
الزئبق في منتجات 
تفتيح البشرة

الوقاية من األمراض من خالل توفير البيئات الصحية

الزئبق مكون شائع االستخدام في كريم وصابون تفتيح البشرة على الرغم من 
خطورته. تعزز معايير الجمال التي تروج لها وسائل اإلعالم واإلعالنات 
وحمالت التسويق من انتشار المفهوم الخاطئ بأن أصحاب البشرة الفاتحة 

مرغوبين بدرجة أكبر من أصحاب البشرة السمراء. يشيع استخدام كريم وصابون 
تفتيح البشرة في عدد كبير من البلدان األفريقية واآلسيوية وبلدان البحر الكاريبي.

)1 و2( كما تستخدمها أيًضا الفئات ذات البشرة السمراء في أوروبا وأمريكا 
الشمالية.)3–5( تمنع أمالح الزئبق تُكون صبغة الميالنين وهو األمر الذي يجعل 

درجة لون البشرة أكثر بياًضا.)6 و7( تضع اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق حًدا 
أقصى قدره واحد ملغ/كغم )جزء واحد في المليون( لمنتجات تفتيح البشرة،)8( 
ومع ذلك، هناك العديد من منتجات التجميل المحتوية على مستويات من الزئبق 

أعلى من هذا القدر المحدد بغرض زيادة القدرة على تفتيح البشرة.)9 و10( وعلى 
الرغم من حظر تداول منتجات تفتيح البشرة المحتوية على الزئبق في عدد كبير 

من البلدان، فإنه يسهل الحصول عليها في أغلب األحيان.)11(  

يمكن استبعاد الزئبق في منتجات تفتيح البشرة عن طريق التعاون مع وزارات 
الصحة والبيئة ورفع مستوى الوعي العام بأخطار الزئبق على الصحة وأخطار 

المواد الكيميائية األخرى الموجودة في منتجات تفتيح البشرة. هناك حاجة إلى 
اتخاذ الحكومات إجراءات تنظيمية إليقاف تصنيع واستيراد وتصدير منتجات 

تفتيح البشرة بما يتفق مع اتفاقية ميناماتا - بما فيها تدريب وكالء التخليص 
الجمركي - ويجب عليها كذلك القيام بحمالت إعالمية كبيرة لمساندة هذا التوجه.  

االستخدام واإلنتاج والتوفر

يتم استخدام منتجات تفتيح البشرة في جميع أنحاء العالم، ولكن يتزايد 	 
استخدامها بصفة خاصة في العديد من البلدان األفريقية واآلسيوية وبلدان 

البحر الكاريبي.)1 و12( ويستخدم الرجال والنساء منتجات تفتيح البشرة على 
حد سواء.)13(

تُعد صناعة منتجات تفتيح البشرة واحدة من أسرع مجاالت منتجات الجمال 	 
نمًوا في أنحاء العالم وتُقدر قيمتها بمبلغ 31.2 مليار دوالر أمريكي بحلول 
عام 2024.)14( في الهند، على سبيل المثال، تمثل صناعة منتجات تفتيح 
البشرة )بما فيها المنتجات التي تحتوي على الزئبق أو الخالية منه( حوالي 

50% من سوق منتجات العناية بالبشرة وتقدر قيمتها بمبلغ يتراوح من 450 
إلى 535 مليون دوالر.)14(

تُصنع منتجات تفتيح البشرة المحتوية على الزئبق في العديد من البلدان 	 
والمناطق وتشمل بنغالديش,)15( والصين,)16 و17( والجمهورية 

الدومينيكية،)18( ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة )الصين(،)15( 
وجامايكا،)15( ولبنان،)19( وماليزيا،)15( والمكسيك،)17 و20( 

وباكستان،)21( والفلبين،)22( وجمهورية كوريا،)15( وتايلند)23 و24(، 
والواليات المتحدة األمريكية.)25( 

تتوفر منتجات تفتيح البشرة المحتوية على الزئبق للبيع عبر اإلنترنت كما 	 
يتم الترويج لها في مواقع التواصل االجتماعي وبيعها من خالل تطبيقات 

الهواتف المحمولة. وفقًا إلدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة، 
غالبًا ما يتم تصنيع هذه المنتجات في الخارج وبيعها داخل الواليات المتحدة 

بطرق غير مشروعة في المتاجر الصغيرة واألسواق غير الرسمية في معظم 
األحيان للمجتمعات المنحدرة من أصول التينية أو آسيوية أو أفريقية أو شرق 
أوسطية. يشتري المستهلكون هذه المنتجات أيًضا من بلدان أخرى ويجلبونها 
معهم عند العودة إلى بالدهم.)26( إن تجارة السّميات لمنتجات تفتيح البشرة 

المضاف إليها الزئبق، والتي غالبًا ما تكون غير مشروعة، تعتبر أزمة 
عالمية ومن المتوقع أن تسوء األمور بدرجة أكبر بسبب ارتفاع الطلب عليها 

بصورة هائلة، وبخاصة في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط.)15(

أشار مسح تم في عام 2011 والذي مولته الوزارة االتحادية األلمانية 	 
للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة النووية، إلى وجود أشخاص من البرازيل 

وقرغيزستان والمكسيك واالتحاد الروسي يعتقدون أنه من السهل الحصول 
على منتجات تفتيح البشرة المحتوية على الزئبق.)11(

منظمة
الصحة العالمية 



قامت دراسة أجرتها "المجموعة المعنية بالقضاء التام على الزئبق" في عامي 	 
2017 و2018 بجمع 338 عينة من كريم تفتيح البشرة من 22 بلًدا من كٍل 

من األسواق الرسمية وغير الرسمية بهدف الحصول على "لمحة موجزة" 
عن معدل تكرار وتركيزات استخدام الزئبق كمكون فعال في كريمات تفتيح 

البشرة حول العالم. ُوجد أن أربعة وثالثين كريًما )10% من العينات( تحتوي 
على مستويات مرتفعة من الزئبق أي أنه يزيد عن جزء واحد في المليون. 

تم العثور على هذه العينات ذات المستوى المرتفع من الزئبق في سبعة بالد 
من 22 بلًدا. من هذه البلدان السبعة، توجد أربعة بلدان تضع اشتراطات تمنع 

وجود محتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد في المليون. وبشكل عام، 
تتراوح تركيزات الزئبق في هذه المنتجات المشار إليها ما بين 93 جزًءا في 
المليون وأكثر من 16000 جزء في المليون.)15( وكشفت دراسات أخرى 

عن وجود تركيزات أعلى من الزئبق في منتجات تفتيح البشرة.)27( 

منذ عام 2010، أجرى فرع تحقيقات الصحة البيئية )EHIB( التابع إلدارة 	 
كاليفورنيا للصحة العمومية تحقيقات في حاالت تسمم تشمل الزئبق في 

منتجات وكريم للوجه خاصة بإزالة العيوب والحبوب. وقد وجدوا منتجات 

متنوعة تحتوي على الزئبق واردة من كمبوديا والصين واليابان والمكسيك 
وباكستان والفلبين. قرر فرع تحقيقات الصحة البيئية أن بعض المنتجات 
قد تسبب في مشاكل صحية خطيرة بما فيها مشاكل تتطلب الدخول إلى 

المستشفى والمكوث بها.)28( 

سنت العديد من البلدان تشريعات تحظر منتجات التجميل المحتوية على 	 
الزئبق، ولكن ما زال هناك عدد كبير لم يتخذ هذه الخطوة بعد. وعلى الرغم 
من سريان تشريعات تحظر المنتجات المحتوية على الزئبق، يمثل توفر هذه 

المنتجات مشكلة قائمة حتى اآلن.)29( وحتى في األماكن المحظور فيها 
توزيع المنتجات، يظل الحصول على المنتجات المحتوية على الزئبق أمًرا في 

غاية السهولة في أغلب األحيان.)11( 

قد تحتوي منتجات تفتيح البشرة غير المحتوية على الزئبق، على مواد خطرة 	 
أخرى مثل هيدروكينون. في األماكن التي يتم استخدام منتجات تفتيح البشرة، 

ربما يكون المستهلكون غير مدركين للتأثيرات الضارة للمواد الكيميائية 
الموجودة في هذه المنتجات.)30(

المنتجات ومواد التغليف والمكونات

تأتي منتجات تفتيح البشرة في أشكال مختلفة، تشمل الكريم والصابون. 	 
يمكن بيع الصابون تحت مسمى "صابون مطهر".)3( ومن المفترض أن 

يتم استخدام هذه المنتجات على البشرة حتى تجف طوال الليل.)3( يستخدم 
الرجال والنساء على حد سواء الصابون لغسل شعرهم أو أيديهم أو وجوههم 

أو أجسامهم بالكامل.)3( وقد وردت تقارير تفيد بأن بعض األشخاص قد 
استخدموا هذه المنتجات طوال عقود من الزمن.)1( 

يأتي الصابون الذي يتم بيعه في المتاجر وعبر اإلنترنت على شكل قوالب 	 
تباع فرادى أو في عبوات.)4( يتم وضع الكريم عامةً في أنابيب أو 

برطمانات.)4( يحتوي الصابون على حوالي 1 إلى 3% من يوديد الزئبق 
ويتكون الكريم من 1 إلى 10% ألمونيوم الزئبق.)3( احتوت بعض منتجات 

الصابون التي تم اختبارها على زئبق بتركيزات تصل إلى 31 ملغ/كغم 
)31 جزء في المليون(، بينما وجد أن بعض منتجات الكريم تحتوي على 

تركيزات مرتفعة من الزئبق تصل إلى 33000 ملغ/كغم )33000 جزء في 

المليون(.)27( تضع اتفاقية ميناماتا حًدا أقصى قدره 1 ملغ/كغم )جزء واحد 
في المليون( في منتجات تفتيح البشرة، ومع ذلك، هناك العديد من منتجات 

التجميل المحتوية على مستويات من الزئبق أعلى من 1 ملغ/كغم )جزء واحد 
في المليون( بغرض زيادة القدرة على تفتيح البشرة.)9 و 10( 

يمكن كتابة كمية أو تركيز الزئبق الموجودة في منتج على العبوة أو في قائمة 	 
المكونات. تشمل األسماء التي يجب البحث عنها: الزئبق أو Hg أو اليوديد 

الزئبقي أو أكسيد الزئبق أو كلوريد الزئبق أو إيثيل الزئبق أو أمالح فنيل 
الزئبق أو الزئبق النشادري أو كلوريد أميد الزئبق أو يوديد الزئبق أو كلمة 

"سم". قد تشير أيًضا إرشادات االستخدام التي تنصح بتجنب مالمسة الفضة 
والذهب والمطاط واأللومنيوم والمجوهرات إلى وجود الزئبق.)3 و4 و26 

و31 إلى 33( ومن األمور التي تثير المخاوف بدرجة كبيرة هو عدم إدراج 
الشركات التي تبيع المنتجات المحتوية على الزئبق السمه في قائمة المكونات.

مستحضرات التجميل األخرى المحتوية على الزئبق 

يمكن العثور أيًضا على الزئبق في منتجات التجميل الخاصة بالمنطقة 	 
المحيطة بالعين، مثل الماسكرا، وفي منتجات تنظيف العينين من 

مستحضرات التجميل حيث يتم استخدامها كمادة حافظة.)1 و3 و31(

يوجد الزئبق في مستحضرات التجميل بشكلين: عضوي وغير عضوي.	 
)31 و34 و35( يُستخدم الزئبق غير العضوي في كريمات وصابون 

تفتيح البشرة. تُستخدم مركبات الزئبق العضوي )مثل الثيوميرسال الذي 
يحتوي على إيثيل الزئبق وأمالح فينيل الزئبق( كمواد حافظة تجميلية في 

المستحضرات الخاصة بالعين بما فيها الماسكرا، ومنتجات تنظيف العين من 
مستحضرات التجميل.)3 و31 إلى 33( تختلف هذه األشكال من الزئبق في 

درجة سميّتها ولها تأثيرات متباينة على الجهاز العصبي والهضمي والمناعي 
باإلضافة إلى الرئتين والكليتين والبشرة والعينين.)36( 

ال تضع اتفاقية ميناماتا حًدا على منتجات التجميل الخاصة بالمنطقة 	 
المحيطة بالعين حيث يُستخدم الزئبق كمادة حافظة وال يوجد لها بديل فعّال 

ومأمون.)8(
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التأثيرات على الصحة 

تشمل التأثيرات العكسية على الصحة التي يسببها الزئبق غير العضوي 	 
الموجود في كريمات وصابون تفتيح البشرة: تضرر الكليتين،)7( الطفح 

الجلدي، وتغير لون البشرة، وحدوث الندوب وضعف مقاومة البشرة للعدوى 
البكتيرية والفطرية،)31( والشعور بالقلق، واالكتئاب، واالضطرابات النفسية، 

واعتالل األعصاب الطرفية.)3 و31(

وقد أشارت المراجع الطبية إلى وجود حاالت معينة ألفراد يعانون من 	 
التأثيرات على الصحة المذكورة أعاله والتي تحدث بعد التعرض للزئبق من 

خالل كريمات وصابون تفتيح البشرة. يصف أحد هذه التقارير حالة سيدة 
صينية عمرها 34 عاًما أصيبت بمتالزمة كلوية، وهي حالة تتسم بارتفاع 

مستويات البروتين في البول. يمكن أن تقترن المتالزمة الكلوية بسلسلة من 
المضاعفات التي تؤثر على صحة الفرد وجودة حياته. عادت مستويات الزئبق 
في دم وبول السيدة إلى معدالتها الطبيعية بعد مرور شهر وتسعة شهور على 

الترتيب، بعد أن توقفت عن استخدام كريم تفتيح البشرة.)37( يصف تقرير 
حالة أخرى سيدة تبلغ من العمر 54 عاًما وقد بدأ ظهور أعراض الخرف 

عليها، والصرع واعتالل األعصاب الطرفية المتعدد )49(. وبعد ستة أعوام 
من االستخدام اليومي لكريم تفتيح البشرة، تم إيقاف التعرض للزئبق على 

الفور، وعادت بعدها مستويات الزئبق في الدم والبول إلى مستويات ما قبل 
التعرض للزئبق.)38( 

كشفت إحدى الدراسات نسبة كبيرة من المتالزمة الكلوية بين النساء 	 
األفريقيات الالتي يستخدمن كريمات تفتيح البشرة المحتوي على كلوريد 

الزئبق األموني لفترات تتراوح من شهر واحد إلى ثالثة أعوام. بعد إيقاف 
استخدام كريمات تفتيح البشرة المحتوي على الزئبق، تنخفض مستويات 

الزئبق في البول بسرعة لتصل إلى نطاق ما قبل التعرض للزئبق. دخل أكثر 
من ثالثة أرباع النساء الالتي توقفن عن استخدام الكريمات في مرحلة هدوء 

بعد اختفاء األعراض.)7 و39( 

الزئبق الموجود في الصابون والكريمات ومنتجات التجميل األخرى يتم 	 
التخلص منه بالفعل في مياه الصرف. يدخل الزئبق بعد ذلك إلى البيئة، حيث 

يتحول إلى ميثيل الزئبق ويمكن أن يدخل إلى سلسلة الغذاء ويتسبب في ارتفاع 
مستوى سمية ميثيل الزئبق في األسماك.)3( يمكن أن تنقل النساء الحوامل 

ميثيل الزئبق الموجود في األسماك إلى األجنة، مما قد يؤدي إلى حدوث 
عيوب خلقية عصبية في األطفال.)3(

يمكن تحديد حجم التعرض للزئبق غير العضوي عن طريق قياسات يتم 	 
إجراؤها على الدم والبول.)34(  

اللوائح

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق هي معاهدة عالمية تهدف إلى "حماية 	 
صحة اإلنسان والبيئة من االنبعاثات واإلطالقات البشرية المنشأ للزئبق 

ومركباته.")8( وقد أصبحت االتفاقية سارية المفعول بدًءا من 16 أغسطس/
آب 2017، وبحلول شهر نوفمبر/تشرين ثان 2019 بلغ عدد البالد التي 
وقعت على االتفاقية 114 بلًدا. بعد عام 2020، ستكون أطراف االتفاقية 
مطالبة بحظر تصنيع واستيراد وتصدير "مواد التجميل )ويزيد ما تحتوي 

عليه من الزئبق عن جزء واحد في المليون( بما في ذلك صابون وكريمات 
تفتيح البشرة، ويستثنى منها مواد تجميل المنطقة المحيطة بالعين حيث يُستخدم 

الزئبق كمادة حافظة وال يوجد لها بديل فعّال ومضمون" وذلك باستثناء 

الطرف الذي سجل إعفائه من هذا األمر حتى عام 2025.)8 و40( وبحلول 
شهر نوفمبر/تشرين ثان 2019، كان عدد من األطراف قد سجل بالفعل هذا 
اإلعفاء.)8 و41( الغرض من االتفاقية هو عدم تغطية مستحضرات التجميل 

أو الصابون أو الكريم الذي يحتوي على آثار للتلوث بالزئبق.)8( 

يملك االتحاد األوروبي)42 و 43( والعديد من البلدان األخرى لوائح تحظر 	 
منتجات التجميل المحتوية على الزئبق. تشمل هذه البلدان كندا، )44( 

والفلبين )24(، والواليات المتحدة األمريكية،)45( وكذلك عدداً من البالد 
األفريقية،)11( وتشمل غانا ونيجيريا وأوغندا.)12(

اإلجراءات المطلوبة

هناك حاجة من جانب أطراف عديدة من المجتمع التخاذ إجراءات من أجل 	 
حماية صحة العامة من التأثيرات السلبية للزئبق الموجود في منتجات تفتيح 

البشرة، وتشمل هذه اإلجراءات وال تقتصر على:
وضع التشريعات أو تحسينها؛   

وتطبيق استراتيجيات االمتثال للتشريعات وإنفاذها، بما في ذلك تدريب   
وكالء التخليص الجمركي وتحديد هوية المصنّعين وسالسل التوريد؛

ورفع قدرات المختبرات بدرجة كافية الختبار وجود الزئبق في منتجات   
تفتيح البشرة؛

وإجراء حمالت مناصرة لهذه القضية من قِبل السلطات الوطنية المعنية   
بالصحة، باإلضافة لحمالت الوعي العام لتعريف المستهلكين بالمخاطر 

الصحية التي تنطوي على استخدام منتجات تفتيح البشرة بما في ذلك تلك 
المنتجات المحتوية على الزئبق؛

ورفع مستوى الوعي بين العاملين المتخصصين في مجال الصحة بشأن   
المخاطر الصحية المقترنة باستخدام منتجات تفتيح البشرة بما في ذلك 
تلك المنتجات المحتوية على الزئبق بغرض تعريف وتثقيف المرضى 

والمجتمع بأكمله.
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الخالصة 

تمثل منتجات تفتيح البشرة المحتوية على الزئبق خطًرا على الصحة ولذلك 	 
تم حظرها في عدد كبير من البلدان. ومع ذلك، يستمر اإلعالن عن هذه 

المنتجات وتوفيرها للمستهلكين من خالل اإلنترنت وسبل أخرى حتى في 
بعض البالد التي تم فيها تنفيذ قرارات الحظر. 

هناك حاجة كبيرة لنشر الوعي العام في ما يتعلق بزيادة استخدام منتجات 	 
التجميل المحتوية على الزئبق في أنحاء العالم. 

يجب توفير معلومات عامة عن األخطار المقترنة باستخدام منتجات تفتيح 	 
البشرة للمستهلكين، فحتى منتجات تفتيح البشرة غير المحتوية على الزئبق، 

 قد تحتوي على مواد خطرة أخرى مثل هيدروكينون.

 لالطالع على معلومات أكثر عن الزئبق صادرة من منظمة الصحة العالمية، يرجى زيارة: 
https://www.who.int/health-topics/chemical-safety
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