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 2018تشرین األول/أكتوبر  27إلى  21أسبوع الوقایة من التسمم بالرصاص على الصعید الدولي: 

، رفع الوعي والتشجیع على اتخاذ إجراءات لمعالجة اآلثار الصحیة (ILPPWیعمل أسبوع الوقایة من التسمم بالرصاص على الصعید الدولي ( 
على اإلنسان من جراء التعرض للرصاص، وخاصة بالنسبة لألطفال. ففي خالل ھذا األسبوع، تعمل الحكومات واألوساط األكادیمیة والصناعة 

المدني على تعزیز الجھود الرامیة إلى منع التسمم بالرصاص في مرحلة الطفولة، وعلى وجھ التحدید القوانین المتعلقة بالقضاء على والمجتمع 
انوني الرصاص في الطالء.  في حین أن العدید من البلدان لدیھا حظر منذ فترة طویلة على الطالء المحتوي على الرصاص، إال أنھ ال یزال من الق

 لطالء المحتوي على الرصاص لالستخدام في المنازل والمدارس والمباني األخرى في أكثر من ثلث دول العالم.بیع ا

 یتأثر األطفال الذین یعیشون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حیث توجد ضوابط حكومیة قلیلة أو معدومة على الرصاص بشكل غیر متناسب.

 .ILPPWفعالیة من فعالیات  67دولة ما یزید على  44في العام الماضي، شھدت 

 اآلثار الصحیة للتعرض للرصاص 

 .ال یوجد مستوى آمن معروف من التعرض للرصاص، وحتى المستویات المنخفضة قد تسبب مشاكل صحیة مدى الحیاة 
 ضاء، بما في ذلك الجھاز العصبي المركزي والمخ والجھاز التناسلي الرصاص سام ویتراكم في الجسم ویؤثر عملیاً على جمیع أجھزة األع

 والكلى ونظام القلب واألوعیة الدمویة والدم والجھاز المناعي.
 یعتبر الرصاص خطیًرا بشكل خاص على العقول النامیة لألطفال، ومن المحتمل أن یؤدي إلى انخفاض معدل الذكاء من خالل القدرات اإلدراكیة 

 المتدنیة وعسر القراءة واضطراب نقص االنتباه والمشاكل السلوكیة غیر االجتماعیة.  
 الرصاص إلى إصابة عصبیة دائمة مثل الصمم والتخلف العقلي.قد یتعرض الرضع أو األطفال الناجون من التسمم الحاد ب 
    .یمكن أن یؤدي التعرض للرصاص أیًضا إلى ارتفاع ضغط الدم والضعف الكلوي والسمیة المناعیة والسمیة لألعضاء التناسلیة 
 .ینتج عن ھذه اآلثار الصحیة عواقب اقتصادیة واجتماعیة وصحیة وخیمة 

 اص ھو مصدر رئیسي للتعرض للرصاصالطالء المحتوي على الرص

 .یضاف الرصاص إلى بعض أنواع الطالء لتحسین اللون وتسریع عملیة التجفیف 
 .ومع تقدم عمر الطالء، تتساقط القشور وتتفتت مما یخلق غباراً وتربةً ملوثة بالرصاص 
  عندما یُستخدم في المنازل والمدارس والمالعب، یمكن أن یكون مصدراً للتعرض للرصاص لألطفال الذین یبتلعون الغبار أو التربة أو رقائق 

 الطالء بسھولة عند وضع أیدیھم في أفواھھم.
 طفال والعمال.من خالل إنتاج مواد الطالء بدون رصاص، یمكن تجنب المخاطر الصحیة المحتملة التي یتعرض لھا األ 
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  ً  قوانین الطالء المحتوي على الرصاص للحد من الرصاص عالمیا

 ل من األمور األكثر فاعلیة من حیث التكلفة حظر المصادر الجدیدة للطالء بالرصاص وتعزیز البدائل اآلمنة للرصاص بدالً من معالجة المناز
 والمدارس والمالعب الملوثة.

  أو معاییر قابلة لإلنفاذ في كل بلد لوقف تصنیع الدھانات المحتویة على الرصاص واستیرادھا وبیعھا.ھناك حاجة إلى قوانین أو لوائح 
  ال یتضمن تصنیع الطالء بدون إضافة الرصاص أیة تكلفة إضافیة كبیرة، كما تتوفر مكونات بدیلة خالیة من الرصاص. عالوة على ذلك، فقد

 ل عن إضافة الرصاص إلى طالئھا أو تعھدت بذلك.توقفت العدید من شركات تصنیع الطالء بالفع

 الوضع الحالي لتنفیذ القوانین

دولة بأنھ قد تم وضع قوانین الطالء المحتوي على الرصاص قید التفعیل.  وال تزال ھناك حاجة 70، صرحت 2018لعام  أغسطس /آب31بدًء من 
 ینبغي على جمیع البلدان وضع مثل ھذه القوانین (انظر أدناه).  في الوقت الحالي،وھو أنھ  2020إلى اتخاذ إجراءات كبیرة للوصول إلى ھدف عام 

   دولة بحظر إضافات الرصاص على الطالء من خالل تنفیذ أو تبني قانون تسجیل وتقییم وترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة ( 31قامتREACH (
 التابع لالتحاد األوروبي

 24  جزء في الملیون   600لى إ 100دولة لدیھا حدود الرصاص 

  جزًءا في الملیون من محتوى الرصاص اإلجمالي في الطالء في البلدان التالیة: الكامیرون،  90مؤخًرا، تم تغییر القوانین لتبني حد جدید یبلغ
 الھند، العراق، كینیا، نیبال والفلبین.

ریقیا وجمھوریة تنزانیا المتحدة لدیھا قوانین الطالء المحتوي على الرصاص.  وكینیا وجنوب أف وإثیوبیا :  الجزائر والكامیرونالمنطقة األفریقیة
ار لیكون وضعت مجموعة شرق أفریقیا معیاراً إقلیمیاً لم یتم تبنیھ بعد من قبل جمیع الدول األعضاء فیھا. تعمل الدول األعضاء على مراجعة المعی

 جزًءا في الملیون من إجمالي الرصاص. 90

األرجنتین والبرازیل وشیلي وكوستاریكا وكوبا ودومینیكا وغیانا والمكسیك وبنما وترینیداد وتوباغو وأوروغواي لدیھا قوانین الطالء : األمریكتان
 جزًءا في الملیون). 90المحتوي على الرصاص.  األرجنتین والبرازیل والمكسیك وھي بصدد مراجعة قوانینھا الحالیة (لمطابقة معیار 

 : األردن وعمان والعراق لدیھا قوانین الطالء المحتوي على الرصاص.المتوسطمنطقة شرق 

دولة لدیھا قوانین الطالء المحتوي على الرصاص.  یستخدم معظمھا حداً تنظیمیاً خاصاً بالمواد الكیمیائیة.  تستخدم ثالث  40: المنطقة األوروبیة
ام الرصاص وتبذل جھوًدا مضنیة من خالل االتحاد االقتصادي اآلسیوي إلنشاء معیار دول (أرمینیا وبیالروسیا وسویسرا) حدوداً قصوى الستخد

 الستخدام الطالء المحتوي على الرصاص على النطاق اإلقلیمي.

 : الصین والھند ونیبال وسریالنكا وتایالند لدیھا قوانین الطالء المحتوي على الرصاص.منطقة جنوب شرق آسیا

 أسترالیا ونیوزیلندا والفلبین لدیھا قوانین الطالء المحتوي على الرصاص. :منطقة غرب المحیط الھادئ

تابع التحدیثات على الوضع العالمي للحدود القانونیة  أو )WHOالتابع لمنظمة الصحة العالمیة (أتبحث عن بلدك؟  راجع المرصد الصحي العالمي  
التصال بـ على موقع برنامج األمم المتحدة للبیئة. إذا كنت ترغب في إضافة تحدیث ما، برجاء ا على الطالء المحتوي على الرصاص

noleadinpaint@who.int وlead-cadmiumchemicals@un.org. 
 العقبات أمام تطویر وتنفیذ قوانین الطالء المحتوي على الرصاص

 نقص عام في الوعي بمسألة الرصاص 
 العدید من البلدان غیاب المعاییر اإللزامیة الستخدام الرصاص في أنواع الطالء في 
  عدم فھم التأثیر الصحي 
 .عدم المعرفة باألدوات المتاحة 

 اإلجراءات التي تستطیع الحكومات اتخاذھا قبل وأثناء وبعد فعالیات ھذا األسبوع

 اتخاذ اإلجراءات التالیة:تلعب الحكومات دوراً رئیسیاً في ھذه العملیة إلى جانب قطاع الصناعة ومنظمات المجتمع المدني.  كما یمكن للحكومات 

 حتوي إنشاء حدود قانونیة وقائیة الستخدام الرصاص في الطالء وتنفیذھا بناًء على القانون النموذجي للتحالف العالمي للقضاء على الطالء الم
 على الرصاص وإرشادات تنظیم استخدام الطالء المحتوي على الرصاص.

 ة الستخدام الرصاص في الطالء حیثما وجدت ولكنھا ال تحمي الصحة العامة.تعزیز اللوائح القائمة أو الحدود القانونی 
 .العمل بمثابة "أبطال" الحكومة لتشجیع الحكومات األخرى على اتخاذ اإلجراءات، ال سیما من خالل الجھود واألنشطة على الصعید اإلقلیمي 
 تلك الحدود القانونیة.اتخاذ كافة التدابیر الضروریة للتأكد من االلتزام على نحو كامل ب 

http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint
mailto:noleadinpaint@who.int
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 تحالف القضاء على الطالء بالرصاص -التحالف العالمي للقضاء على الطالء المحتوي على الرصاص 

) التحالف العالمي للقضاء على الطالء بالرصاص UN Environment) وبرنامج األمم المتحدة للبیئة (WHOتقود منظمة الصحة العالمیة (
)Lead Paint Alliance  .( ویتمثل الھدف األساسي لھذا التحالف في منع تعرض األطفال للطالء المحتوي على الرصاص وتقلیل التعرض المھني

لھذا الطالء المحتوي على الرصاص.  كما یعمل ھذا التحالف أیضاً على التخلص التدریجي من تصنیع وبیع جمیع مواد الطالء المحتویة على 
لمیة، یجب على الدول القضاء على استخدام إضافات الرصاص في أنواع الطالء الجدیدة عن طریق سن قوانین الرصاص. ولتحقیق ھذه الغایة العا

قضاء على الحد من استخدام الرصاص في الطالء وتفعیلھا. ویعد الھدف االستراتیجي لھذا التحالف ھو أن یتوفر لدى كافة الدول القوانین الفعالة لل
 .2020وضعھا قید التنفیذ بحلول عام الطالء المحتوي على الرصاص و

 المرصد توفر منظمة الصحة العالمیة المعلومات حول وضع الدول بخصوص قوانین القضاء على الطالء المحتوي على الرصاص وذلك من خالل 
(برنامج األمم المتحدة للبیئة، تشرین  وثیقة القانون النموذجي وإرشادات تنظیم استخدام الطالء المحتوي على الرصاصتتوفر   الصحي العالمي.

 ) لمساعدة البلدان الراغبة في تطویر وتنفیذ قوانینھا الخاصة.  2017ي/نوفمبر الثان

خریطة ھو أحد اإلجراءات ذات األولویة للحكومات، والمدرجة في  2020إن التخلص التدریجي من الطالء المحتوي على الرصاص بحلول 
. وقد تمت الموافقة على وما بعده 2020دولیة للمواد الكیمیائیة نحو ھدف الطریق لتعزیز مشاركة القطاع الصحي في النھج االستراتیجي لإلدارة ال

).  ویحث القرار الذي اعتمدتھ جمعیة األمم المتحدة WHA70(23خریطة الطریقة ھذه من قبل جمعیة الصحة العالمیة السبعین في المقرر اإلجرائي 
ھا إلى جانب دعم القطاع الخاص للقضاء على الطالء المحتوي على الرصاص للبیئة الثالثة الحكومات على وضع التشریعات واعتمادھا وتنفیذ

)UNEP / EA.3 / L.24.( 

 الموارد

  معلومات عامة عن الرصاص 
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/ar/ 

http://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint 
 

  2017التي أقیمت عام  ILPPWتقاریر حول حملة 
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ILPPW_2017_report.pdf?ua=1 

http://ipen.org/documents/international-lead-poisoning-week-action-2017 

):   البلدان التي تطبق ضوابط ملزمة قانونیاً على الطالء المحتوي على WHOالمرصد الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمیة (
  /http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en الرصاص

 
  خریطة استخدام الرصاص في الطالء حسب البلد

http://www.ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world 
 

 القانون النموذجي وإرشادات تنظیم استخدام الطالء المحتوي على الرصاص
https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint 

 
 المحتوي على الرصاص:مجموعة أدوات إنشاء قوانین القضاء على الطالء 

https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint 
 

  المعلومات والمواد األساسیة حول أسبوع الحملة
 /http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/arالعربیة:
 /http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/zhالصینیة:

 /http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/enاإلنجلیزیة:
 /http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/frالفرنسیة:
 /http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ruالروسیة:
 /http:// www.who.int/ipcs/lead_campaign/esاألسبانیة:
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