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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

للمؤتمر الدولي التابع المفتوح العضوية  الفريق العامل
 المعني بإدارة المواد الكيميائية

 الثانياالجتماع 
 1054 ديسمرب/األول كانون 57 - 51، جنيف
 *)ب( من جدول األعمال املؤقت 1البند 

: ذات األهميةرخر  األمسائل الو ناشئة  السياساتائل مس
المؤتمر  ينظر فيهامقترحة ناشئة جديدة لة سياساتية مسأ

الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دورته الرابعة: 
 يئةالنية المقاومة للتحلل في البالملوثات الصيد

 قترحة: الملوثات الصيدالنية المقاومة للتحلل في البيئة سياساتية ناشئة جديدة م   مسألة

 مذكرة من األمانة 

 المقدمة  -أواًل 
)ي(  14يف الفقرة وارد  وفق ما هوويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، دوظائف املؤمتر ال تتمثل إحدى - 5

 على، تركيز االهتمام يفلإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، لنهج االسرتاتيجي لمن اسرتاتيجية السياسات الشاملة 
ة التوافق يف الرأي غايمث ص ،نشوئهاالناشئة عند  يةالسياساتائل ساملوالدعوة إىل اختاذ التدابري املناسبة بشأن 

 بشأن أولويات اإلجراءات التعاونية.
الصادر عن املؤمتر الدويل  1/4قرار الالناشئة يف ُمرفق  السياساتيةاملسائل حبث  طرائقوقد وضعت  - 1

وشفافة  ،السياساتية الناشئة. وينبغي هلذه العملية أن تكون مفتوحةاملسائل ، بشأن املعين بإدارة املواد الكيميائية
 وهتيئة مشاركة مجيع أصحاب املصلحة فيها. وأن تقوم األمانة بتيسريها 

ينظر سياساتية ناشئة لكي صيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة بصفتها قضية ال امللوثات ُحدِّدتوقد  - 3
 املؤمتر يف دورته الرابعة.  فيها
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إن مسألة امللوثات الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة كانت موضع حبث من جانب الفريق العامل  - 4
. وبناًء 1055تشرين الثاين/نوفمرب  51إىل  51ن أثناء اجتماعه األول، الذي ُعقد يف بلغراد م العضويةاملفتوح 

باء، اعترب الفريق العامل أن بعض األنشطة الواردة يف املقرتح  5/4 الفريق العامل املفتوح العضوية على مقرر
وشجع مقدمي املقرتح على مواصلة تطوير املقرتح لبحثه من  ،تفي مبعيار حبثها كمسألة سياساتية ناشئة ال

 عقب دورته الثالثة. جانب املؤمتر 
 ،ومتشيًا مع هذا املقرر، واصلت وزارة البيئة يف بريو، ووزارة اإلسكان وختطيط األراضي يف أوروغواي - 1

 تطوير املقرتح وأعادت تقدميه من أجل حبثه.  ،واجلمعية الدولية لألطباء املعنية بالبيئة
ا السياساتية الناشئة، وإبراز السبب يف أنه ينبغي القضاياملقرتح استبيانًا بشأن تعيني  مؤيدوكمل وقد أ - 6

أدرجوا وصفًا موجزًا للقضية و رب مسألة سياساتية ناشئة. عت  أن تُ للملوثات الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة 
وقدموا معلومات كذلك ترمي إىل تيسري تقييم سياساتية ناشئة.  ةقضييبني كيفية اتفاقه، يف رأيهم، مع تعريف 

أيضاً املقدم . ووصف تقريرهم 1/4)ب( من املرفق للقرار  1ذه املسألة يف ضوء املعايري الواردة يف الفقرة ه
قدماً بشأن القضية السياساتية ضي التدابري التعاونية املقرتحة، أو خيارات مثل هذه التدابري، لكي تُبحث أثناء امل

عينة، مبا يف ذلك األساس املنطقي للكيفية اليت 
ُ
 ذه املسألة املعينة. هلجل هبا التدابري املقرتحة عا  تُ امل
 األمانة التدابري املقرتحة اليت ترد أدناه:  أوجزتوقد  - 7

وتأثرياهتا احملتملة على صحة  ،زيادة الوعي بالقضية كمشكلة عاملية، وبتأثرياهتا الضارة على البيئة )أ(
 اإلنسان؛ 

ميائية ذات األصل الصيدالين يف البيئة، وتشجيع تدابري العمل بتقليل إدخال املواد الكي ءبد )ب(
  ؛والقابلة للقياس الكلفةاملنع الفعالة 

وتشجيع التدابري التعاونية من جانب مجيع  ،حتسني فهم خماطرها على صحة اإلنسان والبيئة )ج(
 أصحاب املصلحة؛ 

اب املصلحة يف النهج حبث تنفيذ برامج بناء القدرات وأنشطة التعاون التقين لدعم أصح )د(
 االسرتاتيجي لالستجابة هلذه املسألة؛ 

تشجيع الرصد من أجل دعم صنع القرارات، وترتيب أولويات التدابري ووضع التوجيهات بشأن  )هـ(
 أدوات التدريب داخل القطاعات ذات الصلة؛ 

الجتماعات ويف ا ،آلية تبادل املعلومات لدى األمانةتشجيع تبادل املعلومات من خالل  )و(
 واآلليات األخرى.  ة اإلنرتنتبكشالتدريب العملي، والدورات التدريبية، والندوات على  اتوحلق ،اإلقليمية

)ب( من مرفق القرار  1مقابل املعايري املدرجة يف الفقرة للمعلومات  اً موجز  املقرتح وقد أعد مؤيدو - 1
 املذكرة.  مرفق هذه ، يرد يف1/4

 زمنية وموجز التعليقات التي أبداها أصحاب المصلحة في النهج االستراتيجي ال الجداول - ثانياً 
من ُقدِّم به األمانة ملف امللوثات الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة، على النحو الذي  نشرت - 9

لحة ودعت أصحاب املص ،1054نيسان/أبريل  7املقرتح، على املوقع الشبكي للنهج االسرتاتيجي يوم  مؤيدي
املكسيك، و . وقد وردت تعليقات من أملانيا، 1054يوليه متوز/ 55لتعليقات يف موعد غايته إىل تقدمي ا
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ست، ومنظمة كيمرت منظمة الصحة العاملية، و االحتاد األورويب، و الواليات املتحدة األمريكية، و والسويد، النرويج، و 
مث ، أملانياشبكة العمل املتعلق مببيدات اآلفات يف و  حبوث املياه ومركز، العناية الصحية بدون أضرارمنظمة و 

 . 1054يوليه متوز/ 56يف  (www.saicm.org)بعد ذلك على املوقع الشبكي للنهج االسرتاتيجي  ُنشرت
 التعليقات الواردة على ما يأيت:  اشتملتوقد  - 50

 تية ناشئة ملواصلة حبثها من جانب الدورة الرابعة للمؤمتر؛ سياسادعم هذه املسألة كمسألة  )أ(
لتدابري التعاونية واملنسقة على النحو املوجز يف ل احلاجة امللحةربز حجم هذه املشكلة ي أن )ب(

 ملف تعيني املسألة؛ 
د املوا كشفوعلى   ،احلاجة إىل التمييز بني التأثريات الضارة املؤكدة على النظم اإليكولوجية )ج(

 الصيدالنية يف مياه الشرب؛ 
احلاجة إىل إبراز أمهية احليلولة دون دخول املواد الصيدالنية إىل البيئة بصفة ذلك النهج  )د(

 املفضل بداًل من الرتكيز على التنظيف. 

إحدى احلكومات بأن هذه املشكلة ونطاقها والتدابري اليت يُقرتح اختاذها ملعاجلتها، وكذلك  علقتو  - 55
 ف الشامل املقصود من التعيني، حتتاج إىل توضيح. اهلد
وأعربت إحدى احلكومات عن قلقها من أن هذه املسألة ليست مشمولة بإطار النهج االسرتاتيجي،  - 51

 )ب( من اسرتاتيجية السياسات الشاملة.  3طبقاً للحاشية التابعة للفقرة 
قارير املقدمة حسبما يتناسب وأعادوا تقدمي النسخة وقد استعرض املؤيدون هذه التعليقات، وراجعوا الت - 53

 (. SAICM/OEWG.2/INF/14)انظر  1054أيلول/سبتمرب  4النهائية يوم 
ة من تقني إحاطةاجلديدة يف املعينة املعلومات بشأن املسائل السياساتية الناشئة  املؤيدونسوف يقدم  - 54

قبل يوم من افتتاح االجتماع الثاين للفريق  أي، 1054 ديسمرب/كانون األول  54قد يوم األحد، املقرر أن تُع
 العامل املفتوح العضوية.

 اإلجراءات التي من المحتمل أن يتخذها الفريق العامل المفتوح العضوية  - ثالثاً 
امللوثات الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة على بساط البحث من جانب الفريق  بطرحهناك اقرتاح  - 51

 ،املفتوح العضوية، مع الوضع يف احلسبان األعمال اجلارية بشأن املسائل السياساتية الناشئة احلالية العامل
رغب يوقد للنهج االسرتاتيجي.  1010والتوجيهات الرامية إىل حتقيق غاية  ،وأمهيتها بالنسبة للتوجه الشامل

 الفريق العامل املفتوح العضوية يف: 
 ث اإلجراءات التعاونية احملتملة حسبما يتناسب؛ استعراض هذه املسألة لبح )أ(

حبث اقرتاح إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة للمؤمتر الدويل املعين  )ب(
  ؛لمؤمترلالداخلي لنظام لبإدارة املواد الكيميائية طبقاً 

وخطة العمل العاملية  ،لشاملةالسياسات ا ةالسرتاتيجيبالنسبة ، حسبما يتناسب، أمهيتها حبث )ج(
 للنهج االسرتاتيجي بشأن إدراج آليات أخرى لبناء القدرات؛ 

http://www.saicm.org/
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الطلب إىل املؤيدين إعداد موجز باحلالة الراهنة هلذه املسألة لكي يبحثها املؤمتر أثناء دورته  (د)
  .توصيات يقدمها الفريق العامل املفتوح العضوية أيالرابعة، مع مراعاة 

قد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية فإن مسألة سياساتية ناشئة،  املرشحة تُعترب هذه املسألة إذا مل - 56
 : ميكن هبا معاجلة هذه املسألة مثلالتوصية بطرق أخرى يف 

 نشر معلومات بشأن هذه املسألة عن طريق املوقع الشبكي للنهج االسرتاتيجي؛  )أ(
 ؛ اإلنرتنتأو املشاورات القائمة على  ،ات التدريب العمليإدراج هذه املسألة كموضوع حللق )ب(
 تشجيع األفرقة اإلقليمية ملناقشة هذه املسألة أثناء االجتماعات اإلقليمية؛  )ج(
 بالتفويضأصحاب مصلحة مزودين فرادى إحالة هذه املسألة إىل منتديات أخرى أو  )د(

 املناسب لبحثها؛ 
 لة للمشاركني يف النهج االسرتاتيجي؛ إبراز املسألة كأولوية حمتم )هـ(
ل اعملألمتويل مرتبط هبذا املقرتح جيوز ختصيصه  بأيإبالغ املشاركني يف النهج االسرتاتيجي  )و(

 فيما بني الدورات، واملشروعات الثنائية والفرص األخرى. 
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 المرفق

( من مرفق القرار )ب 2المعايير الم درجة في الفقرة مقابل المعلومات المقدمة من المؤيدين 
2/4  

ي وأ ،المشكلة وتأثيرها على صحة اإلنسان والبيئة، مع مراعاة الفئات السكانية الفرعية الم عرضةحجم  )أ(
 قة بالس مية والتعرضث غرات في البيانات المتعل

ل على ذلك مؤخراً إن املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين املوجودة يف البيئة متثل قضية عاملية. وقد مت التدلي
بواسطة قاعدة بيانات بشأن وجود املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين يف مجيع أحناء العامل يف البيئة 

(www.pharmaceuticals-in-the-environment.org/en/home/dok/2.php).  وتغطى قاعدة البيانات هذه ما ال
 635ألمم املتحدة، وهى ُتشري إىل أن ما جمموعة بلدًا يف اجملموعات اإلقليمية اخلمس التابعة ل 75يقل عن 

مادة كيميائية من أصل صيدالين )أو نواجتها التحويلية( قد اكُتشفت يف البيئة، مبا يف ذلك مضادات حيوية، 
  ى.سرتوجينات، والكثري من اجملموعات العالجية األخر إقري خلفض الدهون، و ألمل، وعقااومثبطات 

مياه اجملارير، وكذلك يف و وقد اكُتشف ُمعظم املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين يف املياه السطحية 
لبلدي والرتبة. وتُفيد مياه الشرب، ويف السماد ااملياه اجلوفية، ومياه الصنابري/مبا فيها  ،البيئية األخرى املكونات

ياه قاعدة البيانات هذه، بأن ستة عشر مادة كيميائية ذات أصل صيدالين توجد يف املياه السطحية، ويف امل
الصنابري يف كل واحدة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس التابعة لألمم املتحدة. مياه اجلوفية، و/أو مياه الشرب/

املتنبأ هبا الرتكيزات احملددة  نائية معينة ذات أصل صيدالين برتكيزات تزيد عالبلدان، مواد كيميالكثري وتسود يف 
، مبا ُيشري إىل وجود تأثريات ضارة إيكولوجية وُُسية تقع على يةياه السطحامليف رئيسية ورة وبص اً اليت ال حُتدث أثر 

، السائدار االنبعاث سم هيعملة املياه احلضرية املست إن تصريفيف تلك األماكن. الدقيقة الكائنات والكائنات 
 أمهية إقليمية.  انات، وتربية األحياء املائية لهمن املصانع، وتربية احليو  إال أن التصريف

إن املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين هلا تأثريات ضارة على البيئة وعلى التنوع البيولوجي. وقد ُعثر على 
مصنع  منمياه اجملارير  يف اجتاه جمرىسلمون قوس قزح املرقط يل يف مستويات عالجية من هرمون ليفونوغيسرت 

عرضة 
ُ
برتكيزات  الصناعيسرتوجني إللمعاجلتها. ويف جتربة ُأجريت على حبرية بأكملها وجد أن ذكور األُساك امل

ثريات خالل سبع سنوات، مع وجود تأتقريبًا  انقرضت وجدت يف بيئات ملوثة قد اكتسبت الصفات األنثوية مث
يف اجتاه مصب هذه النفايات على النظام اإليكولوجي بأكمله. إن مادة أوكسازيبام املضادة لالكتئاب تُغري من 

تركيزات توفر عند وذلك ( Perca fluviatilis) من نوع بريكاالوحشية  األُساكسلوك ومعدل التغذية لدى أنواع 
غري من سلوك احليوانات اليت يُعرف أن هلا سطحية قد تُ مهمة بيئياً، حبيث أن مضادات االكتئاب يف املياه ال

سرتات أحادية احللقات الرباز( الذي يشتمل على بقايا اإلاملاشية ) إفرازاتنتائج إيكولوجية وتطورية. وقد دللت 
 حتللعلى أهنا تؤثر يف الكائنات احليوانية املوجودة يف الروث، مما يؤدى إىل معدالت للطفيليات الغليظة املضادة 

منخفضة. إن املضادات احليوية تقلل من منو النباتات وهى ُُسية بالنسبة للكائنات املائية ذاتية التغذية الضوئية. 
د  إن عقار ديكلوفيناك املضاد لاللتهابات قد  للنسور اهلندية اليت تتغذى على  اً ونفوق اً كلوي  أنه يسبب فشالً ُوج 

عاجلة هبذا العقار، 
ُ
 يؤدى إىل اخنفاض كبري يف أعداد النسور اهلندية. األمر الذي املاشية امل

http://www.pharmaceuticals-in-the-environment.org/en/home/dok/2.php
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على صحة اإلنسان ال ميكن التدليل عليه يف البيئة  املوجودة إن تأثري املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين
عن التعرض  بوضوح حىت اآلن. فاستنادًا إىل املستوى احلايل من املعلومات العلمية، فإن التأثريات الضارة الناجتة

البيئي للمواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين املوجودة يف البيئة على صحة اإلنسان غري حمتملة، حيث أن 
وذلك ود الدنيا للجرعات العالجية، احلد نة عميف مياه الشرب تقل عا املوجودةتركيزات هذه املواد الكيميائية 

هذه املواد الكيميائية حتدث يف مياه اآلبار اليت ُتستخدم مياهها يف  العالية من احمللية على الرغم من أن الرتكيزات
ابتداًء املستوى املنخفض لدي اإلنسان، والتعرض  ذييقني بشأن خماطر التعرض املزمن السود عدم يالشرب، و 

الثالثة من عرضة األخرى )املرحلة مُ ـالسكانية الموعات اجمللدى و وأثناء سن اإلجناب  ،احلمل، وأثناء الطفولةمن 
نتيجة لوجود مواد كيميائية ذات أصل صيدالين وذلك العمر وكذلك يف السكان الذين لديهم حاالت صحية( 

 يف مياه الشرب. 
التآزرية أو املضادة(  وأ اآلثار اإلضافيةوهناك ثغرة يف املعلومات املتعلقة حباالت التعرض الكيميائية املتعددة )

الصيدالين وحاالت التعرض املتعددة للملوثات األخرى املتزامنة الوجود يف املياه للمواد الكيميائية ذات األصل 
. إن تزايد انتشار املقاومة املضادة للميكروبات املنتظمةالسطحية أو مياه الشرب. وهناك نُدرة يف خطط الرصد 

اشرة على اإلنسان وعلى تبني كيف أن انبعاثات املضادات احليوية يف البيئة قد يكون هلا نتائج صحية ضارة مب
 .البيطريةصحة ال

املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين يف البيئة يسبب مشكلة متزايدة. فمع تقدم سكان العامل يف إن وجود 
الطلب على املواد ازدياد تزداد مع  هاوالتخلص من هاواستخدامإنتاج املنتجات الصيدالنية عمليات السن، فإن 

ة يف إنتاج األغذية ويف االستخدامات البيطرية. إن درجة التلوث البيئي الناتج عن املواد الصيدالنية املوجود
 ما مل تُتخذ تدابري وقائية عاملية كافية.  ازديادهاالكيميائية ذات األصل الصيدالين ميكن توقع 

ل ذلك بهذا وكيف يتص ، لمعالجة المسألة،السيما على المستو  الدولي ،الهيئات األرخر تصدي مد   )ب(
 يستكمله أو يمنع ازدواجيتهأو  العمل

إن مسألة وجود املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين يف البيئة ال يُعاجل حاليًا بدرجة كافية على املستوى 
 دويل. النسيق للتاجة احل تنشأالدويل. ومع ذلك، فإنه نظراً للنطاق العاملي واملتعدد التخصصات هلذه املشكلة، 

مل املبادرات على املستوى الدويل أنشطة جُتريها منظمة الصحة العاملية، ومشروع األمم املتحدة املشرتك وتش
بشأن املشرتيات املستدامة للمواد الصيدالنية والنهج االسرتاتيجي. لقد قامت منظمة الصحة العاملية بأنشطة 

التأهيل املسبق يف البيئة إىل حٍد ما، مبا يف ذلك  تُعاجل مسألة املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين املوجودة
اليت حتمل ية دون املستوى املعياري/املغشوشة/املنتجات الطبب املعنية، وآلية الدول األعضاء األدويةربنامج ل

إن واالسرتاتيجية العاملية الحتواء املقاومة للميكروبات. وباإلضافة إىل ذلك، ف املزورة/املقلدةبطاقات وسم زائفة/
املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين املوجودة يف البيئة قد مت تناوهلا بدرجات متفاوتة يف تقارير منظمة 
الصحة العاملية واخلطوط التوجيهية بشأن إدارة نفايات العناية الصحية، ويف تقييم املخاطر الصحية للمواد 

 الصيدالنية يف مياه الشرب. 
برنامج األمم املتحدة للبيئة، و ألمم املتحدة )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، لرتك يف أوروبا، يرمي مشروع مشو 

إىل  (ومنظمة الصحة العاملية ،، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشروعاتللسكانألمم املتحدة اوصندوق 
مات، وبذلك تقلل حتسني استدامة تدابري املشرتيات لدى وكاالت األمم املتحدة ومعايري صحة املنتجات واخلد
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للوصول إىل خمتلفني وجيري اآلن اتباع هنجني من التأثريات البيئية السلبية احملتملة يف املستقبل للمواد الصيدالنية. 
بشأن  ،تطوير وتنفيذ مبادئ توجيهية تقنية قائمة على القرائن لدى منظمة الصحة العاملية ‘5’الغاية املبتغاة: 

ت الرعاية الصحية مبا يف ذلك املواد الصيدالنية، مما خيلق حافزًا للمصنعني للعمل املشرتيات املستدامة ملنتجا
من املستخدمة سن احلإدراج املعايري البيئية يف ممارسة التصنيع  ‘1’؛ و‘‘اخلضراء’’باجتاه إنتاج املزيد من املنتجات 

 ُمسبق لصالحية األدوية للشراء.ـمنظمة الصحة العاملية لإلثبات الجانب 
لغدد الصماء تتداخل جزئيًا مع مسألة املواد ا املعيقة لعملبادرة النهج االسرتاتيجي بشأن املواد الكيميائية إن م

الكيميائية ذات األصل الصيدالين يف البيئة، حيث أن بعض املواد الصيدالنية )مثل اهلرمونات وموانع احلمل( 
 لغدد الصماء. امعيقة لعمل ذات خصائص 

نظمتها وكالة البيئة الفيدرالية  ،1054نيسان/أبريل يف لية ُعقدت مؤخرًا يف جنيف، يف حلقة تدريب عمو 
ذات األصل الصيدالين  ةاألملانية، جتمع خرباء دوليون ملناقشة احلالة الراهنة للمعارف بشأن مسألة املواد الكيميائي

 ل الصيدالين يف البيئة العاملية.صوكذلك نتائج مشروع حبثي بشأن وجود املواد الكيميائية ذات األ ،يف البيئة
قام العديد من البلدان بتمويل حبوث مستفيضة بشأن املواد الكيميائية ذات األصل  ،الوطينستوى املوعلى 

الصيدالين يف البيئة )مثل الواليات املتحدة األمريكية، وكندا، واالحتاد األورويب، والصني(. إن إجراء تقييم خماطر 
. ويتم تنسيق مثالً  مطلوب لدى الواليات املتحدة واالحتاد األورويب الكيميائية الصيدالنية أمر  ملواد بيئية هلذه ا

وعلى ذلك جزئيًا من خالل التعاون الدويل بشأن تنسيق املتطلبات التقنية لتسجيل املنتجات الطبية البيطرية. 
مثال  ،البيئة يفة ذات األصل الصيدالين واحمللي بدأت مبادرات بشأن إدارة املواد الكيميائي الوطين املستويني

والربنامج السويسري للنهوض باملصانع الكبرية ملعاجلة مياه  ،ذلك نظام التصنيف جمللس مقاطعة استكهومل
 . اجملارير

 المعارف الراهنة والثغرات المتصورة في الفهم بشأن هذه المسألة  )ج(
التعرض تتصل مبخاطر يف البيئة لكيميائية ذات األصل الصيدالين إن ثُغرات املعرفة احلالية يف فهم قضية املواد ا

البشر عند وجود هذه املواد الكيميائية يف والتعرض املزمن املنخفض املستوى لدى  (يف مرحلة مبكرة )منذ احلمل
 ةاملشرتكيف األغذية. يضاف إىل ذلك، أن عدم اليقني يكتنف التأثريات  بيولوجياً  هاأو تركز  ،مياه الشرب

 ري(. ز )التأثري التآالبيئية املتعددة املضادة( الناجتة عن حاالت التعرض الكيميائية  وأالتآزرية  وأ اإلضافية)
ينبغي مواصلة تطويره، وخباصة يف البيئة وتأثريات املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين  ومصريإن فهم سلوك، 

ملوثات كعقود عدة و/أو  ، واملوجودة باألسواق منذ سنوات/لُسميةواسعة االنتشار، وعالية االبالنسبة للتأثريات 
 منتشرة.

ن ألخذ العينات قار  منسق ومُ  موحد، وعدم وجود نظام املنتظمُيضاف إىل ذلك، أن ندرة برامج الرصد البيئي 
ينبغي  يتمشى مع بروتوكوالت التحليل القائمة، وكذلك القدرات القطرية على دعم الدراسات متعددة احملاور،

 عالجها. 
 طويل األجلوال توجد اآلن طُرق اختبار لتقييم ما إذا كانت اآلثار السلبية قد حتدث عقب تعرض منتشر بيئيًا 

، والكيفية اليت ميكن أن تؤثر هبا يف لكائنات الدقيقة املائيةول، القابلة للتأثروأثناء فرتة النمو  ،إلنسان منذ احلملل
يف األُساك واألغذية املائية األخرى اليت  البيولوجيإيالء االعتبار إىل الرتاكم احليوانات األخرى. وينبغي 
 فإن املبدأ التحوطي جيب أن يكون هو املبدأ اهلادي يف هذا الصدد.  ،يستخدمها اإلنسان. ولذلك
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 مصريهاار عتباال مع األخذ يفي أمهية تصميم املواد الكيميائية الصيدالنية هومثة ثُغرة مهمة جيب معاجلتها 
  أمور أخرى. إضافًة إىل حتلل، نواتجأو  ،طةمستقلبات نش ومنع تكون ،يف البيئة تحللهاب السماح أيالبيئي، 

 لة ذات طبيعة شاملة لكل القطاعاتمد  كون هذه المسأ )د(
ياه الصنبور، وإىل إن املشكلة العاملية اليت يشكلها تلوث املياه السطحية )وكذلك املياه اجلوفية، ومياه الشرب، وم

 . احلقلمعروفة جيداً للعلماء يف  وخملفاهتاواد كيميائية ذات أصل صيدالين مبحد ما األرض الزراعية والرتبة( 
الكيميائية املختلفة، وقد  الطوائفتنتمي إىل جمموعة واسعة من  صناعيةمواد كيميائية  هيإن املواد الصيدالنية 

ث أهنا ليست مصممة أو جمهزة لدخول البيئة. وحيث أن هناك اآلالف من تتفاعل بصور خمتلفة يف البيئة حي
املختلفة موجودة يف البيئة يف نفس الوقت، فإن من احملتمل أن حتدث تفاعالت خمتلفة   الصناعيةاملواد الكيميائية 

 ية. أن نتيجة حاالت التعرض املتعددة هذه على اإلنسان والطبيعة مل ُتدرس أو تُفهم بصورة كافكما 
 ل البيئة وتقاوم التحلل. دخ  تبني القرائن املوثقة أن بعض املواد الصيدالنية ت  و 

ى علالتأثريات السلبية احملتملة للملوثات الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة واإلملام بمن املعرفة ضئيل ومثة قدر  
طويلة من الزمن، وخباصة فرتات التعرض اليت لفرتات  واملنتظمعن طريق التعرض املنتشر وذلك  ،اإلنسان والبيئة

 حتدث أثناء النمو. 
إن مسألة املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين يف البيئة ذات طبيعة شاملة، حيث أهنا تضم مسألة مقاومة 

 لغدد الصماء. ا وإعاقة عملاملضادات احليوية، إىل جانب أشياء أخرى، 
الصيدالين يف البيئة )مثل املضادات احليوية املصممة لقتل البكترييا والفريوسات( إن املواد الكيميائية ذات األصل 

ميكن أن تزيد من خماطر املقاومة املضادة للبكترييا. فوجود مواد مضادة للبكترييا يف أحشاء اإلنسان واحليوان 
از وانتشارها يف مياه وجينات مقاومة ميكن إخراجها يف الرب  ،تؤدى إىل تطوير سالالت مقاومة من البكترييا

األخرى عرب سلسلة  هياحلمأة ويف السماد البلدي والرتبة. وميكن جلينات املقاومة أن تنتشر النفايات، ويف 
الغذاء، مثاًل عن طريق استهالك اإلنسان حليوانات ُمعاجلة مبضادات حيوية. وميكن جلينات املقاومة أن تتطور 

دات حيوية يف البيئة. فجينات املقاومة من املستودع البيئي املتزايد ميكن أيضًا يف البيئة إذا وجدت أنشطة مضا
ضة. وهناك دليل أيضًا على تبادل جينات املقاومة بني البكترييا البيئية وحاالت تحول إىل بكترييا ممُر  تعندئذ أن 

 صحة العاملية. مسألة مقاومة املضادات احليوية مثاًل من جانب منظمة الويتم تناول العزل السريرية. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن بعض املواد الكيميائية ذات األصل الصيدالين يف البيئة هلا نشاط هرموين )هرمونات 

ذكور األُساك اليت  اكتسبتلغدد الصماء. ويف جتربة مشلت حبرية بأكملها، ا إعاقة عمل( ذات قدرة على مصنعة
وما لبثت أن انقرضت  ،الصفات األنثوية ،ت يف بيئات ملوثةبرتكيزات وجد الصناعيسرتوجني إللمت تعريضها 

الغدد  املعيقة لعملعوامل الخالل سبع سنوات، مع إحداث تأثريات على النظام اإليكولوجي كله. إن مسألة 
الصماء يتم تناوهلا من جانب النهج االسرتاتيجي. وهى قد تؤثر على الكائنات الدقيقة وعلى احلياة الربية بصورة  

 جداً وغري متوقعة.  ريةكب
 معلومات عن اإلنجازات المتوقعة من اإلجراءات المتخذة بشأن هذه المسألة  )هـ( 

والتآزر بني توافق وإشراك السياسات، وزيادة التنسيق، وال ،زيد من وضوح الرييةاملإن املنجزات املتوقعة تشمل 
من قطاعات خمتلفة؛ وحتسني قدرة التقييم وإدارة  خمتلف املبادرات يف مجيع أحناء العامل، وإشراك جهات فاعلة
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ومثة خمرجات املخاطر الناجتة عن امللوثات الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة، وخباصة لدى البلدان النامية. 
معينة ميكن أن تشمل توجيهات اخلرباء يف جمال حتديد املخاطر وتقييمها، وترتيب األولويات بشأن إدارة 

ميكن أن يستفيد منها العلماء حبيث وإجراءات املكافحة؛ وتبادل املعلومات والربط الشبكي ملخاطر/البحوث وا
لدى البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، مما يؤدى إىل بصفة خاصة وصناع السياسات 

 فهم احلاجة لإلجراءات ذات األولوية.الصيدالنية املقاومة للتحلل يف البيئة و لوثات املزيادة فهم مسائل 
___________ 


