
 
 

 نشرة إخباریة
 كانون األول/دیسمبر –تموز/یولیو 

 التركیز على المرأة والسالمة الكیمیائیة
 

 رسالة من الرؤوساء المشتركین
 

 IPENالسیدات والسادة أعضاء شبكة 
 

وبي في نیرلدینا أخبار وفرص سارة نود مشاركتھا معكم! أثناء االجتماع الثاني لجمعیة البیئة في األمم المتحدة المنعقد في 
 IPEN، تم التوقیع بشكل رسمي على اتفاق الشراكة بین برنامج األمم المتحدة للبیئة و2017كانون األول/دیسمبر من عام 

والذي یھدف إلى رفع سویة الجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي (الجندر) للسالمة الكیمیائیة من خالل التركیز على المرأة. وفي 
وقائمة برید إلكتروني لمناقشة عملنا حول ‘ تجمع المرأة’الخاصة بھا وأنشأت  مبادرة النوع االجتماعي IPENالعام ذاتھ، نفّذت 

المرأة والمواد الكیمیائیة. وتشكل ھذه المبادرات معاً األساس لألنشطة الرامیة إلى النھوض بقضایا المرأة والمواد الكیمیائیة في 
 وما بعد. 2018عام 

 
یز على المرأة والمواد الكیمیائیة بسبب الحاجة إلى رفع سویة الجوانب المرتبطة بالنوع االجتماعي للسالمة بادرنا بھذا الترك

عدد السكان ومن انتشار التعرض إلى المواد الكیمیائیة التي یتم تجاھلھا إلى حد كبیر. فعلى الرغم من أن المرأة تشكل نصف 
دید طرق التعرض واآلثار الكاملة للتعرض إلى المواد الكیمیائیة على صحة الكیمیائیة على نطاق واسع، فإنھ من الصعب تح

 المرأة ألن ھناك نقصاً في البیانات المبوبة وفقاً للنوع االجتماعي.
 

 العادة ما تتجاھل التقییمات البیئیة لألنشطة الخاصة بالمواد الكیمیائیة والنفایات الجوانب المرتبطة بالنوع االجتماعي. وبالتالي، 
د الكیمیائیة بین المرأة والرجل، ومن شأن ذلك أن یحد من فعالیة یتم النظر في االختالف في قابلیة التأثر عند التعرض للموا

 نتائج المشاریع.
 

فطوال حیاتھما، یتعرض الرجال والنساء إلى العدید من المواد الكیمیائیة الضارة التي تمتلك عواقب صحیة وخیمة. ولكن المواد 
عي. تشكل اإلرضاع الطبی وأعبر المشیمة أثناء نمو الجنین إلى الطفل في مرحلة النمو قل میائیة في جسم المرأة یمكن أن تنتالكی

أثناء تطور الجنین ضرراً مدى الحیاة  إلى المواد الكیمیائیة المرأة أول بیئة بالنسبة إلى األطفال. ویمكن أن یسبب التعرض
 ھا. كما یمكن أن تنتقل اآلثار الضارة من جیل آلخر.كن عكس تأثیرالمخاطر التي ال یمویزید من 

 
إمكانیة و یتعرض كل من النساء والرجال إلى المواد الكیمیائیة أثناء العمل، ولكن یختلف ھذا التعرض وفقاً لإلقلیم ونوع المھنة

ألجر تتطلب العمل لساعات طویلة عادة ما تكون وظائف قلیلة اتطغى المرأة على مھن محددة،  الوصول إلى المعلومات.
 والتعرض إلى مواد كیمیائیة سامة.

 
تعمل المرأة في المستویات الدنیا من أنظمة اإلنتاج على المستوى العالمي. ونشھد حالیاً تأنیث الفقر الذي یجعل المرأة أكثر 

 قابلیة للتعرض إلى المواد الكیمیائیة السامة، مما یشكل تھدیداً على صحتھا.
 

ة ما تتمتع المرأة بسلطة محدودة في ما یخص عملیات صنع القرار. ھناك فروقات شاسعة بین المرأة والرجل فیما یخص عاد
 إمكانیة الوصول إلى التعلیم والموارد والحمایة االجتماعیة والتمویل وبناء القدرات والتدریب والمعرفة والمھارات التقنیتین.

 



بالعمل مع مجموعات المجتمع المدني المعنیة بالتعامل مع قضایا المرأة،  IPENمن أجل التعامل مع ھذه القضایا وغیرھا، تقوم 
وخلق فرص لتعلیم المرأة حول قضایا التلوث الكیمیائیة وعواقبھا الصحیة وسبل الوقایة منھا، وتطویر دراسات حالة حول 

للتدریب ومشاركة المرأة لخبراتھا، كما قامت بتطویر ثرھا على صحة المرأة، وخلق فرص بعض المواد الكیمیائیة المحددة وأ
 إحصاء على اإلنترنت خاص بالمرأة من أجل مشاركة مشاكلھا وأفكارھا المرتبطة بالتعرض إلى المواد الكیمیائیة السامة.

 
وخارجھا لتحقیق مستقبل خاٍل  IPENرأة ضمن شبكة إننا نتطلع إلى العمل معكم جمیعاً على ھذه المواضیع الھامة لتمكین الم

 من المواد السامة.
 

 IPENأولغا سبیرانسكایا وبامیال میلر، الرؤوساء المشتركون لـ 
 نقاط بارزة حول المرأة والمواد الكیمیائیة

أقام اتحاد نقابات العمال في الفلیبین اعتصاماً في أیلول/سبتمبر للتندید بشروط العمل غیر اآلمنة في شركة  •
تقوم بتعریض النساء العامالت إلى مواد كیمیائیة  التي Amertron Incorporated Philippinesاإللكترونیات 

االعتصام حیث ألقین اللوم على السوائل الالذعة  خطرة في مكان العمل. وقد أدلت ست نساء على األقل بشھادة ضمن
والمواد الكیمیائیة للحام المستخدمة في صناعة الرقائق المتكاملة وغسیلھا معتبرن أنھا السبب األرجح في اإلجھاضات 

 التي تعرضن لھا.
یعشن  للواتيفي ألبانیا نتائج تحلیل مستویات الزئبق في الشعر لدى النساء في سن الحمل ا EDENأصدر مركز  •

 في مدینة فلورا في ألبانیا. PVCبالقرب من معمل سابق للـ 
في جمھوریة التشیك كتیّباً حول الحد من النفایات في البلدیات. وتتضمن الكتیّب قسماً عن  Arnikaأصدرت جمیعة  •

 التأثیرات المرتبطة بالنوع االجتماعي الخاصة بإنتاج غازات االحتباس الحراري.
تتضمن أخذ عینات من الشعر لفحص مستویات الزئبق لدى  IPENیة كنانة في مصر مشروعاً لـ كما أجرت جمع •

السكان المحلیین بالقرب من مدینة سوھاج (مصر العلیا) التي تقع على الضفة الغربیة من نھر النیل وضمن سھول 
ذا في الشعر منخفضة نسبیاً في ھالنھر الخصبة، حیث تستخدم النساء المیاه كأحد الموارد. وكانت مستویات الزئبق 

 جزء في الملیون. 1الموقع، وكان ھناك فرد واحد فقط تجاوز مستوى 
یوماً علمیاً لتعزیز الوعي لدى النساء حول مخاطر التسمم برعایة وزارة الزراعة، نظمت جمعیة البیئة األردنیة  •

مناقشة أخطار التسمم بالرصاص  وقّدم أعضاء في الجمعیة جلسات تمت فیھابالرصاص في محافظة عجلون. 
والعواقب الصحیة الوخیمة للرصاص على صحة اإلنسان وخاصة األطفال. وتم أثناء ھذا الیوم توزیع كتیّبات 

 ونشرات وحقائب تحمل تحذیرات حول مخاطر التسمم بالرصاص.
 IPENاالجتماع اإلقلیمي لـ  أجرى برنامج المواطنة البیئیة في جمعیة المرأة البحرینیة جلسة توعویة ومعرفیة عقب •

في تونس. وألقى العرض الضوء على  2017في الشرق األوسط وشمال أفریقیا في تشرین الثاني/نوفمبر من عام 
حقائق حول الزئبق وكیفیة قیام معاھدة میناماتا، بما في ذلك فترة إنشائھا والسبب وراء ذالك والتوقیع علیھا في نھایة 

توعیة النساء حول التعرض إلى الزئبق في الحیاة الیومیة وكیف یصل إلینا من خالل النظام  المطاف. وفي الجلسة، تم
وأخیراً، ما یمكن أن تقوم بھ المنظمات  –وخاصة األطفال والنساء الحوامل  –البیئي واستخداماتھ وآثاره على اإلنسان 

 غیر الحكومیة لنشر الوعي.
ي قناة الجزیرة إلى مواقع تعدین لفي كینیا بتنظیم رحلة لمراس CEJADفي شھر كانون األول/دیسمبر، قامت جمعیة  •

الذھب في میغوري من أجل إلقاء الضوء على مخاطر الزئبق في مناطق تعدین الذھب. وكانت ھذه الرحلة متابعة 
العالمي.  لدى النساء في سن الحمل على المستوىحول مراقبة الزئبق  IPENللنتائج التي تم التوصل فیھا في تقریر 

اجتماعاً دام یوماً واحداً في میكي وأجرت اختبارات بسیطة لتحدید  Balifokusبالتعاون مع  CEJADكما نظمت 
 ).HBMاألعراض المبكرة للتسمم بالزئبق (باستخدام أسلوب 

في تنزانیا مؤتمراً صحفیاً في الثاني عشر من شھر تشرین األول/أكتوبر من عام  AGENDAكما أقامت جمیعة  •
استخدام األملغم السني في األطفال والنساء في سن دعت فیھ الحكومة وأصحاب الشأن الرئیسیین لحظر  2017

 لقارة األفریقیة.الحمل، والحقاً لجمیع السكان، وبالتالي جعل األملغم السني جزءاً من التاریخ في تنزانیا وا
في أثیوبیا العمل على االعتماد األكادیمي العضوي ألنسجة القطن وبذوره اللذین ینتجھما  PANكما أنھت جمیعة  •

ھیكتار، حیث أصبح أول توثیق عضوي للقطن في  173.5 إلىمئتان من المزارعین الصغار في أرض تمتد مساحتھا 
أثیوبیا. وبذلك سیتم توفیر الحمایة من مخاطر واألخطار الصحیة للتعرض إلى مبیدات اآلفات لدى النساء المشاركات 

 في عملیات زراعة القطن.



 Congolaise Industrielleفي الكونغو جرداً للدیوكسین والفوران في معمل إنتاج الفحم لدى شركة  AEDأجرت  •
de Bois (CIB)وتم  .یلقیھا المجتمع ، حیت یتم تجمیع النساء ضمن جمعیات تعالج كمیات كبیرة من النفایات التي

یتم إلقاؤه في ھذا الموقع تتم معالجتھ بمواد  تحدید معمل الفحم كنفطة ساخنة للدیوكسین والفوران ألن الخشب الذي
 یوكسین والفوران كمنتج ثانوي.صدر عند إحراقھا الدكیمیائیة تُ 

في النیبال كتیّب تدریب ونشرة تعریفیة بالزئبق وملصقاً حول اإلدارة السلیمة بیئیاً لنفایات  CEPHEDأصدرت  •
. حیث یشكل الممرضون، الذین تشكل النساء القسم 2017اني/نوفمبر من عام الزئبق والرعایة الصحیة في تشرین الث

في مؤسسات الرعایة لموجودة عظمى من الطاقم المعرض للخطر جّراء النفایات السامة ااألكبر منھم، الغالبیة ال
 الصحیة.

في مولدوفا عدداً من المشاریع حول تلوث المیاه وصحة النساء. كما تم  ECOTOXنفّذت الجمعیة غیر الحكومیة  •
لسامة الموجودة في المیاه على صحة إجراء تدریبات على آثار مبیدات اآلفات والمعادن الثقیلة وغیرھا من المواد ا

 المرأة والطفل.
نظمت جمعیة النساء األرمنیات للصحة والبیئة السلیمة سلسلة من االجتماعات والندوات لمختلف أصحاب الشأن حیث  •

تم إلقاء الضوء على المیزات المخلة باإلفرازات الھرمونیة لمبیدات اآلفات عالیة الخطورة، وغیرھا من القضایا، 
. وتم تقدیم البیانات والتوصیات للحكومة األرمنیة وسیتم النظر فیھا عند مراجعة قائمة مبیدات 2017لك في عام وذ

 اآلفات الخطرة في معاھدة روتردام.
جلسة خاصة حول المرأة والمواد الكیمیائیة أثناء االجتماع اإلقلیمي لدول أوروبا  Eco-Accordأقامت جمیعة  •

. یمكن االطالع على العرض 2017ا الوسطى الذي انعقد في أرمینیا في أیلول/سبتمبر من عام الشرقیة والقوقاز وآسی
 . www.ecoaccord.orgالتقدیمي في 

، وھي منظمة مساھمة في Volgograd –Ecopress، أجرت منظمة 2017یونیو من عام -تموز/یولیو-في حزیران •
IPEN  ،لتلوث بالزئبق واآلثارسلسلة من التدریبات تھدف إلى توعیة المرأة عن امن مدینة فولغوفراد في روسیا 

 ئبق وسبل الحد من التعرض لھ. وتم تقدیم توصیات للنساء المھتمات بتخلیص أجسامھن من المواد السامة.الصحیة للز
ة للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة ومندوبین أجرت مؤسسة دعم المبادرات المدنیة في طاجیكستان ورشة عملی •

بغیة إلقاء الضوء على قضیة الرصاص في الطالء وأھمیة التوصل إلى  2017حكومیین في أیلول/سبتمبر من عام 
معاییر حول الرصاص في الطالء من أجل الحد من التعرض لھ. ووضح المشاركون في ورشة العمل أھمیة المعاییر 

الحمل بغیة الحد من التعرض للرصاص واآلثار الصحیة المرتبطة  صحة األطفال والنساء في سنة إلى الجدیدة بالنسب
 بھ.

في إندونیسیا على األبعاد المرتبطة بالنوع االجتماعي  Balifokusفي نیجریا و WEPسویاً مع  WECFعملت  •
 كھولم. وجاءت النتائج على شكللسیاسات المواد الكیمیائیة الخطرة والنفایات في اتفاقیات بازل وورتردام واستو

ب على السؤال التالي: ما عالقة یجی دقیقة 30فیلم وثائقي مدتھ و مثیرة لالھتمام من إندویسیا ونیجریا حالة دراسات
wecf/issues-http://www.wecf.eu/english/about-النوع االجتماعي بالمواد الكیمیائیة؟ 

phpgenderperspective.-projects/projects/BRS  
 
 

 قصص من المیدان
 

 جنوب شرق آسیا وشرق آسیا
 

 المنظمة غیر الحكومیة: مركز األبحاث لتطویر النوع االجتماعي والعائلة والبیئة في فیتنام
 

في السنوات القلیلة الماضیة، ساھم قطاع الصناعات اإللكترونیة بشكل ھام في تطویر االقتصاد الفیتنامي، حیث بات قطاعاً 
ألفاً في  46رائداً مع إمكانات ضخمة لیصبح مصّدراً إقلیمیاً وعالمیاً. وزاد عدد العاملین في ھذا القطاع الصناعي من صناعیاً 

من العاملین في خطوط اإلنتاج. وعلى  %80ألفاً في تسع سنوات فقط، حیث تشكل النساء حوالي  411إلى حوالي  2005عام 
اعي واعتباره "رمزاً لتكامل" االقتصاد الفیتنامي، فإن المعلومات المتوفرة حول الرغم من النمو السریع لھذا القطاع الصن

شروط العمل في ھذا القطاع محدودة، وخصوصاً فیما یتعلق باآلثار المترتبة على البیئة وصحة العاملین. وفي حین ركزت 
 ونیة، فإن قصص النساء العامالت تم إھمالھا إلىى اآلثار االقتصادیة لقطاع الصناعات اإللكترالعدید من التقاریر والدراسات عل

 حد كبیر.



 
 IPENالتي أجرتھا —ت في قطاع الصناعات اإللكترونیات في فیتنامالملتي تحمل عنوان "قصص النساء العاتقدم الدراسة ا

شروط العمل في دراسات الراھنة حول مساھمة فریدة ضمن ال—ومركز األبحاث لتطویر النوع االجتماعي والعائلة والبیئة
والروایات النوعیة لخمس ھذا قطاع الصناعة یث تجمع ھذه الدراسة بین أبحاث قطاع صناعة اإللكترونیات في فیتنام. ح

ضخمین لشركة سامسونج في مدینتي باك نینھ وتاي نغوین. وأظھرت األبحاث أن فیتنام قد  نفي مصنعی نعملبعین امرأة یوأر
جات اإللكترونیة لضمان النوعیة، ولكن لم یتم تطویر قوانین محددة حول السالمة في مكان ركزت على تطویر معاییر للمنت

ما ب ،ن شروط العمل المرھقةعأفادت النساء العامالت والعمل لدى قطاع صناعة اإللكترونیات بغیة حمایة صحة العمال فیھ. 
ساعة، ومستویات عالیة  12إلى  9، والوقوف طوال فترة الدوام التي تمتد من في ذلك دوام متناوب نھاري ولیلي لمدة أربعة أیام

م توصیف ذلك توقد  –من الضجیج تفوق المستویات القانونیة الفیتنامیة بشكل متكرر، واإلغماء أو الشعور بالدوخة أثناء العمل 
داً في حال كانت النساء شابات". بینما أفادت نساء على أنھ نتیجة "طبیعیة" لدوام العمل. كما أفید عن كون اإلجھاض "طبیعیاً ج

مشاكل مثل تضرر الرؤیة والرعاف "والساقین الضخمتین" وتغییرات في المظھر وآالم في البطن والعظام عن أخریات 
 والمفاصل. 

 
مال في عرض لھا العتبیّن النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحاجة إلى تنفیذ سیاسات وإجراءات تحد من األضرار التي یت

في فیتنام، وخاصة البیانات  ادة المعرفة في ھذا القطاع وآثارهقطاع صناعة اإللكترونیات والبیئة المجاورة. وھناك حاجة لزی
، تؤكد الدراسة على أھمیة رفع سویة الوعي لدى المبوبة وفقاً للنوع االجتماعي المتعلقة باآلثار المترتبة على المرأة. وأخیراً 

 ھور حول الصحة والسالمة الكیمیائیة والمھنیة في قطاع صناعة اإللكترونیات.الجم
 

 
 تجمیع أجھزة الھواتف النقالة في سامسونج فیتنام. حقوق الصورة:

 http://samsungrumors.net/one-tells-samsung-town-vietnam/ 
 
 

 أوروبا الوسطى والشرقیة
 

 ، صربیاALHemالمنظمة غیر الحكومیة: 
 

ثنائي حملة جدیدة تدعى (مشروع قانون المواد السامة) تتناول وجود  ALHemأطلقت المنظمة غیر الحكومیة الصربیة 
 فحةكتیّباً من ثالثین صفي األوراق الحراریة والمنتجات المشابھة. في تشرین الثاني/نوفمبر، أصدرت المنظمة  الفینول (أ)

 واآلثار الصحیة المترتبة علیھ، ویتضمن نتائج تحلیل ثنائي الفینول (أ)(باللغة الصربیة). یعرض الكتیّب مخاطر استخدام 
یجتھا مالیة التي تم اختبارھا جاءت نتاألوراق الحراریة المستخدمة في صربیا. حیث تشیر النتائج إلى أن كافة عینات اللفات ال

 %88.9من األوراق الحراریة للقطاع الخاص و %87.5. عالوة على ذلك، فإن ثنائي الفینول (أ)إیجابیة بالنسبة إلى محتوى 
 تحدیثات دوریة ALHemمن األوراق الحراریة للقطاع العام تحتوي على ھذه المادة الكیمیائیة. ومن ضمن ھذه الحملة، تنشر 

و نصائح أعلى موقعھا اإللكتروني تغطي فیھا، على سبیل المثال، قضیة سالمة العمال في المصانع التي تنتج األوراق الحراریة 



ت إمكانیة وروبي، حیث ثبتفي االتحاد األ دللمستھلكین. وقد تم إدراج ثنائي الفینول (أ) ضمن قائمة المواد المثیرة للقلق الشدی
 الصماء. أة والتدخل في عمل نظام الغددعلى خصوبة المر تأثیره

 

 
 ALHemشعار حملة (مشروع قانون المواد السامة) لـ 

 
 أمریكا الالتینیة والكاریبي

 
 في تشیلي المنظمة غیر الحكومیة: شبكة العمل حول مبیدات اآلفات

 
الخطورة في المحاصیل المزھرة، جددت بعد مواجھة سلسلة من أحداث موت النحل الناجم عن استخدام مبیدات اآلفات عالیة 

)، مطالبھا ANAMURIشبكة العمل حول مبیدات اآلفات، وبالتعاون مع جمعیة النساء الریفیات من السكان األصلیین (
وغیره من مبیدات اآلفات عالیة الخطورة مثل الغلیفوسات، بغیة حمایة النحل  neonicotinoidesبصیاغة قانون لحظر 

 جي. وقد تم توجیھ المطالب إلى السلطات المختصة في وزارة الزراعة والمشرعین.والتنوع البیولو
 

ً  وتجادل شبكة العمل حول مبیدات اآلفات بإنھ إذا كان ھناك اھتمام الحصول على إنتاج جید من الفواكھ، فإنھ من الحماقة في  حقا
د دعم مربو النحل ھذه المطالب باإلضافة إلى الفالحین أن تستند ھذه التجارة إلى موت النحل واعتبار ذلك كأعراض جانبیة. وق

البیئیة في شمال ووسط وأقصى جنوب البلد. ووفقاً لشبكة العمل حول مبیدات اآلفات في تشیلي وجمعیة -والمنظمات االجتماعیة
ANAMURI ِحة بسبب ، فإنھ لم یكن باإلمكان حتى الوقت الراھن وضع تشریعات تحقق حمایة النحل والحشرات الملّق

الضغوطات التي تمارسھا الشركات وكذلك الشركات الكیمیائیة الزراعیة العابرة للحدود. وادعاؤنا ھو أن المرأة ومربو النحل 
ھم األكثر تضرراً. فھذا األمر یضر بھم كعاملین ومنتجین، ولكنھ في الوقت عینھ یضر بصحتھم والغذاء المنتج. وبسبب أزمة 

، قام مربو النحل من إقلیم فالباریسو، 2017مة عن موت الحشرات الملّقِحة في آب/أغسطس من عام قطاع تربیة النحل الناج
یة العمل حول ھا جمعبقیادة النساء القیادیات في جمیعة مربي النحل في فالباریسو، بمسیرة ضخمة إلى مجلس الشیوخ شاركت فی

ایة الخاصة بھم وأجھزة الدخان التي یستخدمونھا وحملوا وھم یرتدون معدات الحمساروا في تشیلي. حیث  مبیدات اآلفات
الفتات ورسائل ضد استخدام مبیدات اآلفات وتبیّن فوائد تربیة النحل بالنسبة إلى الغذاء. ونتیجة لھذا الحشد الرائع، تعھد 

حقاً الملّقِحة. وال النحل والموطن الطبیعي للحشرات نون بطریقة تفید مربي النحل وتحميالمشروعون بتحدیث مشروع القا
 لذلك، قدم شبكة العمل حول مبیدات األفات في تشیلي مالحظاتھا حول مشروع القاون في اللجنة الزراعیة لمجلس النواب.

 



 
 "أنقذوا النحل! قانون جدید لتربیة النحل اآلن!"

 
 میلیسا بیتزارو، رئیسة جمعیة تربیة النحل

 
 أفریقیا الفرانكوفونیة

 
 في الكامیرون CREPDالمنظمة غیر الحكومیة: 

 
)، وبدعم مالي من الجمعیة السویدیة للحفاظ على CREPD، قام مركز األبحاث للتنمیة (2009وحتى عام  2008من عام 

ور والجمھ)، بإطالق حملة تجریبیة لرفع سویة الوعي وبناء المقدرات لدى العاملین في صالونات التجمیل SSNCالطبیعة (
ام في مدینة یاوندي حول مخاطر مواد التجمیل والمنتجات المرتبطة بھا على صحة اإلنسان، وخاصة المجموعات الع

المستضعفة المتمثلة بالنساء. وكان الھدف منھا حشد الدعم من أصحاب الشأن الرئیسیین لحث صنّاع القرار على تبني قوانین 
مواد التجمیل والمنتجات المشابھة التي یتم تسویقھا في الكامیرون. ولم یتم في لمواد الكیمیائیة السامة الموجودة ھامة حول ا

 تحقیق ھذا الھدف بعد.
 

وكجزء من التحضیرات لورشة عمل تدریبیة حول الملوثات  2017وبعد أكثر من ثماني سنوات، وفي أیلول/سبتمبر من عام 
في صالونات التجمیل من أجل قیاس مدى التقدم الحاصل إحصاء للنساء  CERPDالعضویة الثابتة والمعادن الثقیلة، أجرت 

 حتوي البعض منھا على الزئبق أو مركبات الزئبق.تالتي  خص الطبیعة الخطرة لمواد التجمیلفیما ی
 



 وقد جرت الدراسة في ست من أحیاء مدینة یاوندي السبعة وشملت حوالي ثالثین صالوناً شكلوا بمجملھم عینة الدراسة. وأتاح
من النساء اللواتي یستخدمن المواد التجمیلیة بشكل یومي لیس لدیھن أي فكرة  %80لنا الوصول إلى النتیجة التالیة: حوالي  ھذا

ي قد یتعرضن لھا عند تمنھن ال یعرفن األضرار الصحیة الخطیرة ال %25عن المكونات المستخدمة في تصنیعھا، وحوالي 
واتي أفدن عن إصابتھن بضرر ما جّراء بعض مواد التجمیل المحددة (بسبب المواد التي استخدام تلك المواد. ومن بین أولئك الل

منھن أنھن یتخذن تدابیر نظافة خاصة أثناء وبعد التعامل مع ھذه المنتجات (استخدام القفازات والمنادیل  %35تحتویھا)، قالت 
 شال حول الوجھ).وتعقیم معدات المعالجة وارتداء 

 
د ھائل من مواد التجمیل في السوق الكامیرونیة، إال أنھ ال یوجد سوى عدد قلیل من العالمات التجاریة التي وفي حین یوجد عد

... تقول دورین، Dallas, Dark and Lovely, Soulmate, Olive Oil, Doctor Miracleیطلبھا خبراء التجمیل مثل 
، بأن بعض المرخیات مركز دولي للتجمیل) التقیناھا في تجمیلعاماً في مجال ال 20تزید عن وھي خبیرة تجمیل (لدیھا خبرة 

والمطھرات تسبب أضراراً خطیرة على صحة مزیني الشعر والزبائن، بما في ذلك الحروق والتھیجات ونقص السوائل في 
د من زبائننا ای: "یركز عدد متزبالتیمور للموضةالجلد واألظافر ومشاكل تنفسیة. وتضیف نادین، وھي خبیرة تجمیل في مركز 

على استخدام مواد التجمیل المصنوعة یدویاً لرعایة مظھرھن ومظھر أطفالھن، ألنھن یخشین من اآلثار الخطرة للمواد 
تعكس والكیمیائیة التي یتزاید وجودھا وتغرق أسواقنا"، وتضیف بأن خطورة بعض مواد التجمیل تنبع من إساءة التعامل معھا. 

اك الموجود بین فكرتي الخطر والمخاطر الموجودتین لدى مستخدمي المواد الكیمیائیة بشكل عام، ھذه العبارة مدى االرتب
وم الخطر ھوالعاملین في صالونات التجمیل بشكل خاص، وذلك بالنسبة إلى مواد التجمیل التي یتعاملون معھا بشكل یومي. فمف

احتمال تحقق الخطر. حیث یمكن أن یزداد ھذا االحتمال عند سوء یشیر إلى الصفة الجوھریة للمنتج، بینما تشیر المخاطر إلى 
 التعامل مع المنتج بطریقة ال تتوافق مع تعلیمات المصنّع.

 
وتعلمنا من ھذه الدراسة بأن ھناك حاجة ماسة لرفع سویة الوعي وبناء المقدرات فیما یخص مواد التجمیل والمواد المشابھة في 

)، SAICMھذا التدخل عن طریق تنفیذ المقاربة االستراتیجیة لإلدارة الدولیة للمواد الكیمیائیة (الكامیرون. ویمكن تبریر مثل 
 الشفافیة في برنامج "المواد الكیمیائیة في المنتجات".بما في ذلك شرط 

 
. مزینة شعر برفقة ابنتھا في إحدى NSAM-Yaoundéالموجود عند تقاطع شارعي  La Beauté Chez Yannickمركز 

 CREPDصالونات التجمیل. حقوق الصورة: 
 

 جنوب آسیا
 

 ) في بنغالدیشESDOالمنظمة غیر الحكومیة: منظمة البیئة والتنمیة االجتماعیة (
 

 احظروا الخرزات –الكشف عن خطر صحي وملوِّث للبیئة الخزرات المیكرویة! 
فالخرزات المیكرویة ھي عبارة عن ‘. المیكرویةالخرزات ’، لم یكن أحد تقریباً في بنغالدیش یعرف معنى 2017حتى عام 

جسیمات بالستیكیة صغیرة أو خرزات تستخدم على نطاق واسع في منتجات الرعایة الصحیة مثل المنتجات التي تفرك على 
ات ومنتجات المكیاج. وفي الخامس عشر من شھر تشرین األول/أكتوبر من سول الوجھ ومعجون األسنان والمنظفالوجھ وغ



یة منظمة البیئة والتنمیة االجتماع أصدرت، جرى نشر أخبار حول اآلثار الصحیة والبیئیة للخرزات المیكرویة بعدما 2017عام 
 الكشف عن خطر صحي وملّوث للبیئة" من خالل مؤتمر صحفي. تقریرھا المعنون "الخرزات المیكرویة!

 
جزء لمواد الرعایة الصحیة التي تحتوي على الخرزات فقد أظھرت دراسة معمقة واستبیان أسئلة للمستھلكین وتجار الت
عاماً الحصة األكبر من مستھلكي المنتجات التي تحتوي  29-20المیكرویة نتائج صادمة. فوفقاً لالستبیان، تشكل النساء ما بین 

ي خرزات على الخزرات المیكرویة. وُوجد بأن حتى األطفال یستخدمون مثل ھذه المنتجات عن طریق غسول وجھ یحتو
من مجمل  %45میكرویة. ومن بین المنتجات كافة، تبین أن غسول الوجھ ھو األكثر استخداماً بین المستھلكین. وأفاد حوالي 

المستھلكین الذین یستخدمون منتجات تحتوي على خرزات میكرویة الذین تم استبیانھم بأن لدیھم مشاكل جلدیة. فغالبیتھم یعانون 
من المستھلكین أي فكرة عن اآلثار الضارة للخزرات المیكرویة على الصحة والبیئة.  %95لم یكن لدى  من تھیج أو طفح الجلد.

وبعد أن تم إعالمھم بمخاطر الخرزات المیكرویة، قرر نصفھم استبدال المنتجات التي تحتوي خرزات میكرویة ببدائل آمنة 
منھم یجھلون ھذا الملوِّث  %92، وجدوا بأن بائعي التجزئة عیة معالبیئة والتنمیة االجتما منظمةطبیعیة. وعندما تواصل فریق 

منھم بأنھم سیتجنبون بیع تلك  %35منھم قالوا بأنھم سیبقون واعین عند بیع تلك المنتجات بینما قال  %40البالستیكي. ولكن 
 المنتجات.

 
 اجتمع مندوبون حكومیون من وزارة البیئة والغاباتوفي حین أثارت ھذه القضیة الكثیر من الجدل، أثبتت الحملة نجاحھا عندما 

من أجل  2017وأصحاب الشأن المعنیین وأكادمیون وخبراء بیئیون سویاً في السادس عشر من شھر أیلول/سبتمبر من عام 
زاً ة إنجامناقشة القضیة معمقاً، مما جعل جھود منظمة البیئة والتنمیة االجتماعیة لرفع سویة الوعي حول الخرزات المیكروی

 ھاماً. 

 
 منظمة البیئة والتنمیة االجتماعیة تصدر تقریرھا في مؤتمر صحفي

 
 طفلة عمرھا سبع سنوات وھي تضع المكیاج، وتقول بأنھا تستخدم مثل ھذه المنتجات كل یوم.

 
 الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 
 تونسالمنظمة غیر الحكومیة: جمعیة التربیة البیئیة لألجیال القادمة في 

 
من أجل أخذ عینات من الشعر لدى النساء بغیة  IPEN، أجرت جمعیة التربیة البیئیة لألجیال القادمة مشروعاً لـ 2017في عام 

في  اتقییم مستویات الزئبق للسكان المحلیین من خالل المراقبة البیولوجیة في موقع الجمعیة الوطنیة للسلیلوز والورق منشأة ألف



القصرین في وسط غرب تونس. وكان الھدف تقییم فیما إذا كان ھناك أثر مباشر للتلوث بالزئبق الناجم عن مصنع إنتاج لب 
والذي كان ینتج الكلورین في الموقع من خالل الورق، الذي كان یستخدم فیما سبق أسلوب الكرافت كلورین إلنتاج لب الورق، 

جزء في  1مستویات الزئبق في الشعر أقل من  ئج إلى أن معظم النساء كانت لدیھناقلوي. حیث أشارت النت-خلیة زئبق كلور
 الملیون (باستثناء امرأة واحدة).

 
للمشاركات  ائجتوبعد الحصول على النتائج، أجرت جمعیة التربیة البیئیة لألجیال القادمة اجتماعاً مع وزارة الصحة لتسلیم الن

 أصحاب الشأن في وزارة البیئة والمنظمات غیر الحكومیة وأقسام صحیة أخرى.والستضافة جلسة تعریفیة مع مختلف 

 
جمعیة التربیة البیئیة تجري اجتماع متابعة لمشروعھا في قصرین مع المكتب اإلقلیمي للصحة في وزارة الصحة وأصحاب 

 الشأن اآلخرین
 

 أفریقیا الناطقة باإلنكلیزیة
 

 ل مبیدات اآلفات في أثیوبیاالمنظمة غیر الحكومیة: شبكة العمل حو
 

اني عوالمرأة والمجموعات المستضعفة. حیث ی والبیئة الصحةأدى االستخدام الكثیف لمبیدات اآلفات إلى عواقب وخیمة على 
العدید من المزارعین من أمراض صحیة مزمنة، بما في ذلك السرطانات واألمراض العصبیة وعدم الخصوبة. وتقع معظم 

حیث تكون اللوائح التنظیمیة أضعف واستخدام مبیدات اآلفات  ،حاالت الوفیات واألمراض في المزراعین في البلدان النامیة
محصوالً أكبر  أمرأة) في أثیوبیا 327مزارعاً (من بینھم  2818أعلى. وبعد تعلمھم كیفیة الزراعة بشكل مستدام، یحقق اآلن 

 .ل أقلبشك المشاكل الصحیةمن ویعانون 
 

ودعم تقني من شبكة العمل حول  TRAID، تقوم شبكة العمل حول مبیدات اآلفات في أثیوبیا، وبدعم مالي من 2013منذ عام 
ن في جنوب أثیوبیا. ویظھر التدریب في مدارس تقدیم التدریب لصغار مزارعي القطمبیدات اآلفات في المملكة المتحدة، ب

الزراعة المیدانیة فوائد زراعة المحاصیل بشكل جید وفوائد تقنیات إدارة اآلفات وتحسین التربة دون استخدام مبیدات اآلفات 
) على نساء 10مزارع (من بینھم  200، حصل 2017باھظة الثمن. وفي السادس والعشرین من كانون األول/دیسمبر من عام 

 وھي األولى من نوعھا في ذلك البلد! –شھادة القطن العضویة 
 



حصلوا على مھارات في إدارة المحاصیل واآلفات وحل  تطلب إنتاج القطن العضوي مزارعین واثقین ومتدربین جیداً ی
منطقة ذاتھ، وازدادت من المزارعین الذین لم یتلقوا تدریبات في ال %100المشكالت. یحقق مزارعونا اآلن محاصیل أكبر بـ 

 لكل كیلوغرام. %77أسعار القطن 
 

ھذه خیوطاً  امرأة ضمن جمعیات غزل القطن التقلیدیة. وینتج أعضاء جمعیات الغزل 80عالوة على ذلك، تم تنظیم حوالي 
یاً من عة یدومغزولة یدویاً كقیمة مضافة للثیاب المصنعة یدویاً بشكل محلي. وخطتھم ھي العمل على تمتین الثیاب المصنو

 القطن العضوي الذي ینتجونھ والحصول على سوق للثیاب العضویة المصنوعة یدویاً.
 

في منطقة المشروع، زراعة المحلیة وعیادة صحة النباتات وقد دعم ھذه المبادرة كل من وزارة الزراعة األثیوبیة ومدیریات ال
ً ونعمل بصلة وثیقة مع   یمكن التوسع بھ في المقاطعات المجاورة وعلى المستوى الوطني. خدماتھم اإلرشادیة لجعل ھذا نموذجا

 
، Tadesse Ameraأعضاء جمعیة الغزل الیدوي النسائیة یظھرن ثیابة محاكة یدویًا من خیوط مغزولة یدویًا. حقوق الصورة: 

2017 

 
 2017اآلفات، مزارعون یجرون تقییمًا میدانیًا للقطن. حقوق الصورة: شبكة العمل حول مبیدات 



 
 تادیس أمیرا من شبكة العمل حول مبیدات اآلفات وھو یستطلع حقول القطن.

 
 

 أوروبا الشرقیة والقوقاز وآسیا الوسطى
 

 في روسیا Eco-Accordالمنظمة غیر الحكومیة: 
 

 المرأة تقود المعركة ضد أكبر معمل للتعدین في روسیا
 

 Eco-Accord، رئیسة قسم السیاسات الكیمیائیة في IPENأولغا سبیرانسكایا، الرئیسة المشتركة لـ 
 

، المملوكة من قبل شركة النحاس الروسیة، في المنطقة )MPP( ھناك خطط إلنشاء معامل تومینسكي لتعدین النحاس ومعالجتھ
ك في جنوب لیابنسالمحمیة من مدینة شیلیابنسك في روسیا، وھي منطق ال ینبغي أن یكون فیھا أي نشاط معماري. تقع مدینة شی

 ویقطنھا حوالي ملیون نسمة. لاألورا
 

. حیث تم تشكیل 2017بدأت معارضة الجمھور لھذا المشروع قبل وقت طویل من االنطالق الرسمي في تموز/یولیو من عام 
األوان بغیة إیقاف مشروع التعدین قبل فوات  2013مجموعة من السیدات من المجتمع المحلي وبعض علماء البیئة في عام 

الحملة المدنیة، التي وضعت لنفسھا شعار "أوقفوا  ونجم عن ومن أجل منع التعرض إلى المواد السامة الذي ال یمكن تفادیھ.
MPPأدت إلى اجتماعات واعتصمات وعرائض موجھة إلى السلطات اإلقلیمیة والفیدرالیة  !"، موجة من السخط الشعبي

 في المنطقة.اإلنشائیة  MPPتطالب بإنھاء خطط شركة 
 

ة، في تقییمھا لآلثار البیئی!" دعماً من العالمات اللواتي أجرین أبحاثاً حول اآلثار البیئیة والصحیة. وMPPتلقت حملة "أوقفوا 
ي شیلیابنسك وھي عضو في منظمة المجمتمع المدن نادیزدا فیرتیاوفسكایا، مھندسة صناعیة وكیمیائیة مقیمة في مدینة شرحت 
بأن تلوث المیاه الجوفیة ھو أمر ال مفر منھ في !"، MPPوإحدى قادة حركة "أوقفوا ‘ االستشارات البیئة’تي تدعى اإلقلیمیة ال

وھي مصدر میاه الشرب الوحید في المدینة وما حولھا.  –شركة تومینسكي، وبأن ذلك سیؤدي إلى تلوث بحیرة شیرشنیفسكي 
!" MPPوعضو منذ زمن بعید في حملة "أوقفوا ‘ االستشارات البیئیة’وطرحت فیرا سافشینكو، وھي عضو أیضاً في منظمة 

، MPPأسئلة حول إمكانیة بقاء مدینة شیلیابنسك بحد ذاتھا عقب ھذه الكارثة البیئیة واالجتماعیة الناجمة عن شركة تومینسكي 
طنان من بما في ذلك الزئبق وعشرات اال ألن تلوث المیاه الجوفیة بنفایات التعدین التي تحتوي على مواد كیمیائیة عالیة السمیة

 فقط إلى تسمیم میاه الشرب بل سیجعل التربة غیر صالحة للزراعة أیضاً. لیسحمض الكبریت سیؤدي 
 

وقد أدى نشاط المرأة في الصف األول ضد السلطات غیر الكفؤة وقطاع صناعة استخراج الخامات الجشع في إقلیم شیلیابنسك 
تلك  الروسیة فإنھ "لوال ة المستھلكینیھیئة الفیدرالیة لإلشراف على حقوق وحمایة ورفاھللفوفقاً إلى إحداث فرق حقیقي. 

 قد تم إنشاؤھا اآلن". MPPالنساء، لكانت شركة تومینسكي 
 

ساھم في تأجیل عملیة إنشاء ‘ وجھ نسائي’!" كان لھا MPPإلى أن حركة "أوقفوا  Eco-Accordوتشیر أوكسانا تسیتسر من 
MPP  بشكل كبیر". وتضیف: "تحارب المرأة من أجل صحة أطفالھا ومن أجل الھواء النظیف والمیاه النظیفة والتربة والغذاء



ھذا الحق وتتنبأ بمستقبل یكون فیھ  MPPبیئة صحیة ومحمیة. تنكر شركة تومینسكي  السلیمین. أطفالنا لھم الحق في العیش في
 ".MPPأطفالنا عقیمین بسبب تعرضھم لمواد كیمیائیة ناجمة عن التلوث الذي ستحدثھ 

 
 الراھنة والتي تھدف إلى إنھاء عملیات MPPوغیرھا من المنظمات المساھمة في روسیا حملة أوقفوا  Eco-Accordتدعم 

إنشاء موقع جدید للتعدین في روسیا. ووفقاً لما قالتھ تسیستر فإن "مستقبل أطفالنا معرض للخطر. لن یكون باإلمكان إیقاف 
النساء أبداً أو إخافتھن إذا كانت صحة أطفالھن بخطر. سنستمر بمعركتنا للدفاع ضد الجریمة غیر المسیطر علیھا في 

 شیلیابنسك. الحقیقة والحق بجانبا".
 
 صص دولیةق
 

 IPENالمنظمة غیر الحكومیة: 
 

فیما یخص المرأة والمواد  IPENإرشادات حول توجیھ األنشطة المستقبلیة لـ  –حول المرأة والمواد الكیمیائیة  IPENمسح لـ 
 الكیمیائیة

 
 HEJSupport Internationalألیكساندرا كاترباو، 

 
بغیة المساعدة  IPENعلى مدخالت وإرشادات من المنظمات المساھمة في  ،المرأة والمواد الكیمیائیة – IPENحصل مسح 

على أرض الواقع. وتم إجراء  IPENمع عمل واحتیاجات المنظمات المساھمة في  IPENفي ‘ التجمع النسائي’في ربط 
ن كافة األقالیم م IPENمنظمة من المنظمات المساھمة في  49. وشاركت 2017المسح في شھر كانون األول/دیسمبر من عام 

 حول المرأة والمواد الكیمیائیة. IPENفي المسح. ونتقدم بالشكر الجزیل للمنظمات المساھمة على وقتھا في إتمام مسح 
 

وبغیة ضمان تحقیق ھدف التنمیة المستدامة حول المساواة بین الجنسین (الھدف الخامس من أھداف التنمیة المستدامة)، قامت 
IPEN  تحقیق مستقبل خاٍل من المواد السامة. وتھدف مبادرة  ةلتمیكن المرأة في عملنا بغی‘ لنوع االجتماعيمبادرة ا’بوضع

في الجھود المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة والعالمیة من أجل الحد من قیادتھا إلى تعزیز دور المرأة و IPENالنوع االجتماعي لـ 
ضمن شبكتھا وعلى كافة في توسیع دور المرأة وقیادتھا  IPENوترغب  التعرض إلى المواد الكیمیائیة والنفایات الضارة.

تعتمد على أفكارھا وإنجازاتھا، وتعكس ، وIPENمع المنظمات المساھمة في  مشاوراتالمستویات. تستند ھذه المبادرة إلى 
 ا یخص المساواة بین الجنسین.توجھاً عالمیاً وتراكماً لألدلة حول ما ینبغي القیام بھ لسد الثغرات الموجودة حالیاً فیم

 
 بعض نتائج المسح

أعربت تقریباً كافة المنظمات غیر الحكومیة المساھمة الثمانیة واألربعون عن رغبتھا في القیام بالمزید فیما یخص موضوع 
النوع المرأة والمواد الكیمیائیة. حیث اعتبرت ست عشرة منظمة، حوالي ثُلث المنظمات التي جاوبت على المسح، بأن 

االجتماعي/المرأة ھو موضوع لھ أولویتھ ضمن عملھا، ولكن ھناك تسع منظمات فقط تشعر بأنھا مجھّزة بشكل جید للعمل حول 
منظمة غیر حكومیة قالت بأن وضعھا جید ولكن قد تحتاج بعض الدعم، بینما قالت عشر منظمات بأنھا غیر  30ھذا الموضوع (

 %80المنظمات غیر الحكومیة المساھمة (أكثر من  إلىلدعم التقني والمادي تقدیم احة لمجھّزة بشكل جید). ھناك حاجة واض
 منھا).

وقد حددت المنظمات غیر الحكومیة التي جاوبت على المسح الحاجة الملحة لكافة أشكال الدعم. حیث ذكرت ھذه المنظمات: 
 والتشریعات، والمعلومات.غیاب الوعي، والتمویل، واإلرادة السیاسة، والمقدرات، والبیانات، 



 
 ة والصحة. والمواضیع األخرى التيیبین النساء والمواد الكیمیائالرئیسي المثیر لالھتمام ھو العالقة  يوكان المجال الموضوع

ل، مأثارت اھتمام المنظمات غیر الحكومیة ھي: االستھالك المستدام، تولید األبحاث والبیانات، التعلیم، الزراعة، الصحة في الع
 الفقر، حقوق اإلنسان، االقتصاد، التعدین.



 
. IPEN) عن استعدادھم لمشاركة خبراتھم مع المنظمات المساھمة األخرى في %83وقد أعرب غالبیة المستطلعین (

 )، والمواد الكیمیائیة%88)، واألبحاث (%92)، وتنفیذ المشاریع (%100والمجاالت الرئیسیة للخبرة الموضوعیة ھي البیئة (
)، والمناصرة، ووضع %85)، والملوثات العضویة الثابتة (%86)، والصحة (%88في المنتجات وحمایة المستھلك (

)، والمواد الكیمیائیة المخلة %75)، والزراعة (%71)، والمعادن الثقیلة (%83)، ومبیدات اآلفات (%84السیاسات (
 ).%74باإلفرازات الغددیة (

 
 في نیجریا WEPفي ألمانیا و WEFCالمنظمة غیر الحكومیة: 

 
 السم البطيء: ما عالقة النوع االجتماعي بالمواد الكیمیائیة؟

 
إن تجنب ما یمكنھ أن یقتل فوراً أو في وقت قصیر أسھل من تجنب ما یقتل ببطء أو في فترة طویلة. ھناك نزعة لتجاھل ما من 

ھذا ھو موقف العدید من النیجریین واألندونیسیین حول القضایا شأنھ أن یقتل ببطء ألنھ یبدو وكأنھ غیر مرتبط بصحة الفرد. 
 المرتبطة بالملوثات العضویة الثابتة.

 
في نیجریا: "الملوثات العضویة  UNIDOیقول أولویومي بانجو، خبیر البیئة في منظمة التنمیة الصناعیة لدى األمم المتحدة 

ة وال ئة وصحة اإلنسان"، ویضیف: "إنھا تتراكم بیولوجیاً في السلسلة الغذائییائیة تضر بالبیالثابتة بالمعنى البسیط ھي مواد كیم



تتحلل". یمكن للملوثات العضویة الثابتة أن تسبب خلالً في الجھاز العصبي لإلنسان وتشوھات خلقیة لدى النساء ونمو خالیا 
 سرطانیة وأشیاء أخرى.

 
عنك، توقف للحظة. فالملوثات العضویة الثابتة موجودة ضمن مبیدات اآلفات إذا كنت تعتقد بأن الملوثات العضویة الثابتة بعیدة 

مھا ستخداإحراق دوالیب السیارات في مسلخ للحیوانات الالتي تستخدمھا ضمن مزرعتك أو غرفتك إلبعاد الحشرات. وعند 
حتوي اق المواد البالستیكیة التي تلسلخ جلد الحیوانات، تدخل الملوثات العضویة الثابتة ضمن جلود تلك الحیوانات. وعند إحر

)، یتم تولید ملوثات عضویة ثابتة وإصدارھا إلى الھواء حیث یمكن لإلنسان أن یستنشقھا بعد PVCعلى بولي فینیل كلوراید (
 ذلك.

 
خدم في ) نوعاً آخر من الملوثات العضویة الثابتة. فھي عبارة عن سائل یستPCBوتعد مركبات ثنائي الفینیل متعدد الكلور (

المحوالت الكھربائیة كمبّرد بسبب قدرتھا على تحمل الحرارة. وقد أصبح ھذا الزیت مصدراً لتسمم المرأة واألطفال ألنھ تم 
الكشف عن استخدامھ كزیت في الطھو. وبعض النساء في نیجریا، إما عن عدم وعي أو جھالً بالمخاطر الجسیمة، تشتري ھذا 

 من المحوالت التي خرجت عن الخدمة. ھنالزیت من الفنیین الذین یزیلو
 

في كل من نیجریا وأندونیسیا حول األبعاد  Balifokusو WEPو WEFCالتي أجرتھا ،  الدراسة االستطالعیةوقد وجدت 
 بازل وروتردام وستوكھولم، مستویاتالمرتبطة بالنوع االجتماعي الخاصة بسیاسات المواد الكیمیائیة والنفایات في معاھدات 
دقیقة، كما  30الذي مدتھ الفیلم الوثائقي عالیة من التعرض إلى المواد الكیمیائیة الخطرة من قبل النساء كما ھو موضح في ھذا 

 بإجراءات یمكن أن یتخذھا مختلف أصحاب الشأن للحد أو منع التعرض لھذا السم البطيء.نوصي 

 
 

 ضمن األخبار IPENالمنظمات المساھمة في 
 

اللغة ب صوت نورتون اجتماع نسائي لمناقشة الصحة البیئیة: )ACATمنظمة العمل المجتمعي حول المواد السامة في آالسكا (
 اإلنكلیزیة

 
 اللغة اإلنكلیزیةب تنبیھات حول منتجات التجمیل التي تحتوي على الزئبقتحالف النفایات اإلیكولوجیة: 

 
CGFED وIPEN : اللغة الفیتنامیةب للنساء العامالت‘ الشروط القاسیة’سامسونج فیتنام تدحض 

 اللغة اإلنكلیزیةب استغالل وتعریض للخطر: النساء العامالت في المعامل في فیتنام یتحدثن عن شروط عملھن
 

BALIFOKUS :یزیةاللغة اإلنكلب السعر الحقیقي للذھب في لومبوك: نساء اندونیسیات لدیھن مستویات سامة من الزئبق 



 
IPEN :اللغة اإلنكلیزیةب لحم الفقمات وتعدین الذھب: كیف تتعرض النساء األقل دخالً إلى الزئبق 

 
 شكراً لكم

 
 بالشكر للمنسقین اإلقلیمیین والمنظمات المساھمة على مشاركاتھم البنّاءة. IPENتتقدم 

 
 السامة للجمیع.نعمل سویاً نحو مستقبل خاٍل من المواد 

 

 
في جنیف في  IPENبقیادة الناجیة من مرض میناماتا والناشطة منذ زمن بعید، السیدة شینوبو ساكاموتو، اجتماع فریق 

االجتماع األول لألطراف في اتفاقیة میناماتا حول الزئبق. رسالة شینوبو إلى المندوبین كانت بسیطة وقویة: "ینبغي علینا أن 
 طفال من التعرض إلى الزئبق".نحمي المرأة واأل

 
 


