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عروبة الرفاعي، األردن
منظمة أيادي للبيئة والتنمية املستدامة
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تاايقني أو تحت تإلبط المحيفظا عىل جفيف تاجلد وتاحد من تاطفح. وعىل مدى 

تملكّون  بشأن  مخيوفهم  تملاتهلكني  حئوق  مديرصي  من  عدن  أثير  عديدة،  عئون 

مينة  من  آثير  يحتوي  أن  ميكن  حلث  تاتياك،  معدن  وهو  تابونرة،  يف  تارقليس 

تألسباتوس تملاببا الرسطين.

توتجه رشكا جونان آند جونان -وهي تملدتج تارقليس اهذه تابونرة- آالف تادعيوى 

تابونرة  أن  يدعني  سلدتا  مريضيا  من  معظمهي  تملتحدة،  تاوالييا  يف  تائضيقلا 

سببت اديهن رسطين تملبلضني. ويف متوز/يوالو من عيم 2021، أعلدت تارشكا توقفهي 

عن مبلعيا بونرة تألطفيل تائيمئا عىل تاتياك يف أمريكي تاشامالا، واكدهي أعلدت 

تستمرترهي بتاويق تلك تملدتجيا يف أميكن أخرى من تاعيمل.

تادتقرة يف  تملعركا  تألرنن[ عن  ]يف  تألشخيص  تاعديد من  يامع  "مل  تئول عروبا: 

تاوالييا تملتحدة وكددت". ويف عيم 2020، تستضيفت عروبا مؤمترتً وطدليً يف تألرنن 

تملرأة"، وكين أول مؤمتر يُعئد حول هذت  تاصحلا عىل  تاتياك وتآلثير  حول "بونرة 

تملهدلني  وتألطبيء  تاحكوملني  تملاؤواني  بدعوة  قيمت  حلث  تابلد.  ذاك  يف  تاشأن 

وخربتء يف تملوتن تاكلمليقلا من أجل مديقشا هذت تملوضوع، كام قيمت بتوزيع بديل 

مصدوع مدزاليً من نشيء تاذرة االستعيضا عن بونرة تاتياك.

تئول عروبا: "ائد ترك تملؤمتر تأثريتً كبريتً".

تركز جمعلا أييني عىل رفع سويا تاوعي بشأن تملوتن تاكلمليقلا تاايما ادى تادايء 

ورشيا  عروبا  تعئد  حلث  تالجتامعي-تالقتصيني.  تملاتوى  مدخفضا  تملديطق  يف 

تلتئلهن  تالوتيت  تادايء  تاعديد من  بأن  تألرنن، وتئول  تاعمل يف مدن مختلفا يف 

يُصدمن عددمي يعلمن بأن أاعيب تألطفيل ممكن أن تحتوي عىل موتن سيما.

تئول عروبا: "تعتئد تملرأة بأن تاحكوما ملما بكل يشء وتئوم بإجرتء تافحوصيا". 

وتتيبع: "واكن هذت غري صحلح. الس هديك حكوما يف تاعيمل ميكدهي تختبير كل يشء". 

يركز أحد أقايم تاورشيا عىل توجله تادايء حول كلفلا قليمهن بتحديد فلام إذت 

تملدتجيا آمدا أم ال نون تاحيجا ملايعدة أحد.

وتضلف عروبا بأن كونهي تمرأة يايعدهي يف هذت تملجيل، حلث تستطيعت تاوصول 

إىل مجتمعيا محيفظا وأجرا محينثيا رصيحا فلهي. حلث تستمعت اعدن من 

كلمليقلا  تاتجملل تحتوي عىل موتن  بأن موتن  يعلمن  بأنهن  قلن  تالوتيت  تاشيبيا 

يف عيم 2014 وبلدام كينت عروبا تاتحم، أحات بكتلا صغرية بثديهي.

كينت تبلغ أربع وعرشين عيميً من تاعمر وحديثا تاعهد بيازوتج. "مل أكن 

أتوقع أنهي رسطينلا" تئول عروبا، "فئد كدت صغرية جدتً والس هديك 

حيالا أخرى من رسطين تاثدي يف عيقلتي".

واكن عددمي ذهبت إىل أحد مرتكز فحص رسطين يف عاّمن، تم تشخلصهي بيافعل 

عىل أنهي كتلا رسطينلا. مل يحيول تألطبيء تكهن سبب ظهور تلك تاكتلا، واكن مبي أنه 

ال يوجد عيمل جلدي، تئول عروبا أنهي ال بد أنهي ظهرا بابب عيمٍل مي يف بلئتهي.

تئول عروبا: "كينت رسياا توعويا شخصلا ألعتدي بصحتي بشكل أفضل وألجري 

مزيدتً من تابحث بشأن تأثري تمللوثيا عىل صحا تإلناين".

عدة  حرضا  قد  وكينت  تاجيمعلا،  حليتهي  يف  تملدنلا  تاهددسا  عروبا  نرست 

محيرضتا عيما حول تمللوثيا تابلئلا. واكدهي أرتنا أن تتعلم أكرث عن هذت تملضامر.

يف عيم 2016 وبعد عيم من بدء تاعالج تإلشعيعي، بدأا بياتطوع يف مدظما غري 

حكوملا بلئلا. ويف عيم 2017 شيركت يف فريق ميثل تألرنن يف معيهدة ستوكهومل 

.)POPs( ادى تألمم تملتحدة بشأن تمللوثيا تاعضويا تاثيبتا

أرتنا عروبا أن تركز بشكل أكرب عىل سبل تعرض تملرأة وتاطفل الموتن تاكلمليقلا. 

حلث وجدا أن معظم تملدظاما تابلئلا يف بلدهي إمي تهتم بئضييي تالستدتما بشكل 

عيم أو ال تركز عىل تملرأة بشكل محدن. 

غري  جمعلا  تطلق  أن  قررا  اذاك 

جمعلا  وأسمتهي  بهي  خيصا  ربحلا 

تملاتدتما.  وتاتدملا  البلئا  أييني 

سويا  رفع  يف  مهمتهي  تتجىل  حلث 

تاكلمليقلا  تملــوتن  بشأن  تاوعي 

تملــرأة  تاتخدمهي  تاتي  تاايما 

وتئديم  يومي،  بشكل  وتاطفل 

مئرتحيا وتوفري بدتقل أكرث أمديً. 

عىل  تاجمعلا  تركز  هذت،  يومدي  ويف 

تملوتن تاخطرة يف تألاعيب وكذاك يف 

تاتياك وتاتي  تاتجملل وبونرة  موتن 

يف  تادايء  من  تاعديد  تاتخدمهي 

تألرنن وعىل تمتدتن تارشق تألوسط 

روتني  من  كجزء  أو  أطفيل  كبونرة 

بني  يضعدهي  حلث  اديهن،  تادظيفا 

http://www.ipen.org


6 تائلينتا تادايقلا  

سيما، واكدهن ياتخدمدهي عىل تارغم من ذاك بابب تاضغوطيا تاتي يتعرضن 

اهي من وسيقل تاتوتصل تالجتامعي الحفيظ عىل جاماهن. كام يتلح كونهي تمرأة اهي 

أن تخوض يف موتضلع "خيصا جدتً وحايسا جدتً، مثل تستخدتم بورنة تاتياك بني 

تاايقني".

وتضلف ضيحكا: "ال أستطلع تخلل أن يئوم رجل أرنين بإجرتء هذت تاحديث مع 

تادايء. فلن ياتطلع تادجية بحليته. ستكون تلك كلامته تألخرية".

وبيادابا الماتئبل، ترغب عروبا بياعمل مع تاحكوما تألرننلا اان قوتنني ورفع 

ماتوى تملعييري بشأن تاحد من تملوتن تاكلمليقلا تاايما يف عدة مدتجيا. كام تأمل 

بيستضيفا مؤمتر بيالشرتتك مع تملرتكز تملتخصصا بأمرتض تارسطين حول تملدتجيا 

أخرييا  نايء  مبشيركا  وذاك  تملرض  بهذت  تإلصيبا  مخيطر  زيينة  شأنهي  من  تاتي 

تعيفني مده.

أنهت عروبا عالجهي تاهرموين يف عيم 2019 وقد تختفت آثيره مدذ ذاك تاحني. ومن 

تتفينى  فإنهي  تاثالثا،  أطفياهي  وعىل  نفاهي  عىل  تطبئه  تاتي  تادظيفا  نظيم  خالل 

مدتجيا مثل بونرة تاتياك وتاشيمبو تاتي قد تحتوي عىل موتن سيما.

إن زيينة تملعرفا حول تملوتن تاكلمليقلا يف تملدتجيا وتالستمرتر يف تاعمل عىل رفع 

تاشخيص وكذاك  تملاتوى  بيااعينة عىل  "يُشعرين  أييني  تاوعي يف جمعلا  سويا 

 ."عىل تملاتوى تملهدي" تئول عروبا. وتضلف: "وكأين أنجز شلئيً مي يف تملجتمع

توعوية  رسالة  “كانت  عــروبــة:  تقول 
أفضل  بشكل  بصحتي  ألعتني  شخصية 
تأثري  بشأن  البحث  من  مزيداً  وألجــري 

امللوثات عىل صحة اإلنسان”.
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ديني ميمونة نديي، السنغال
منظمة: شبكة العمل حول مبيدات اآلفات )PAN( أفريقيا



9

ملبلدتا آفيا عيالا تاخطورة، فإن رشكا تملدتجيا تازرتعلا وتاصديعلا مل تئم حتى 

بيستخدتم مصفية النبعيثيا تملعمل تاايما.

تئول ملمونا: "ائد كين أمرتً مرّوعيً بيادابا ادي". وتضلف: "أمضلت أكرث من خماا 

وعرشين عيميً يف هذه تملدطئا... مل نكن نعلم أندي كدي نتعرض اتلك تملوتن تاكلمليقلا 

تملعين تشكللهي... وكدي عىل جهل تيم بتأثريتتهي".

قيم تملجتمع تملحيل بتدظلم نفاه وأعلن إنتنته الرشكا ويحيول تآلن إحدتث بعض 

تاتغلريتا. تعتئد ملمونا أن معمل رشكا تملدتجيا تازرتعلا وتاصديعلا يجب إغالقه. 

واكن إىل تآلن، مل تتخذ تادواا أي إجرتءتا ومل تتبع تارشكيا إجرتءتا أكرث نظيفا. 

ترتخلص  تملوتفئا عىل  عن  اجدا حكوملا ماؤواا  إىل  تآلن  ملمونا  تنضمت  وقد 

مبلدتا تآلفيا، ويف كل مرة تتئدم رشكا تملدتجيا تازرتعلا وتاصديعلا بطلب، تئوم 

ملمونا مبامرسا ضغوطيا ضدهي.

تئول ملمونا: "ائد أصبحت معركا شخصلا بيادابا يل تآلن".

قيم أحد مرشفلهي يف تاجيمعا، وهو تاربوفلاور آبو ثلم، بتعريفهي عىل شبكا تاعمل 

حول مبلدتا تآلفيا )PAN( أفريئلي بعد فرتة من تنئطيعهي عن تاجيمعا. 

وقد أمضت تالثدي عرش عيميً تمليضلا وهي تعمل مع هذه تاشبكا. ويتمثل هدف 

ملمونا يف تائضيء عىل تستخدتم مبلدتا تآلفيا عيالا تاخطورة يف تاادغيل وأفريئلي.

ثم  تابحوث ومن  إجرتء  يتمثل نورهي يف  تآلفيا،  مبلدتا  تاعمل حول  ويف شبكا 

تاضغط عىل تاحكوما التخيذ إجرتءتا ماتدرية تاتدد إىل تابحوث. كام تعمل عىل 

ويجري  تاحئول  يف  تارجيل  مع  جدب  إىل  جدبيً  تادايء  تعمل  حلث  تملزترع  زييرة 

تستخدتم مبلدتا تآلفيا نون معدتا مؤتتلا – وأحلينيً تحمل بعض تادايء تألطفيل 

عىل ظهورهن.

تئول ملمونا: "أشعر بياخلبا عددمي يعتئد تاديس بأن تارجيل أكرث عرضا يف تائطيع 

تازرتعي". وتضلف: "تادايء أكرث عرضا من تارجيل يف وتقع تألمر".

فإنهي تغال  تاحئول،  يف  أحلينيً  تملرأة  بيإلضيفا إىل عمل  أنه  كام تشري ملمونا إىل 

أنهي  يعدي  مام  تملدتجيا،  تلك  تستخدتم  أثديء  يلباونهي  كينوت  تاتي  تارجيل  ثليب 

تتعرض اتلك تملوتن بأكرث من طريئا وتحدة. حلث سمعت تاعديد من تائصص من 

نايء يعملن مع مبلدتا تآلفيا وقد تعرضن اإلجهيض أو أنجنب أطفيالً يعينون من 

تشوهيا خلئلا.

تئول ملمونا: "سببت هذه تملبلدتا تاعديد من تملشيكل يف تملجتمعيا". وبيإلضيفا 

إىل زيينة عدن تاضوتبط تاتدظلملا تاتي تتلح إنخيل تلك تملدتجيا إىل تابلد، فإنهي 

بدتقل  تستخدتم  اهي وتشجلع  تآلمن  تالستخدتم  بشأن  تملعرفا  ترفع سويا  أن  تريد 

طبلعلا ملبلدتا تاحرشتا حلثام أمكن ذاك.

تاادغيل حلث ترعرعت  تاوتقعا يف شامل غرب  اوغي  بلدة  يف ضوتحي 

تدعى  زرتعلا  كلمليقلا  رشكا  تديره  معمل  هديك  نديي،  ملمونا  نيني 

رشكا تملدتجيا تازرتعلا وتاصديعلا )SPIA يف تالغا تافرنالا(.

ومثل معظم تابلدتن تألفريئلا تألخرى، ال تصّدع تاادغيل مبلدتا تآلفيا 

من  وغريهي  وتاصديعلا  تازرتعلا  تملدتجيا  رشكا  تئوم  حلث  بدفاهي. 

تارشكيا بيستريتن تملوتن تافّعياا وتعمل عىل إعينة تشكللهي. يُدتج تملعمل 

وهي  وتافلدلرتوثلون،  وتاالفلوثريين  تابلتيسلفلوثريين  البلدة  تملالصق 

تاحرشتا  مبلدتا  تملحيصلل ويف  وتسع عىل  نطيق  تُاتخدم عىل  موتن 

تملدزالا.

اطيملي كينت تازرتعا قطيعي مهلمديً يف تملدطئا، ومل تدرك ملمونا يف صغرهي تاتغلريتا 

فعوضيً  تمليضلا.  تائلللا  تألجليل  يف  تازرتعلا  تملامرسيا  عىل  تاتي طرأا  تاجذريا 

تاكثري  بيا  تآلفيا،  من  الحاميا  وتاطبلعلا  تاتئللديا  تألسيالب  عىل  تالعتامن  عن 

من تملزترعني ياتخدمون مبلدتا تآلفيا تملصّدعا -تاتي تعد بيهظا تاثمن نابليً- 

معتئدين أنهي أفضل طريئا اضامن صحا محيصللهم وإنتيجلتهي.

كين وتادهي يعمل يف تملجيل تازرتعي أيضيً، حلث كين فدليً تئدليً يف أحد تملديرييا 

إىل  معه  تاذهيب  تعتينا  طفواتهي  ويف  اوغي.  يف  تازرتعا  اوزترة  تاتيبعا  تإلقللملا 

تملزترع. كين يرتدي كامما نتمئيً أثديء تلك تازييرتا، وهو شأن كينت تجده ماتغربيً 

يف ذاك تاحني.

واكن ومع تئدمهي يف تاعمر عرفت تاابب.

من  تاكثري  إىل  وتنضمت  شغفهي،  تاكلمليقلا  تملوتن  أصبحت  تاجيمعلا،  تملرحلا  يف 

تاتلوث.  إىل محيربا  تاتي تاعى  تملدظاما 

تاجيمعا  يف  تارسمي  تعللمهي  أغدت  وقد 

بزيينة معرفتهي تاعيما حول مخيطر مبلدتا 

عيالا  ــيا  تآلف مبلدتا  وخيصا  ــيا  تآلف

تصديرهي  يتم  وتاتي   )HHPs( تاخطورة 

تاديملا من  تألقيالم  أفريئلي وغريهي من  إىل 

تابلدتن تاغربلا تاتي تحظرهي يف بلدتنهي.

وقد تأكد مخيوفهي عددمي أكدا تاتحللالا 

من  بيائرب  وتارتبا  وتمليء  الهوتء  تاعلملا 

بلدتهي وجون تلوث عييل تملاتوى نيجم عن 

معمل رشكا تملدتجيا تازرتعلا وتاصديعلا.

آفيا  كمبلدتا  وتافلدلرتوثلون  وتاالفلوثريين  تابلتيسلفلوثريين  إنرتج  تم   فئد 

عيالا تاخطورة ضمن شبكا تاعمل تادوالا حول مبلدتا تآلفيا. ووجد تئرير األمم 

تملتحدة حول اوغي صدر يف عيم 2002 أنه يف تافرتة تاتي كين تملعمل فلهي قلد تاعمل 

قويا  كريها  روتقح  كينت هديك  تافرتة،  تلك  جدتً... يف  عياليً  تاتلوث  "كين ماتوى 

شعر بهي تااكين يف تابلدة. كينت هذه تاروتقح تُزعج تااكين تألصللني تاذين كثريتً 

مي تشتكوت من مشيكل تدفالا". كام أشير تاتئرير أنه عىل تارغم من تصدلفه "ضمن 

إنتيجه  بابب  تاصحلا"  تملديسبا وغري  تاخطرة وغري  تاتجيريا  تافعياليا  مجموعا 
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تملجتمعيا".  تملشيكل يف  تاعديد من  تآلفيا هذه  تئول ملمونا: "سببت مبلدتا 

وتضلف: "يجب أن نتوقف عن تستخدتمهي ونرّوج الزرتعا تابلئلا عوضيً عن ذاك 

ادحيفظ عىل صحتدي".

تالجتامعي،  نوعهي  بابب  عملهي  يف  تاتحدييا  من  تاعديد  ملمونا  وتجهت  ائد 

كام  تآلفيا.  مبلدتا  تشكلهي  تاتي  بيملخيطر  تارجيل  إلقديع  تضطرترهي  ذاك  يف  مبي 

توتجه صعوبيا يف تملوتزنا بني متطلبيا عملهي وعيقلتهي، مبي يف ذاك تاحيجا الافر 

مفيوضيا  تآلفيا ضمن  مبلدتا  تاعمل حول  متثلل شبكا  بغلا  أخرى  بلدتن  إىل 

معيهدتا تملوتن تاكلمليقلا تاخيصا بيألمم تملتحدة.

تتذكر ملمونا أول مرة سيفرا بهي إىل بلد آخر وكين ذاك بعد خماا أشهر من 

والنة طفلهي تألول.

بيادابا اطفيل ويل وازوجي. يف بعض تألحلين كدت  أمرتً صعبيً  وتئول: "ائد كين 

أذهب إىل تملرحيض ألبيك وحاب".

اتبئى  يدفعينهي  به  تئوم  تاذي  تاعمل  وأهملا  مرشفهي  تركه  تاذي  تإلرث  واكن 

مددفعا.

تئول ملمونا: "تاتئلت بياربوفلاور آبو ثلم، وتاذي كرّس حليته ملحيربا تستخدتم 

مبلدتا تآلفيا. وعددمي قرر أن يتئيعد، أتذكر أنه قيل يل ’أنت تملاتئبل‘".

ثلم  آبو  تاربوفلاور  كين  إذت  تألمر صعبيً. واكن  يكون  تألحلين  وتضلف: "يف بعض 

 ."يعتئد بأندي تملاتئبل، فال بد أن أنجز تملهما. يجب أن أحئق أهدتيف

أصبحت  “لقد  ميمونة:  تقول 
يل  بالنسبة  شخصية  معركة 

اآلن”
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للسكان  والتنمية  االستقالل  مركز  نساء 
/)CADPI( األصليني

وانغيك تانغني، نيكاراغوا
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مدظما  يف  تادايء  تتلئى  حلث  بيهظا:  شخصلا  بتكلفا  إنجيزه  يتم  تاعمل  هذت 

تملدظما  تاتي قيمت  تادايء  إىل  أسيؤوت  تاذين  أوائك  تهديدتا من  تينغدي  وتنغيك 

بيصطحيبهن إىل مركز تارشطا.

تئول فللام: "عددمي يدرك تارجيل بأندي نصطحب تادايء يك يئدمن بالغيا، فإنهم 

يئومون بتهديدني. واكددي ناتمر بعملدي ألن تاكثري من تادايء قد فئدن حليتهن". 

وتضلف: "اوالهن ملي كين اديدي تاحق تالوم يف تادفيع عن أنفادي وتئديم تاشكيوى 

وتملطيابا بياعدتاا".

ائد وجدا تملدظما بأن متكني تملرأة اتطياب بحئوقهي عددمي تعيين من عدف شخيص 

اه عوتقب بعلدة تملدى: حلث تصبح أكرث تستعدتنتً المطيابا بحئوقهي يف تادفيع عن 

تملوترن تاطبلعلا تملحلطا مبجتمعهي تملحيل.

حئوقهم  عن  يدتفعوت  أن  تملحللا  تملجتمعيا  يف  تاديس  "تعلم  عملدي  خالل  من 

تافرنيا وتاجامعلا" تئول نييديرت. وتضلف: "بيتوت تآلن يعرفون كلف يدتفعون عن 

تملوترن تاخيصا بهم".

تااكين  من  تادايء  حول  مؤمترتً  تينغدي  وتنغيك  مدظما  تعئد   ،2009 عيم  مدذ 

تاتي  تملشيكل  ملشيركا  تمرأة  أاف  من  أكرث  تجتمع  حلث  عيم،  كل  يف  تألصللني 

يوتجهدهي يف مجتمعيتهن تملحللا، مبي يف ذاك تاعدتاا تابلئلا. وقد أحدثت مشيركا 

تملئيا من تادايء تألخرييا تأثريتً إجاماليً كبريتً وفئيً ادتسلي. حلث تئول: "تأيت تادايء 

يك يخففن من تاخوف اديهن ويك يكتانب مزيدتً من تاشجيعا المطيابا بحئوقهن".

كمذيعا،  فلهي  فللام  تعمل  محللا  إذتعلا  محطا  إطالق  يف  تملدظما  نجحت  كام 

وهذه يتلح إمكينلا تاوصول إىل مجتمعيا محللا كين يصعب تاوصول إالهي سيبئيً. 

تاتأثريتا  عىل  تاضوء  تلئي  وتاتي  تاتلوث  ائضييي  تملخصصا  تاربتمج  بعض  هديك 

تابلئلا وتاصحلا الموتن تاكلمليقلا.

يف تملحصلا، يتمثل هدف تملدظما يف متكني تادايء يك يدتفعن عن حئوقهن تافرنيا 

وموترنهن تاجامعلا. تتذكر الدوفلدي كلف أاهمتهي أمهي العمل يف مجتمعهي تملحيل 

وتتبع نورتً قلينييً وهي تحمل تاثئا بدفاهي. ومبي أن تملرأة بشكل عيم تئوم بدور 

أكرب يف توعلا تاجلل تملئبل، تشري نييديرت بأن هذه فرصا بيافعل. وتئول: "إندي نئيض 

وقتيً أكرث معهن... بإمكيندي تاتأثري عللهن".

نعلم  أن  ويجب  تألم،  تاطبلعا  مع  بوقيم  تاتعييش  عىل  ثئيفتدي  "تئوم  وتضلف: 

من  بصفتدي  موترنني  ارعييا  طريئا  أفضل  هذه  تاشأن.  هذت  أهملا  أطفيادي 

 ."تااكين تألصللني

من خالل عملنا “تعلم الناس يف املجتمعات املحلية أن 
يدافعوا عن حقوقهم الفردية والجامعية” تقول نايديرا. 
وتضيف: “باتوا اآلن يعرفون كيف يدافعون عن املوارد 

الخاصة بهم”.
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كثري من تاعمل تاذي تدجزه تادايء يف مدظما وتنغيك تينغدي الس مرتبطيً 

بيملوتن تاكلمليقلا إطالقيً – عىل تألقل يف ظيهر تألمر.

متتلك هذه تملدظما تملحللا تاتي تضم نايء من تااكين تألصللني، وتاتي 

مزنوجني  هدفني  نلكيرتغوت،  شامل  يف  وتسبيم  محيفظا  يف  مئرهي  يئع 

يتمثالن يف متكني تملرأة اتعلش حلية خيالا من تاعدف وحاميا تاثئيفا 

تااكين  من  مجتمعيً  عرش  وخماا  ميقا  وصحا  تألجدتن  من  تملتوترثا 

تألصللني يف تملديطق تملحلطا.

واكن، وكام تشري أربع نيشطيا يف تملدظما – نييدريي الونلدتس آنغيس والدوفلدي 

غويل زتمورت ونتسلي زتمورت سللاتون وفللام وتشدطن كروز – فإن كال هذين تاهدفني 

متشيبك بشكل متني مع تاحلية تملاتدتما وحاميا تملوترن تاطبلعلا.

تئول نتسلي: "تعلمت عن تمللّوثيا يف مرحلا تادرتسا". واكن واعهي بئضييي تملوتن 

يف  تادايء  أزور  كدت  حلث  تملدظما،  يف  بياعمل  رشعت  "عددمي  بدأ  تاكلمليقلا 

تمللوثيا  مع  تعيملهن  أثديء  مدهي  يعينني  تاتي  تألوضيع  وأرى  تملحللا  مجتمعيتهن 

بشكل يومي".

ماتوطديً.  شأنيً  تملحللا  تملجتمعيا  محلط  يف  تاغذتء  ومصينر  تملليه  تلوث  يعد 

تملجتمعيا  تملرتتصا يف  تاجامعلا  تاروح  تينغدي  وتنغيك  مدظما  تادايء يف  وتتذكر 

تملحللا يف وتسبيم وكلف كين تاجملع يتشيركون بياطعيم كعيقلا وتحدة وياتمعون 

تملعطية  تألهملا  يتذكرن  كام  تائمر.  ضوء  تحت  تائصص  يرسنون  وهم  كبير  إىل 

تملايحيا  إحرتق  يف  "تتديوب  تملحللا  تملجتمعيا  كينت  حلث  تملشرتكا:  الموترن 

تازرتعلا، وتبحث عن تألشجير تألم وتحملهي وذاك اتفيني قطعهي، كام كينت تعرف 

تملؤنثا وكينت تعيملهام بشكل مختلف، وكينوت  أي من تألشجير هي تملذكرة وأيهي 

يعرفون أناب تألوقيا اإلحرتق وذاك من أجل مدع تاتلوث" تئول فللام.

نيجما  تألصللني  تااكين  تأثريتا صحلا خطرية عىل مجتمعيا  مثا  أن هديك  كام 

عن تملوتن تاكلمليقلا، وخيصا تلك تاديجما عن تستخدتم تازقبق يف تعدين تاذهب 

الدوفلدي  تتذكر  موروبلال،  تدعى  تاتي  تملحللا  تملجتمعيا  زييرة ألحد  تاحريف. ويف 

"تادمير تاحيصل عىل تملليه وتلوثهي. رأيت تألوسيخ يف كل مكين وكين هديك أشخيص 

اديهم بئع وبثور عىل أقدتمهم وأيديهم وجلدهم".

وتتيبع: "عددمي ميتلئ تادهر، تكرث فله تابئع وكأنهي نجوم وذاك بفعل تازقبق".

أجرا مدظما وتنغيك تينغدي نرتسيا حول تستخدتم تازقبق يف تاتعدين، وشيهدا 

كلف تعوم تادايء يف تادهر وتملليه تمللوثا تصل إىل خرصهن وذاك بحثيً عن تاذهب. 

تاذين يئومون  تارجيل وتادايء  بأن كالً من  كام أجرا مئيبالا معهن وتكتشفت 

بهذت تاعمل يعينون من آالم تاعظيم ومشيكل جلديا وتدفالا وهضملا. واكن تعيين 

تادايء من مشيكل إضيفلا: ففي تاعديد من تاحيالا عددمي كينت تادايء تاحوتمل 

يبحنث عن تاذهب عينني من تإلجهيض أو أنجنب أطفيالً مشوهني خلئليً.

بعض  أفــينا  تملدظما،  أجرتهي  تاتي  تملديرصة  وحمالا  تادرتسيا  تلك  وعئب 

تملجتمعيا تملحللا بأنهي قد غريا من طريئا بحثهي عن تاذهب، مبي يف ذاك تئدلا 

تاتغرق وقتيً أطول وتعطي نتيقج أقل واكدهي ال تاتخدم تازقبق. تئول الدوفلدي: 

"يئواون بأنهم يتبعون تلك تاطريئا ملدع تإلجهيض وتاحاميا من تألمرتض". ال متتلك 

هذه تملشكلا حالً سهالً – حلث تعتمد تلك تملجتمعيا تملحللا عىل تادئون تاتي 

تجدلهي من تاتعدين تاحريف اتعلش – واكن ومع توفري مزيد من تاتوعلا وتئديم 

شبكا ملشيركا تادجيحيا، "نرى أن تاوضع ان يبئى عىل حياه، بدأني نرى تاتغلريتا 

تاحيصلا".

ويتمثل تاهدف تآلخر المدظما يف نعم ومتكني تادايء تالوتيت وقعن ضحلا العدف.  

حلث تصطحبهن إىل تارشطا يك يبلغن عن تاعدف تملدزيل وتدعو إىل محيسبا من 

أسيء إالهن.
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عىل  الضوء  التجارب  هــذه  تلقي 
أهمية أخذ وجهات نظر املرأة بعني 
أخذ  البالغة  األهمية  “من  االعتبار. 
جهود  يف  االجتامعي  النوع  منظور 
التحدث جهراً وحل املشاكل سوياً”.

تتذكر كوون يونغ إون كلف كينت معجبا يف طفواتهي مبدظر أضوتء معمل POSCO الحديد 

تاصلب وهي ترتتقص فوق تائريا تاتي ترعرعت بهي وتاتي تشتهر بصلد تألسامك وتاوتقعا عىل 

تاايحل تارشقي اكوريي تاجدوبلا. 

يف تائريا، كين معمل POSCO يحتل مرتبا تاتبجلل تئريبيً؛ حلث كين يوظّف معظم سكين 

يف  يذهبون  تاطالب  كين  تملدطئا.  تلك  إىل  وتادئون  تإلمدتنتا  وصول  سبب  وكين  تابلدة، 

تملعمل  تملعمل وكينوت يحصلون عىل هدتيي تذكيريا. كام كين  رحالا مدرسلا االطالع عىل 

يجري عروضيً األاعيب تاديريا يف تابلدة.
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كوون يونغ إون، كوريا
املوصالت  أشباه  صناعة  قطاع  يف  األشخاص  وحقوق  الصحة  داعمو  منظمة 

)SHARPS(
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تملاؤوالا  2018، وعئب سدوتا من رفض تحمل  تاضغوطيا. ففي عيم  نجحت 

بإنترة  تئم  مل  تارشكا  بأن  سيماونج  رقلس رشكا  أقر  العامل،  تعويضيا  وتئديم 

بتطبلق  ووعدا  التعويض  خطا  عىل  ووتفئت  كيٍف،  بشكل  تاصحلا  تملخيطر 

إجرتءتا ملدع تكرتر حدوث هذه تملشكلا.

وّسعت مدظما ’نتعمو صحا وحئوق تألشخيص يف قطيع صديعا أشبيه تملوصالا 

)SHARPS(‘ عملهي الشمل كيمل قطيع صديعا تألجهزة تإلاكرتونلا وتركز يونغ إون 

بشكل خيص عىل تاتأثريتا تاتي تخضع اهي تادايء تاعيمالا: حلث تعمل عىل رفع 

سويا تاوعي بشأن تملوتن تاايما بيادابا اجهيز تاتكيثر وحيالا تإلجهيض/وتضطرتب 

تادورة تاشهريا ادى تاعيمالا. وتشري بأن تادايء يتعرضن بشكل أكرب ملوتن خطرة يف 

قطيع صديعا تألجهزة تإلاكرتونلا: فيافكرة تاايقدة وتائيقلا بأن تادايء ميتلكن أيدي 

رشلئا ورسيعا تعدي أن عملليا تاتصدلع تافعيل تجري بأيدي تادايء بلدام يشكل 

تاذكور غيابلا تملهددسني يف تملاتوييا تاعللي.

باإلضافة إىل تعرضهن أكرث من الرجال بسبب طبيعة عملهن، متتلك النساء مستوى أقل 

ملواد  التعرض  وإمكانية  اآلالت  عمل  كيفية  يخص  فيام  باملهندسني  مقارنة  املعرفة  من 

كيميائية سامة.

وتئول: "تعد تادايء تاعيمالا أكرث من يأيت إىل مدظمتدي".

تادوع تالجتامع – وخيصا تتبع معدل  بلينيا مصدفا حاب  بيابدء بجمع  وتأمل 

حيالا تارسطين ادى تاعيمالا يف قطيع صديعا أشبيه تملوصالا وتإلاكرتونليا. كام 

تاتي  تملحتملا  تاتعرض  مايرتا  يوضح  تملدظما  برعييا  كتيب  تأالف  عىل  تعمل 

توتجههي تادايء يف أميكن عملهن.

تاعيم تملدرصم –عئب حمالا  ومن تملحتمل أن يوّسع قينون وطدي جرى تعديله 

مديرصة مكثفا من تملدظما – من تافئيا تاتي تغطي تألشخيص تملترضرين تاذين 

ميكدهم تاحصول عىل تعويض بابب تألمرتض تاديجما عن مكين تاعمل. حلث جرى 

تعديل ’تاجلل تاثيين من قينون تاحوتنث تاصديعلا‘ بحلث يجعل تألطفيل مؤهلني 

اريفعوت نعيوى جرّتء تاحوتنث تاصديعلا.

تأمل يونغ إون بأن يكون نظيم تاتعويض –تاذي يجري حياليً وضع تالمايا تادهيقلا 

اه—مجزييً وكيفليً ادعم تاعيقالا تاتي عينت من تاحوتنث. حلث تعترب يونغ إون أن 

قضلا حاميا تإلناين اعيقلته، سوتء كين ذاك من خالل تاتحدث جهرتً حول معمل 

POSCO تاذي أرض بئريتهي أو من خالل حاميا تألجليل تملئبلا من خالل تاابل 

تائينونلا، هي قضلا متاهي بشكل شخيص.

وتضلف: "أثديء عميل مع مدظما ’نتعمو صحا وحئوق تألشخيص يف قطيع صديعا 

تألطفيل"،  وتربلا  وتاوالنة  وتاحمل  بيازوتج  مررا   ‘)SHARPS( تملوصالا  أشبيه 

وتئول إن إنجيبهي األطفيل قد فتح عيمليً جديدتً من تاتعيطف بشأن تملخيطر تاتي 

يشكلهي تاتعرض ملوتن كلمليقلا.

فبيادابا اهي، تلئي هذه تاتجيرب تاضوء عىل أهملا أخذ وجهيا نظر تملرأة بعني 

تالعتبير. "من تألهملا تابياغا أخذ مدظور تادوع تالجتامعي يف جهون تاتحدث جهرتً 

 ."ًوحل تملشيكل سويي

أحد  تملحللا. يف  تاصحيفا  أخبير عن حوتنث عمل يف  ترن  كينت  تتذكر كلف  كام 

تملرتا، تم تستدعيء إحدى صديئيتهي أثديء تادوتم تملدريس، حلث كين وتادهي قد ائي 

حتفه يف حينث عمل يف ذاك تملعمل.

بشكل عيم، كينت تابلدة تعترب أن وجون تملعمل أمر إيجييب.

واكن تغري تاحيل مؤخرتً عددمي تم عرض فللم وثيقئي عىل محطا محللا كشف عن 

وجون عدن كبري من مرىض تارسطين يف تائرى تملجيورة المعمل. وتئول: "مل يخربني 

وتملخيطر عىل  تابلئي  وتاتلوث  تاضيرة  تاكلمليقلا  تملوتن  عن  أبدتً   POSCO معمل 

جام تإلناين".

هديك.  يئطدين  زتال  مي  تالذين  اوتاديهي  تارتبط  إرسيل  هو  به  تئوم  أول يشء  كين 

تائريا هي موطدهام  أرتنا مدهام أن يدتئال إىل مكين آخر، واكن كين رنهام أن 

اعئون مديدة. تشعر يونغ إون بيائلق ألن مشيكل تملعمل قد بدأ تاتحئلق بهي التو، 

وسلتم تكتشيف مزيد من تادمير تابلئي وتألمرتض يف تملجتمعيا تملحللا تملحلطا 

يف تملاتئبل تائريب.

وتئول: "كين هديك شعور عيم بيملرترة"، وأضيفت بأن تملعمل حيول أن يوقف بث 

تافللم تاوثيقئي يف تملحطا تملحللا.

وتتيبع: "مل يعد بإمكين تاحكوما وتملعمل أن يتجيهال تألمر"، وتضلف أنهي مي تزتل 

ترتقب تاديشطني وتملدظاما تاتي تعمل يف تاتحئلق تاجيري حول تملعمل.

إون  يونغ  تعلمت   ،POSCO أضوتء معمل  بيائرب من  عيشتهي  تاتي  تاادوتا  يف 

بعض تألشليء حول مامرسا تاضغوط عىل تارشكيا اتحاني مامرسيا تاعمل اديهي 

وتحمل ماؤوالا صحا تاعامل.

ويف عيم 2013، بدأا بياعمل كأحد تملدظمني يف مدظما ’ نتعمو تاصحا وحئوق 

نيشطا  مدظما  وهي   ‘)SHARPS( تملوصالا  أشبيه  صديعا  قطيع  يف  تألشخيص 

تحيرب من أجل قضييي تاعمل وحئوق تإلناين. ويتمثل أحد أنشطتهي تارقلالا يف 

نعم ضحييي تألمرتض تملهدلا يف قطيع صديعا تإلاكرتونليا يك يتم تالعرتتف مبرضهم 

عىل أنه أحد تاحوتنث تملهدلا.

مدظما  يف  عملهي  ــدأا  بـ

تحتجيج  أثديء   SHARPS

تظيهر  ســلــول  مديدا  يف 

ــىل أنــه  تملــحــتــجــون فــلــه ع

مامرسا  بهدف  وذاك  موىت، 

صديعا  عمالق  تاضغوط عىل 

’سيماونج‘  تإلاكرتونليا 

مع  حـــــوتر  يف  ــل  ــدخ ــل ا

حلث  تملديرصين.  مجموعيا 

 SHARPS مدظما  كينت 

حيالا  من  مئيا  وثئت  قد 

تملرتبطا  تاخطرية  ــرتض  تألم

رشكا  ــامل  ع ــدى  ا بياعمل 

تاتدفالا وتإلجهيض  سيماونج – مبي يف ذاك تارسطين وتضطرتبيا تادم وتاحيالا 

كوريي  يف  سيماونج  رشكا  مئر  خيرج  تاشوترع  يف  تحتجيجيا  بتدظلم  وقيمت   –

تاجدوبلا تستمرا ألكرث من أاف يوم.
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صّديئا سلطينا عملهي يف عيم 1994. ائد طرأ كثري من تاتغلريتا فلام يخص تاتوعلا تابلئلا يف بدغالنيش مدذ أن بدأا 

صّديقة سلطانة، بنغالديش
)ESDO( منظمة البيئة والتنمية االجتامعية
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تاتي تتعرض من خالاهي تملرأة إىل  ويعون سبب ذاك إىل أنه وبيإلضيفا إىل تاابل 

تملوتن تاكلمليقلا – من خالل مدتجيا تاتدظلف وتستخدتم موتن تاتجملل وتاوقت 

تاذي متضله يف تملدزل – وتافوترق تاجاديا فلام يخص طريئا تأثري تملوتن تاكلمليقلا 

عىل كل من تارجيل وتادايء، فإن تادايء يف بدغالنيش وغريهي من بلدتن جدوب رشق 

آسلي يوتجهن تعرضيا عيالا تملاتوى يف عملهن وفئيً اصّديئا.

مللون   4.4 يوظف  وتاذي   – تملداوجيا  صديعا  قطيع  عىل  تملرأة  تهلمن  حلث 

شخص ويؤمن أحد عرش بيمليقا من تاديتج تإلجاميل تملحيل البلد. كام تهلمن تادايء 

وتألطفيل بشكل متزتيد عىل قطيع ملتئطي تادفيييا – وقد تزنتن تألمر سوءتً بعد 

جيقحا كوفلد.

تئول صّديئا: "أجرا مدظما تابلئا وتاتدملا تالجتامعلا نرتسا عن كملا تادفيييا 

تابالستلكلا تاتي تاتخدم ملرة وتحدة وتاتي جرى توالدهي خالل فرتة متتد من شهر 

إىل ثالثا أشهر، ائد كينت كملا هيقلا". يؤثر هذت بشكل خيص عىل تادايء وتألطفيل 

تاذين يعملون كملتئطي نفيييا ويئومون بفرز تائامما يف مكبيا تادفيييا حلث 

عينة مي يكونون حفية تألقدتم.

ائد عملت صّديئا حول تاعديد من تملوتضلع تملرتبطا بيملوتن تاكلمليقلا وتالستدتما 

وتائضييي تالجتامعلا يف تافرتة تاتي عملت بهي يف تملدظما. واكن أكرث مي تفتخر به 

هو تشجلع تألجليل تائينما من تاديشطني عىل تمليض قدميً.

تائينة  بأنهم  أشعر  ألين  عميل  مجيل  يف  تاشبيب  شجعت  "اطيملي  وتضلف: 

تملاتئبللون". وتتيبع: "مهام قمدي بتدمري تابلئا نون وعي أو معرفا مدي، فإن تاشبيب 

ميتلكون تائدرة عىل تستعينتهي".

تائينة  بأنهم  أشعر  ألين  عميل  مجيل  يف  تاشبيب  شجعت  "اطيملي  وتضلف: 

تملاتئبللون".

تئون تملدظما شبكا من تاربتمج تابلئلا تاتوعويا يف تملدترس تالبتدتقلا، حلث تاعى 

تأسلس  تألاعيب ومايعدتهم يف  تابلئا من خالل  تألطفيل بشأن حاميا  تعللم  إىل 

’تاديني تاصديق البلئا‘ يف تملدرسا الرتكلز عىل حمالا تملديرصة.

تشعر تافتليا بياحامس المشيركا والس كديشطيا فئط. "يرنن أن يصبحن خبريتا 

يف تملوتن تاكلمليقلا وخبريتا يف تائطيع تاصديعي" تضلف صّديئا.

وتئول: "آمل أن نصل إىل ماتئبل أكرث تستدتما األجليل تملاتئبللا والس فئط يف 

بلدي، بل عىل ماتوى تاعيمل برمته". وتتيبع: "ائد حين نورهم يك يحئئوت تادجيح 

وميهدوت تاطريق ملاتئبل أكرث تستدتما".



وتاتدملا  تابلئا  -مدظما  بهي مدذ مثين وعرشين عيم  تعمل  تاتي  تملدظما  تأسات 

تالجتامعلا )ESDO(- يف عيم 1990. وكينت تلك تملدظما تعمل حول قضلا وتحدة، 

تاادوتا  يف  تالستدتما  ائضييي  تملتيبعني  ألوائك  بيادابا  مأاوفا  تبدو  قضلا  وهي 

تألخرية: أال وهي حظر تألكليس تابالستلكلا تملاتخدما ملرة وتحدة.

يف ذاك تاوقت، تئول صّديئا، مل يكن هديك أحد يفهم سبب عمل تملدظما من أجل 

حظر تلك تألشليء. ومع أنهي ترعرا يف مديدا تئدملا يف شامل تابالن، حلث ترتفع 

بيادوع  تملرتبطا  تاعدتاا  يخص  فلام  تئدميً  أكرث  مايوتة  وتتوفر  تادرتسا  معدالا 

تالجتامعي، إال أنه مل يكن مثا معرفا وتسعا بشأن قضييي تالستدتما بشكل عيم ومل 

يكن هديك أي إنرتك الئضييي تاخيصا بيملوتن تاكلمليقلا.

تئول صّديئا: "تآلن، بيا تاديس يفهمون: أجل، فيملوتن تاكلمليقلا تايعدني، واكدهي 

تشكل يف تاوقت نفاه كيرثا بيادابا ادي".

يُعزى كثري من تزتيد تملعرفا هذه يف بدغالنيش إىل مدظما تابلئا وتاتدملا تالجتامعلا 

 1994 عيم  يف  موظفني  خماا  متتلك  كينت  حلث   – كبري  بشكل  توسعت  وتاتي 

مئيرنا بخماني موظفيً يف تاوقت تارتهن – وهي تملدظما تاوحلدة تاتي تعمل عىل 

تملوتن تاكلمليقلا يف بدغالنيش.

وترقّت   ،1994 عيم  يف  جزيئ  بدوتم  كمدّائا  تملدظما  مع  عملهي  صّديئا  بدأا 

عملهي،  تمتدتن  وعىل   .2008 عيم  مدذ  تاتدفلذيا  تملديرة  أصبحت  أن  إىل  مبرتتبهي 

أطر  سن  مثل  تإلنجيزتا:  من  تاعديد  تالجتامعلا  وتاتدملا  تابلئا  مدظما  حئئت 

عمل تدظلملا ووضع إرشينتا بشأن تارصيص يف تاطالء وإنترة تادفيييا تإلاكرتونلا 

حلث جرى تبدلهي كمعييري أو قوتنني؛ وتاعمل مع مركز تملعييري يف تابلد وتائطيعيا 

تاتدريجي الزقبق من  تاصديعلا من أجل حظر تاكرمييا تملبلّضا الجلد وتااحب 

يف   BPA )أ(  تافلدول  ثدييئ  حول  شيملا  نرتسا  وإنجيز  تألسدين؛  عمل طب  مجيل 

أورتق وصل تارشتء.

واكن من بني تائضييي تاعديدة تاتي يجري تارتكلز عللهي، تعتئد صّديئا أن تائضلا 

تألكرث إاحيحيً هي تادوع تالجتامعي وتملوتن تاكلمليقلا.

http://www.ipen.org
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غوهار خوجايان، أرمينيا
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تدحدر غوهير خوجييين من عيقلا نيبلوميسلا.

كديبلومييس،  يعمل  وتادهي  كين  حلث  موسكو  مديدا  يف  وادا  وقد 

وأمضت طفواتهي يف سفيرتا متعدنة حول تاعيمل إىل أن حئئت عيقلتهي 

تاحلم بياعونة إىل أرملدلي يف عيم 1988.

تاوطدي ويف  تاتعللم  تمليجاتري، عملت يف قطيع  نرتسا  أمتت  أن  وبعد 

مؤسايا تدملا نوالا خيصا بياشتيا تألرملدي ومدظاما خرييا أخرى. 

كأخصيقلا  تاديبلوميسلا  مهيرتتهي  بيستخدتم  رشعت   ،2010 عيم  ومدذ 

تابلئلا  وتاصحا  الصحا  تألرملدلا  تملرأة  مدظما  مدظمتهي:  يف  تتصيالا 

.)AWHHE(

تلعب هذه تملدظما نورتً هيميً يف تملايهما ضمن تإلنترة تااللما بلئليً 

الموتن تاكلمليقلا وتادفيييا يف أرملدلي، وذاك من خالل تئديم تملشورة 

تاوعي. كام نجحت يف  ادرش  تملحللا  تملجتمعيا  وتاعمل مع  الحكوما 

تدفلذ مشيريع حول مبلدتا تآلفيا عيالا تاخطورة، وتملوتن تاكلمليقلا 

من  وغريهي  تابلئا،  يف  تاثئللا  وتملعينن  تألطفيل،  مدتجيا  يف  تاايما 

تاشؤون.

تمتد تأثري تلك تاحمالا تاديجحا إىل مي ورتء حدون أرملدلي مثل: تالتحين تالقتصيني 

تألورويب-تآلسلوي )EEU(، ومجموعا من خمس بلدتن يف أوروبي تارشقلا تاتي كينت 

سبريتناييي،  أواغي  تئول  تاوسطى.  وآسلي  تائوقيز  ويف  تااوفلتي،  تالتحين  من  جزءتً 

تملاتشيرة يف تاشبكا تادوالا الئضيء عىل تمللوثيا )IPEN(: "يعد تاصوا تألرملدي 

صوتيً تئدمليً الغييا".

تتوتصل مدظما  تاتي من خالاهي  تاطريئا  إىل  رقليس  بابب  "ويعون ذاك  وتتيبع: 

تملرأة تألرملدلا الصحا وتاصحا تابلئلا مع تاحكوما". وتضلف: "عئب ذاك، تئوم 

تألورويب-تآلسلوي.  تالقتصيني  تالتحين  إىل  تملشيكل  تلك  بإيصيل  تألرملدلا  تاحكوما 

اذاك يعترب نور تملدظما هيميً جدتً بيادابا اهذت تإلقللم".

تارشقلا  أوروبي  يف  فئط  نواتني  إحدى  أرملدلي  تعد  حلث  كمثيل:  تازقبق  وترضب 

وتائوقيز وآسلي تاوسطى قيمت بيالنضامم إىل معيهدة ملديميتي وهذت "تنجيز ضخم" 

من شأنه تاتأثري عىل بلدتن أخرى يف تملدطئا.

تاعمل ضدهي،  بدالً من  تاحكوما  تاعمل مع  إىل  تاتدد  أن مئيربتهي  تئول غوهير 

حلث تتوتصل مع صديع تائرتر بطريئا غري عدتقلا بحثيً عن أرضلا مشرتكا. وقدمت 

مثيالً عن حملا أجرتهي مدظما تملرأة تألرملدلا الصحا وتاصحا تابلئلا بشأن أاعيب 

تألطفيل تاايما. حلث نعت صديع تائرتر يف تاحكوما الجلبوت أاعيب أطفياهم أو 

أحفينهم التم فحص ماتوييا تاتلوث مبوتن كلمليقلا معلدا عىل مرأى علونهم. 

وتئول: "التكم شيهدتم رنة فعلهم. ائد كينت وسللا فعياا جدتً".

تملوتن  تألرملدلا معييري صيرما بشأن  تاحكوما  تبدت  تاتئدميي،  تاعرض  عئب ذاك 

تاكلمليقلا يف تألاعيب. واكن عددمي تنضمت أرملدلي إىل تالتحين تالقتصيني تألورويب-

أرملدلي  تئدلا أقل رصتما وكين عىل  تآلسلوي، كين تالتحين ميتلك ضوتبط تدظلملا 

تالاتزتم بهي.

وتئول غوهير: "اكن هذه الات مشكلا كبرية. يجب أن نعمل معهم. وميثل ذاك 

جينبيً آخر ألعامل تاتوتصل تاتي أقوم بهي".

وترى غوهير أن هديك قلما يف تالنضامم إىل شبكا نوالا وذاك بغلا رفع ماتوى 

تملعييري بشأن تملوتن تاكلمليقلا يف كيفا تادوتحي. ويدطبق ذاك عىل تالتحين تالقتصيني 

تألورويب-تآلسلوي وكذاك عىل تاشبكا تادوالا الئضيء عىل تمللوثيا )NEPI(: وتشري 

إىل أنه يف تألقيالم تاتي تكون فلهي مدظاما تملجتمع تملدين حديثا تاعهد -أي اديهي 

خربة حوتيل ثالثون عيميً- تصبح تملدظاما غري تاحكوملا تاتي متتلك شبكيا نوالا 

ذتا قلما عيالا. تعمل غوهير كماؤواا تتصيالا يف مدظما تملرأة تألرملدلا الصحا 

الموتن  تملتحدة  تألمم  مبعيهدتا  تملرتبطا  تإلجرتءتا  يخص  فلام  تابلئلا  وتاصحا 

تاكلمليقلا وتادهج تالسرتتتلجي اإلنترة تادوالا الموتن تاكلمليقلا )MCIAS(، وقد 

حرضا تاعديد من مؤمترتا تألطرتف )sPOC( كجزء من فريق نويل يضم شبكا 

من تملدظاما غري تاحكوملا – وكينت تلك فرصا أخرى اتامرس مهيرتهي تاتفيوضلا.

عىل تارغم من أن تاتوتصل مع صّديع تائرتر عىل ماتوييا عللي رضوري، فإن تاوصول 

إىل تاجمهور تاعيم يحمل تائدر نفاه من تألهملا وذاك بغلا رفع ماتوى تاوعي 

بشأن تملوتن تاكلمليقلا.

تجري  تابلد،  ذاك  يف  تاكلمليقلا  تملوتن  عىل  تركز  تاتي  تاوحلدة  تملدظما  وبصفتهي 

تابلئلا عدنتً من تألعامل يف هذت تااليق،  مدظما تملرأة تألرملدلا الصحا وتاصحا 

تملزترعني،  مع  تاخطورة  عيالا  تآلفيا  مبلدتا  حول  شعبلا  بحمالا  تئوم  حلث 

وتارصيص يف تاطالء ادى تملدترس، وتملوتن تاايما يف مدتجيا تألطفيل. وفلام يخص 

تاتوتصل بشأن تملوتن تاخطرة وتابديلا مع تاجمهور، تعتئد غوهير أنه يجب إيالء 

تقول غوهار: “كلام تعلمت أكرث حول الوضع يف أرمينيا وحول 
عمل زماليئ يف بلدان أخرى، يزداد قلقي بشأن هذا التهديد 

الخفي الذي تشكله املواد الكيميائية عىل سالمتنا”.
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تألهملا الدايء ذوتا تادخل تملدخفض يف تملديطق تاريفلا، وتريد كذاك أن تعزز 

من حركا نعم تملاتهلكني يف أرملدلي، حلث تدعو إىل تإلفصيح عن تملعلوميا بشكل 

أكرب وكذاك إىل بدتقل أكرث أمديً.

تئول غوهير: "كلام تعلمت أكرث حول تاوضع يف أرملدلي وحول عمل زماليئ يف بلدتن 

تاكلمليقلا عىل  تملوتن  تاذي تشكله  تاخفي  تاتهديد  أخرى، يزنتن قلئي بشأن هذت 

وتثئلفهن  التغلري  عوتمل  بصفتهن  تادايء  مع  تاتفيعل  "يعد  وتضلف:  سالمتدي". 

ومتكني مشيركتهن يف تتخيذ تائرترتا أفضل وسللا اضامن صحا جملع تادايء".

تئول غوهير: "كلام تعلمت أكرث حول تاوضع يف أرملدلي وحول عمل زماليئ يف بلدتن 

تاكلمليقلا عىل  تملوتن  تاذي تشكله  تاخفي  تاتهديد  أخرى، يزنتن قلئي بشأن هذت 

."سالمتدي
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يف واغيي، الواليات املتحدة
)ACAT( منظمة عمل املجتمع يف أالسكا بشأن املواد السامة
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وذاك بهدف إجرتء هذت تابحث. وهي تعمل عىل تلك تائضلا مدذ عيم 1997، حلث 

تاربيا  تاحلية  تعرض  مرتقبا  إىل  بيإلضيفا  وتمليء،  وتاهوتء  تارتبا  تاعلديا من  تجمع 

وتإلناين اتلك تملوتن.

وتئول ’يف‘: "ائد أائي عبء تإلثبيا عىل شعبي". وتضلف: "مل يئم فللق تائوتا 

مالقم  تشخلص  بأي   علله،  تملاؤوالا  عيتق  تئع  وتاذي  تاهدديس،  تألمرييك  تاربيا 

الموقع أو أي عملليا معياجا. أجروت عملليا تدظلف شكللا فحاب".

تائوتا  أائي عبء تإلثبيا عىل شعبي". وتضلف: "مل يئم فللق  تئول ’يف‘: "ائد 

مالقم  تشخلص  بأي  علله،  تملاؤوالا  عيتق  تئع  وتاذي  تاهدديس،  تألمرييك  تاربيا 

الموقع أو أي عملليا معياجا. أجروت عملليا تدظلف شكللا فحاب".

ائد توصلت مدظما عمل تملجتمع يف أالسكي بشأن تملوتن تاايما إىل أن تملجتمعيا 

تبلغ  تاكلور  متعدن  تافلدلل  ثدييئ  إىل  تعرض  ماتوييا  اديهي  سلفوكيك  يف جزيرة 

كام  تألخرى،  تألمريكلا  تاوالييا  يف  تملاتوييا  متوسط  أضعيف  عرشة  إىل  أربعا 

تستطيعت تاتعرف عىل حيالا تعرّض إىل مبلدتا آفيا ومعينن ثئللا وموتن مذيبا 

وغريهي من تملوتن تاايما يف تملدطئا.

ائد تدهورا وضع تاحيالا تاصحلا تاتي أول مي تم مالحظتهي يف سبعلديا تائرن 

تملدرصم ومن ثم تطورا إىل "أزما رسطين" ادى شعبهي. وتئول ’يف‘: "مل يعد تااؤتل 

هل سدصيب بيارسطين، بل أصبح متى نصيب به".

ائد عييدت هذه تألزما يف عيقلتهي تاخيصا. حلث كين وتادهي يعمل يف قيعدة ’كييب 

تاشامالا تارشقلا‘ ومن ثم ميا جرّتء تارسطين. كام تأثر بئلا أفرتن عيقلتهي: أصلبت 

أمهي بيارسطين ومي زتل شئلئهي تألكرب يعيين مده، أمي هي فئد تعيفت مده.

تئول ’يف‘: "نحن عيقلا مؤافا من مثينلا أفرتن، أصلب أربعا مدي بيارسطين".

بيإلضيفا إىل تلك تاحيالا تاصحلا تاشديد، نزحت تملجتمعيا تملحللا عن موطدهي 

الطعيم أصبحت  تاتئللديا  تملصينر  تارشقلا ألن  تاشامالا  كييب  قيعدة  تألصيل يف 

تاتغري  تاتلوث من تملوقع تاعاكري بيإلضيفا إىل  نينرة – وهو أمر تعزوه ’يف‘ إىل 

تاجزيرة  تاغدلا بيألسامك عىل  تملوتقع  تاايبق أحد  تادهر يف  تملديخي. وتئول: "كين 

واكن تألسامك مل تعد موجونة تآلن".

يف عيم 2002، عددمي كينت ’يف‘ تئطن يف مديدا أنكوريج وربا مدزل مع أوالنهي 

تألربعا، قرأا مئياا يف أحد تاصحف عن تاتعرض إىل مركبيا ثدييئ تافلدلل متعدن 

تاكلور. مل يكن اديهي خربة فلام يخص تاتعرض إىل موتن كلمليقلا سيما، واكدهي كينت 

"تجربا شخصلا الغييا" نظرتً احيالا تارسطين تاايبئا يف عيقلتهي. فئيمت بيالتصيل 

بأخلهي، وتاذي كين أحد قينة تائبيقل يف سلفوكيك حلدذتك، وأخربته عن نشيطيا 

مدظما عمل تملجتمع يف أالسكي بشأن تملوتن تاايما. فئد حصلت عىل عرض وظلفي 

يف تألسبوع نفاه تاذي صدرا فله تلك تملئياا تاصحفلا.

وتئول: "من تاصعوبا مبكين تحملل تاجلش ماؤوالا أعاماهم" وذاك بابب تائوتنني 

تابلئلا تاضعلفا تاتي ال تشمل آاليا اتحملل تمللّوث تملاؤوالا، وغليب تإلرشتف من 

قبل تاوكيالا تاتدظلملا عىل ماتوى تافلدرتيل وماتوى تاواليا، وتاتشخلص تاصحي 

األرضتر تابلئلا، وتآلثير تملرتتكما العدرصيا تابلئلا وتاعدف.

نشأا ’يف وتغلي‘ يف مجتمع صغري يف جزيرة نيقلا تدعى جزيرة سلفوكيك 

تاوتقعا يف بحر برينغ يف شامل غرب آالسكي – تابعلدة عن أميكن تصدلع 

تملوتن تاكلمليقلا وتطبلئهي وتستخدتمهي.

واكن يف بدتيا تاابعلديا من تائرن تملدرصم، بدأا تظهر عوترض صحلا 

خطرية – مثل تنخفيض وزن تألطفيل تملواونين وتإلجهيض وتارسطينيا 

ويعملون  وياتوطدون  يعلشون  كينوت  تاذين  تألصللني  تااكين  ادى   –

عىل تاجزيرة، وخيصا أوائك تاذين كينوت يعلشون بيائرب من قيعدتني 

إحدى  الحظت  تاجزيرة.  عىل  تألمرييك  الجلش  سيبئتني  عاكريتني 

تاعيمالا تاايبئيا يف تائطيع تاصحي تدعى آين آاووت هذت تألمر وبدأا 

بإثيرة هذه تائضلا معتئدة أنهي مرتبطا بهيتني تملدشأتني.

جرى تأسلس تملوقعني تاعاكريني أثديء تاحرب تابيرنة بابب قرب جزيرة سلفوكيك 

من روسلي. فئبل أييم تألقامر تالصطديعلا كين هذتن تملوقعين يشكالن جزءتً من خط 

تإلنذتر تملبكر، وهو عبيرة عن نظيم من محطيا تارتنتر جرى بديؤهي عىل تاجزيرة 

الكشف عن تاطيقرتا تائيذفا تاروسلا وإعطيء إنذتر مبكر فلام يخص أي غزو بري 

أو بحري محتمل. حلث جرى تشللد أبدلا ضخما عىل شيطئ تاجزيرة تتطلب تاكثري 

من تاطيقا وكينت مصمما اتحمل تاكثري من تاحرترة.

كينت  مزائا  كموتن  تائيعدتني  يف  تملاتخدما  تملذيبا  تملوتن  فإن  الحئيً،  تبني  وكام 

عيالا  تملوتن  من  صدف  وهو   ،)PCBs( تاكلور  متعدن  تافلدلل  ثدييئ  عىل  تحتوي 

تااملا وتاثيبتا.

وعددمي أغلق تاجلش تائيعدتني بعد ثالثني عيميً من تاعمل عىل تاجزيرة، تم هجر 

تألبدلا. وترك تاجلش خلفه مئيا تاربتملل عىل تاشيطئ تارشقي الجزيرة يف قيعدة 

تاغريب،  تاشاميل  تاطرف  يف  تاوتقعا  ’غيمبل‘  قيعدة  ويف  تارشقلا‘.  تاشامالا  ’كييب 

قيموت بطمر كل يشء مبي يف ذاك تآلالا تاثئللا وتاطعيم وتملرشوبيا تاكحوالا.

قيعدة وتـــئـــول:  إىل  ــوت  أت "عددمي 

ــل‘  ــب ــيم جلبوت كل تحتليجيتهم ملدة ’غ

غينروت خـــمـــاـــا  وعددمي  عيميً،  عرش 

يــأخــذوت  حئيقبهم مل  ســوى  معهم 

اا  ملحمو عىل تاظهر وبدينقهم".ت

’يف‘  عن هذت تألمر ألنهي قيبلت تعلم 

شهدوت تملــاــدــني  تاذين  تاجزيرة  يف 

نفاهم  ــم تاــتــخــيل عن بأ كــلــف ت

تني  عد ائي سيعيا ت ’يف‘  شيهدا  كام 

ــلـــا  ــويـ تملرقلا. طـ تاتاجلالا  من 

ــىل مــدى  تملدرصما، ع عيميً  تاعرشين 

’يف‘  من تــئــوم  كجزء  تألناــا  بجمع 

ملحيسبا تاجلش.مــحــيواــا 

يجري متويل مدظما عمل تملجتمع يف أالسكي بشأن تملوتن تاايما )ACAT(، وهي 

وتاصحلا  تابلئلا  العلوم  تاوطدلا  تملؤساا  قبل  من  ’يف‘،  بهي  تعمل  تاتي  تملدظما 
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تاتي  تملايهاما  يخص  فلام  وطدليً  وكين  بياجلش  شعبدي  رحب  "ائد  ’يف‘:  وتئول 

قدمهي، واكددي نشعر تآلن بأنه أنتروت ظهورهم ادي".

بيإلضيفا إىل تملوقعني عىل تاجزيرة، متتد أهدتفهي يك يتحمل تاجلش ماؤوالته فلام 

عيم. كام  وتملعياجا بشكل  تاايما  تاعاكريا  المخيطر  تملديسب  تاتشخلص  يخص 

وتاتي  وتاربح  تاجشع  "يئونهي  تاتي  تادوالا  تارشكيا  محيسبا  إىل  تملدظما  تدعو 

تاتمر يف إنتيج موتن كلمليقلا عىل تارغم من وجون بدتقل آمدا"، ومن أجل إصالح 

تاوكيالا تاتدظلملا تاتي تصدر رخصيً ملثل تلك تملوتقع.

تابلئي وتألرضتر تاصحلا، يصعب عيّل أن  وتئول: "كلام تعرّفت أكرث بشأن تاعدف 

أتئبل تاعمل بيشء آخر". وتتيبع: "ائد تحديت نفيس ألتعلم أكرب قدر ممكن، وبت 

تآلن أعرف أندي يجب أن أكون عىل أفضل حيل ألسمع صويت وأنتفع عن تاعدتاا يف 

مجتمعدي تملحيل وعىل تملاتوى تاعيمل ادى تاشعوب تااونتء وتاامرتء وذوو تادخل 

تملدخفض".

تمللوثيا  يف  أيضيً  مدظمتهي  تعمل  تاعاكريا،  تملوتقع  عىل  تاعمل  إىل  بيإلضيفا 

وتملليه  تارييح  بوتسطا  تاعيمل  أرجيء  كيفا  من  نئلهي  يجري  وتاتي  تاثيبتا  تاعضويا 

مي  وهو  تاشاميل،  تائطب  مدطئا  يف  تارتكلز  عيالا  تصبح  بحلث  تاطعيم  ونورتا 

يامى تأثري ’حوض نصف كرة تألرض‘. حلث متتلك تادايء من تااكين تألصللني يف 

تائطب تاشاميل ترتكلزتً تعد من أعىل ترتكلز تملوتن تاكلمليقلا يف حللب تإلرضيع عىل 

كوكبدي نتلجا اتلك تألرضتر.

وتئول: "تدئل تملرأة مي يحمله جامهي من موتن كلمليقلا إىل طفلهي تملرضع تألول. 

ثم تزنتن تاكملا بيادابا األوالن تاالحئني". وتضلف: "كام يدتئل هذت تاتعرض تاايم 

من جلل إىل جلل".

اإلثبات  ألقي عبء  “لقد  ’يف‘:  تقول 
عىل شعبي”. وتضيف: “مل يقم فيلق 
الهنديس،  األمرييك  الربية  القوات 
عليه،  املسؤولية  عاتق  تقع  والــذي 
أي  أو  للموقع  مالئم  تشخيص  بأي 
عمليات  ــروا  أج معالجة.  عمليات 

تنظيف شكلية فحسب”.
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آيويراسيا فريا نيغوي، تنزانيا
)TAPOHE( منظمة جمعية خرباء تنزانيا يف الصحة العامة واملهنية البيئية
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وعددمي تستبداته بيمرأة، تعرتض مدير تملعهد قيقالً بأنه ال يجب أن تدير تادايء هذت 

تملرشوع اوحدهن.

وتئول: "كدت مرصة يف ذاك تاحني، وقلت ’ال ميكدكم إرغيمي عىل تاتعيمل مع رجل 

غري متعيون‘". وتتيبع: "تركوني وشأندي واكدهي جعلوت حليتدي أكرث صعوبا بكثري".

"تلك أمثلا عن تألمور تاتي وتجهديهي كدايء يف تملؤسايا تابحثلا".

تاتي حصلت عللهي يف  تابلينيا  بدجيح، وتستخدمت  أنجزا فريت وفريئهي تملرشوع 

 2008 عيم  يف  أسات  كام  وتادكتورتة.  تمليجاتري  أطروحتي  تئديم  أثديء  تابحث 

جمعلا خربتء تدزتنلي يف تاصحا تاعيما وتملهدلا تابلئلا )TAPOHE(، وهي مدظما 

غري حكوملا تركز عىل تعللم تاجمهور يف تدزتنلي بشأن مخيطر تملوتن تاكلمليقلا.

حلث تركز عىل تادوع تالجتامعي وتملوتن تاكلمليقلا: أي كلف تتعرض تملرأة وكلف 

تحمي نفاهي. وبعد أربعا عرش عيميً، مّررا فريت شعلا قلينة تملدظما إىل تاجلل 

تاتييل. يف تاعيم تملدرصم، جرا تاملا تادكتورة نورويث أميالك نغيجللو، وهي إحدى 

تدفلذيا  تاجيمعا، كمديرة  تاايبئيا افريت وكينت قدر نرست تاطب يف  تاطيابيا 

بيإلنيبا، وبئلت فريت تعمل يف تاخلفلا حلث تئدم تادعم المدظما وقلينتهي.

)TAPOHE( العامة واملهنية البيئية

أثديء فرتة طفواا وتادة آيويرتسلي فريت نلغوي يف ثالثلديا تائرن تملدرصم 

إىل  بياذهيب  الفتليا  يُامح  يكن  مل  تدزتنلي،  يف  تالستعامر  عهد  أثديء 

تملدرسا. واكدهي كينت تتالل إىل تاصف تادرتيس بعد إنجيزهي اوتجبيتهي 

ماؤواليتهي  تزتيدا  أن  وبعد  وتاكتيبا.  تائرتءة  تعلمت  حلث  تملدزالا 

تاعيقللا، تضطرا إىل ترك تادرتسا.

تملجيين  تاتعللم  إتيحا  تالستئالل ومع  بديتهي عئب  أنجبت  اذاك، وبعد 

وكين  تعللمهن.  متيبعا  عىل  بتشجعلهن  قيمت  تاحكوما،  توفره  تاذي 

زوجهي -وتاد فريت- متعيونيً جدتً: فئد كين اديه مثينلا أطفيل، أول أربعا 

مدهم كّن فتليا، وقرر بأنه يتوجب عللهم جملعيً أن يتعلموت.

تئول فريت متذكرة: "عددمي كينوت يخربونه يف تائريا ’إنك تضلع تاوقت بتعللم تافتليا 

ألنهن سلصبحن زوجيا ألشخيص آخرين‘، كين ]وتادي[ يئول ’إنهم أطفييل جملعيً 

ويجب أن يذهبوت إىل تملدرسا‘".

تئول فريت متذكرة: "عددمي كينوت يخربونه يف تائريا ’إنك تضلع تاوقت بتعللم تافتليا 

ألنهن سلصبحن زوجيا ألشخيص آخرين‘، كين ]وتادي[ يئول ’إنهم أطفييل جملعيً 

ويجب أن يذهبوت إىل تملدرسا‘".

أخذا فريت هذت تألمر عىل محمل تاجد. وبعد مرحلا تادرتسا تالبتدتقلا وتاثينويا يف 

تدزتنلي، تيبعت نرتستهي وحصلت عىل شهينة تابكياوريوس من تدزتنلي وتمليجاتري من 

بريطينلي. وعينا إىل تاعمل يف تدزتنلي وتستمرا رحلتهي تاتعللملا. ويف عيم 2002، 

حصلت عىل شهينة تادكتورتة يف علم تألوبئا من جيمعا تيمبريي يف فدلددت.

وتئوم حياليً مبامرسا مهدا تاتعللم: فعىل تارغم من أنهي تئيعدا عن تاتدريس يف 

تعطي  تزتل  ال  أنهي  إال   ،)MUHAS( تاعلوم  وتحياف  الصحا  موهلمبليل  جيمعا 

تملهدلا  تاصحا  عىل  تارتكلز  مع  تاعللي،  وتادرتسيا  تاجيمعيا  اطالب  محيرضتا 

ومبلدتا تآلفيا/تملوتن تاايما.

أثديء  ملي تئواه فريت  تاتعللم أشوتطيً طويلا وفئيً  تاتكيفؤ بني تاجداني يف  ائد قطع 

أعدتنتً  نرى  بتدي  حلث  تابلئلا،  تاصحا  قام  يف  تاعللي  تادرتسيا  طالب  تدريس 

متايويا من تاطيابيا وتاطالب يف تاصف، ويف بعض تألحلين تشكل تاطيابيا تائام 

تألكرب. إنهم يتعلمون حول تعملم تادوع تالجتامعي، حلث تهدف بعض تااليسيا 

تاحكوملا إىل تعزيز نور تملرأة بغلا تاتعويض عن عئون سيبئا من تإلهامل.

واكن مل تكن تجربا فريت يف ملدتن تاعمل تئدملا يف جملع تألوقيا. فأثديء مرحلا 

تادرتسا تاجيمعلا وتادرتسيا تاعللي وعئبهي، عملت يف معهد أبحيث مبلدتا تآلفيا 

تآلسلويا )TPRI( كمايعدة مخربيا تئدلا والحئيً ترقّت يف تملرتتب تاوظلفلا كلام 

حصلت عىل مزيد من تاتعللم.

تتوىل  تاتي  تاوحلدة  تملرأة  كونهي  مده  عينت  تاذي  تاجديس  تاتمللز  تتذكر  حلث 

رقيسا أحد تألقايم يف تملعهد. وعددمي جرا ترقلتهي ملدصب مدائا تتصيل تدزتنلي 

يف مرشوع بحثي حول مبلدتا تآلفيا يف رشق أفريئلي يف عيم 1989، حيول تارجل 

تافريق.  عن  عزاه  إىل  أخريتً  تضطرا  أن  إىل  مهمتهي،  يئّوض  أن  تائلينة  يف  تاثيين 
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تشكل أهدتف جمعلا خربتء تدزتنلي يف تاصحا تاعيما وتملهدلا تابلئلا تستمرترتً العمل 

تاذي قيمت به فريت طوتل حليتهي تملهدلا.

وتئول: "أمدلتي أن أقدم تملعلوميا اصينعي تااليسيا بغلا إحدتث تغلري يف إنترة 

مبلدتا تآلفيا يعزز تاحد من تستخدتم مبلدتا تآلفيا ويئيض عىل مبلدتا تآلفيا 

قدميا تاعهد وتاحيوييا تافيرغا". وتتيبع: "كام أمتدى أن أرفع سويا تاوعي تاجمهور 

بشأن تأثريتا مبلدتا تآلفيا عىل صحا تإلناين وتابلئا يك ياتطلع تاديس تاتئللل 

من تستخدتم مبلدتا تآلفيا وتختلير أغذيا صحلا خيالا من مبلدتا تآلفيا".

تشعر فريت بيافخر ألنهي تغلبت عىل تاتعصب وتملضييئيا يف مكين تاعمل وتستطيعت 

مترير خربتهي اجلل آخر من تادايء تاديشطيا وتابيحثيا.

وتئول: "كين عيّل أن أتغلب عىل كثري من تاتحدييا بابب نوعي تالجتامعي... يف 

بعض تألحلين، كدت تضطر ألن أقيتل ألنجز عميل". وتتيبع: "تستطعت تاتغلب عىل 

كيفا أشكيل تاتعصب وتيبعت عميل إىل أن وصلت ملرحلا تاتئيعد".

’إنك  القرية  كانوا يخربونه يف  تقول فريا متذكرة: “عندما 
زوجات  سيصبحن  ألنهن  الفتيات  بتعليم  الوقت  تضيع 
ألشخاص آخرين‘، كان ]والدي[ يقول ’إنهم أطفايل جميعاً 

ويجب أن يذهبوا إىل املدرسة‘“.
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هيلني لني، اململكة املتحدة
منظمة تحالف تفادي الرسطان
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كين هذت تملرشوع أول حملا اجمع تألموتل تئوم بهي هللني يف شبكا تملرأة تابلئلا، 

وتئول بأنهي كينت "شيبا وسيذجا، وقد يكون ذاك بيملحصلا نئطا إيجيبلا نفعتهي 

الميض قدميً نون خوف".

مئرتنا  تاثدي  رسطين  احيالا  خريطا  وضع  حول  تاعمل  ورشيا  "واكن  وتئول: 

مبصينر تلوث محللا وصلت آلالف تادايء ومجتمعيتهن، وثبتّت تالرتبيط من خالل 

تاخيصني  تاعمل  وتملكين  وتاحلية  تابلئا  بشأن  معلوميا  تئديم  إىل  تملصيبيا  نفع 

بهن". حلث مزجت تملئيربا تاخيصا بشبكا تملرأة تابلئلا تألبحيث مع بديء قدرتا 

أاهم  تادويل.  تاصعلد  تملتحدة وعىل  تململكا  تملحللا وذاك يف كل من  تملجتمعيا 

هذت تملرشوع تاعديد من تادئيبيا وتملدظاما تابلئلا اتثبّت هذت تالرتبيط. وسيعد 

تاتدريبلا  ذاك بتحفلز وتشكلل تستجيبيا تاعامل وتملجتمعيا تملحللا وتادورتا 

وتملؤمترتا وورشيا تاعمل )عىل تملاتوى تملحيل وتاوطدي وتادويل( عىل تمتدتن أكرث 

من عرشين عيميً. وقد أاهم هذت تاعمل قليم أعامل مشيبها يف سيرنلي، وهي أحد 

تملجتمعيا تألكرث تلوثيً يف كددت، وكذاك يف الدكونشيير.

يف  تاتئدميلا  وتاعروض  تاخرتقط  رسم  أثديء  الفن  حبهي  تاتغل  أن  تستطيعت  كام 

ثيبتا، بل  تملديرصة عبيرة عن "عمللا غري  تافن وحمالا  تملرشوع. حلث تعترب أن 

تتغري بشكل ماتمر وتتأثر مبجموعا وتسعا من تاتأثريتا – الس تاعلم فحاب، بل 

هديك تافن وتاطبلعا وتاتجيرب تاتي مير بهي تألشخيص".

ومدذ بدء عملهي يف هذت تملرشوع، بيا تركلز عملهي يدصب عىل إائيء تاضوء عىل 

تارسطينيا  من  وغريه  تاثدي  رسطين  تابب  تاتي  وتملهدلا  تابلئلا  تاخطر  عوتمل 

وتألمرتض – وهو شأن مل تئر به تملؤسايا تاتي تعدى تارسطين وفئيً ملي تئواه هللني.

تئول هللني: "تتمثل تارسياا تاتي تئدمهي تملؤسايا تاتي تعدى بيارسطين بـ ’تاذنب 

"يئع مبثيبا صدما  بلئلا ومهدلا  ذنبك‘. واذاك فإن سامعهن عن عوتمل خطورة 

العديد من تادايء واكده يشكل نوعيً من تالرتليح".

تألوالا من رسطين  ’تاوقييا  بتأسلس مجموعا عمل بشأن  2001، قيمت  ويف عيم 

تاثدي‘ بيالشرتتك مع نيشطني آخرين، وأمثر ذاك عن تئرير بعدوتن: "رسطين تاثدي، 

ياتخدم  نوعه  من  فريدتً  "تئريرتً  ويعد   2005 عيم  يف  نرشه  جرى  بلئي".  مرض 

تقتبيسيا من علامء وكذاك من جهيا حكوملا ومؤسايا تعدى برسطين تاثدي" 

من أجل تابديء عىل عئون من تاعمل يف موتجها "تإلاغيء تملاتمر من قبل تملؤسايا 

تاتي تعدى بيارسطين األناا تاعلملا تاتي أثبتت تارتبط مي بني تصيعد عدن حيالا 

رسطين تاثدي وبني عوتمل تاخطر تابلئلا وتملهدلا".

تاعيملني يف  يضم  بحلث  تارسطين  تفيني  تحياف  هللني  أطلئت   ،2009 عيم  ويف 

مجيل تفيني تارسطين تاديجم عن عوتمل بلئلا ومهدلا. وقد نجح تاتحياف يف افت 

ادى  تملزنوج  تابلئي  تملهدي  تاتعرض  وكذاك  تالجتامعي  تادوع  قضييي  إىل  تالنتبيه 

تعدى  إىل مدظاما غري حكوملا  الحيجا  أكرب  تادئيبيا. كام نجح يف تحئلق فهم 

بيابلئا يك تهتم بئضييي تاتعرض تملهدي كجزء من أنشطتهي.

تملديرصة  من خالل  تاعامالا  تادئيبيا  حركيا  مع  هللني  تعمل  تملثيل،  سبلل  عىل 

يف حمالتهم بغلا جعل رسطين تاثدي أحد تألمرتض تملهدلا والمكن بياتييل تفينيه 

وبغلا فضح علم تألوبئا وتاتعللاما تاتدظلملا تاتي ال تدظر إىل تادوع تالجتامعي، 

تإلحصيءتا  تجيهل  أيضيً  يجري  بل  فحاب،  تألوالا  تاوقييا  تجيهل  يتم  ال  حلث 

يف عيم 1995، جرا نعوة هللني اني التحدث يف تفتتيح حملا بطيقيا بريديا اصياح 

جمعلا ’تفيني رسطين تاثدي يف تسكتلددت‘. وكين هذت أول حدث عيم تتحدث فله 

بيادوع تالجتامعي  تملتخصصا   ‘)Wen( تابلئلا تملرأة  تنضاممهي ملدظما ’شبكا  مدذ 

وتابلئا وتاصحا. شعرا بياتوتر – فئد كينت شيبا ومل يكن قد مىض زمن طويل 

عىل بدء عملهي عىل قضييي رسطين تاثدي بعد توالهي مللف كين شخص آخر قد تركه 

يف ’شبكا تملرأة تابلئلا‘.

كينت عىل وشك تالنخرتط يف نئيش سلاتمر معهي طوتل فرتة تملديرصة تاتي قضتهي 

وتبدتهي مصيبتين  بأنهي هي  تمرأة وأخربتهي  مدهي  تقرتبت  كلمتهي،  يف حليتهي. وعئب 

بياجوتر.  ويعشن  أيضيً  به  مصيبيا  أخرييا  نايء  تعرفين  كينتي  تاثدي.  برسطين 

تستطيعتي أن يربطي مي بني هذت تادوع من تارسطين وبني مبلدتا تآلفيا تملاتخدما 

يف تاحئول تملجيورة ملدزاهام.

تئول هللني: "مل أعرف ميذت يتوجب علله قواه، واكدي تقرتحت أن يئوم ’شخص 

مي‘ برسم خريطا تربط مي بني تلك تاحيالا وبني حيالا تاتعرض ملبلدتا آفيا".

يف نهييا تملطيف، رسي تألمر عىل هللني اتكون ذاك تاشخص. وبدتفع من محينثتهي 

مع تألم وتبدتهي، تئدمت بطلب ملدحا تالينصلب تاوطدي يف تململكا تملتحدة ونجح 

طلبهي. وبدأا بتطوير ’وضع رسطين تاثدي عىل تاخريطا‘، وهو عبيرة عن مرشوع 

تستمر ملدة عيمني بهدف تحديد تاتجمعيا تاتي يدترش فلهي رسطين تاثدي وتاتي 

ميكن ربطهي بعوتمل بلئلا ومهدلا يف تململكا تملتحدة.

قرأا هللني تاكثري يك تاتطلع إغديء تملرشوع بيملعلوميا وعرثا عىل أبحيث حول 

تاعمل تاذي تئوم به "علم تألوبئا تاعيني – lay epidemiology". وبرفئا نييني 

وورن، نيشطا أصلبت برسطين تاثدي، جرى وضع تاهدف تاعيم المرشوع وتاذي متثل 

رفـــع  سويا تاوعي بأن رسطين يف 

بدمط تاـــثـــدي  مرتبطيً  "الس 

ــية  ــل ــح فحاب، بل يرتبط أيضيً تا

بلئلا ومهدلا".بــعــوتمــل 

ــي  ــتـ ــيا عمل قـــيمـ ــإجــرتء ورشـ ب

كــيفــا  تملتحدة يف  تململكا  أرجــيء 

تملجتمع بــرفــئــا  مجموعيا 

تملحيل وتادئيبيا تاعامالا 

تادايقلا  وتملجموعيا 

ومجموعيا نعم رسطين 

ــدي.  ــثـ ومن خالل تحدثهام مع تاـ

يف  شعرتي تادايء  تاجلايا،  تلك 

يف  مشكلا  مثا  بأن  تادايء  فلهي  عرفت  تاتي  تملرتا  كرثة  تكتشفتي  عددمي  بياصدما 

تابلئا أو مكين تاعمل تملحلطني بهن، واكن يف أغلب تألحلين مل يتم تالستامع إالهن 

أو تصديئهن.

وتئول: "تعلمت من تجربتي كمامرسا يف طب ’شليتاو‘ بأن تاديس كينوت عىل نرتيا 

فرصا  تاحمالا  وشبكيا  تاعمل  ورشيا  وفّرا  حلث  بهي".  يؤثر  ومي  بأجاينهم 

نينرة الدايء وتملاتضعفني يك يعربوت جهرتً عن مخيوفهم بشأن مخيطر تاتعرض إىل 

موتن كلمليقلا سيما يف تملديزل وأميكن تاعمل وتابلئا بشكل عيم.
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تاتأثريتا تملرتبطا  تادوع تالجتامعي وتاتي من شأنهي تاكشف عن  تملصدفا حاب 

بيادوع تالجتامعي.

بيملوتن  تعدى  تاتي  تاحكوملا  غري  تملدظاما  من  تحياف  مع  أيضيً  تتعيون  كام 

تاكلمليقلا. حلث ياعى هذت تاتحياف إىل نئل تاتعللاما تاتدظلملا االتحين تألورويب 

تاخيصا بيملوتن تاكلمليقلا ومبلدتا تآلفيا إىل تائينون تاربيطيين – وذاك من خالل 

مشيركتهي يف تاضغط عىل تاجهيا تملختصا أثديء وضع تاتعللاما تاتدظلملا الموتن 

وتئللمهي  تاكلمليقلا  تملوتن  ’تاجلل  تدعى  وتاتي  تألورويب  تالتحين  يف  تاكلمليقلا 

تدظلملا  تعللاما  تطبلق  يتم  أن  تأمل  )REACH(، حلث  وتئللدهي‘  وتفويضهي 

تحمي تملوتطدني وتاعامل تاربيطينلني، وخيصا فلام يتعلق بيملوتن تاكلمليقلا تملاببا 

.)EDCs( الضطرتبيا تاغدن تاصامء

عىل تمتدتن حليتهي تملهدلا، تأثرا هللني باامع قصص تادايء تاديشطيا تألخرييا 

تاتي  تملدظاما  من  تاكثري  تملتحدة  تململكا  يف  تاكثري  هديك  الس  معهي.  وتاتفيعل 

أكرث  أن  هللني  تعترب  اذاك   – تاثدي  ارسطين  وتملهدي  تابلئي  بياجينبني  تختص 

كينت  اهي  بيادابا  إاهيميً  تالحظيا 

أجل  من  كددت  إىل  سيفرا  عددمي 

بشأن  تاعيمللا  ’تملؤمترتا  حضور 

فلهي،  وتملشيركا  تاثدي‘  رسطــين 

وذاك بيإلضيفا إىل نعوة المشيركا 

يف مؤمتر أوسرتييس تاخيص مبدظما 

’تملحدنتا  بشأن  تاعيمللا  تاصحا 

تابلئلا وتملهدلا الرسطين: تاتدخالا 

الوقييا تألوالا‘ يف عيم 2011.

محئا  أني  هل  بياتفكري،  تبدأ  مي،  نوعيً  وحلدتً  صوتك  يكون  "عددمي  هللني:  تئول 

يف تادعوة اهذت تاشأن؟". وتضلف: "واكن عددمي تئيبل أشخيص آخرين ومدظاما 

بيافخر حئيً  أخرى وتجد تاشغف ذتته اديهم، فهذت يؤكد صحا مشيعرك... أشعر 

ألين أشيرك يف هذت تألمر".

اديهم،  ذتته  تاشغف  وتجد  أخرى  ومدظاما  آخرين  أشخيص  تئيبل  عددمي  "اكن 

فهذت يؤكد صحا مشيعرك... أشعر بيافخر حئيً ألين أشيرك يف هذت تألمر"



لكن عندما تقابل أشخاص آخرين ومنظامت 
أخرى وتجد الشغف ذاته لديهم، فهذا يؤكد 
ألين  حقاً  بالفخر  أشعر  مشاعرك...  صحة 

أشارك يف هذا األمر
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مدّرسو املدارس البيئية يف رصبيا، رصبيا
)EADS( منظمة سفراء البيئة للتنمية املستدامة
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من  تارسمي  بياتخلص غري  تملرتبطا  تملشيكل  تادرتيا بخصوص  إىل عدم  وبيإلضيفا 

تاتكيالف: حلث  تاعوتقق تألسيسلا اتحاني تاوضع يتمثل يف  تلك تملوتن، فإن أحد 

يعد تاتخلص من موتن كلمليقلا خطرة أو مدتهلا تاصالحلا شأنيً بيهظ تاثمن الغييا. 

ويف أحد تملدترس تابلئلا تارصبلا، قيم أحد تملدرتء تملتحماني "ممن يعون مخيطر 

تلك تملوتن تاكلمليقلا تائدميا مدتهلا تاصالحلا" بياتخلص مدهي بشكل صحلح. حلث 

عمد إىل رشتء حيوييا تخزين مجهزة التخلص من تادفيييا تاخطرة وقيم بطمرهي 

يف تألرض بعمق مديسب ملدع أي ترسب.

تئول تملدظما: "أخربني تملدير أنه ميكن بديء مدرسا كيملا وتجهلزهي بيألموتل تاتي 

عن  وإبعينهي  تاكلمليقلا  تملوتن  تلك  نئل  قرروت  واكدهم  تاغرض.  اذاك  تستخدمهي 

تملدرسا وتألطفيل".

تملوتن  من  تاتخلص  حول  وأهلهم  تاطالب  تثئلف  عىل  آخــرون  مدرسون  يركّز 

تاكلمليقلا.

مدرسا  يف  تألحليء  علم  مينة  مدرسا  وهي  مللوسيفللتش،  زوريكي  تديقش  بلدام 

ميكن  وأين  تاصالحلا  مدتهلا  تألنويا  من  تاتخلص  كلفلا  كيجلدتلدي،  يف  تبتدتقلا 

أخذهي التخلص مدهي وذاك أثديء تاحصص تادرسلا تادظيملا وتألنشطا خيرج تاصف، 

تملحيل. وكجزء من  تملجتمع  قينة  أو  تاطالب  أهييل  بعض من  أحلينيً  حلث يشيرك 

إنتيج  نحو  تهتاممهم  توجله  إىل  تاطالب  بإرشين  زوريكي  تئوم  تادرتيس،  مدهيجهي 

وتاتغللف  تألغذيا  تالوملا وتستخدتمهي، مثل معياجا  تاكلمليقلا يف حليتهم  تملوتن 

ومدتجيا تاتدظلف، وكذاك تألبحيث تاتي من شأنهي أن تؤثر عىل صحتهم.

يعد تركلز تملدرسني وغريهم من تافيعلني يف تملجتمع تملحيل عىل هذه تملوتضلع أمرتً 

هيميً يف بلدتن مثل رصبلي، حلث تتوفر بعض تاتعللاما تاتدظلملا تاوطدلا بشأن 

تملوتن تاكلمليقلا وتادفيييا تاخطرة، واكن تطبلئهي وإنفيذهي يكون ضعلفيً بشكل 

عيم.

يأمل برنيمجي  أفرتنه،  فمن خالل إرشتك تملجتمع تملحيل وتعللمه، بدءتً من أصغر 

البلئا  تطبلق سليسيا صديئا  إىل  يدعو  بتكوين جمهور ماتدري  تابلئلا  تملدترس 

الس فئط عىل تملاتوى تاوطدي، بل عىل تملاتوى تملحيل أيضيً.

تابلئلا يف اوتشيين، مثيالً  تملدترس  قدمت آنجلللدي جوفيسلفلتش، وهي مدير أحد 

حول نجيح تملديرصة تاتي قيم بهي طالبهي يف تملدرسا بإقديع تابلديا تملحللا بياتوقف 

عن تستخدتم مكب نفيييا قريب من مبدى تملدرسا كين ياتخدم اادوتا عديدة 

التخلص من أنوتع مختلفا من تادفيييا، مبي فلهي نفيييا خطرة.

تؤكد آنجلللدي عىل "أهملا تثئلف تاجمهور ورفع سويا وعله، وكذاك عىل أهملا 

تحمل تملاؤوالا تاشخصلا وتاجامعلا".

تعد تاعبيرتا مثل "رفع سويا تاوعي" َو "تحاني تاتعللم" عبيرتا يتم 

تدتواهي بكرثة أثديء تملحينثيا تااليسلا بشأن تحاني معييري إنترة تملوتن 

تاكلمليقلا. ويف رصبلي، هديك مجموعا من تملدرسني أخذوت هذه تملهما 

تاتخلص من تملوتن  عىل محمل تاجد من خالل افت تالنتبيه إىل كلفلا 

تاكلمليقلا بعد تستخدتمهي يف تاعمل تملخربي أثديء تاصف تادرتيس.

بلدتً.  تثدني وسبعني  يدترش يف أكرث من  نواليً  برنيمجيً  تابلئلا‘  ’تملدترس  برنيمج  يعد 

تابلئا  حاميا  بشأن  صغرهم  مدذ  وتاشبيب  تاطالب  تثئلف  يف  هدفه  ويتمثل 

وتعللمهم سبل تستخدتم تملوترن بشكل ماتدتم.

)EADS(، وهي  تملاتدتما  التدملا  تابلئا  مدظما سفرتء  تعترب   ،2012 عيم  ومدذ 

وتالستدتما،  تاتعللم  بلغرتن وتعمل يف شؤون  يئع مئرهي يف  مدظما غري حكوملا 

تابلئلا، حلث ترشف عىل مي يئيرب ميقا  تملشّغل تارصيب تاوطدي اشبكا تملدترس 

وخماني مدرسا من مرحلا رييض تألطفيل وتملرتحل تالبتدتقلا وتإلعدتنيا وتاثينويا 

يف رصبلي.

حلث يبحث تملدرتء وتملدرسون يف تلك تملؤسايا بشكل مدتظم عن سبل تكون 

مؤتتله االستدتما. يشعر تاعديد من تملدرسني يف تلك تملدترس تابلئلا بيائلق حليل 

أثديء  تملاتخدما  تاكلمليقلا  تملوتن  من  تاتخلص  كلفلا  وهو  أال  يوتجهونه،  وضع 

نروس مئرر تاكلمليء.

كيفلا  ملزتنلا  متتلك  ال  غيابي  وتاتي  تملحللا،  عىل مجتمعيتهي  مياليً  تملدترس  تعتمد 

ألنظما إنترة نفيييا ماتدتما، نيهلك عن أنظما مجيري نفيييا خطرة مخصصا 

ال  حلث  تملدرسني،  إبالغ  يجري  ال  تاعينة،  ويف  تملدترس.  يف  تاكلمليء  مئرر  ملخيبر 

تملوتن  تلك  من  التخلص  تاصحلحا  تإلجــرتءتا  بشأن  تملديسبا،  تادرتيا  ميتلكون 

تاكلمليقلا.

تاتخلص مدهي يف أغلب تألحلين ضمن حوض تملغالا يف تاصف  نتلجا اذاك، يتم 

تادرتيس – حلث تذهب مبيرشة إىل نظيم مليه تارصف تاصحي اتايهم يف تلويث 

تابلئا. هديك بعض تملدرسني تاذين يعون هذت تاتأثري تاالبي عل صحا مجتمعهم 

مع عدم  واكن   – نهيقليً  تملوتن  تلك  تاتخلص من  بعضهم عدم  يئرر  تملحيل حلث 

وجون مكين آخر اوضعهي، تبئى هذه تملوتن تاكلمليقلا مدتهلا تاصالحلا يف تاصف 

تادرتيس اادوتا عديدة.

مدظما  قبل  من  تستطالعهي  اإلنيث جرى  بلئلا  مدرسا  ثالث عرشة  تتفئت  حلث 

سفرتء تابلئا التدملا تملاتدتما بأن تلك تائضلا تشكل قضلا تااالما تألسيسلا يف 

تملدرسا.
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ويئول تملدرسون بأن تائضييي تابلئلا كينت خيرج نطيق تالهتامم يف رصبلي مدذ ثالثني 

أو أربعني عيم مضت.

واكن من خالل تالنضامم إىل برنيمج تملدترس تابلئلا، تاتطلع تملؤسايا تاتعللملا 

"أن تصبح سفرتء التدملا تملاتدتما يف مجتمعيتهي تملحللا".

عىل  يؤثرون  فإنهم  تابلئلا،  تملدترس  خطوتا  تتبيع  خالل  "من  تملدرسون:  يئول 

تاتدملا تملحللا ويرفعون سويا تاوعي ادى تألشخيص تملحللني ويشجعون عىل مزيد 

من تاتعللم من خالل تدتبري عمللا".

اتباع  خالل  “من  املدرسون:  يقول 
فإنهم  البيئية،  ــدارس  امل خطوات 
يؤثرون عىل التنمية املحلية ويرفعون 
سوية الوعي لدى األشخاص املحليني 
التعليم  من  مزيد  عىل  ويشجعون 

من خالل تدابري عملية”.
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