالة يتم إفرازها إىل خارج الجسم دون تغيري
(ترتاوح من  %10إىل  %90بناء عىل الخصائص الكيميائية للدواء) .وبالتايل ،فإن كمية محددة من
املادة الفعالة سيتم إخراجها برفقة مستقلبات نشطة نوعاً ما وستدخل إىل نظام الرصف الصحي
وينتهي بها املطاف يف محطة معالجة مياه الرصف الصحي .وهناك مساهمة صغرية يف الحمل
اإلجاميل يف نظام الرصف الصحي وهي عبارة عن األدوية غري املستخدمة التي يتم التخلص منها
بشكل غري صحيح .تشكل مياه الرصف الصحي للمستشفيات حالة خاصة ،حيث يجري اكتشاف
تراكيز أعىل من املستحرضات الدوائية بشكل عام .مل يتم تصميم محطات معالجة مياه الرصف
الصحي البلدية إلزالة املضادات الحيوية أو املستحرضات الدوائية األخرى ،بل للحد من انبعاث
العنارص الغذائية واملواد العضوية إىل البيئة املائية .ومع ذلك ،تتم إزالة بعض املستحرضات الدوائية
أثناء عملية املعالجة ج ّراء االمتزاز والتحلل الضويئ والتحلل البكتريي 132.قامت واحدة من أكرث
الدراسات شموالً بقياس امللوثات الصيدالنية يف واحد وسبعني بلدا ً وعرثت عىل ست مائة وواحد
وثالثني مادة مختلفة (أو مستقلباتها) ،مبا يف ذلك املضادات الحيوية ،واألدوية غري الستريويدية
املضادة لاللتهابات ،واملسكنات ،واألدوية الخافضة للدهون ،واألسرتوجينات وغريها 133.وهناك مصادر
مبارشة للمدخالت يف البيئة مثل املاشية وتربية األسامك والرصف الصحي غري املعالج.
تصمم املستحرضات الدوائية لتكون مركبات نشطة بيولوجياً ،وبهذا فإنها عادة ما يكون لها تأثري
حتى عند الرتكيزات املنخفضة .ويعني ذلك ،بأن التعرض الناجم عن التلوث البيئي قد يحدث آثارا ً
غري مرغوب بها .حيث جرت دراسة هذه التأثريات يف املقام األول ضمن سياق السمية البيئية ،ويذكر
ترشيح قضية السياسات الناشئة هذه مجموعة من األمثلة مثل التأثريات املسببة الضطرابات الغدد
الصامء الخاصة باألسرتوجينات االصطناعية يف األسامك ،وتغري سلوك األسامك استجابة لتعرضها إىل
مضادات االكتئاب ،والفشل الكلوي يف النسور الناجم عن عقار ديكلوفيناك املضاد لاللتهابات 134.أحد
أكرث املواد الصيدالنية التي متت دراستها بشكل جيد يف البيئة املائية هو 17α-ethinylestradiol
( ،)EE2وهو أحد أكرث األسرتوجينات االصطناعية شيوعاً ويستخدم كامدة فعالة يف حبوب منع
الحمل .تشمل االستخدامات األخرى عالجات استبدال الهرمونات ،ومواجهة القصور املرتبط بانقطاع
الطمث ،ونقص هرمون األسرتوجني ،وإدارة بعض أعراض ما قبل وما بعد انقطاع الطمث .فبعد
ابتالعه ،يتم طرح  EE2برفقة مستقلبيه اإليسرتون  E1واإليسرتيول  ،E3وكالهام ميتلك أنشطة
أسرتوجينية ،خارج الجسم ويتم اكتشافهام بشكل متكرر يف مياه الرصف الصحي واملسطحات املائية.
تعد األسرتوجينات عبارة عن مواد فعالة مسببة الضطرابات الغدد الصامء وميكن أن تسبب آثارا ً
بيئية ضارة ،حتى يف الرتاكيز املنخفضة ،مثل التغريات الفيزيولوجية يف الغدد التناسلية مام يؤدي إىل
الخنوثة وتغريات يف السلوك اإلنجايب ونتائج إنجابية خطرية 135.ويشري تقرير حديث صادر عن منظمة
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ميكن للمواد الصيدالنية التي تم التخلص منها أن تعاود الدخول إىل اإلمدادات الغذائية يف حال استخدام
حأمة مياه الرصف لتسميد املحاصيل الغذائية.

التعاون االقتصادي والتنمية إىل أن  %88من املستحرضات الدوائية ال متتلك بيانات شاملة حول
136
السمية البيئية.
ال تزال الدراسات التي تبحث يف امللوثات الصيدالنية الثابتة بيئياً محدودة للغاية .ولكن تم تسليط
الضوء عىل ثالثة مخاوف عامة:
•زيادة مقاومة املضادات الحيوية ودور امللوثات الصيدالنية يف هذه الزيادة
•التأثريات املرتبطة باضطرابات الغدد الصامء
•تأثريات الخالئط
ميكن أن تكون مياه الرشب أحد مصادر تعرض البرش للملوثات الصيدالنية .وميكن أن يحصل ذلك
عندما تلوث املستحرضات الصيدالنية املياه السطحية مثل البحريات واألنهار التي تستخدم كمصادر
ملياه الرشب مع عدم معالجتها بشكل ٍ
كاف إلزالة تلك امللوثات .ويف حني ال يتم تصميم محطات
تبي أن املحطات التي تستخدم
معالجة مياه الرشب عادة لتقوم بإزالة املستحرضات الصيدالنية ،فقد ّ
عمليات الكلورة ومعالجة الكربون الحبيبي املنشط تحد من التلوث الصيدالين .ولكن تعتمد فعالية
137
ذلك عىل أنواع املستحرضات الدوائية املوجودة يف املياه.
ال تتوفر سوى بيانات محدودة عن مياه الصنبور/الرشب يف البلدان النامية والناشئة ،بينام تأيت
معظم الدراسات من بلدان أوروبية مثل اسبانيا وأملانيا ،حيث تم اكتشاف أكرث من ثالثني مستحرضا ً
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صيدالنياً .وتم العثور عىل ما بني أحد عرش إىل ثالثني مادة صيدالنية يف مياه الصنبور/الرشب يف كندا
والصني وفرنسا والسويد والواليات املتحدة .كام تم اكتشاف آثار ملواد صيدالنية يف املياه املعبأة يف
فرنسا 138.ووجدت إحدى الدراسات تسعة عرش مستحرضا ً دوائياً يف مياه الصنبور يف شنغهاي،139
والكثري منها يحمل تراكيز عالية ،بينام اكتشفت دراسة أخرى تسعة مستحرضات دوائية يف مياه
140
الصنبور يف ماليزيا.
كام ميكن أن يحصل التعرض إىل ملوثات صيدالنية من خالل الطعام .حيث ميكن أن تنتقل امللوثات
املوجودة يف املياه عرب السلسلة الغذائية لتلوث األسامك وغريها من األطعمة البحرية 141.وعندما
تستخدم مياه الرصف الصحي وحأمة مياه الرصف الصحي يف ري وتسميد الحقول يف الزراعة ،فإن
هذا قد يؤدي إىل تلوث الرتبة والغذاء .وأخريا ً ،وعند استخدام الروث امللوث من حيوانات جرت
معالجتها مبستحرضات صيدالنية بيطرية كسامد ،ميكن للمحاصيل أن متتص هذه املستحرضات
142
الصيدالنية لتشكل مصدرا ً للتعرض.

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

تتضمن امللوثات الصيدالنية موضع االهتامم الهرمونات واملضادات الحيوية
واملسكنات ومضادات االكتئاب واملستحرضات الصيدالنية املضادة للرسطان.
ولكن هناك نقص يف املعلومات فيام يخص متييز االختالفات يف التعرض واآلثار
حسب الجنس .لسنوات عديدة مضت ،كان هناك انحياز قوي للذكور أثناء تطوير مستحرضات
صيدالنية جديدة ،حيث كانت تُجرى الدراسات الرسيرية عىل األغلب مع مشاركني ذكور ،ومن ثم
ت ُنقل النتائج إىل النساء ،مع رصف النظر عن االختالفات الفيزيولوجية بني النساء والرجال .ويعني
هذا أن االختالفات يف اآلثار القامئة عىل الجنس للمستحرضات الصيدالنية يف كافة املستويات ،من
التعبري الجيني إىل أنظمة الهرمونات والصحة بشكل عام ،كان يتم رصف النظر عنها .هناك أمثلة
عن حاالت تكون فيها املرأة أكرث عرضة للتفاعالت الدوائية الضارة ،ومن املعروف أن الهرمونات التي
يفرزها املبيض تؤثر عىل األعراض يف األمراض البرشية مثل التصلب املتعدد والرصع .كام يوجد نقص
يف املعلومات الشاملة بشأن عدد املستحرضات الصيدالنية التي تؤثر عىل املرأة أثناء الحمل ،وكذلك
الجنني أثناء مراحل تطوره التي يكون فيها ضعيفاً للغاية 143.وتتضمن املخاوف التي تم ذكرها فيام
يخص هذه القضية التعرض ملواد كيميائية أثناء النمو ،والتعرض لخالئط كيميائية ،والتعرض ملواد
كيميائية لدى النساء يف سن اإلنجاب ،وحقيقة أن بعض امللوثات الصيدالنية يُحظر وصفها للنساء
الحوامل واألطفال.
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غالباً ما تستخدم بعض أنواع املستحرضات الصيدالنية بطريقة تستند إىل النوع
االجتامعي ،مثل موانع الحمل ومعالجة ضعف االنتصاب .ولكن يرتبط متييز
االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي الناجم عن التلوث البيئي يف
أغلب األحوال باالختالفات يف تقسيم العمل .ال يتوفر لدينا سوى القليل من املعلومات ،وقد تم
إجراء عدد قليل من الدراسات حول هذا املوضوع ،ولكن هناك مؤرشات بأن التلوث البيئي الناجم
رسع من مقاومة املضادات الحيوية ،ويشكل هذا مصدر قلق بالنسبة إىل
عن املضادات الحيوية ي ّ
املرأة الحامل بشكل خاص .ميكن أن يكون هذا عىل سبيل املثال هو الحال بالنسبة إىل العدوى
البكتريية التي يُعرف بأنها تنتقل أثناء الوالدة وتسبب مخاوف متعلقة بالحمل مثل أمراض ما بعد
الوالدة وأمراض حديثي الوالدة 144.وتتمثل إحدى الحاالت الخاصة يف املناطق التي أدى فيها إنتاج
املستحرضات الصيدالنية إىل تلوث بيئي مرتفع ،كام هو الحال يف حيدر أباد يف الهند .حيث تعد
هذه املنطقة مركزا ً لتصنيع األدوية الجنيسة وتبني أن هناك مستويات عالية للغاية من املستحرضات
الصيدالنية من معالجة سوائل الرصف الصحي تقوم بتلويث النهر واملياه الجوفية ومياه اآلبار يف
املنطقة .وتضمن تقرير عن الوضع يف تلك املنطقة قصصاً عن نساء عانني من اإلجهاض واضطرابات
جلدية ورسطانات ومشاكل معوية 145.وتجدر اإلشارة إىل أنه ال توجد دراسات علمية تتوسع يف
التحقق من هذا الشأن.

التحديات والتوصيات

كان موضوع املستحرضات الصيدالنية موضوع بحث رسيع التوسع عىل مدار
العقد املنرصم .ولكن ما تزال الدراسات املرتبطة باآلثار الصحية وبيانات التعرض
من الدول النامية والدول التي متر مبرحلة انتقالية مفقودتني إىل حد بعيد
– كام هو الحال بالنسبة إىل األبحاث حول متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي.
ومن الواضح أن هناك حاجة ملحة لزيادة كمية املعلومات املتاحة بشكل رسيع وتقييم اإلجراءات
املناسبة ،وخاصة من أجل حامية صحة املرأة.
ميكن سد إحدى الفجوات املعرفية من خالل تقييم مخاطر امللوثات الصيدالنية الثابتة بيئياً
التي ميكن أن تشكل أعىل املخاطر بالنسبة للمرأة ،وخاصة املرأة الحامل ،برتاكيز منخفضة جدا ً.
ويشمل ذلك تحديد األدوية التي ال تتحلل ،وبالتايل لديها القدرة عىل الرتاكم يف البيئة ،باإلضافة إىل
املستقلبات التي متتلك سمية مساوية أو أعىل من سمية املركب األصيل .ومن املعروف أن ملوثات
ثابتة أخرى ،مثل املواد الكيميائية املدرجة مبوجب معاهدة ستوكهومل ،تنتقل ملسافات طويلة عرب
الغالف الجوي وتيارات املحيطات لتؤثر عىل النساء يف القطب الشاميل .ولكن ليس من املعروف اآلن
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فيام إذا كان للملوثات الصيدالنية الثابتة بيئياً مصري وتأثري مشابهني ونحتاج إىل مزيد من التحقق يف
األمر.
لقد اتضح بأن إنتاج املستحرضات الصيدالنية يعد قضية ذات مخاوف عالية ،حيث تساهم يف بعض
البلدان يف ارتفاع مستوى التلوث الصيدالين ملياه الرشب .وهناك حاجة ملزيد من املعلومات حول
التأثريات عىل املرأة وخاصة املرأة الحامل عىل اعتبار أن الدراسات القليلة الراهنة تشري بالفعل إىل
احتامل وجود ما يثري القلق .ويتمثل أحد اإلجراءات الهامة األخرى بالتحكم يف الظروف اإلنتاج بدقة
أكرب .وميكن أن يشمل ذلك وضع ملصقات تعريفية عن املصدر لتميكن املستهلكني من تجنب مواقع
اإلنتاج التي تثري القلق .وأخريا ً ،وقبل وضعها يف األسواق ،ينبغي تقييم املستحرضات الصيدالنية بشأن
مخاطرها البيئية والصحية أثناء مرحلة اإلنتاج ،مبا يف ذلك املخاطر بالنسبة للمرأة.
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املواد الكيميائية املشبعة بالفلور واالنتقال إىل بدائل أكرث أماناً
بدأ العمل عىل املواد الكيميائية املشبعة بالفلور واالنتقال إىل بدائل أكرث أمناً كأحد القضايا املثرية
للقلق ضمن النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف املؤمتر الدويل الثاين حول إدارة
املواد الكيميائية يف عام  ،2009حيث متت دعوة أصحاب املصلحة 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 هذا يف البداية عىل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
ولكن جرى توسيع التفويض يف املؤمتر الدويل الثالث حول إدارة املواد الكيميائية يف عام 2012
ليشمل الدول غري األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .حيث يهدف العمل إىل جمع
املعلومات وتبادلها حول املواد الكيميائية املشبعة بالفلور ودعم االنتقال إىل بدائل أكرث أمناً ،وقد
جرى تنسيقه من قبل املجموعة العاملية للمواد الكيميائية املشبعة بالفلور .تأسست هذه املجموعة
يف عام  2012كاستجابة لقرارات النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وهي تجمع
ما بني الحكومات ،والقطاعات الصناعية ،واألوساط األكادميية واملنظامت غري الحكومية من البلدان
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املتقدمة والنامية ،حيث تنظم ندوات عرب اإلنرتنت وتنرش وثائق حول مقاربات إدارة املخاطر
ومعلومات تقنية أخرى*.
تعد املواد األلكلية املشبعة بالفلور ومتعددة الفلور ( )PFASsعبارة عن مجموعة ضخمة من أكرث
من  4,700مادة كيميائية تستخدم بشكل واسع يف التطبيقات الصناعية واالستهالكية منذ أربعينات
القرن املنرصم .ويغطي االختصار  PFASكافة املواد العضوية األلكلية الفلورية ،مبا يف ذلك املركبات
املشبعة بالفلور ومتعددة الفلور والفلورتيلومري والفلوروبوليمر .واستنادا ً إىل طول سلسلة الكربون
املفلورة ،ميكن التمييز بني  PFASsقصرية السلسلة وطويلة السلسلة .تصنف  PFASالتي ال تغطيها
التعاريف التالية للمواد طويلة السلسلة عىل أنها مواد قصرية السلسلة:
األحامض الكربوكسيلية املشبعة بالفلور ( )PFCAsمع أطوال سلسلة الكربون  C8وما فوق ،مبا يف
ذلك حمض البريفلوروكتانويك ()PFOA
أحامض السلفونيك البريفلوروكينية ( )PFSAsمع أطوال سلسلة الكربون  C6وما فوق ،مبا يف ذلك
حمض السلفونيك البريفلوروهكسان ( )PFHxSوسلفونات البريفلوروكتان ()PFOS
•سالئف هذه املواد التي قد يتم إنتاجها أو تواجدها يف املنتجات.
باإلضافة إىل التأثريات الصحية املوصوفة أدناه ،فإن أحد املحركات األساسية للتخلص التدريجي
من  PFASهي تكلفة العالج باملقارنة مع االستبدال والوقاية .حيث بلغ أحد التقديرات للتكاليف
املجتمعية ملعالجة مياه الرشب واملياه الجوفية يف أوروبا وحدها ما ال يقل عن عرشة إىل عرشين
مليار يورو عىل مدى عرشين عاماً .وبلغت التكلفة التقديرية ملعالجة فقط بلدة راستات يف أملانيا
حوايل واحد إىل ثالثة مليارات يورو 146.وقدر تقرير نرشه املجلس الشاميل للوزراء بشأن تكلفة
التقاعس عن العمل يف املنطقة االقتصادية األوروبية ،وهي التكلفة التي سيتعني عىل املجتمع دفعها
يف املستقبل ،التكاليف السنوية للتأثريات الصحية بحوايل خمسني إىل مثانني مليار يورو .بينام جرى
تقدير تكاليف املعالجة البيئية يف املنطقة االقتصادية األوروبية باإلضافة إىل سويرسا ضمن مجال
147
يرتاوح بني  821مليون إىل  170مليار يورو.

التعرض واآلثار الصحية

تستخدم  PFASيف مجموعة واسعة من املنتجات االستهالكية ،مبا يف ذلك
املالبس املضادة للمياه والبقع ،واملزلقات ،وشمع التزلج ،ومعالجة السجاد،
والطالء ،وأدوات الطهي ،ومستحرضات التجميل ،والتصوير ،والطالء بالكروم،
واملستحرضات الصيدالنية ،ورغوة مكافحة الحرائق .كام تستخدم  PFASبشكل واسع يف مواد تالمس
*

https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/
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ميتلك رجال اإلطفاء مستويات أعىل من  PFASيف الدم باملقارنة مع عامة السكان بسبب التعرض إىل رغوة
مكافحة الحريق التي تحتوي عىل  PFASباإلضافة إىل معدات الوقاية املعالجة بـ .PFAS

الطعام مثل أسطح الطهي غري الالصقة واألوراق التي تالمس الطعام مثل علب البيتزا ،وأكياس فشار
املايكرويف ،وأوراق ال َخ ْبز ،وغريها من أوراق التغليف حيث يهدف استخدام  PFASإىل منع انتقال
دهون الطعام إىل األسطح األخرى .كام تستخدم  PFASيف إنتاج البوليمرات ،مبا يف ذلك البوليمريات
الفلورية مثل بوليتيرتافلورو اإليثلني ( .)PTFEتتوفر بدائل غري فلورينية ملعظم هذه االستخدامات.
بعض مركبات  PFASمقيدة مبوجب معاهدة ستوكهومل باعتبارها ملوثات عضوية ثابتة ،أي إنها:
•تبقى عىل حالها لفرتة طويلة بشكل استثنايئ (عدة سنوات)
•تصبح منترشة عىل نطاق واسع يف البيئة نتيجة للعمليات الطبيعية التي ترتبط بالرتبة واملياه
وعىل األخص الهواء
•ترتاكم يف األنسجة الدهنية للكائنات الحية مبا يف ذلك البرش ،وتوجد برتاكيز أعىل يف املستويات
العليا من السلسلة الغذائية
•تعد سامة بالنسبة لإلنسان والحياة الربية
وتتضمن حمض بريفلوروأوكتان السلفونيك ( )PFOSوأمالحه ،وبريفلوروأوكتان السلفونيك فلورايد
( ،)PFOS-Fوحمض بريفلورو األوكتانويك ( )PFOAوأمالحه واملركبات املرتبطة به .وقد أوصت
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لجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة ،وهي لجنة الخرباء مبوجب املعاهدة ،بإدراج حمض
البريفلوروهيكسان السلفونيك ( )PFHxSوأمالحه واملركبات املرتبطة به ليتم القضاء عليها عىل
148
املستوى العاملي دون أي إعفاءات.
هناك أدلة متزايدة حول مخاوف كبرية فيام يتعلق بـ  PFASقصرية السلسلة التي تستخدم غالباً
كبدائل مؤسفة .وتتضمن حمض البريفلوروبوتان السلفونيك ( ،)PFBSوحمض البريفلورو ديكانويك
( ،)PFDAوحمض البريفلورو هيكسانويك ( ،)PFHxAوحمض البريفلورو هيبتانويك (،)PFHpA
وحمض البريفلورو دوديكانويك ( ،)PFDoAوحمض البريفلورو أنديكانويك ( ،)PFUnAوحمض
البريفلورو تريديكانويك ( ،)PFTrDAوغري ذلك .فهي ال تبدي صفات سمية مشابهة لـ  PFASطويلة
السلسلة فحسب ،بل إنها شديدة الثبات وتتنقل كثريا ً يف البيئة ،مام يؤدي إىل انتشار التلوث بشكل
رسيع .وقد قادت قدرتها عىل التنقل االتحاد األورويب عىل إدراج التنقل كمعيار لتحديد ‘املواد التي
149
تثري مخاوف كبرية جدا ً (.’)SVHCs
يحصل التلوث البيئي عىل امتداد دورة حياة  PFASواملنتجات التي تحتوي عىل  PFASسواء كان
ذلك بشكل متعمد أم عىل شكل شوائب ،مثل التصنيع واالستخدام النهايئ وإعادة التدوير وإدارة
النفايات ومعالجة مياه الرصف الصحي .وبالتايل ،تتواجد  PFASيف كل مكان ضمن املياه السطحية
ومياه أعامق البحار ومياه الرشب ومياه محطات معالجة النفايات والرشح من مكبات النفايات
والرواسب واملياه الجوفية والرتبة والغالف الجوي والغبار .أحد املصادر الهامة لتلوث الرتبة واملياه
الجوفية هو استخدام والتخلص من رغوة مكافحة الحرائق ،وهي منترشة يف الرواسب والرتبة
املحيطة مبراكز التدريب واملطارات يف العديد من البلدان حول العامل.
تعد مياه الرشب واستهالك األسامك وغريها من الكائنات املائية التي يتم اصطيادها يف مسطحات
مائية ملوثة بـ  PFASمصدرا ً هاماً لتعرض البرش إىل  .PFASوبالنسبة إىل املجموعات السكانية
مثل تلك يف القطب الشاميل -حيث ترتاكم  PFASيف الكائنات الحية واملأكوالت البحرية والثديياتالبحرية والتي تعد أطعمة تقليدية ،فإن تلوث األغذية يعد مصدر قلق خاص .فمع استخدام
املنتجات التي تحتوي عىل  ،PFASوحتى عند استخدامها وفقا ً لتعليامت املص ّنع ،ترتشح PFAS
إىل األغذية واألطعمة .كام تم اكتشاف هذه املواد الكيميائية يف األغذية غري املعلبة بسبب الرتاكم
البيولوجي يف اللحوم ومنتجات األلبان .كام يتم قياس  PFASبشكل منتظم يف غبار املنازل ،حيث
150
يجري إطالقه وانبعاثه من املنتجات االستهالكية واملنسوجات األخرى.
متتلك  PFASنصف عمر طويل يف الجسم .حيث متتلك َ PFOAو PFOSنصف عمر يبلغ 5-3
سنوات يف جسم اإلنسان ،بينام متتلك  PFHxSأطول نصف عمر يف املصل البرشي تم اإلبالغ عنه
من بني كافة  PFASمبتوسط يبلغ  5.8سنة .وهي ترتاكم بيولوجياً (أي تتكدس يف الجسم) وتتضاعف
بيولوجياً – مبعنى أن تراكيزها تكون أعىل يف أجسام الكائنات يف أعىل السلسلة الغذائية ،مبا يف ذلك
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البرش .وقد جرى توثيق تعرض البرش إىل  ،PFASمبا يف ذلك َ PFOAو PFOSوبدائلهام ،يف البول
واملصل والبالزما واملشيمة والحبل الرسي وحليب الثدي وأنسجة الجنني 151، 152.وميكن العثور عىل
153
 PFASيف دم الحيوانات والبرش يف جميع أنحاء العامل.
مع السحب التدريجي لهام وتنظيمهام من قبل وكاالت الصحة العامة ،بدأت تراكيز PFOS

َو PFOAالتي يُبلّغ عنها يف بعض املجموعات السكانية البرشية باالنخفاض 154.ولكن ما تزال دراسات
الحاالت تحدد أفرادا ً ومجتمعات لديها مستويات تعرض أعىل من تلك لدى عامة السكان ،مبا يف ذلك
رجال اإلطفاء ،والعاملني يف مصانع تصنيع  PFASوتصنيع املنتجات يف مراحل الحقة من السلسلة،
واألشخاص الذين يعيشون يف مجتمعات تأثرات بتلوث  PFASالناجم عن مواقع التصنيع هذه أو
مراكز تدريب رجال اإلطفاء ،واألفراد الذين يتعرضون لتلك املواد من خالل مصادر مهنية ،مبا يف ذلك
155
العاملون الطبيون واملوظفون يف مصايد األسامك.
يرتبط عدد كبري ومتزايد من التأثريات الصحية بالتعرض إىل  PFASوتتصاعد األدلة بأن التأثريات
تحصل حتى يف حاالت تعرض باملستويات الخلفية .وتتضمن التأثريات املتفق عليها تلف الكبد
والتأثريات عىل استقالب الدهون وازدياد مستويات كوليسرتول املصل (املرتبط بارتفاع ضغط
الدم) وانخفاض االستجابة املناعية (خطر أعىل لحصول عدوى) وازدياد خطر أمراض الغدة الدرقية
وانخفاض الخصوبة وارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل ومقدمة االرتعاج وانخفاض الوزن عند
156
الوالدة ورسطانات الخصية والكلية.

متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

هناك آثار تختلف حسب الجنس ناجمة عن التعرض إىل  ،PFASباإلضافة إىل
االختالفات يف الرتاكم البيولوجي والتصفية بنا ًء عىل االختالفات الفيزيولوجية
بني الجنسني .تشري بعض الدراسات إىل أن  PFASميكن لها تحايك األسرتوجني.
ففي األسامك ،يزيد التعرض إىل  PFHpAو PFOAو PFNAو PFDAو PFUnDAمن إفصاح
الفيتيلوجينني ،وهو عبارة عن بروتني يشارك يف منو البويضة 157.ويف الفرئان ،يزيد التعرض إىل PFOA
من وزن الرحم ،وهو تأثري يعد أحد خصائص التعرض إىل األسرتوجني 158.ويف دراسة أخرى تستخدم
خاليا رسطان الثدي البرشية ،أدت  PFOSو PFOAإىل زيادة انتشار الخاليا ،وهذا يتوافق مع
159
السلوك األسرتوجيني.
وتتضمن اآلثار التي تختلف حسب الجنس الناجمة عن التعرض إىل  PFASاآلثار أثناء مرحلة
الحمل ،وبالنسبة إىل الرضع اآلثار التي تنتقل عرب حليب الثدي .حيث ظهر لدى الفرئان التي تعرضت
إىل  PFOAأثناء الحمل مشاكل يف إنتاج الحليب ،بينام عانت بناتهن ،الاليئ تعرضن إىل  PFOAأثناء
مرحلة الحمل ،من تقزم يف منو غدة الثدي 160.وكانت الفرئان والجرذان التي تعرضت إىل  PFOAأو
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 PFOSأثناء مرحلة الحمل أصغر حجامً بشكل عام ،مع مالحظة انخفاض كبري يف وزن الجسم عند
162
الوالدة 161.وقد لوحظ هذا التأثري لدى البرش أيضاً.
فحصت مجموعة كبرية من األدبيات آثار التعرض إىل  PFASعىل النتائج املرتبطة بالهرمونات يف
مجموعات سكانية مختلفة .حيث وجد أحد االستعراضات املنهجية بعض األدلة حول وجود رابط ما
بني  PFOSأو  PFNAأو  PFHxSوبني وظيفة هرمون الغدة الدرقية يف مراحل محددة من الحياة
(جرى تقييم األمهات أو أبنائهن قبل البلوغ) 163.كام تم الربط ما بني التعرض إىل  SAFPمع تغيريات
يف توقيت البلوغ لدى األطفال ،وجرى قياسه وفق العمر عند الحيض بالنسبة إىل اإلناث وتراكيز
التستوستريون يف املصل بالنسبة إىل الذكور 164.كام تبني أن التعرض إىل  PFOAيزيد من معدالت
اضطراب الدورة الشهرية ،وهناك بعض األدلة التي تشري إىل أن التعرض إىل  ،PFASوحتى يف
مستويات منخفضة ،قد يقلل من الخصوبة 165.كام ثبت بأن التعرض إىل  PFOSو PFOAوPFNA
يرتبط بانقطاع الطمث الطبيعي بشكل مبكر ،166مام قد يشكل عامل خطورة بالنسبة ألمراض القلب
167
واألوعية الدموية واألمراض العصبية وهشاشة العظام يف وقت الحق من الحياة.

متييز االختالفات يف التعرض حسب النوع االجتامعي

كام هو الحال مع العديد من امللوثات األخرى واسعة االنتشار ،فإنه من
الصعب تتبع التعرض إىل مصادر محددة .ولكن من الواضح ومن خالل دراسات
املراقبة البيولوجية لحليب الثدي بأن النساء يتعرضن إىل  PFASعىل مستوى
العامل .عىل الرغم من التاريخ الطويل واالنتشار العاملي لـِ  ،PFASفقد أجريت الدراسات بشكل
أسايس يف آسيا وأوروبا وأمريكا الشاملية ،حيث يتم اكتشافه عىل نطاق واسع 168.ويف حني يوجد
نقص يف البيانات من البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية ،فقد وجد بأن  PFASتلوث
حليب الثدي يف الهند واندونيسيا واألردن وماليزيا وفيتنام .حيث تتجاوز املستويات التي جرى
الكشف عنها يف حليب الثدي املستويات والحدود اإلرشادية الصحية ملياه الرشب يف بعض الواليات
يف الواليات املتحدة األمريكية .ووجد استعراض يف عام  2018لدراسات أجريت يف اليابان عىل
مجموعة كبرية من النساء الحوامل وأطفالهن بأن التعرض قبل الوالدة إىل  ،PFASمثل  PFOSو
 ،PFOAقد يؤثر عىل الحجم عند الوالدة ،ويسبب اضطرابات يف توازن عدة هرمونات ،ويؤثر عىل
169
منو الجهاز العصبي والحساسية واألمراض املعدية.
إن التعرض إىل  PFASاملتاميز حسب النوع االجتامعي األكرث سهولة يف الكشف هو من خالل
املنتجات االستهالكية التي يستخدمها أحد النوعني االجتامعيني ،مثل مستحرضات التجميل عىل سبيل
املثال .وفقاً لقاعدة بيانات املفوضية األوروبية حول مكونات مستحرضات التجميل (،)gnIsoC
تُستخدم  PFASبشكل رئييس يف املستحلبات ومضادات الكهرباء الساكنة واملثبتات وخافضات التوتر
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السطحي ومشكّالت األغشية ومنظامت اللزوجة واملذيبات *.هناك عدد قليل من الدراسات حول
محتوى مستحرضات التجميل من  ،PFASكام تعد البيانات التحليلية نادرة للغاية.
وجد فحص حديث أجرته وكالة حامية البيئة الدمناركية يستند إىل بيانات املكونات وجود مجموعة
من املواد الفلوروألكيلية وغريها من املركبات املفلورة يف مجموعة واسعة من مستحرضات التجميل.
حيث كانت املنتجات األكرث شيوعاً التي تحتوي عىل  PFASهي كرميات األساس وبلسم التجميل
وكرميات تصحيح اللون وغريها من الكرميات/الغسوالت واملساحيق .وخلص التقرير إىل أن هذه
املنتجات عادة ما تعترب النساء كمجموعات مستهدفة .تم اختيار مثانية عرش منتجاً من هذه
املنتجات ليتم إجراء فحوص تحليلية عليها ،وتبني بأن سبعة عرش منها يحتوي عىل واحد أو أكرث
من  .PFASوبلغ أعىل تركيز ملادة واحدة  3,340نانوغرام/غرام من ( PFHxAحمض البريفلورو
هيكساونيك) الذي عرث عليه يف كريم األساس ،بينام بلغ أعىل تركيز ملجمل  10,700 PFASنانوغرام/
غرام والذي عرث عليه يف كريم اإلخفاء .ينبغي مقارنة تلك القيم مع قيمة الحد الذي وضعه االتحاد
األورويب البالغ  25نانوغرام/غرام 170.ووجدت دراسة حول املنتجات يف السوق السويدية بأن كرميات
األساس واملساحيق تحتوي عىل  25مادة مختلفة من  ،PFASحيث كانت املواد األكرث اكتشافاً هي
األحامض الكربوكسيلية املشبعة بالفلور (حمض البريفلور هيبتانويك وحمض البريفلورو هيكسانويك)
وإيسرتات الفوسفات البوليفلورو ألكلية ( .)PAPsكام كشفت هذه الدراسة عن وجود مواد مفلورة
171
عضوية و/أو غري عضوية غري معروفة ،مبا يف ذلك البوليمريات.

التحديات والتوصيات

يلوث  PFASاليوم معظم املقصورات البرشية والبيئية وهناك حاجة واضحة
ملعالجة التلوث البيئي الحاصل بالفعل وكذلك ملنع مزيد من االنبعاثات ع
طريق استبدال  PFASببدائل آمنة وغري مفلورة .ومبا أن التعرض ال يتعلق
بالنوع االجتامعي بشكل عام ،باستثناء  PFASيف مجموعة منتجات محددة ،فإن التدابري الوقائية
ستكون موضع فائدة بالنسبة للمرأة والرجل .وتتضمن التدابري العامة الرضورية لحامية صحة املرأة
إجراءات طوعية وإلزامية .حيث تصف خطة حديثة وضعها وزراء البيئة يف االتحاد األورويب مسارا ً
للميض قدماً يناسب جميع البلدان واألقاليم يف العامل 146.وتتضمن اإلجراءات األساسية:
استنادا ً إىل أوجه التشابه من ناحية السمية والثبات ،إدارة كافة  PFASكمجموعة واحدة من أجل
تفادي البدائل املؤسفة وأخذ تأثريات الخالئط املحتملة يف الحسبان.
التخلص التدريجي من كافة استخدامات  PFASبأرسع وقت ممكن ،مع إمكانية إتاحة وقت أطول
لبعض االستخدامات األساسية.
*
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وضع قيم حد صارمة يف كافة اللوائح ذات الصلة بـ  ،PFASمثل الحدود الصحية يف الطعام ومياه
الرشب.
حظر استخدامات  PFASالتي تؤدي إىل التعرض املبارش ،مثل املواد التي تالمس الطعام ،وضامن
وجود آليات مراقبة وتنفيذ فعالة.
•زيادة املراقبة والتوعية واألبحاث عن البدائل واملعالجة واإلدارة السليمة بيئياً للنفايات.
ميكن تطبيق هذه اإلجراءات مع إعطاء األولوية لإلجراءات التي من شأنها أن تحد من التعرض من
املصادر األكرث أهمية بالنسبة للمرأة .ويجب وضع حدود صحية للطعام ومياه الرشب لكافة أنواع
 PFASمع أخذ حساسية املرأة الحامل بعني االعتبار .وتشمل اإلجراءات األخرى ذات الفوائد الكبرية
لصحة املرأة تنظيف مياه الرشب والتخلص التدريجي من  PFASمن املواد التي تالمس الطعام .ومن
املهم بشكل خاص أن يتم السحب التدريجي لـِ  PFASمن منتجات مثل مستحرضات التجميل والتي
تم تحديدها عىل أنها مصادر تعرض للمرأة بشكل أسايس .أثناء مرحلة السحب التدريجي ،من شأن
وضع امللصقات التعريفية عىل املنتجات وجهود رفع سوية الوعي فيام يخص  PFASأن متكن املرأة
من اتخاذ قرارات مستنرية واختيار املنتجات الخالية من .PFAS
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مبيدات اآلفات عالية الخطورة
جرى اعتامد مبيدات اآلفات عالية الخطورة كقضية تثري املخاوف يف املؤمتر الدويل الرابع حول إدارة
املواد الكيميائية يف عام  ،2015حيث أقر املمثلون الحكوميون بأنها تسبب أرضارا ً صحية خطرية عىل
صحة اإلنسان والبيئة يف العديد من البلدان ،وخاصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.
وتتضمن القرار تشجيع أصحاب املصلحة عىل اتخاذ جهود مع الرتكيز عىل تعزيز البدائل الزراعية-
البيئية وتعزيز القدرات الوطنية إلجراء تقييم للمخاطر وإدارة املخاطرة.
تفرس املبيدات يف هذا السياق بشكل عام عىل أنها أي مادة ،أو خليط من املواد ،تتكون من مواد
كيميائية أو بيولوجية مخصصة لصد أو تدمري أو السيطرة عىل أي آفة ،أو لتنظيم منو النباتات .مل
يتم اعتامد أي مواصفات معينة لتحديد مبيدات اآلفات عىل أنها عالية الخطورة يف ذلك االجتامع،
ولكن جرى االتفاق أن يسرتشد أصحاب املصلحة بالتعريف الوارد يف مدونة السلوك الدولية حول
إدارة مبيدات اآلفات التي اعتمدها مؤمتر منظمة األغذية والزراعة وأقرها املجلس التنفيذي ملنظمة
الصحة العاملية:
«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 ( )GHSأو
وفقاً إلدراجها ضمن اتفاقيات أو معاهدات دولية ملزمة ذات صلة .باإلضافة إىل ذلك،
ميكن اعتبار مبيدات اآلفات التي يبدو بأنها تسبب أرضارا ً شديدة أو غري قابل للعكس
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عىل الصحة أو البيئة يف ظل ظروف االستخدام يف أحد البلدان عىل أنها عالية الخطورة
172
وميكن التعامل معها عىل هذا األساس».
تأيت مبيدات اآلفات عالية الخطورة من كافة املجموعات الرئيسية ملبيدات اآلفات االصطناعية:
مبيدات اآلفات العضوية-الكلورية ،والعضوية-الفوسفاتية ،والكربامات ،والنيونيك-تينويد ،والفينيل
بريازول .ولكن ال تعد كافة مبيدات اآلفات يف هذه املجموعات عىل أنها مبيدات آفات عالية
الخطورة.
وقد جرى االتفاق بأن يسرتشد أصحاب املصلحة مبعايري مبيدات اآلفات عالية الخطورة التي وضعها
االجتامع املشرتك ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية حول إدارة مبيدات اآلفات يف عام
 .2008واستنادا ً إىل ذلك ،ينبغي تحديد مبيدات اآلفات عالية الخطورة عىل أنها تلك التي تتمتع
بواحدة أو أكرث من الخصائص التالية:
تركيبات مبيدات اآلفات التي تحقق معايري الصنفني  Iaأو  Ibمن ‘التصنيف املوىص به من قبل
منظمة الصحة العاملية ملبيدات اآلفات حسب الخطورة’
املكونات النشطة ملبيدات اآلفات وتركيباتها التي تحقق معايري الفئات املرسطنة  1Aو 1Bمن النظام
املنسق عاملياً حول تصنيف ووسم املواد الكيميائية
املكونات النشطة ملبيدات اآلفات وتركيباتها التي تحقق معايري فئات الطفرات الجينية  1Aو 1Bمن
النظام املنسق عاملياً حول تصنيف ووسم املواد الكيميائية
املكونات النشطة ملبديات اآلفات وتركيباتها التي تحقق معايري فئات السمية اإلنجابية  1Aو 1Bمن
النظام املنسق عاملياً حول تصنيف ووسم املواد الكيميائية
•املكونات النشطة ملبيدات اآلفات املدرجة يف معاهدة ستوكهومل ضمن امللحقني (أ) و(ب) ،وتلك
التي تحقق كافة املعايري يف الفقرة  1من امللحق (د) للمعاهدة
•املكونات والرتكيبات النشطة ملبيدات اآلفات املدرجة يف معاهدة روتردام يف امللحق الثالث
•مبيدات اآلفات املدرجة مبوجب بروتوكول مونرتيال
•املكونات والرتكيبات النشطة ملبيدات اآلفات التي تُبدي معدالً مرتفعاً من حدوث تأثريات ضارة
شديدة أو غري قابل للعكس عىل صحة اإلنسان أو البيئة.
ليس هناك قامئة رسمية متفق عليها للمواد التي تحقق هذه املعايري .وقد وضعت شبكة العمل حول
مبيدات اآلفات ( )PANإرشادات خاصة بها لدعم العمل عىل املواد التي تحقق التعريف واملعايري
املتفق عليهام .حيث تعد ‘القامئة الدولية لشبكة العمل حول مبيدات اآلفات بشأن مبيدات اآلفات
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عالية الخطورة’ أداة من أجل تحديد مبيدات اآلفات عالية الخطورة وإجراءات استبدالها ببدائل آمنة
173
وزراعية-بيئية وغريها من البدائل املناسبة غري الكيميائية.
نرشت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ‘إرشادات حول مبيدات اآلفات عالية
الخطورة’ مبوجب مدونة السلوك الدولية حول إدارة مبيدات اآلفات .حيث جرى تصميم هذه
اإلرشادات ملساعدة الجهات املنظمة ملبيدات اآلفات وغريها من أصحاب املصلحة يف اتخاذ إجراءات
للتقليل من املخاطر الناجمة عن مبيدات اآلفات عالية الخطورة .وتستند اإلرشادات إىل عدد من
املبادرات الوطنية التي نجحت يف تحديد مبيدات اآلفات عالية الخطورة واستبدالها ببدائل أقل
خطورة 174.كام نرشت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ك ّتيباً يحتوي عىل معلومات
175
سهلة الوصول بشأن مبيدات اآلفات عالية الخطورة.
لقد ازداد االستخدام العاملي ملبيدات اآلفات ليصل إىل أكرث من أربع ماليني طن يف العام
( .)2019 ،FAOSTATويُعتقد بأن مبيدات اآلفات عالية الخطورة متثل جزءا ً بسيطاً من مجمل
مبيدات اآلفات املسجلة عىل مستوى العامل ،ففي بعض الحاالت تصل إىل ( %6دول أفريقيا
الجنوبية) ويف حاالت أخرى ترتفع إىل  %30من املنتجات املسجلة.
غالباً ما تكون العديد من مبيدات اآلفات عالية الخطورة التي ت ُباع إىل البدان النامية والبلدان التي
متر مبرحلة انتقالية عبارة عن مواد من الجيل األقدم التي تم سحبها من األسواق يف البلدان ذات
الدخل املرتفع (عادة بسبب آثارها الصحية الضارة) وبالتايل تكون رخيصة الثمن .ويف حني قد يكون
جرى وسمها مبلصق تعريفي عليه بيان مخاطر ،ويف حني قد تتطلب معدات وقاية شخصية ،إال
أن هذا غالباً ما يكون باهظ الثمن أو غري مريح عند االرتداء أو ذي جودة غري مناسبة ،مام يؤدي
إىل حصول تعرض مرتفع لدى اإلنسان والبيئة 172.حيث أظهرت دراسة حديثة عىل سبيل املثال بأن
رشكات تصنيع مبيدات اآلفات الكبرية قد حققت ما متوسطه  %27من دخل املبيعات بواسطة
مبيدات اآلفات عالية الخطورة يف البلدان ذات الدخل املرتفع ،ولكن بالنسبة للبدان ذات الدخل
املنخفض واملتوسط ارتفع ذلك إىل  .%45ويف السوقني األكرث أهمية من بني البلدان ذات الدخل
املنخفض واملتوسط ،الربازيل والهند ،شكلت مبيدات اآلفات عالية الخطورة  %49و %59من
املبيعات عىل التوايل *.وأظهرت دراسة ملبيدات اآلفات املسجلة يف ستة بلدان أفريقية بأن %9.5
منها كانت مبيدات آفات عالية الخطورة يف الكامريون ،و %58يف أثيوبيا ،و %43يف كينيا ،و%19
يف موزمبيق ،و %58يف تانزانيا ،و %4يف زامبيا 176.باإلضافة إىل اآلثار الصحية الخطرية ،فإن ارتفاع
مستويات نزرات مبيدات اآلفات يف األغذية قد يشكل عقبة يف وجه التجارة.

*
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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.

التعرض واآلثار الصحية

جرى تصميم مبيدات اآلفات ليكون لها تأثريات بيولوجية خطرية عىل اآلفات،
ما يعني أنها مركبات نشطة بيولوجياً .ويعني ذلك أيضاً بأن هناك خطر حصول
تأثريات ضارة عىل األنواع الحيوية غري املستهدفة ،مبا يف ذلك خطر حصول
تأثريات ضارة عىل صحة اإلنسان والبيئة .متثل مبيدات اآلفات بعضاً من أكرث أشكال التعرض للمواد
الكيميائية يف البلدان النامية ويعد التسمم مببيدات اآلفات مشكلة صحة عامة هامة عىل الصعيد
العاملي.
لقد تم إثبات مجموعة واسعة من تأثريات التعرض الحادة (الفورية) واملزمنة (طويلة األجل)
الناجمة عن مبيدات اآلفات عالية الخطورة .ميكن أن تكون التأثريات الصحية محلية و/أو جهازية،
مثل ردود الفعل التنفسية والسمية العصبية والقلب واألوعية الدموية والغدد الصامء والهضمية
والسمية الكلوية والحساسية 177.تحصل التأثريات الحادة غالباً بسبب مستويات عالية من التعرض
ميكن أن تحدث أثناء تجهيز املبيدات أو مزجها أو استخدامها .وميكن أن تؤدي أشكال التعامل
األخرى مثل التخزين ،وتنظيف معدات التطبيق وتخزينها ،والتخلص من الحاويات الفارغة واملواد
امللوثة مثل الكفوف إىل تأثريات صحية حادة .ال تتضمن أشكال التعرض هذه الشخص الرئييس الذي
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يتعامل مع مبيدات اآلفات ،بل تتضمن أيضاً املارة واألشخاص الذين يدخلون إىل الحقول واملستهلكني
الذين يتناولون الخرضاوات والفواكه املعالجة بعد فرتة وجيزة من تطبيق مبيدات اآلفات ،الخ .وتعاين
العديد من البلدان من مشاكل كبرية ج ّراء استخدام مبيدات اآلفات شديدة السمية بغرض إيذاء
الذات.
إن السمية املزمنة لدى البرش تشري إىل خصائص املنتج التي ميكن أن تسبب تأثريات ضارة نتيجة
للتعرض املتكرر أو طويل األجل .ميكن أن يؤدي التعرض املزمن ملبيدات اآلفات عالية الخطورة إىل
تأثريات يف الجلد والعينني والجهاز العصبي ونظام القلب واألوعية الدموية والجهاز الهضمي والكبد
والكليتني والجهاز التناسيل والغدد الصامء والدم ،كام ميكن أن يؤثر عىل النظام املناعي 178.عىل سبيل
املثال ،تعود مبيدات اآلفات الفوسفاتية-العضوية يف منشئها إىل مركبات تم تطويرها يف ثالثينات
القرن املنرصم كامدة مشلّة لألعصاب .ويف حني يجري استخدامها كمبيدات حرشات بنسخ معدلة
وبرتاكيز منخفضة ،إال أنها ال تزال تعد سامة بالنسبة إىل األنواع الحيوية غري املستهدفة ،مبا يف ذلك
179
البرش .يعد الكلوربرييفوس أكرث مبيد آفات فوسفايت-عضوي معروف يتم استخدامه يف يومنا هذا.
ويعد األطفال يف طور النمو أكرث حساسية للتعرض إىل مبيدات آفات خطرة وميكن أن تدوم التأثريات
مدى الحياة دون إمكانية عكسها .عىل سبيل املثال ،أظهر استعراض للدراسات املتاحة بأن التعرض
قبل و/أو بعد الوالدة إىل الفوسفات العضوي مثل الكلوربرييفوس كان له تأثري عىل النمو العصبي
لدى األطفال الصغار واألطفال يف سن ما قبل املدرسة ،مبا يف ذلك تأثريات ضارة عىل النمو الذهني
180
والنفيس-الحريك مع زيادة يف نقص االنتباه/فرط النشاط (.)ADHD
كام ميكن أن يحصل التعرض من خالل بقايا مبيدات اآلفات يف الطعام .حيث أظهر تقرير من االتحاد
األورويب من عام  2018بأنه من أصل  177مبيد آفات جرى إخضاعها للفحص ،احتوت  %42من
املواد الغذائية عىل واحد أو أكرث من بقايا مبيدات اآلفات برتاكيز أعىل من الحد الكمي .وباملقارنة
181
مع الحد األقىص التنظيمي للبقايا الخاص مببيدات اآلفات هذه ،فقد فاقت  %4.5هذا املستوى.
وأخريا ً ،يعد التعرض الناجم عن االستخدام املنزيل ملبيدات اآلفات أمرا ً شائعاً أيضاً.
وتتضمن األخطار البيئية ملبيدات اآلفات عالية الخطورة تلوث املواد املائية والرتبة ،عىل سبيل املثال
من خالل انجراف الرش أو الجريان السطحي مام يؤدي إىل تسمم الكائنات الحية غري املستهدفة.
وميكن أن يؤدي هذا بدوره إىل حصول اضطرابات يف وظائف األنظمة البيئية ،مثل تلقيح األزهار أو
القضاء عىل اآلفات من خالل الطبيعة .عىل سبيل املثال ،تم تحديد مبيد الحرشات نيونيكوتينويد
كأحد الدوافع الرئيسية لالنخفاض الحاد يف تنوع النحل ووفرته ،مام أدى إىل حظر استخدامه عام
182
 2018عىل محاصيل الحقول املفتوحة يف االتحاد األورويب.
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متييز االختالفات يف آثار التعرض حسب الجنس

هناك عدد كبري من الدراسات من كافة أقاليم العامل التي ت ُظهر وجود بقايا
مبيدات اآلفات يف الدم وحليب الثدي ودم الحبل الرسي يف النساء اللوايت
تبي وجود واسع لتعرض املرأة إىل مبيدات
يعملن يف الزراعة .باإلضافة إىل ذلكّ ،
اآلفات ج ّراء الطعام واالستخدام املنزيل ملبيدات اآلفات .هناك مجموعة واسعة من التأثريات الصحية
الخطرية الناجمة عن التعرض ملبيدات آفات عالية الخطورة ذات الصلة بشكل خاص باملرأة ،كام هو
موضح يف األمثلة أدناه.
تعد العديد من مبيدات اآلفات عالية الخطورة عبارة مواد كيميائية محتمل أنها تسبب اضطرابات
الغدد الصامء .وخلصت إحدى الدراسات إىل أن حوايل ست مائة وخمسون من أصل مثان مائة مبيد
آفات مستخدم اليوم متتلك القدرة عىل التأثري يف وظائف جهاز الغدد الصامء 183.تعد هرمونات
الغدة الدرقية حيوية بالنسبة إىل الحيوانات الفقارية من أجل التطور الطبيعي للدماغ وعدد من
األعضاء األخرى مثل األذن الداخلية والعني والقلب والكليتني والعظام وعضالت الهيكل العظمي.
لذلك ،ميكن أن يؤدي تعرض الجنني إىل مواد كيميائية تسبب اضطرابات الغدد الصامء إىل تأثريات
تدوم مدى الحياة .وتظهر البيانات الوبائية بأن األنواع القدمية ملبيدات اآلفات مثل الكلور العضوي
والفوسفات العضوي ومبيدات اآلفات الكرباماتية ترتبط غالباً باضطرابات هرمون الغدة الدرقية.
باإلضافة إىل ذلك ،تُظهر البيانات التجريبية يف كل من الجسم الحي ويف املخترب بأن الفئات الجديدة
184
أيضاً من مبيدات اآلفات ميكنها أن تسبب اضطرابات يف مستويات هرمون الغدة الدرقية.
لقد ثبت أن التعرض ملبيدات اآلفات أثناء الحمل يسبب عدة نتائج خطرية .عىل سبيل املثال ،تبني
أن تعرض املرأة الحامل إىل مبيدات اآلفات الكلورو-عضوية يؤدي إىل اختالالت وظيفية يف الجهاز
التناسيل وتشوهات خلقية وسمية يف التمثيل الغذايئ 185.كام تبني وجود رابط بني االستهالك العايل
من الفواكه والخضار امللوثة ببقايا مبيدات اآلفات وبني انخفاض احتامل الحمل الرسيري والوالدة
الحية لكل دورة ابتدائية يف عالجات العقم ،مام يشري إىل أن التعرض إىل مبيدات اآلفات من خالل
186
النظام الغذايئ وضمن نطاق التعرض البرشي النموذجي قد يكون مرتبطاً بعواقب إنجابية ضارة.
ومن األمثلة العديدة ،هناك دراسة من جنوب أفريقيا وجدت بأنه بالنسبة إىل النساء اللوايت أبلغن
عن إجهاض فإن هناك احتامالً أكرب بأنهن قد قمن برش مبيدات اآلفات أثناء فرتة الحمل .باإلضافة
إىل ذلك ،وجدت الدراسة أنه بالنسبة إىل النساء اللوايت أبلغن عن موت أحد أطفالهن فإنه هناك
187
احتامالً أكرب بأنهن ميلكن مزارع أو أنهن قد عملن لفرتات طويلة يف الزراعة.
ترتبط مجموعة من مبيدات اآلفات بتطور رسطان الثدي ،مبا يف ذلك األترازين وسباعي الكلور
والديلدرين والكلوردين واملاالثيون 188.وتشري الدراسات عىل إناث الحيوانات بأن التعرض إىل
189
البريوثرويد يضعف وظيفة املبيض مام يؤدي إىل ظهور أعراض قصور املبيض األويل.
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تعترب قضية املرأة واملواد الكيميائية فيام يتعلق مببيدات اآلفات واملوضوع
األعم حول الزراعة املستدامة شأنني ذي أهمية كبرية ،ويعد النوع االجتامعي
عامالً أساسياً ينبغي أخذه بعني االعتبار فيام يرتبط باالستخدام والتعرض واآلثار
الصحية وما يرتتب من ذلك عىل اإلنتاج الغذايئ .يُقدر بأن املرأة تشكل وسطياً أربعني باملائة من
القوى العاملة الزراعية يف البلدان النامية .ولكن هناك تباين كبري بني األقاليم والدول الكبرية مثل
الصني والهند ،مام يؤثر عىل املتوسط اآلسيوي وكذلك املتوسط العاملي .ترتاوح متوسطات األقاليم
الفرعية يف آسيا بني حوايل خمس وثالثني باملائة يف جنوب آسيا إىل ما يقارب خمسني باملائة يف رشق
وجنوب رشق آسيا .كام تحجب متوسطات البلدان الكبرية التغريات الحاصلة يف بلدان صغرية مثل
بنغالديش ،حيث تفوق مشاركة املرأة يف القوى العاملة الزراعية خمسني باملائة يف الوقت الحايل .ويف
أمريكا الالتينية ،تشكل املرأة حوايل عرشين باملائة من القوى العاملة الزراعية ،بينام حوايل خمسني
190
باملائة أو أكرث من القوى العاملة الزراعية يف بعض أجزاء أفريقيا من النساء.
قد تتعرض املرأة إىل مبيدات اآلفات بشكل أكرب من الرجل بسبب انخفاض تعليمها ،مام يؤدي إىل
الحد من قدرتها عىل قراءة التحذيرات ومعلومات السالمة ،باإلضافة إىل محدودية إمكانية وصولها
إىل التدريب ومعدات الوقاية الشخصية باملقارنة مع الرجل .جرى اإلبالغ عن هذه املشكلة يف
العديد من البلدان يف مختلف األقاليم ،عىل سبيل املثال يف بوليفيا 191والصني 192ومايل ،192حيث
تبني أن التعرض املرتفع ملبيدات اآلفات لدى املرأة يقرتن بزيادة األمية وانخفاض الوعي باملخاطر
الصحية وانخفاض الوعي بالحاجة إىل استخدام معدات الوقاية الشخصية املناسبة .باإلضافة إىل ذلك،
ال يقرأ العديد من العاملني يف املزارع امللصقات التعريفية ،ويعتمدون عىل املعلومات والنصائح
التي يتلقونها من موردي مبيدات اآلفات والعاملني اآلخرين والجريان 194.وهؤالء قد ال يعلمون أو
ال يُخربون غريهم بشأن الخطر الذي تشكله مبيدات اآلفات عىل املرأة أو كيفية ضامن الحامية من
التعرض.
ولكن تعد البيانات حول الجوانب القامئة عىل النوع االجتامعي الخاصة مببيدات اآلفات غري مكتملة
وغري متسقة ،ويعود عدم اتساقها جزئياً إىل االختالفات يف البلدان من ناحية العادات الثقافية
واالجتامعية ومستويات التعليم وسوية الوعي .عىل سبيل املثال ،أبلغت دراسة من عام  2015بأن
املرأة املزارعة يف جنوب أفريقيا كانت عىل نفس املستوى من املسؤولية مثل الرجل فيام يخص
عمليات الرش ضمن املزارع ،وبأن املرأة تقوم بالقدر األكرب من عمليات الرش يف مزارع نخيل الزيت
يف كاليامنتان يف إندونيسيا ،ولكن كان الرجال هم أكرث من يستخدمون مبيدات اآلفات يف إنتاج األرز
لدى أصحاب الحيازات الصغرية يف غانا 12.وليك نفهم هذه الديناميات بشكل أفضل ،ينبغي التوسع يف
البيانات بشكل كبري.
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تتعرض املرأة بشكل فريد إىل مبيدات اآلفات حتى عندما ال تطبقها بشكل مبارش .ففي باكستان
حيث تقوم النساء بجني القطن ،وجدت دراسة بأن مائة باملائة من النساء اللوايت يجمعن القطن
بعد ثالثة إىل خمسة عرش يوماً من رشه مببيدات اآلفات قد عانني من أعراض التسمم الحاد مببيدات
اآلفات 195.وتشمل السبل األخرى لتعرض املرأة والتي غالباً ما ال يتم أخذها بعني االعتبار أثناء تقييم
التعرض إزالة األعشاب الضارة وتقليم املحاصيل املرشوشة وقطف أوراق الشاي وغسيل حاويات
مبيدات اآلفات وغسيل الثياب امللوثة مببيدات اآلفات .عىل سبيل املثال ،درست دراسة من كينيا
عامل البساتني ،حيث كانت النساء يف الغالب مسؤوالت عن الزراعة وإزالة األعشاب الضارة وحصد
املحاصيل والتقليم ،بينام غالباً ما كان الرجال يقومون بعمليات رش مببيدات اآلفات .ومع ذلك،
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أظهرت النساء معدالت مرتفعة من التسمم مببيدات اآلفات.

التحديات والتوصيات

تستخدم مبيدات اآلفات عىل نحو واسع النطاق يف بعض البلدان وتتعرض
العديد من النساء لها من خالل العمل الزراعي وكذلك من خالل البقايا عىل
الطعام .تتمثل أفضل حامية لصحة املرأة يف الترسيع بجهود السحب التدريجي
ملبيدات اآلفات عالية الخطورة.
ويف الوقت عينه ،تعترب جهود التواصل ورفع الوعي من أولويات تثقيف املرأة التي تتعامل معها.
وتتضمن القضايا الهامة التي يجب تناولها مخاطر مبيدات اآلفات عالية الخطورة وكيفية التعامل
اآلمن مع مبيدات اآلفات عالية الخطورة واملعدات امللوثة وخطر انجراف الرش إىل املجاري املائية
واملجتمعات املجاورة وخطر التعرض أثناء التعامل مع املحاصيل التي جرى رشها مببيدات اآلفات.
يجب إتاحة إمكانية الوصول إىل معدات حامية شخصية مصممة لتالئم املرأة ،عىل سبيل املثال من
قبل املنتجني وتجار التجزئة .وينبغي أن ترافق امللصقات التعريفية عنارص مرئية ميكن فهمها بسهولة
وتوضح املخاطر دون أن تلزم العامل بقراءة النص املكتوب.
وكام هو الحال مع العديد من قضايا السياسات الناشئة ،فإن هناك نقصاً كبريا ً يف البيانات فيام يخص
مبيدات اآلفات عالية الخطورة وتأثريها عىل املرأة والتدابري الفعالة الالزمة لحامية صحة املرأة.
وتشمل الجهود املهمة التمويل ودعم الدراسات حول مبيدات اآلفات عالية الخطورة املتاميزة حسب
الجنس والنوع االجتامعي وبدائلها ،ودراسات الحالة بشأن املرأة يف الزراعة .ومتشياً مع اإلرشادات
من منظمة األغذية والزراعة وقرار املؤمتر الدويل حول إدارة املواد الكيميائية ،ينبغي بذل جهود
خاصة من أجل دعم ورفع سوية الوعي للمقاربات الزراعية-البيئية ألن املرأة ،وإىل حد بعيد ،هي
التي تقودها .ففي املناطق الزراعية التي يتم فيها استخدام مبيدات اآلفات ،يجب اتخاذ إجراءات
محددة لدعم املرأة يف دورها كقائد للمجتمع وعامل تغيري .وتشمل جهود بناء املقدرات التي ميكن
أن تكون مفيدة التدريبات عىل القيادة والتواصل ،باإلضافة إىل جهود تدريب محددة بشأن الحاجة
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إىل معدات حامية مناسبة وطرق أخرى للحد من خطر التعرض .ويعد ذلك مهامً بشكل خاص يف
الحاالت التي غالباً ما يتم فيها مشاركة املعلومات والنصائح حول مبيدات اآلفات بشكل شفهي يف
املجتمع بدالً من التواصل الكتايب.
وهناك جهود عامة إضافية من شأنها أن تفيد املرأة بشكل كبري .حيث خلص التقييم األخري للنهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بأن هناك حاجة ألصحاب املصلحة يف النهج االسرتاتيجي
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل زيادة جهودهم للعمل يف رشاكة بغية اتخاذ إجراءات حول
مبيدات اآلفات عالية الخطورة وتعزيز الزراعة البيئية .سيقلل هذا من التأثريات الصحية الضارة عىل
املجموعات الحساسة مثل النساء .وكان أحد مناذج هذا التعاون الذي جرى اقرتاحه يف املؤمتر الدويل
الرابع حول إدارة املواد الكيميائية هو التحالف العاملي للقضاء عىل مبيدات اآلفات عالية الخطورة،
الذي يبني عىل النجاح الكبري للتحالف العاملي للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص ،مام
يوفر إطار عمل للتعاون يضم كافة أصحاب املصلحة من أجل السحب التدريجي ملبيدات اآلفات
عالية الخطورة.
إحدى العقبات التي تواجه السحب التدريجي ملبيدات اآلفات هي ببساطة عدم توفر قامئة معتمدة
دولياً عىل الرغم من اإلرشادات الواضحة من منظمة األغذية والزراعة واملؤمتر الدويل حول إدارة
املواد الكيميائية بشأن تحديدها .ولكن هناك العديد من مبيدات اآلفات التي تعترب مبيدات آفات
عالية الخطورة قد تم حظرها وسحبها بشكل تدريجي بالفعل يف بعض أو العديد من البلدان.
وبالتايل ،ميكن دعم اإلجراءات الوطنية لتحديد مبيدات اآلفات عالية الخطورة والتعامل معها من
خالل اعتامد مثل هذه القامئة ورفع الوعي بشأن الجدوى التقنية واالقتصادية لبدائلها .باإلضافة إىل
ذلك ،يتضمن الدعم املفيد األدوات واملوارد املقدمة للبلدان من أجل اعتامد صكوك قانونية وطنية
فعالة تحظر استرياد مبيدات اآلفات عالية الخطورة وتصديرها واستخدامها.
أخريا ً ،ميكن تعزيز الصكوك القانونية واستخدامها من أجل دعم وحامية املرأة من التعرض ملبيدات
آفات عالية الخطورة .ويشمل ذلك عىل سبيل املثال معاهديت ستوكهومل وروتردام ومدونة السلوك
الدولية حول إدارة مبيدات اآلفات واإلدارة السليمة بيئياً لنفايات مبيدات اآلفات والتخلص منها
مبوجب معاهدة بازل.
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 .4الرابط بني املرأة واملواد الكيميائية وأهداف
التنمية املستدامة
تعد اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات أمرا ً حيوياً للتنمية املستدامة كام جرى اإلقرار به
بالفعل عند تأسيس النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف عام  2006ضمن إعالن
ديب عايل املستوى.
«تعد اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية أمرا ً أساسياً يف حال رغبتنا بتحقيق التنمية
املستدامة ،مبا يف ذلك القضاء عىل الفقر واألمراض وتحسني صحة اإلنسان والبيئة ورفع
1
مستويات املعيشة والحفاظ عليها يف البلدان يف كافة مستويات التنمية».
يتجاوز هذا الرابط التأثري املبارش الذي ميكن أن يحدثه التعرض إىل مواد كيميائية خطرة عىل األفراد.
تم اعتامد خطة العام  2030للتنمية املستدامة كمسار نحو التنمية االقتصادية واالجتامعية والبيئية،
مبا يف ذلك املساواة والحد من الفقر .لذلك من املهم النظر يف التأثريات العامة للمواد الكيميائية
الخطرية عىل مستوى البلدان ،مثل إعاقة اإلنتاجية االقتصادية وفرض أعباء إضافية عىل نظامي
الصحة والتعليم يف البلد .ميكن أن يصبح عجز بلد ما عن إدارة املواد الكيميائية بشكل سليم حاجزا ً
يعيق التنمية االقتصادية والحد من الفقر ،وكالهام رضوري من أجل تحقيق أهداف عام  .2030عىل
سبيل املثال ،جرى تقدير التكلفة اإلجاملية للتعرض إىل الرصاص يف مرحلة الطفولة يف البلدان النامية
والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية ،وما ينجم عنه من خسارة يف الدخل عىل مدى الحياة ،بحوايل 977
197
مليار دوالر دويل ،والذي يعادل  %1.2من الناتج املحيل اإلجاميل يف العامل يف عام .2011
وكام هو موصوف يف هذا التقرير ،فإنه من دون تناول قضايا النوع االجتامعي بشكل عام والحالة
الخاصة للمرأة واملواد الكيميائية بشكل خاص ،لن يكون باإلمكان تحقيق اإلدارة السليمة للمواد
الكيميائية والنفايات .ونتيجة لذلك ،لن تتحقق أهداف العام  .2030فمن بني ما مجموعه مائتني
واثنني وثالثني مؤرشا ً ألهداف التنمية املستدامة ،ميكن تصنيف أربع وخمسني منها عىل أنها مؤرشات
قامئة عىل النوع االجتامعي وثالث وتسعني منها عىل أنها مؤرشات بيئية .ولكن ميكن تحديد مثانية
أغراض ومؤرشات فحسب عىل أنها تحاول قياس تفاعالت البيئة والنوع االجتامعي .وال يشري أي منها
إىل املواد الكيميائية .وبالتايل ،فمن املهم إلقاء نظرة أوسع إىل العوامل األساسية ألهداف التنمية
املستدامة والجهود التي يجب بذلها لتحقيقها مبا يتجاوز األغراض واملؤرشات.
يركز هذا التقرير عىل الحاجة إىل تناول القضايا املرتبطة باملرأة واملواد الكيميائية كخطوة نحو
تحقيق أهداف العام  .2030وجرى اقرتاح خطوات ملموسة أعاله لكل قضية من قضايا السياسات
الناشئة يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من شأنها أن تحمي صحة املرأة.
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وبغية توضيح الروابط بني قضايا سياسات الناشئة – أي اإلجراءات الالزمة لتناول املرأة واملواد
الكيميائية والتقدم الحاصل يف أهداف التنمية املستدامة الذي سيساهم به ذلك – قمنا بتوفري
األمثلة أدناه .تعترب العديد من أهداف التنمية املستدامة ذات صلة بكافة قضايا السياسات الناشئة،
ولكن جرى إدراج بعض األمثلة فحسب لكل قضية من قضايا السياسات الناشئة.
قضية السياسات الناشئة
الرصاص يف الطالء

مثال عن اإلجراءات

•	 تحديد التعرض ذي التأثري األعىل عىل
املرأة وسبل الوقاية الفعالة
•	اعتامد لوائح تحظر تصنيع الطالء الذي
يحتوي عىل الرصاص وبيعه واسترياده

املواد الكيميائية يف املنتجات

أمثلة عن أهداف التنمية
املستدامة واألغراض املدعومة

الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاه

الهدف  :11املدن واملجتمعات املستدامة
الهدف  :12ضامن أمناط
استهالك وإنتاج مستدامة
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاه

•	 تحديد املواد الكيميائية الخطرة
املستخدمة يف املنتجات وضبطها مع
إعطاء األولوية للمنتجات الخاصة باملرأة الهدف  :12ضامن أمناط استهالك وإنتاج
مستدامة
•	 ضامن شفافية املحتوى
الكيميايئ للمنتجات من خالل
الهدف  :16السالم
مخططات امللصقات التعريفية
والعدالة واملؤسسات املتينة
الهدف  :8النمو االقتصادي املطرد
والشامل للجميع واملستدام ،والعاملة
الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق
للجميع

املواد الخطرة ضمن دورة حياة •	السحب التدريجي للمواد الكيميائية
املنتجات الكهربائية واإللكرتونية الخطرة املستخدمة يف األجهزة
اإللكرتونية مع إعطاء األولوية للمواد
الكيميائية التي تؤثر عىل املرأة بشكل
خاص ،وحيثام ال يكون ذلك ممكناً ،الحد
من التعرض عن طريق توفري التدريب الهدف  :9بناء بنية تحتية قادرة عىل
ومعدات الوقاية املناسبة
الصمود وتعزيز التصنيع الشامل للجميع
واملستدام وتشجيع االبتكار
•	اعتامد سياسات متنع املرأة الحامل من
العمل مع مواد كيميائية خطرة
الهدف  :12ضامن أمناط
استهالك وإنتاج مستدامة
مبيدات اآلفات عالية الخطورة •	 تدريب املرأة ودعمها فيام يخص
الهدف  :2تعزيز الزراعة املستدامة
األساليب الزراعية-البيئية
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاه
•	السحب التدريجي ملبيدات اآلفات عالية
الخطورة ذات التأثري األعىل عىل املرأة الهدف  :15االستخدام املستدام
للنظم البيئية الربية ووقف
فقدان التنوع البيولوجي
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قضية السياسات الناشئة

مثال عن اإلجراءات

أمثلة عن أهداف التنمية
املستدامة واألغراض املدعومة

•	دعم الدراسات العلمية حول تكنولوجيا الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاه
تكنولوجيا النانو
النانو وصحة املرأة
واملواد النانوية املصنعة
الهدف  :9بناء بنية تحتية قادرة عىل
الصمود وتعزيز التصنيع الشامل للجميع
•	 توخي الحذر وضبط استخدام
واملستدام وتشجيع االبتكار
جسيامت النانو يف املنتجات
املستخدمة إىل حد بعيد من قبل املرأة
مثل مستحرضات التجميل
•	 إنشاء قامئة أولويات باملواد الكيميائية الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاه
املواد الكيميائية املسببة
املسببة الضطرابات الغدد الصامء ذات
الضطرابات الغدد الصامء
التأثري الكبري عىل املرأة ورفع سوية
الهدف  :4التعليم الجيد
الوعي بشأن تلك القامئة
الهدف  :16السالم
•	 تضمني االعتبارات القامئة عىل النوع
والعدالة واملؤسسات املتينة
االجتامعي واملواد الكيميائية املسببة
الضطرابات الغدد الصامء يف تقييم
إرشادات الصحة وتقييامت املنتجات
امللوثات الصيدالنية الثابتة بيئياً •	دعم الدراسات العلمية حول امللوثات الهدف  :2تعزيز الزراعة املستدامة
الصيدالنية الثابتة بيئياً وصحة املرأة
الهدف  :6املياه النظيفة واملرافق الصحية
•	 تضمني االعتبارات القامئة عىل النوع
االجتامعي عند تقييم مخاطر امللوثات الهدف  :9بناء بنية تحتية قادرة عىل
الصيدالنية الثابتة بيئياً يف البيئة
الصمود وتعزيز التصنيع الشامل للجميع
واملستدام وتشجيع االبتكار
املواد الكيميائية املشبعة بالفلور •	وضع قيم حدية صارمة لكافة
الهدف  :6املياه النظيفة واملرافق الصحية
واالنتقال إىل بدائل أكرث أماناً
اللوائح املرتبطة باملواد األلكلية البريو
والبوليفلورينية ( ،)PFASمثل الحدود الهدف  :9بناء بنية تحتية قادرة عىل
الصحية للغذاء ومياه الرشب
الصمود وتعزيز التصنيع الشامل للجميع
واملستدام وتشجيع االبتكار
•	السحب التدريجي لكافة املواد األلكلية
البريو والبوليفلورينية ( )PFASبأرسع الهدف  :12ضامن أمناط
وقت ممكن ،مع إمكانية إتاحة وقت
استهالك وإنتاج مستدامة
أطول لبضع استخدامات أساسية
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 .5إجراءات إضافية للتعامل مع قضية املرأة واملواد
الكيميائية
هناك جانبان متكامالن لقضية املرأة واملواد الكيميائية يجب أخذهام بعني االعتبار من أجل امليض
قدماً :أهمية مشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف إدارة املواد الكيميائية وكذلك الحاجة إىل إعطاء
األولوية إىل حامية النساء كمجموعة شديدة الحساسية للتأثريات الضارة الناجمة عن التعرض إىل
مواد كيميائية.
يف البداية يجب تعزيز الرابط ما بني اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وبني النوع
االجتامعي ،مبا يف ذلك أهمية الجانب الخاص باملرأة واملواد الكيميائية ،وذلك يف عملية النهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ما بعد عام  .2020ويف حني تناولت كل من
االسرتاتيجية الجامعة للسياسات من النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وإعالن ديب
قضية املرأة واملواد الكيميائية ،فإن ‘التوجه واإلرشادات العامني’ الخاصني بتحقيق هدف عام 2020
يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ال يذكر املرأة أو النوع االجتامعي .كام أن التقييم املستقل للنهج
االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يشري إىل النوع االجتامعي واملرأة ولكن بالحد األدىن،
199
وال يشري أي منهام إىل مشاركة املرأة عىل قدم املساواة والعدالة القامئة عىل النوع االجتامعي.
من شأن اإلجراءات التالية أن تعزز هذا الجانب ضمن عملية ما بعد عام :2020
•ميكن أن يتم اإلبالغ عن إقرار عايل املستوى ألهمية تناول عدم املساواة املرتبطة باحتياجات املرأة
واملواد الكيميائية من خالل اإلعالنات الوزارية وحوارات سياسية عالية املستوى وأشكال أخرى
من البيانات السياسية الصادرة عن وزراء البيئة والصحة والزراعة والعمل.
•تأسيس مجموعة عمل من مختلف أصحاب املصلحة ومعنية باملرأة والسالمة الكيميائية من
أجل وضع توصيات بإجراءات حول املرأة والسالمة الكيميائية يتم تضمينها يف خطط العمل التي
توجه قضايا السياسات الناشئة والقضايا موضع االهتامم.
•اعتبار املرأة واملواد الكيميائية عىل أنها قضية من القضايا موضع االهتامم .وميكن أن يتضمن
ذلك كالً من حامية النساء كمجموعة شديدة الحساسية إىل التعرض ملواد كيميائية خطرة وعدم
املساواة من حيث املشاركة يف اتخاذ القرارات .وبغية قياس التقدم الحاصل ،فمن املهم أن يرتافق
ذلك مع غايات ومؤرشات وأغراض واضحة وقابلة للقياس.
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وضع خطة عمل النوع االجتامعي ليتم تنفيذها مبوجب النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية ما بعد عام .2020
جرى وضع مزيد من اإلجراءات ميكن النظر فيها من ضمن عملية ما بعد عام  2020من قبل أمانة
النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية* والشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات** واملرأة
تشارك من أجل مستقبل مشرتك ( ***)WECFومعهد (َ ****)MSPو*****.EJ Support
يساهم التعرض إىل مواد كيميائية خطرية يف العبء العاملي لألمراض بشكل كبري .حيث قُدر يف عام
 2016أن حوايل  1.6مليون حياة و 54مليون سنة حياة معدلة حسب اإلعاقة قد تم فقدها بسبب
التعرض إىل مواد كيميائية محددة 200.هناك حاجة إلجراء مزيد من التحليالت لتلك اإلحصائيات
واألسباب الكامنة وراءها من أجل تسليط الضوء عىل الدور األسايس لقضية املرأة واملواد الكيميائية
يف اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات .ميكن النظر يف اإلجراءات التالية:
•وضع تقرير دويل حول تكلفة التقاعس عن العمل وفائدة العمل مع الرتكيز عىل عدم املساواة
القامئة عىل النوع االجتامعي ،واملرأة واملواد الكيميائية وما يرتتب منهام عىل اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية والنفايات.
•ضامن بأن كافة جوانب النهج املتكامل للتمويل يجري تطبيقها بشكل كامل من أجل ضامن
اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ومن أجل حامية النساء بصفتهن مجموعة محرومة
بشكل خاص.
•إدراج املرأة واملواد الكيميائية كقضية متويل ذات أولوية يف تطوير املساعدات والتعاون
الخاصني بالنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية واإلدارة السلمية للمواد الكيميائية
والنفايات.
•زيادة كمية البيانات املصنفة حسب الجنس بشأن تأثريات املواد الكيميائية والنفايات من كافة
أقاليم األمم املتحدة وإتاحتها إىل الجمهور ،وخاصة البيانات من الدول النامية والدول التي متر
مبرحلة انتقالية.
•تضمني متطلبات محددة للتقييامت القامئة عىل النوع االجتامعي ،وجمع البيانات املصنفة حسب
الجنس ،والتدريبات القامئة عىل النوع االجتامعي لطاقم العمل واملشاركني يف املرشوع وذلك يف
متويل مشاريع املواد الكيميائية والنفايات.
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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هناك حاجة لجهود عىل كافة املستويات لتحقيق تقدم بشأن قضية املرأة واملواد الكيميائية.
وتتضمن األنشطة التي ميكن القيام بها ما ييل:
•دعم إدراج الجوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي واملرأة واملواد الكيميائية يف عمليات وضع
واعتامد لوائح وطنية بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفايات ،مبا يف ذلك دمج املنظور القائم عىل
النوع االجتامعي يف السياسات الوطنية للسالمة والصحة املهنيتني.
•وضع إرشادات قامئة عىل النوع االجتامعي جديدة أو توسيع اإلرشادات الحالية لكافة املشاريع
الوطنية املرتبطة باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات إلدراج قضية املرأة واملواد
الكيميائية يف خطط التنمية الوطنية واألولويات والعمليات.
•وضع أدوات تقييم قامئة عىل النوع االجتامعي وإتاحتها بحيث تشمل املرأة واملواد الكيميائية
وتكون قابلة للتطبيق عىل املستويني الوطني واملحيل .ويجب إرفاق تلك األدوات بالتدريب وبناء
املقدرات.
وأخريا ً ،هناك حاجة لجهود من أجل ضامن «ضامن مشاركة املرأة الكاملة والفعالة والفرص املتكافئة
يف القيادة عىل كافة مستويات اتخاذ القرارات يف املجال السيايس واالقتصادي والعام» كام تم الدعوة
إىل يف الهدف الخامس للتنمية املستدامة .وتتضمن األنشطة التي ميكن القيام بها:
تقييم الجوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي بشأن املشاركة يف النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد
الكيميائية ويف عملية ما بعد عام  2020مع الرتكيز الخاص عىل املرأة .ويتضمن ذلك املقاربات
الكمية مثل عدد النساء املندوبات والبيانات املصنفة حسب النوع االجتامعي حول ،وعىل سبيل
املثال ،الوقت املمنوح للتكلم يف االجتامعات ،ولكن ينبغي أن يتضمن الجوانب النوعية أيضاً مثل
األدوار التي تلعبها النساء املشاركات.
•من أجل تحسني عملية اتخاذ القرارات لدى املرأة يف اتخاذ قرارات رشاء مستنرية واستخدام
املنتجات بشكل آمن ،فمن املهم أن يتيح القطاع الصناعي بيانات ومعلومات املنتج فيام يخص
اإلضافات الكيميائية والتأثريات الصحية املرتبطة بها إىل الجمهور.
•تعزيز املشاركة املتساوية يف اتخاذ القرارات عىل كافة املستويات ويف كافة القطاعات املرتبطة
باملواد الكيميائية .ويشمل ذلك صنع السياسات عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية
والدولية ،باإلضافة إىل كافة املستويات يف القطاع الخاص ومجموعات اتخاذ القرارات املرتبطة به.
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