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ال يوجد مستوى آمن معروف للتعرض للرصاص. ويسهم الرصاص بشكل 
الصعيد  على  المرض  عبء  ربع  يمثل  والذي  البيئي  التلوث  في  خطير 
اقتصادية  تكاليف  تسبب  للرصاص  الصحية  التأثيرات  أن  كما  العالمي. 
باهظة على الدول. وبالتالي، تدعو منظمة األمم المتحدة للبيئة جميع الدول 
خالل  من  إيجابي  تراث  لتحقيق  معاً  التعاون  إلى  والشركاء  والقطاعات 

التخلص التدريجي من طالء الرصاص.

)Jacob Duer( جاكوب ديور    –      
 رئيس فرع المواد الكيميائية والصحة، 

شعبة االقتصاد، برنامج األمم المتحدة للبيئة 

لألسف، ال يزال التسمم بالرصاص يشكل تهديداً صحياً كبيراً لألطفال حول 
العالم حيث تتعرض عملية تطوير قدراتهم الفكرية والجسدية للخطر بشكل 
كامل. واعتباراً من اليوم، 69 دولة فقط تبنت قوانين الطالء المحتوي على 
الرصاص. يوجد في منظمة الصحة العالمية 194 دولة عضو. وبالتالي، 
فإننا ندعو كل دولة لتطوير قوانينها بحلول عام 2020. دعونا نتصرف 
 على وجه السرعة ونوفر أفضل مستقبل ممكن ألطفالنا. إنهم مستقبل بالدنا 

واقتصادياتنا وكوكبنا.

)Maria Neira( د. ماريا نييرا   –      

مديرة إدارة الصحة العامة، محددات الصحة البيئية 
واالجتماعية، منظمة الصحة العالمية
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إن أسبوع الوقاية من التسمم بالرصاص على الصعيد الدولي )ILPPW( يرفع الوعي ويشجع على اتخاذ إجراءات لمعالجة اآلثار الصحية لإلنسان من 
التعرض للرصاص، وخاصة بالنسبة لألطفال. وفي خالل هذا األسبوع، ستعزز الحكومات واألوساط األكاديمية وقطاع الصناعة والمجتمع المدني كافة 

الجهود للقضاء على تسمم األطفال بالرصاص، وخاصة القوانين ذات الصلة بالحد من استخدام الرصاص في الطالء.

يتأثر األطفال الذين يعيشون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث توجد ضوابط حكومية قليلة أو معدومة على الرصاص بشكل غير متناسب.

في العام الماضي، شهدت 44 دولة ما يزيد على 67 فعالية من فعاليات ILPPW. في هذا العام، ستُعقد الدورة السنوية السادسة ألسبوع الوقاية من التسمم 
بالرصاص على الصعيد الدولي في األسبوع من 21 إلى 27 تشرين األول/أكتوبر لعام 2018.

ما هو أسبوع الوقاية من التسمم بالرصاص على الصعيد الدولي؟

على الرغم من أن العديد من الدول لديها حظراً منذ فترة طويلة على استخدام الطالء المحتوي 
على الرصاص، إال أنه ال يزال من القانوني القيام ببيع الطالء المحتوي على الرصاص 

الستخدامه في المنازل والمدارس والمباني األخرى فيما يزيد على ثلث دول العالم. 

لالطالع على قائمة بالدول التي لديها ضوابط ملزمة قانوناً الستخدام الطالء المحتوي على 
who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_ الرصاص، انظر الموقع التالي

./paint_regulations/en

الدول التي لديها ضوابط ملزمة قانوناً 
الستخدام الطالء المحتوي على الرصاص، بدًء من حزيران/يونيو 2018.
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التعبئة من أجل التغيير
في هذا العام، يهدف أسبوع ILPPW إلى مساعدة األفراد ومنظمات المجتمع المدني وقطاع 

الصناعة والحكومات إلى العمل سوياً لحظر استخدام الرصاص في الطالء.

من خالل أسبوع ILPPW، يستطيع الشركاء:

    توفر حزمة الموارد هذه 
   أدوات ومواد قابلة للتهيئة 

  لحكومات الشراكة 
 والمجموعات المحلية للمشاركة مع 

الجماهير المتنوعة.

تشتمل المواد المتوفرة في حزمة الموارد 
هذه على:

◊ الرسائل األساسية	
◊  اإلجراءات التي تتخذها الحكومات وقطاع 	

الصناعة ومنظمات المجتمع المدني
◊ إعداد حمالت التوعية	
◊ تنظيم أنشطة رفع الوعي	
◊ أدوات القوانين الفعالة	
◊   المواد الرسومية: الملصقات 	

والنشرات وشعارات الويب
◊ نشر وسائل التواصل االجتماعي 	

والوسائط المتعددة
◊ موارد المعلومات اإلضافية	
◊ الخطوات التالية	
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منع استخدام الطالء المحتوي على الرصاص: العمل مع الحكومات 
الوطنية والشركاء لسن قانون خاص بالحد من استخدام الطالء المحتوي 

على الرصاص، والتأكد من تفعيل الضوابط الخاصة باستخدام هذا الطالء.

التعرف على المخاطر: اكتشاف مخاطر الرصاص وخاصة الطالء 
المحتوي على الرصاص.

اتخاذ اإلجراءات: رفع الوعي وتعزيز اإلجراءات لمقاومة التسمم 
بالرصاص وخاصة لدى األطفال.



الرسائل األساسية
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التعرض للرصاص يؤثر على صحة 

اإلنسان وخاصة لدى األطفال.
 ال يوجد مستوى آمن معروف للتعرض 	 

للرصاص. وحتى المستويات المنخفضة 
للتعرض للرصاص قد تسبب مشكالت 

صحية مدى الحياة.
 الرصاص سام على جميع أجهزة 	 

األعضاء، بما في ذلك الجهاز العصبي 
المركزي والمخ والجهاز التناسلي والكلى 

ونظام القلب واألوعية الدموية والدم 
والجهاز المناعي.

 يعتبر الرصاص خطيًرا بشكل خاص 	 
على العقول النامية لألطفال، ومن 

المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض معدل 
الذكاء )IQ( ومدى االنتباه وضعف القدرة 
على التعلم إلى جانب المخاطر المتزايدة 
للمشاكل السلوكية. ينتج عن هذه اآلثار 
الصحية عواقب اقتصادية وخيمة للدول.

الطالء المحتوي على الرصاص هو 
مصدر رئيسي للتعرض للرصاص

 يضاف الرصاص إلى بعض أنواع 	 
الطالء كأصباغ ملونة لتسريع عملية 

التجفيف ولمنع التآكل.
 ومع تقدم عمر الطالء، تتساقط القشور 	 

وتتفتت مما يخلق غباراً وتربةً ملوثة 
بالرصاص. 

 عندما يُستخدم في المنازل والمدارس 	 
والمالعب، فقد يكون مصدراً للتعرض 

للرصاص لألطفال الذين يبتلعون 
الغبار أو التربة أو رقائق الطالء 

بسهولة عند وضع أيديهم في أفواههم.
 يمكن تجنب المخاطر الصحية المحتملة 	 

التي يتعرض لها األطفال والعمال 
من خالل إنتاج مواد الطالء بدون 

رصاص.

هناك حاجة إلى سن قوانين 
الطالء المحتوي على الرصاص 

للحد من التعرض للرصاص على 
الصعيد العالمي.

 من األمور األكثر فاعلية من حيث 	 
التكلفة حظر المصادر الجديدة للطالء 

بالرصاص وتعزيز البدائل اآلمنة 
للرصاص بدالً من معالجة المنازل 

والمدارس والمالعب الملوثة.
 هناك حاجة إلى قوانين أو لوائح أو 	 

معايير قابلة لإلنفاذ في كل بلد لوقف 
تصنيع الدهانات المحتوية على 
الرصاص واستيرادها وبيعها.

  ال يتضمن تصنيع الطالء	 
 بدون إضافة الرصاص أية تكلفة 

إضافية كبيرة، كما تتوفر مكونات بديلة 
خالية من الرصاص. عالوة على ذلك، 

فقد توقفت العديد من شركات تصنيع 
الطالء بالفعل عن إضافة الرصاص إلى 

طالئها أو تعهدت بذلك. 
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 اإلجراءات التي تتخذها الحكومات وقطاع الصناعة 
ومنظمات المجتمع المدني

 إنشاء وتنفيذ الحدود القانونية 	 
الوقائية على استخدام الرصاص في 

الطالء، بناًء على "القانون النموذجي 
وإرشادات تنظيم استخدام الطالء 

المحتوي على الرصاص."
 تعزيز الضوابط أو الحدود القانونية 	 

الموجودة حالياً على استخدام 
الرصاص في الطالء حيثما وجدت 
ولكنها غير وقائية بالنسبة للصحة 

العامة.
 العمل "كأبطال" الحكومات لتشجيع 	 

الحكومات األخرى على اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة وخاصة من 

خالل الجهود واألنشطة على الصعيد 
اإلقليمي.

 اتخاذ كافة التدابير الضرورية 	 
للتأكد من االلتزام بالحدود القانونية 

بشكل كامل.

 التعاون مع الحكومات لدعم تطوير وتنفيذ الحدود 	 
القانونية الوقائية على استخدام الرصاص في الطالء.

 االستمرار في نشر الوعي عبر وسائل اإلنترنت 	 
ووسائط التواصل االجتماعي بالنسبة لمخاطر 
استخدام الطالء المحتوي على الرصاص أثناء 

األحداث الصناعية على الصعيد الوطني واإلقليمي 
.ILPPW والعالمي من خالل أسبوع

 الدعوة إلى تغيير أنواع الطالء المحتوية على 	 
مركبات الرصاص في الدول التي ال توجد فيها حدود 

قانونية بعد واالمتثال لها في الدول التي توجد فيها 
هذه الحدود أو يُجرى إنشاؤها.

 العمل مع المنظمات المؤهلة إلنشاء برامج اعتماد 	 
مجدية لمساعدة المستهلكين على التعرف على أنواع 

الطالء المحتوية على الرصاص. 
 دعم تنفيذ القيود الوطنية للطالء بالرصاص من خالل 	 

تبادل المعرفة حول كيفية قيام الشركات صغيرة 
ومتوسطة وكبيرة الحجم بإعادة تشكيل الطالء 

المحتوي على الرصاص.

 التعاون مع الحكومات لدعم تطوير 	 
وتنفيذ الحدود القانونية على استخدام 

الرصاص في الطالء.
 تشجيع الصناعة للتخلص التدريجي 	 

من تصنيع وبيع الطالء المحتوي على 
 الرصاص، ودعم تطوير 

وتنفيذ الحدود القانونية الوقائية على 
الرصاص في الطالء.

 تعزيز مستوى الوعي وتثقيف 	 
المستهلكين حول مخاطر استخدام 
الطالء المحتوي على الرصاص. 

 توفير المعلومات لصانعي السياسات 	 
والمدارس والمجتمعات المحلية ووسائل 
اإلعالم حول مخاطر الطالء المحتوي 

على الرصاص وكيفية منع التسمم 
بالرصاص.

مؤسساتقطاع الصناعةالحكومات
المجتمع المدني
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بينما تبدأ في تحضير أسبوع ILPPW، يتعين عليك التركيز على الجهود الرامية إلى التوعية بناًء على احتياجاتك المحلية والوطنية.

تقوم الحملة الناجحة بكافة اإلجراءات التالية:

إعداد حمالت التوعية

1

2

3

4
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تطوير هدف واحد لالتصال الشامل. تعريف معلمات المشكلة 
والتركيز على السبب وراء اتخاذك لإلجراءات في الوقت الحالي. 

تعريف الجمهور الخاص بك والتغيير الذي تريد رؤيته كنتيجة 
الستراتيجية التواصل التي اتبعتها.

تأكد من أن رسالتك الرئيسية واضحة وموجزة وذات صلة 
بالجمهور. وقم بالتخطيط لفرص التقاط الصور والتعليقات ذات 

الصلة التي من شأنها إبراز الرسائل الرئيسية بشكل أفضل.

حدد المواد التي ترغب في استخدامها.

نشر المعلومات عبر شبكات االتصال الخاصة بك إلى جانب 
الكيانات اإلعالمية المتعددة.

  تطوير خطة طويلة المدى لالستمرار في 
مواجهة استخدام الرصاص في الطالء.

ضع في اعتبارك خطوات العمل التالية:

6

 تُشكل وتعرض الجهود التي تبذلها لجذب انتباه الجمهور.

 تُوضح رسالتك بحيث تكون واضحة وخالية من الغموض.

تُوصل فائدة ما إلى الجمهور.

تعرض رسائل متناسقة.

تخلق الثقة عن طريق عرض المعلومات التي تتسم بالمصداقية 
واالعتمادية.

 تتضمن اتخاذ اإلجراءات الضرورية، على سبيل المثال، الدعوة إلى 
وضع الضوابط المقيدة قانوناً الستخدام الرصاص في الطالء.

 تستخدم المواد التي تثير العواطف إلى جانب توفير الحقائق في 
نفس الوقت.
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 أمثلة على
أنشطة رفع الوعي 

في عام 2017
في بنغالديش، بدأت منظمة البيئة والتنمية 

االجتماعية )ESDO( حواراً رفيع المستوى بشأن 
الطالء بالرصاص. اجتمع مسؤولون حكوميون 

وممثلون من رابطة مصنعي الطالء في بنغالديش 
والهيئات األكاديمية لمناقشة المطالبة بتقديم تنظيم 

سريع لحظر طالء الرصاص.

نظمت رابطة مصنعي الطالء الماليزية منتدى 
بعنوان: "نحو طالء خال من الرصاص - السياق 

الماليزي". قام المنتدى بتثقيف صناعة الطالء 
والشركاء والهيئات الحكومية حول استخدام 

الرصاص في الطالء والحاجة إلى العمل من أجل 
القضاء على الرصاص في إنتاج الطالء من أجل 
تحقيق هدف طالء خال من الرصاص في ماليزيا 

بحلول عام 2020.

من خالل تنظيم األنشطة واألحداث الشخصية، يمكنك زيادة الوعي وخلق شعور باإللحاح لوقف 
التعرض للرصاص في مجتمعك.  قم بتنظيم وتنفيذ نشاط أو حدث ما ألسبوع ILPPW عن طريق اتخاذ 

الخطوات التالية:

تنظيم أنشطة رفع الوعي
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تحدث مع الشركاء المحليين وشاركهم لتحديد االحتياجات الخاصة بمجتمعك.

قم بتطوير خطة أنشطة محلية مزودة باألهداف المناسبة لجمهورك.

قم بإعداد ميزانية بالمواد المطلوبة.

قم بتأمين مكان ما والترويج للحدث الخاص بك.

قم بتعزيز أنشطتك أثناء الحدث وبعد االنتهاء منه.

بعد انتهاء الحدث، حدد مناطق المتابعة مع اإلعداد للخطوات القادمة.

قم بتطوير عملية المطالبة باإلجراءات لحث الجمهور على الحصول على نتائج 
ذات جدوى.
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يفخر التحالف العالمي للقضاء على الطالء المحتوي على الرصاص )التحالف( بمشاركة األدوات التالية لدعم العمل خالل أسبوع الوقاية من التسمم 
بالرصاص على الصعيد الدولي.

أدوات القوانين الفعالة

القانون النموذجي وإرشادات تنظيم استخدام الطالء المحتوي على الرصاص
	 يوفر التوجيه الالزم للدول التي تقوم بصياغة قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة للحد من استخدام الرصاص في الطالء؛

	 يتضمن قانون نموذجي يمكن تبنيه لمالءمة النظام القانوني لدولة ما؛
	 يعزز التناسق الدولي عن طريق التوصية باستخدام حدود معينة للرصاص في الطالء؛

	 يوصي بأكثر الحدود الوقائية والقانونية المالئمة في الوقت الحالي لالستعانة بها في دول أخرى.

مجموعة األدوات لسن القوانين الخاصة بالحد من استخدام الطالء المحتوي على الرصاص
	 توفر المعلومات التفصيلية لدعم الحاجة إلى سن قوانين خاصة باستخدام الطالء المحتوي على الرصاص؛

	 يناقش سبب اعتبار الطالء المحتوي على الرصاص شاغالً صحياً وبيئياً واقتصادياً؛ 
	 يوفر المعلومات عن الطرق التحليلية لقياس نسبة الرصاص في الطالء والدم؛ 

	 يحدد األصباغ المتاحة التي ال تحتوي على الرصاص إلى جانب المواد المضافة األخرى الستخدامها في الطالء؛  
	 يصف التحديات التي تواجهها شركات تصنيع الطالء صغيرة ومتوسطة الحجم عند االنتقال إلى استخدام المواد المضافة التي ال تحتوي على الرصاص؛

	 يوفر النتائج الخاصة باختبار الرصاص في أنواع الطالء في العديد من الدول النامية. 

تحديث الوضع العالمي الخاص بالحدود القانونية على استخدام الرصاص في الطالء
  	 يوفر نظرة عامة على قوانين استخدام الطالء المحتوي على الرصاص على الصعيد العالمي واإلقليمي؛

     	 إطالع المواطنين على ما إذا كانت الدول لديها حدود قانونية قوية أم ال؛
       	 يمكن استخدامه لتعزيز نشر القوانين في البلد أو اإلقليم الذي تعيش فيه.

unenvironment.org/resources/publication/
model-law-and-guidance-regulating-lead-paint

unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-
eliminate-lead-paint

-2017/unenvironment.org/resources/publication
update-global-status-legal-limits-lead-paint
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 ILPPW يحتوي التحالف على مواد رسومية لدعمك في تنظيم األحداث في مجتمعك. تساعد هذه المواد في إنشاء هوية مرئية مشتركة لحملة أسبوع
بأكملها، ونحن نشجعك على استخدامها في تطوير المواد لمجتمعاتك أو مؤسساتك.

سيؤدي استخدام الرموز الرسمية والملصقات والنشرات اإلعالنية إلى ربط جهودك المحلية 
بالجهود العالمية األكبر لحظر إضافة الرصاص على الطالء. يؤدي إضافة شعار الويب على 

موقع المؤسسة الخاصة بك إلى زيادة نسبة مشاهدة أسبوع ILPPW. تتوفر شعارات الويب 
في أشكال رأسية أو أفقية أو مربعة. تتوفر شعارات الويب والملصقات والنشرات القابلة 

للتعديل بست لغات: العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية. 

قم بتنزيل كافة المواد المتاحة على اإلنترنت من الموقع 
./who.int/ipcs/lead_campaign/materials/en

 المواد الرسومية: الملصقات والنشرات وشعارات الويب

عينة من شعارات الويب

عينة من ملصق/نشرة الويب
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سيتم توفير مسودة البريد اإللكتروني الترويجي ونماذج لمشاركة وسائل التواصل االجتماعي لكل من 
Facebook وTwitter، باإلضافة إلى جميع المواد الخاصة بحملة هذا العام على الموقع التالي 

./who.int/ipcs/lead_campaign

يمكنك أيضاً إنشاء مشاركاتك الخاصة التي تلقي الضوء على فعالياتك في أسبوع ILPPW. بالنسبة 
 .BanLeadPaint# للحملة الدولية التي تتناول استخدام الرصاص في الطالء، استخدم هاشتاج

أما بالنسبة لحملة الرصاص األكبر، بما في ذلك البرامج المحلية والوطنية والدولية، اتبع 
.ILPPW2018#

إذا كنت تستخدم Twitter، ضع عالمة @UNEnvironmentو @WHOو @EPAو 
@EPAallnations و @ToxicsFree لالشتراك في المحادثة.

للحصول على مقاطع فيديو مفيدة، ارجع إلى:
  مقطع فيديو من برنامج األمم المتحدة للبيئة يشرح أهمية حظر	 

.172100517/vimeo.com استخدام الرصاص في الطالء على الرابط 
 مقطع فيديو من النهج اإلستراتيجي الخاص باإلدارة الدولية للكيماويات )SAICM( لشرح استخدام 	 

 الرصاص في الطالء كقضية 
.140759933/vimeo.com سياسية ناشئة على الرابط

 أمثلة على أنشطة وسائل التواصل نشر وسائل التواصل االجتماعي والوسائط المتعددة
االجتماعي والوسائط المتعددة

في عام 2017
 

أنشأت منظمة األمم المتحدة للبيئة مقطع فيديو على 
YouTube حول أهمية التشريع الجديد للطالء 

المحتوي على الرصاص في الكاميرون. 

وصل عدد مستخدمي 
هاشتاج  #BanLeadPaint إلى ما يزيد على 14.5 

مليون مستخدم على وسائل التواصل االجتماعي.

في األرجنتين، أخذ تالر إكولوجيستيستا 
)Taller Ecologista( مبادرة من أجل الكشف عن 

أسبوع ILPPW 2017، بما في ذلك تقديم تقرير عن 
الرصاص المستخدم في أنواع الطالء القائمة على 
المذيبات لالستخدام المنزلي في األرجنتين، وحث 

وزارة الصحة على تعديل الرصاص الحالي في حدود 
الطالء من 600 إلى 90 جزًءا من المليون. 

شاهد مقطع الفيديو عن هذه األخبار باألسبانية.
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للحصول على معلومات حول الرصاص، قم بزيارة:
 	/who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/ar

 	ipen.org/projects/eliminating-lead-paint

لالطالع على التقارير حول حملة عام 2017، قم بزيارة:
 	 /who.int/ipcs/lead_campaign/objectives/ar

 	-ipen.org/documents/international-lead-poisoning-week

2017-action  

للحصول على خريطة توضح الدول التي لديها ضوابط ملزمة قانونًا على الطالء المحتوي على 
الرصاص )وتلك التي ليس لديها ضوابط قانونية أو ال توجد معلومات(، قم بزيارة المرصد الصحي 

who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_ :العالمي لمنظمة الصحة العالمية
/paint_regulations/en

ipen.org/ للحصول على خريطة الستخدام الرصاص في الطالء حسب الدولة، قم بزيارة
.projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world

للحصول على مزيد من المعلومات حول أسبوع ILPPW باإلضافة إلى ورقة الحقائق حول التسمم 
بالرصاص وبعض األسئلة واإلجابات حول الصحة، برجاء زيارة:

 	/who.int/ipcs/lead_campaign/ar :العربية
 	/who.int/ipcs/lead_campaign/zh :الصينية
 	ww.who.int/ipcs/lead_campaign/en :اإلنجليزية
 	/who.int/ipcs/lead_campaign/fr :الفرنسية
 	/who.int/ipcs/lead_campaign/ru :الروسية
 	/who.int/ipcs/ lead_campaign/es :األسبانية

موارد المعلومات اإلضافية
 أمثلة على أنشطة 

رفع الوعي عام 2017  
أجرت جامارجوبا )Gamarjoba( في جورجيا تحقيقاً 

خلص إلى أن ما يقرب من ثلث أنواع الطالء الموجودة في 
السوق في جورجيا يحتوي على الرصاص، ولكن العالمات 

لم تشير إلى أي تحذير من هذا القبيل حول محتوياته من 
الرصاص فيما يتعلق بالرصاص. أطلقت جامارجوبا 

عريضة إلى البرلمان ووزارة البيئة إلدخال ضوابط قانونية 
على الرصاص في الطالء.

نظمت رابطة )PAN Ethiopia( حدثاً في أديس أبابا  
 )MEFCC( بالتعاون مع وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ

للدفع نحو "طالء خال من الرصاص في إثيوبيا". تم تقديم 
النسخة النهائية من مسودة الئحة الطالء المقدمة من قبل 

وزارة MEFCC إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
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استعرض الموارد المفيدة وقم بمشاركتها، بما في ذلك التحديث الخاص 
بالوضع العالمي للحدود القانونية على استخدام الرصاص في الطالء، 

ومجموعة أدوات وضع القوانين للقضاء على الطالء المحتوي على الرصاص 
والقانون النموذجي والتوجيه الخاص بتنظيم الطالء بالرصاص.

أضف مشاركاتك الخاصة بهذا الحدث والرسائل ذات الصلة على وسائل 
التواصل االجتماعي، ثم قم بمشاركة أو إعادة إرسال جهود اآلخرين عن طريق 

.BanLeadPaint# استخدام هاشتاج

  التحالف الدولي
 للقضاء على استخدام الرصاص في 

الطالء
أسبوع الوقاية من التسمم بالرصاص هو مبادرة من التحالف 

العالمي للقضاء على الطالء المحتوي على الرصاص، 
وهو شراكة مع األمانة المشتركة في برنامج األمم المتحدة 
للبيئة ومنظمة الصحة العالمية، برئاسة وكالة حماية البيئة 

األمريكية.

يعد الهدف العام للتحالف هو منع تعرض األطفال للرصاص 
من أنواع الطالء، والتقليل من التعرض المهني للطالء 
المحتوي على الرصاص. كما يعد الهدف الرئيسي من 

التحالف هو تعزيز التخلص التدريجي من تصنيع وبيع مواد 
الطالء المحتوية على الرصاص،  وفي نهاية المطاف القضاء 

على المخاطر التي تشكلها مثل هذه األنواع من الطالء.

شكر وتقدير
إننا نرغب في التعبير عن شكرنا وتقديرنا لمساعدة وكالة 

حماية البيئة األمريكية لنا في إنتاج حزمة الموارد هذه.

 الخطوات التالية

 بمجرد تنظيم األنشطة الخاصة بك، قم بتسجيل 
who.int/ipcs/lead_ الحدث على موقع منظمة الصحة العالمية

/campaign/event_registration/en

اعمل مع قادة الحكومة التي تتبعها والشركاء اآلخرين لاللتزام بقانون 
استخدام الطالء المحتوي على الرصاص.

يمكن للحكومات ومنظمات المجتمع المدني واألعمال التجارية االنضمام إلى 
التحالف العالمي للقضاء على الطالء المحتوي على الرصاص كشركاء. تفضل 

.unenvironment.org/noleadinpaint بزيارة
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