
لقد زادت الجهود الدولية الرامية للتخلص من 
استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص

ن  تتعاون الحكومات مع بعضها لتعزيز إجراءات السياسات عىل المستوي�ي

نسان من التعرض للرصاص. قليمي الرامية لحماية صحة الإ الوط�ني والإ

ي بإدارة 	 
ي عام 2009، حددت الدورة الثانية للمؤتمر الدولي المع�ن

�ن

ة من 11 إل 15 مايو  ي الف�ت
المواد الكيميائية )ICCM2، جنيف، �ن

ي الطالء بصفته من قضايا السياسات 
2009( وجود عنرص الرصاص �ن

تطبقها  ي 
ال�ت الطوعي  التعاون  إجراءات  اتخاذ  تتطلب  ي 

الناشئة ال�ت

اتيجي  البلدان لتقليل المخاطر بموجب إطار سياسات "النهج الس�ت

.)1( )SAICM( " دارة المواد الكيميائية عىل الصعيد الدولي لإ

ي أعقاب تقديم طلب من قبل الحكومات المشاركة 	 
ي عام 2011، و�ن

�ن

الكيميائية )ICCM2(، تم تأسيس  المواد  دارة  المؤتمر الدولي لإ ي 
�ن

التحالف العالمي للتخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص )تحالف 

. جنيف: منظمة الصحة  ي
التخلص من استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص عىل مستوى العالم: السبب الذي يدعو البلدان لتخاذ إجراءات وكيفية تنفيذها. الموجز التق�ن  1

العالمية، 2020.

كة من برنامج الأمم المتحدة  التخلص من طالء الرصاص( بقيادة مش�ت

للبيئة )UNEP( ومنظمة الصحة العالمية )WHO(. الهدف الأساسي 

من التحالف هو تعزيز التخلص التدريجي عىل الصعيد العالمي من 

الطالء المحتوي عىل الرصاص عن طريق إرساء تداب�ي رقابية ُملزمة 

ي كل بلد.
من الناحية القانونية �ن

ي عام 2017، وافقت جمعية الصحة العالمية عىل خارطة الطريق 	 
�ن

المواد  دارة  اتيجي لإ النهج الس�ت ي 
القطاع الصحي �ن لتعزيز مشاركة 

2020 وما  الدولي من أجل تحقيق هدف  الكيميائية عىل الصعيد 

ي 
وط�ن إجراء  يتضمن  والذي   ،)WHA70)23( )القرار   )2( بعده 

للتخلص التدريجي من استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص.

القرار 	  للبيئة  المتحدة  الأمم  جمعية  تبنت   ،2017 عام  ي 
�ن

UNEP/EA.3/Res.9 الخاص بالحد من التعرض للطالء المحتوي 

بطريقة  الحمضية  الرصاص  بطاريات  إدارة  وتعزيز  الرصاص  عىل 

سليمة بيئًيا.

مقدمة

ات سامة عىل جميع أجهزة الجسم تقريًبا كما أنه ضار بصحة الأطفال والنساء الحوامل عىل وجه الخصوص. يعت�ب الطالء المحتوي  الرصاص له تأث�ي

عىل الرصاص مصدًرا للتعرض للرصاص يمكن الستغناء عنه. "الطالء المحتوي عىل الرصاص" أو "الطالء القائم عىل الرصاص" هو طالء أضافت 

ي تُرسي 
كسابه خصائص معينة. إحدى الطرق المهمة لمنع التعرض هي البلدان ال�ت كة المصنعة إليه مكونًا واحًدا أو أك�ث من الرصاص عن عمد لإ ال�ث

تداب�ي تنظيمية ُملزمة من الناحية القانونية تحظر إضافة الرصاص إل الطالء.

ي توضح لمحة عامة عن التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص والأساس المنطقي لهذه الخطوة، 
يلخص موجز السياسات المعلومات الرئيسية ال�ت

ي المصاحب.1
ي الموجز التق�ن

ي يجب عىل البلدان القيام بها. تتاح معلومات أك�ث تفصيالً �ن
ح الإجراءات ال�ت كما ي�ث

موجز السياسات

 التخلص من استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص عىل مستوى العالم
السبب الذي يدعو البلدان التخاذ إجراءات وكيفية تنفيذها

منظمة
الصحة العالمية 



ي تحقيق غايات 	 
يساهم التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص �ن

أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الغايات رقم 3.9 و12.4.

الحاجة إىل تداب�ي رقابية ُملزمة من الناحية 
القانونية

من  التدريجي  التخلص  ي 
�ن المتمثل  العالمي  الهدف  تحقيق  أجل  من 

الطالء المحتوي عىل الرصاص، تحتاج كل بلد إل تطبيق تداب�ي رقابية 

ُملزمة من الناحية القانونية ترمي إل إيقاف عمليات تصنيع وبيع وتوزيع 

اد الطالء المحتوي عىل الرصاص. يمكن أن تشمل مثل هذه التداب�ي  واست�ي

ي تنص عىل حد 
يعات واللوائح و/أو المعاي�ي التقنية الإجبارية ال�ت الت�ث

عقوبات  مع فرض  الطالء،  ي 
�ن الرصاص  نفاذ عىل وجود  لالإ قابل  ُملزم 

شارة إل جميع ما  الإ يتم  )3(. ولالختصار،  عىل حالت عدم المتثال 

الرصاص". هناك أسباب  المحتوي عىل  الطالء  ن  سبق بمصطلح "قوان�ي

جيدة متعددة لتطبيق قانون يحكم مسألة استخدام الطالء المحتوي 

عىل الرصاص:

التداب�ي 	  بينما  النفاذ  واجب  الرصاص  عىل  المحتوي  الطالء  قانون 

الرقابية الطوعية غ�ي واجبة النفاذ؛

لإحداث 	  قوية  الرصاص حوافز  المحتوي عىل  الطالء  قانون  يقدم 

: ، ويشجع عىل القيام بما يىلي التغي�ي

كات المصنعة بتغي�ي تركيبات الطالء الذي تنتجه 	 قيام ال�ث

إنتاج المورّدين لمكونات أك�ث وأفضل ل تحتوي عىل الرصاص 	

ام مستوردي وموزعي الطالء ببيع الطالء الذي يتوافق مع  	 ن ال�ت

القانون

كات 	  ن جميع ال�ث ن بالمنافسة العادلة ب�ي يخلق القانون القوي سوًقا يتم�ي

المصنعة للطالء والمستوردين والمصدرين

ن البلدان فيما يتعلق 	  ي حال التمكن من تحقيق حالة من التناغم ب�ي
�ن

ن الطالء المحتوي عىل الرصاص، يمكن أن يؤدي ذلك إل تقليل  بقوان�ي

قليمي والعالمي. الحواجز التجارية عىل الصعيدين الإ

أظهر تنظيم مجموعة من مصادر التعرض للرصاص قدرته عىل حماية 

ي 
ات الرصاص �ن ن الصحة العامة حيث انعكس هذا الأمر عىل تقليل ترك�ي

الدم عىل مستوى السكان �ني عدد كب�ي من البلدان )4(.

ات صحية  ي تأث�ي
يتسبب التعرض للرصاص �ف

واسعة النطاق وآثار سلبية عىل البيئة

حدوث  إل  منخفضة،  بمستويات  ولو  ح�ت  للرصاص،  التعرض  يؤدي 

ي  ي تشمل الجهاز العص�ب
ات سامة عىل أجهزة الجسم المتعددة وال�ت تأث�ي

التناسىلي  الهضمي والجهاز  الدموية والجهاز  المركزي والقلب والأوعية 

ي 
ال�ت الدراسات  )5(. لم تضع  المناعي  البولي والجهاز  والدم والجهاز 

ات ضارة  ن حًدا لمستوى التعرض الذي ليس له أي تأث�ي
آ

أُجريت ح�ت ال

ن )5–7(. عىل الأطفال أو البالغ�ي

ي الوليات المتحدة الأمريكية 
ائها �ن ي يستطيع دولر الوليات المتحدة �ث

ي يمكن مقارنتها بالكمية ال�ت
ي البلد المذكور كمية من البضائع والخدمات وال�ت

ي �ن يمكن لدولر دولي أن يش�ت  2 

 .)https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114944-what-is-an-international-dollar :المصدر(

الرصاص  بسبب  للتسمم  خاصة  بصفة  معرضون  الصغار  الأطفال 

انخفاض  عنها  ينتج  أن  يمكن  للتعرض  المنخفضة  المستويات  وح�ت 

الجتماعية  غ�ي  السلوكيات  وزيادة  النتباه  ومدى   )IQ( الذكاء  معدل 

 وضعف القدرة عىل التحصيل التعليمي )5–7(. قد تدوم هذه الآثار 

والمجتمعية  الشخصية  التبعات  من  كٍل  إل  ضافة  بالإ الحياة،  مدى 

التعرض للرصاص  آثار  )8، 9(. ل توجد تداب�ي عالجية يمكنها إصالح 
ي أو السلوكي )10، 11(.

ي المعر�ن عىل النمو العص�ب

للرصاص  التعرض  ن  ويق�ت للخطر،  أيًضا  معرضات  الحوامل  النساء 

والولدة  الولدة  عند  الطفل  وزن  وقلة  ن  الجن�ي نمو  معدل  بانخفاض 

ن  ن التعرض لدى البالغ�ي ي )5، 7، 12(. يق�ت
المبت�ة والإجهاض التلقا�أ

صابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها ارتفاع  بزيادة مخاطر الإ

ضغط الدم وأمراض القلب التاجية )5، 13، 14(.

عن  أ  الناسث المرض  يكون عبء  وتبعاتها،  الصحية  الآثار  لهذه  ونتيجة 

التعرض للرصاص مرتفًعا: حيث قّدر معهد القياسات الصحية والتقييم 

عن  مسؤولً  للرصاص  التعرض  كان   ،2017 عام  ي 
�ن أنه   )IHME(

الحياة  24.4 مليون سنة من  1.06 مليون حالة وفاة وفقدان  حدوث 

عاقة – DALYs( عىل مستوى  الصحية )سنوات العمر المعدلة حسب الإ

العالم )15(.

وعالوة عىل ذلك، يُعد الرصاص مادة سامة من الناحية البيئية وهذا الأمر 

يكولوجية  الإ النظم  من  كل  عىل  تهديًدا  يشكل  كما  جيد،  بشكل  موثق 

ية )16(. المائية وال�ب

االآثار االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن 
التعرض للرصاص مرتفعة

نتاجية القتصادية  يؤثر انخفاض معدلت الذكاء بصورة عكسية عىل الإ

ي يتكبدها 
للفرد. لقد تم تقدير الخسائر القتصادية السنوية المحتملة ال�ت

 2، المجتمع من تعرض الأطفال للرصاص بما يبلغ 977 مليار دولر دولي

ي عام 2011 
أي 1.2% من الناتج المحىلي الإجمالي العالمي وفًقا لقيمته �ن

)17(. تشمل التكاليف الأخرى تلك التكاليف المنسوبة للسلوك الإجرامي 
لعالج  الصحية  الرعاية  وتكاليف  للرصاص  بالتعرض  انه  اق�ت المحتمل 

البولية  الدموية والأمراض  القلب والأوعية  بالرصاص وأمراض  التسمم 

الناتجة عن التعرض للرصاص )18(.

يحدث التعرض للرصاص الموجود بالطالء 
بطرق متعددة

ي شكل أصباغ ومجففات وعوامل منع 
يمكن إضافة الرصاص إل الطالء �ن

ي حدود آلف من 
�ن للغاية  إل محتوى رصاص مرتفع  يؤدي  التآكل مما 

ي المليون. طالما لم يتم المساس بالطالء، ل يشكل المحتوى 
الأجزاء �ن

من الرصاص أي خطر عىل الصحة؛ ومع ذلك، وبسبب تقادم الطالء، 

ي الغبار داخل 
ي التساقط والتفتت مما يؤدي إل إطالق الرصاص �ن

يبدأ �ن

ل. وعالوة عىل ذلك، فإن إزالة طالء الرصاص الداخىلي أو الخارجي  ن الم�ن

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114944-what-is-an-international-dollar


عن طريق الكشط أو التفحيم أو الحرق تؤدي إل إطالق غبار وجسيمات 

ي تلوث البيئة الداخلية أو الخارجية )19(.
وأدخنة الرصاص ال�ت

يتعرض الأطفال الصغار للرصاص من الغبار الملوث والطالء المتشقق. 

ًا عىل مستوى الأرض، ويبتلعون الغبار الملوث  فهم يقضون وقًتا كب�ي

ي أفواههم )20(. 
بالرصاص من خالل سلوكهم المعتاد بوضع أيديهم �ن

امتصاصها  أو  أفواههم  ي 
�ن أشياء  بوضع  يقوموا  أن  أيًضا  الجائز  ومن 

ألعاب  فيها  بما  به  مطلية  أو  الرصاص  عىل  تحتوي  أيًضا  مضغها  أو 

ائح الطالء المحتوي عىل الرصاص  الأطفال والأثاث ويمكن أن يأكلوا �ث

باستمرار )20(.

يمكن أن يتعرض العمال للرصاص أثناء تصنيع الطالء واستخدامه وإزالته 

إذا لم يتم اتخاذ التداب�ي الكافية لمنع هذا التعرض )21، 22(. إذا لم 

ي مكان العمل لتغي�ي المالبس والغتسال، يمكن أن 
تكن هناك مرافق �ن

ل عىل مالبسهم ويعرضون  ن ينقل العمال غبار الرصاص معهم إل الم�ن

أفراد أ�تهم للخطر.

يؤدي التخلص من الطالء المحتوي عىل 
الرصاص إىل تحقيق مكاسب اقتصادية

ي السماح بتصنيع وبيع واستخدام الطالء المحتوي 
ي استمرت �ن

البلدان ال�ت

عىل الرصاص تخلق إرثًا من التعرض المتواصل للرصاص مما يؤدي إل 

ات سلبية طويلة الأمد عىل الصحة. يؤدي التخلص من الطالء  حدوث تأث�ي

ي المستقبل فيما يتعلق 
المحتوي عىل الرصاص الآن إل تحقيق مكاسب �ن

الآثار  تكاليف  نتاجية وتجنب  الإ انخفاض  عن  الناجمة  الخسائر  بمنع 

الصحية للرصاص والتعامل مع الطالء القديم المحتوي عىل الرصاص 

من أجل التأكد من أن المنازل والمنشآت الأخرى قد أصبحت آمنة. تم 

ن 193.8 مليون  اوح ب�ي تقدير تكاليف التعامل مع الطالء القديم بمبلغ ي�ت

ن 1.2 مليار  ي فرنسا، وما ب�ي
دولر أمريكي و498.7 مليون دولر أمريكي �ن

المتحدة  الوليات  ي 
�ن أمريكي  دولر  و11.0 مليار  أمريكي  دولر 

مريكية )18، 23(.
أ

ال

يمكن إنتاج الطالء دون إضافة الرصاص

وبطريقة بديلة، تتوفر مكونات ل تعتمد عىل الرصاص يمكن استخدامها 

ي الأسواق طالء خالي من الرصاص 
الواقع، يتوفر �ن ي 

ي تركيبة الطالء. �ن
�ن

ي العديد من البلدان، وبخاصة تلك البلدان 
ن �ن ات السن�ي المضاف لع�ث

ن الطالء المحتوي عىل الرصاص )24(. ي تطبق قوان�ي
ال�ت

كات المصنعة  ن أن هناك بعض التكاليف الستثمارية الأولية لل�ث ي ح�ي
�ن

ي حال نتج 
لتغي�ي تركيبات الطالء الخاص بها، أظهرت التجربة أنه ح�ت �ن

ورة  ي سعر البيع بالتجزئة، فلن يتسبب ذلك بالرصن
عن هذا الأمر زيادة �ن

)25(. نجحت بعض  الأطول  المدى  الطالء عىل  انخفاض مبيعات  ي 
�ن

ومتوسطة  ة  صغ�ي مؤسسات  فيها  بما  بالفعل،  المصنعة  كات  ال�ث

المكونات  استخدام  لتجنب  منتجاتها  تركيبات  تغي�ي  ي 
�ن الحجم، 

مسؤولية  من  جزًءا  الأمر  هذا  لعتبارها  وذلك  الرصاص،  عىل  القائمة 

ن والبيئة عىل حد  المؤسسة تجاه المجتمع ولحماية العمال والمستهلك�ي

سواء )26–28(.

ي ل تحتوي عىل الرصاص إل منح 
أدى إجراء التغي�ي عىل المكونات ال�ت

ي تحظر بالفعل وجود 
كات الطالء فرصة الدخول إل أسواق البلدان ال�ت �ث

ي الطالء. وعالوة عىل ذلك، سينكمش السوق القائم 
محتوى من الرصاص �ن

للطالء المحتوي عىل الرصاص عىل الأرجح مع تفعيل مزيد من البلدان 

ن الطالء المحتوي عىل الرصاص. يعت�ب هذا مالئًما بصفة خاصة  لقوان�ي

ي معاي�ي 
ي تبنت أو تسعى لتب�ن

قليمية ال�ت داخل المجتمعات القتصادية الإ

ي تحد من استخدام 
أو لوائح صارمة للطالء عىل مستوى المنطقة وال�ت

ي وجماعة  المحتوى من الرصاص، وتشمل هذه المنطقة التحاد الأورو�ب

ق أفريقيا والتحاد القتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية. �ث



ي المليون 
يكون الحد الذي يبلغ 90 جزًءا �ف

ي الطالء كافًيا 
الإجماىلي محتوى الرصاص �ف

لتحقيق الحماية كما يتسم بقابلية تطبيقه.

ي حال وجود مستويات 
الأجل ح�ت �ن الآثار الصحية طويلة  وعىل ضوء 

منخفضة من التعرض للرصاص وغياب التدخالت العالجية لمنع بعًضا 

التعرض للرصاص من جميع  وري تقليل  الآثار، فإنه من الرصن من هذه 

لتلوث  بالنسبة  حقيقة أنه  مر 
أ

ال هذا  يؤكد  ذلك.  أمكن  كلما  المصادر 

الغذاء بالرصاص، ل يوجد ح�ت الآن قيمة مقبولة عىل المستوى الدولي 

ي تعت�ب غ�ي ضارة بالصحة )29، 30(. وفيما يخص الطالء، 
للجرعة ال�ت

هناك حاجة لوضع حد يضمن توف�ي الحماية ويكون قابالً للتطبيق من 

النموذجي  القانون  يوصي  المصنعة.  كات  ال�ث بواسطة  التقنية  الناحية 

وإرشادات تنظيم استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص، الذي أقره 

ي المليون )3(.
تحالف التخلص من طالء الرصاص بحد يبلغ 90 جزًءا �ن

هناك دليل ملموس يدعم تحقيق مكاسب صحية نتيجة لتخفيض المحتوى 

ي الطالء. لقد أظهرت الدراسات أن الطالء المحتوي 
الموجود من الرصاص �ن

بة، وأن  ي المنازل، يلوث الغبار وال�ت
عىل الرصاص، ل سيما عند استخدامه �ن

ات الرصاص المرتفعة  ن ك�ي ن ب�ت ل الملوث عىل وجه الخصوص يق�ت ن غبار الم�ن

ي الدم لدى الأطفال وبالنتائج العكسية عىل الصحة )5، 31–37(. هناك 
�ن

ي أماكن 
ي الطالء المستخدم �ن

ن المستويات المرتفعة للرصاص �ن ارتباط ب�ي

ي تم 
ل )34، 38(؛ المنازل ال�ت ن ي غبار الم�ن

السكن ومستويات الرصاص �ن

أعىل  بها تحميل  الرصاص يوجد  المحتوي عىل  الطالء  بناؤها قبل منع 

ي الغبار عن تلك المنازل المبنية بعد �يان التداب�ي التنظيمية 
للرصاص �ن

ل قديم تم دهانه بطالء يحتوي عىل  ن ي م�ن
العيش �ن يعد   .)40 ،39(

ي الدم لدى الأطفال 
ات الرصاص �ن ن الرصاص عامل خطر مؤكد لرتفاع ترك�ي

ي منازل لم يتم استخدام 
عن طريق إجراء مقارنة مع هؤلء الذين يعيشون �ن

يمكن أن يتعرض   .)44–40 ،33( بها  المحتوي عىل الرصاص  الطالء 

ائح من الطالء المحتوي عىل الرصاص ويأكلونها  الأطفال الذين يلتقطون �ث

ي الدم وتظهر عليهم أعراض 
نات مرتفعة للغاية من الرصاص �ن ك�ي لالإصابة ب�ت

التسمم بالرصاص )45، 46(.

ين، تبنت معظم البلدان  بداية من سبعينيات وثمانينيات القرن الع�ث

ي 
�ن الرصاص  محتوى  من  بشكل صارم  للحد  لوائح  أو  ن  قوان�ي الصناعية 

، عىل سبيل المثال، الطالء المستخدم داخل وخارج المنازل  ي
الطالء الزخر�ن

والمدارس والمنشآت الأخرى. فرض عدد كب�ي من البلدان أيًضا ضوابط عىل 

الطالء والدهانات الأخرى المحتوية عىل الرصاص وبخاصة تلك المستخدمة 

ي تعرض الأطفال للرصاص مثل ألعاب 
ي حالت تساهم عىل الأرجح �ن

�ن

طفال المطلية. ومع تنامي المعرفة بأخطار التعرض المزمن لمستويات 
أ

ال

منخفضة من الرصاص، اتخذت الحكومات إجراءات لتقليل الحد الأقىص 

ي الطالء والدهانات الأخرى. فرض 
الذي يفرضوه عىل المحتوى من الرصاص �ن

ي المليون كإجمالي لمحتوى 
عدد من البلدان حًدا قانونًيا قدره 90 جزًءا �ن

الرصاص �ني بعض أو كل أنواع الطالء؛ تتضمن هذه البلدان بنجالديش 

ن وأثيوبيا والهند والعراق وإ�ائيل والأردن وكينيا  ون وكندا والص�ي والكام�ي

ن و�يالنكا والوليات المتحدة الأمريكية )47، 48(. تعمل  ونيبال والفلب�ي

الآن أك�ث من 25 من البلدان الأخرى عىل اتخاذ تداب�ي لتقليل الحد المسموح 

ي المليون.
ي الطالء ليصل إل 90 جزًءا �ن

به من الرصاص �ن

أظهرت دراسات عديدة تستهدف إجراء اختبارات عىل الطالء أن الطالء 

ي الخالي من مكونات الرصاص المضافة يمكن أن يتضمن محتوى 
الزخر�ن

ي المليون؛ وعىل النقيض من ذلك، فإن 
من الرصاص أقل من 90 جزًءا �ن

الطالء المحتوي عىل مكونات قائمة عىل الرصاص يمكن أن يتضمن كمية 

تزيد عن 100000 جزء �ني المليون )24، 49(. يجب مراعاة أن عدم 

استخدام أي محتوى من الرصاص عىل الإطالق يُعد أمًرا مستحيالً لأن 

بعض المكونات بما فيها المواد الخام المستخلصة من مصادر طبيعية 

من  ضئيل  بقدر  ولو  تتلوث  ربما  الطبيعية  والأصباغ  الصلصال  مثل 

كات المصنعة الحذر بشأن  ي تتوخى فيها ال�ث
ي الحالت ال�ت

الرصاص. �ن

ي تحتوي عىل آثار فقط من 
الحصول عىل مواد خام غ�ي ملوثة أو تلك ال�ت

الرصاص، يمكن الحصول عىل محتوى من الرصاص أقل بكث�ي من 90 

ي المليون )24(.
جزًءا �ن

ي عىل رأس الأولويات 
ي إيقاف عملية إضافة الرصاص إل الطالء الزخر�ن

يأ�ت

لأنه هو الطالء الذي يتعرض له الأطفال عىل الأرجح؛ ومع ذلك، يمكن أن 

ي معدات المالعب أو 
يتعرض الأطفال أيًضا للطالء الصناعي المستخدم �ن

الذي يتم تحويله لالستخدام داخل المنازل. يجب أيًضا حماية الفئات 

استخدام  تنظيم  وسيعمل  للرصاص،  التعرض  من  الأخرى  العمرية 

ي 
ن �ن ي جميع أنواع الطالء عىل حماية العمال المشارك�ي

مكونات الرصاص �ن

عمليات تصنيع واستخدام وإزالة الطالء.

النموذجي  القانون  ي 
�ن الوارد  المليون  ي 

�ن جزًءا   90 البالغ  الحد  يمثل 

وإرشادات تنظيم استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص هدًفا مالئًما 

ات انتقالية مختلفة  ي ف�ت
للطالء بشكل عام. قد تتخذ البلدان قراًرا بتب�ن

الوقت  المصنعة  كات  ال�ث منح  أجل  من  والصناعي  ي 
الزخر�ن للطالء 

ي 
البالغ 90 جزًءا �ن المناسب لتغي�ي تركيبات منتجاتها. إذا لم يكن الحد 

ي استخدامات معينة ومتخصصة، تُشجع 
للتطبيق بعد �ن المليون قابالً 

الحكومات عىل العمل مع أصحاب المصلحة لمناقشة كيفية الوصول إل 

حد منخفض للرصاص.

الخطوات الواجب اتخاذها لوضع قانون 
الطالء المحتوي عىل الرصاص

يمكن  ها،  وتداب�ي التنظيمي  وإطارها  ي 
القانو�ن وهيكلها  البلد  عىل  بناء 

للتعامل مع الطالء  ي وضع قانون فعال 
أن تشارك قطاعات متعددة �ن

المحتوي عىل الرصاص، بما فيها وزراء الصحة والبيئة والتجارة والقتصاد، 

ي 
وجهات وضع المعاي�ي ومجال تصنيع الطالء ومنظمات المجتمع المد�ن

والعامة. ستختلف الأنشطة والعملية القانونية المعينة المطلوبة من بلد 

لآخر، وكذلك السلطة المختصة بهذا الأمر.

قليمي تهدف لتقييد استخدام  يؤدي إرساء حدود متناغمة عىل المستوى الإ

ي الطالء والدهانات الأخرى من خالل الجمعيات 
محتوى من الرصاص �ن

ن  لقوان�ي الفعال  التطبيق  تعزيز  ي 
�ن المساعدة  إل  قليمية  الإ القتصادية 

الحواجز  وتقليل  ي 
الوط�ن الصعيد  الرصاص عىل  المحتوي عىل  الطالء 

. ن كاء التجاري�ي ن ال�ث التجارية ب�ي



الدعم الذي يوفره تحالف التخلص من طالء 
الرصاص

طور تحالف التخلص من طالء الرصاص مواد إرشادية وأدوات لمساعدة 

الرصاص. يشمل ذلك  المحتوي عىل  الطالء  ن  البلدان عىل وضع قوان�ي

عىل  المحتوي  الطالء  استخدام  تنظيم  وإرشادات  النموذجي  القانون 

يوفر صياغة بسيطة وإرشادات قانونية نموذجية  الذي  الرصاص )3(، 
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ي 13 أبريل 2020(.
تم الوصول إليه �ن

نفاذ؛  الفعالة والقابلة لالإ القانونية  الرئيسية للمتطلبات  توضح العنارص 

قانون  لوضع  حة  المق�ت الخطوات  يلخص  مستند  طريق  عن  وذلك 

مداد  الطالء المحتوي عىل الرصاص )50(؛ ونطاق من مواد التوعية والإ

بالمعلومات ال�تي يمكن تعديلها لتتناسب مع الحتياجات المحلية. يتوفر 

من  التخلص  بتحالف  الخاص  الويب  موقع  المعلومات عىل  من  مزيد 
طالء الرصاص.3

االستنتاجات

ة عىل الصحة العامة عىل الصعيد العالمي )51(.  حددت منظمة الصحة العالمية أن الرصاص يعت�ب من ضمن 10 مواد كيميائية تث�ي مخاوف كب�ي

ات السامة للرصاص، ففي الواقع يمكن أن تتأثر جميع الفئات العمرية بشكل عكسي من التعرض  ن أن الأطفال الصغار هم الأك�ث تعرًضا للتأث�ي ي ح�ي
و�ن

للرصاص. يمكن أن ينتج أيًضا عن التبعات الصحية للتعرض للرصاص آثاًرا اقتصادية واجتماعية سلبية بالغة عىل مستوى السكان.

ي منظمة 
ي يمكن منعها. لقد أظهرت بالفعل 72 دولة من الدول الأعضاء �ن

إن الطالء المحتوي عىل الرصاص مصدر هام من مصادر التعرض ال�ت

ي الطالء )47، 48(، كما قام عدد كب�ي 
ي الأمم المتحدة( أنه من الممكن تقييد استخدام الرصاص �ن

الصحة العالمية )73 دولة من الدول الأعضاء �ن

، يعد التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص ممكن  كات الطالء بتغي�ي أو تعهدت بتغي�ي تركيبات الطالء الذي تنتجه )26–28(. وبالتالي من �ث

ي الأعوام القادمة.
بشكل كامل وسيحقق مكاسب فردية ومجتمعية عىل حد سواء �ن

بالنسبة للحكومات، يعد تنظيم استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص من التداب�ي الهامة للحماية االأولية للمخاطر والتصدي لمخاوف الصحة 

دارة السليمة للمواد  ي تبسيط الحماية الأولية والإ
اتيجي، يساهم هذا الإجراء �ن العامة المرتبطة بالمواد الكيميائية ذات االأولوية. ومن منظور اس�ت

يكولوجية.  الكيميائية. كما يتيح الفرصة أيًضا لقطاعات الصحة والبيئة من أجل العمل مًعا لحماية الصحة العامة والحفاظ عىل سالمة الأنظمة الإ

دارة  اتيجي لإ ي وضعتها منظمة الصحة العالمية )2( والنهج الس�ت
ك تطبيق خارطة الطريق للمواد الكيميائية ال�ت يدعم مثل هذا النشاط المش�ت

المواد الكيميائية عىل الصعيد الدولي )1(.

https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint
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