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شكر وتقدير

فت جوانا تمبوسكي عىل كتابة هذا المستند بمساعدة من إلينا جاردان )مستشارة(، قسم البيئة والتغ�ي المناخي والصحة، بمنظمة الصحة العالمية  أ�ش

)WHO(، جنيف، سوي�ا.

وقام الأشخاص التالي ذكرهم بمراجعة المستند وترك تعليقات عىل المستند، ونحن نثمن للغاية مساهماتهم: 

ي أفريقيا، برازافيل، الكونغو.
قليمي لمنظمة الصحة العالمية �ن ، وحدة التغ�ي المناخي والصحة والبيئة، المكتب الإ تشارلز أكونج، المسؤول التق�ني

ي حماية البيئة الدولية، مكتب الشؤون العالمية والسياسات بمكتب الشؤون الدولية والقبلية، وكالة حماية البيئة،  ة اختصاص�ي أنجيال باندمهر، كب�ي

واشنطن العاصمة، الوليات المتحدة الأمريكية.

أنا بويشيو، مستشارة السالمة الكيميائية، وحدة التغ�ي المناخي والمحددات البيئية للصحة، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة 

العالمية، واشنطن العاصمة، الوليات المتحدة الأمريكية.

ج،  سارة بروشيه، مديرة الحملة العالمية للتخلص من الطالء المحتوي عىل عنرص الرصاص، الشبكة الدولية للتخلص من الملوثات )IPEN(، جوتن�ب

السويد. 

، مستشارة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة )UNEP(، فرع المواد الكيميائية والصحة، جنيف، سوي�ا.  ي
نيكولين لفان�ش

ة مستشاري السياسات، مكتب الحماية ضد التلوث والمواد السامة، وكالة حماية البيئة بالوليات المتحدة، واشنطن العاصمة،  إليانور ماكان، كب�ي

الوليات المتحدة الأمريكية.

قليمي لأنشطة الصحة البيئية التابع لمنظمة الصحة العالمية، عّمان، الأردن.  ق المتوسط، المركز الإ قليمي ل�ش مازن ملكاوي، المكتب الإ

نامج، برنامج الأمم المتحدة للبيئة )UNEP(، فرع المواد الكيميائية والصحة، جنيف، سوي�ا. ديزيريه مونتيسيللو نارفايز، مسؤولة ال�ب

ن للبلدان الأمريكية، مبادرة سيادة القانون، عّمان، الأردن. وع الطالء المحتوي عىل الرصاص، رابطة المحام�ي أماندا راولز، المدير التنفيذي لم�ش

، مجلس الدهانات العالمي، واشنطن العاصمة، الوليات المتحدة الأمريكية. ن ستيفن سايدز، الأم�ي

ي منظمة الصحة العالمية، 
ي للبيئة والصحة �ن ي أوروبا، المركز الأورو�ب

قليمي لمنظمة الصحة العالمية �ن ، المكتب الإ ي
إيرينا زاستينكايا، المسؤول التق�ن

بون، ألمانيا.

يزا لندر. ُحرر هذا المستند بواسطة ت�ي

تم تقديم الدعم من قبل:

وع كامل الحجم 9771: أفضل الممارسات العالمية بشأن  ي م�ش
ي مرفق البيئة العالمي )GEF( �ن

أعد هذا المستند من قبل منظمة الصحة العالمية �ن

وع يتم تمويله من  دارة الدولية للمواد الكيميائية )SAICM(. هذا الم�ش اتيجي للإ ي إطار النهج االس�ت
قضايا السياسات الكيميائية الناشئة ذات االأهمية �ف

دارة المواد الكيميائية عىل  اتيجي لإ وع، وقامت أمانة النهج الس�ت ف برنامج الأمم المتحدة للبيئة عىل تنفيذ هذا الم�ش مرفق البيئة العالمي )GEF(، وأ�ش

الصعيد الدولي بتنصيبه. تقر منظمة الصحة العالمية بالمساهمة المالية لمرفق البيئة العالمية لتطوير هذا المستند وتحريره وتصميمه. 
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ملخص تنفيذي

التخلص من استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص عىل مستوى العالم: السبب الذي يدعو البلدان لتخاذ إجراءات وكيفية تنفيذها. موجز السياسات. جنيف: منظمة الصحة   1

العالمية، 2020.

ن الذين يلعبون  ن الحكومي�ي تم صياغة هذا المستند من أجل المسؤول�ي

بمعلومات  ويدهم  ن ل�ت الرصاص،  المحتوي عىل  الطالء  تنظيم  ي 
�ن دوًرا 

الطالء  من  التدريجي  للتخلص  المنطقي  السبب  عن  مخترصة  تقنية 

المحتوي عىل الرصاص والخطوات المطلوبة لتنفيذه. "الطالء المحتوي 

كة  عىل الرصاص" أو "الطالء القائم عىل الرصاص" هو طالء أضافت ال�ش

كسابه خصائص  المصنعة إليه مكونًا واحًدا أو أك�ش من الرصاص عن عمد لإ

معينة. يوضح هذا المستند الأهمية الصحية والقتصادية لمنع التعرض 

يقاف عمليات  للرصاص عن طريق إرساء ضوابط ُملزمة قانونًيا تهدف لإ

إضافة الرصاص إل الطالء. يوضح المستند أيًضا الدعم المتاح للبلدان 

من أجل اتخاذ هذا الإجراء. كما يصاحبه موجز للسياسات بهدف توف�ي 
المعلومات لصانعي القرار.1

الجهود الدولية الرامية للتخلص من الطالء المحتوي عىل 
الرصاص

تتعاون الحكومات مع بعضها لتعزيز إجراءات السياسات الرامية لحماية 

العالمي  التحالف  تأسيس  تم  للرصاص.  التعرض  من  نسان  الإ صحة 

للتخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص )تحالف التخلص من طالء 

ي بإدارة المواد 
ي أعقاب الدورة الثانية للمؤتمر الدولي المع�ن

الرصاص( �ن

ي عام 2009( بقيادة 
الكيميائية )ICCM2، جنيف، من 11 إل 15 مايو �ن

الصحة  ومنظمة   )UNEP( للبيئة  المتحدة  الأمم  برنامج  من  كة  مش�ت

التخلص  تعزيز  التحالف هو  من  الأساسي  الهدف   .)WHO( العالمية 

التدريجي عىل الصعيد العالمي من الطالء المحتوي عىل الرصاص عن 

محتوى  من  للحد  بلد  كل  ي 
�ن قانونًيا  ُملزمة  رقابية  تداب�ي  إرساء  طريق 

التخلص من الطالء  ي الطالء والورنيش والدهانات. يساهم 
الرصاص �ن

المستدامة  التنمية  أهداف  غايات  تحقيق  ي 
�ن الرصاص  عىل  المحتوي 

)SDG( وبخاصة الغايات رقم 3.9 و12.4.

ن هي الطريقة االأك�ش فعالية للحد من التعرض  القوان�ي
للطالء المحتوي عىل الرصاص

يعات واللوائح و/ يمكن أن تشمل التداب�ي الرقابية الُملزمة قانونًيا الت�ش

نفاذ عىل  ي تنص عىل حد ُملزم قابل لالإ
أو المعاي�ي التقنية الإجبارية ال�ت

ي الطالء، مع فرض عقوبات عىل حالت عدم المتثال. 
وجود الرصاص �ن

المستند بمصطلح  ي هذا 
شارة إل جميع ما سبق �ن الإ يتم  ولالختصار، 

التنظيمية  الضوابط  أظهرت  الرصاص".  عىل  المحتوي  الطالء  ن  "قوان�ي

المفروضة عىل نطاق من مصادر التعرض للرصاص القدرًة عىل حماية 

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

ي عدد كب�ي من البلدان.
الدم عىل مستوى السكان �ن

ات صحية واسعة النطاق  ي تأث�ي
يتسبب التعرض للرصاص �ن

وآثار سلبية عىل البيئة

أثر  كانت سمّية الرصاص معروفة منذ قرون، ومع ذلك، أدرك الجميع 

التعرض المزمن لمستويات منخفضة من الرصاص عىل أجهزة الجسم 

ي 
ة من الزمن فقط. لم تتمكن الدراسات ال�ت ي العقود الأخ�ي

المتعددة �ن

ات  أُجريت ح�ت الآن من وضع حد لمستوى التعرض الذي ليس له أي تأث�ي

. الأطفال الصغار معرضون بصفة خاصة  ن ضارة عىل الأطفال أو البالغ�ي

للتسمم بسبب الرصاص وح�ت المستويات المنخفضة للتعرض يمكن أن 

ينتج عنها انخفاض معدل الذكاء )IQ( ومدى النتباه وزيادة السلوكيات 

ن التعرض  غ�ي الجتماعية وضعف القدرة عىل التحصيل التعليمي. يق�ت

صابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما  ن بزيادة مخاطر الإ لدى البالغ�ي

فيها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

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

التعرض للرصاص مرتفًعا: حيث قّدر معهد القياسات الصحية والتقييم 

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

1.06 مليون حالة وفاة وفقدان 24.4 مليون سنة من الحياة الصحية 

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

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

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

ية. المائية وال�ب

ي الطالء
آليات التعرض للرصاص الموجود �ن

ي شكل أصباغ ومجففات لتوف�ي 
يمكن إضافة مركبات الرصاص إل الطالء �ن

المقاومة ضد التآكل مما يؤدي إل محتوى رصاص مرتفع للغاية قد تكون 

ي المليون )ppm(. طالما لم يتم المساس 
ي حدود آلف من الأجزاء �ن

�ن

بالطالء، ل يشكل المحتوى من الرصاص أي خطر عىل الصحة؛ ومع ذلك، 

التساقط والتفتت مما يؤدي إل إطالق  ي 
يبدأ �ن وبسبب تقادم الطالء، 

ل. ن ي الغبار داخل الم�ن
الرصاص �ن
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يتعرض الأطفال الصغار للرصاص من الغبار الملوث والطالء المتشقق. 

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

ي أفواههم. يمكن أن ينتج عن 
من خالل السلوك المعتاد بوضع أيديهم �ن

ي الدم والتسمم 
ات الرصاص �ن ن حالت التعرض المشار إليها ارتفاع ترك�ي

الطالء  تصنيع  أثناء  للرصاص  العمال  يتعرض  أن  يمكن  بالرصاص. 

ي مكان العمل لتغي�ي المالبس 
واستخدامه وإزالته. إذا لم تتوفر مرافق �ن

والغتسال، يمكن أن ينقل العمال جسيمات وغبار الرصاص معهم إل 

ل عىل مالبسهم ويعرضون أفراد أ�تهم للخطر. ن الم�ن

التعرض للرصاص له آثار بالغة من الناحية االقتصادية 
واالجتماعية 

نتاجية القتصادية  يؤثر انخفاض معدلت الذكاء بصورة عكسية عىل الإ

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

يتكبدها المجتمع من تعرض الأطفال للرصاص بما يبلغ 977 مليار دولر 

ي 
،2 أي 1.2% من الناتج المحىلي الإجمالي العالمي وفًقا لقيمته �ن دولي

المنسوبة للسلوك  التكاليف  الأخرى تلك  التكاليف  2011. تشمل  عام 

الرعاية الصحية  بالتعرض للرصاص وتكاليف  انه  المحتمل اق�ت الإجرامي 

والأمراض  الدموية  والأوعية  القلب  وأمراض  بالرصاص  التسمم  لعالج 

البولية الناتجة عن التعرض للرصاص.

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 

الآن  التخلص  الأجل عىل الصحة. يؤدي  ات سلبية طويلة  تأث�ي حدوث 

ي المستقبل فيما 
من الطالء المحتوي عىل الرصاص إل تحقيق مكاسب �ن

نتاجية وتجنب تكاليف الآثار  يتعلق بمنع الخسائر الناجمة عن انخفاض الإ

الصحية للرصاص وكذلك تجنب التعامل مع الطالء القديم المحتوي عىل 

الرصاص من أجل التأكد من أن المنازل والمنشآت الأخرى قد أصبحت 

ن  ب�ي اوح  ي�ت بمبلغ  القديم  الطالء  مع  التعامل  تكاليف  تقدير  تم  آمنة. 

ي فرنسا، 
�ن أمريكي  أمريكي و498.7 مليون دولر  193.8 مليون دولر 

ي الوليات 
ن 1.2 مليار دولر أمريكي و11.0 مليار دولر أمريكي �ن وما ب�ي

المتحدة الأمريكية.

إن فكرة إنتاج طالء خاىلي من الرصاص المضاف قابلة 
للتنفيذ تقنياً واقتصادياً 

وبطريقة بديلة، تتوفر مكونات ل تعتمد عىل الرصاص يمكن استخدامها 

الأولية  التكاليف الستثمارية  ن أن هناك بعض  ي ح�ي
الطالء. �ن تركيبة  ي 

�ن

كات المصنعة لتغي�ي تركيبات الطالء الخاص بها، أظهرت التجربة  لل�ش

ي حال الحاجة إل رفع سعر البيع بالتجزئة، فلن يتسبب ذلك 
أنه ح�ت �ن

إجراء  أدى  الأطول.  المدى  الطالء عىل  مبيعات  انخفاض  ي 
�ن ورة  بالرصن

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

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

ي �ن يمكن لدولر دولي أن يش�ت  2

ي 13 أبريل 2020(.
)المصدر: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114944-what-is-an-international-dollar، تم الوصول إليه �ن

كات الطالء  ي ل تحتوي عىل الرصاص إل منح �ش
التغي�ي عىل المكونات ال�ت

ي تحظر بالفعل وجود محتوى من 
فرصة الدخول إل أسواق البلدان ال�ت

ي المستقبل.
ي الطالء أو ستفعل ذلك �ن

الرصاص �ن

ي المليون من 
لماذا يتم وضع الحد الذي يبلغ 90 جزًءا �ن

ي الطالء؟
محتوى الرصاص االإجماىلي �ن

ي 
ن وجود الرصاص �ن ي تربط ب�ي

هناك سلسلة من الأدلة المثبتة جيًدا وال�ت

ي الدم 
ات الرصاص �ن ن ي الغبار مع ارتفاع ترك�ي

الطالء والرصاص الموجود �ن

ي حال وجود 
ن الأطفال. وعىل ضوء الآثار الصحية طويلة الأجل ح�ت �ن ب�ي

العالجية  التدخالت  للرصاص وغياب  التعرض  مستويات منخفضة من 

وري تقليل التعرض للرصاص  لمنع بعًضا من هذه الآثار، فإنه من الرصن

من جميع المصادر كلما أمكن ذلك. وفيما يخص الطالء، هناك حاجة 

لوضع حد يضمن توف�ي الحماية ويكون قابالً للتطبيق من الناحية التقنية 

كات المصنعة. يوىصي القانون النموذجي وإرشادات تنظيم  بواسطة ال�ش

استخدام الطلء المحتوي عىل الرصاص، الذي أقره تحالف التخلص من 

ي المليون.
طالء الرصاص بحد يبلغ 90 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. يجب أيًضا حماية 

الفئات العمرية الأخرى من التعرض للرصاص، وبالتالي من المهم تنظيم 

ي جميع أنواع الطالء.
استخدام الرصاص �ن

الخطوات الواجب اتخاذها لوضع قانون الطالء المحتوي 
عىل الرصاص

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

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

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

ي والعامة. 
وضع المعاي�ي ومجال تصنيع الطالء ومنظمات المجتمع المد�ن

بلد لآخر،  المطلوبة من  المعينة  القانونية  الأنشطة والعملية  ستختلف 

التأكد من مشاركة  وري  الأمر. من الرصن المختصة بهذا  وكذلك السلطة 

ومنظمات  الصناعة  وقطاع  الحكومية  الوزارات  من  المصلحة  أصحاب 

ي المعنية. يجب أن تقدم مسودة القانون معلومات تقنية 
المجتمع المد�ن

عن  ومعلومات  الطالء،  ي 
�ن الرصاص  نسبة  واضحة عىل  دقيقة وحدود 

الفعال، كما  نفاذ  الإ الحكومية وأحكام  الجهات  صالحيات ومسؤوليات 

يجب القيام بمراجعة عامة لها بعد ذلك. يجب تنفيذ التوعية المستهدفة 

ي قطاعي الصحة 
ن �ن ن الوزارات الحكومية المعنية والعامة والمتخصص�ي ب�ي

والصناعة، بشأن موضوعات تشمل الآثار العكسية للرصاص عىل الجوانب 

الرصاص بصفته مصدر  المحتوي عىل  الصحية والقتصادية، والطالء 

الرصاص  ي يمكن أن تحل محل مكونات 
ال�ت التعرض للخطر، والبدائل 

ي 
وال�ت الرصاص  المحتوي عىل  الطالء  ن  لقوان�ي ي  يجا�ب الإ الطالء والأثر  ي 

�ن

ي التخلص منه.
تسهم �ن

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114944-what-is-an-international-dollar
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قليمي تهدف لتقييد استخدام  يؤدي إرساء حدود متناغمة عىل المستوى الإ

الجمعيات  خالل  من  الأخرى  والدهانات  الطالء  ي 
�ن الرصاص  محتوى 

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�ش التجارية ب�ي

الدعم الذي يوفره تحالف التخلص من طالء الرصاص

طور تحالف التخلص من طالء الرصاص مواد إرشادية وأدوات لمساعدة 

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

عىل  المحتوي  الطلء  استخدام  تنظيم  وإرشادات  النموذجي  القانون 

الرصاص، الذي يوفر صياغة قانونية نموذجية وإرشادات توضح العنا� 

نفاذ؛ وذلك عن طريق  الرئيسية للمتطلبات القانونية الفعالة والقابلة لالإ

المحتوي عىل  حة لوضع قانون الطالء  المق�ت مستند يلخص الخطوات 

يمكن  ي 
ال�ت بالمعلومات  مداد  والإ التوعية  مواد  من  ونطاق  الرصاص؛ 

تعديلها لتتناسب مع الحتياجات المحلية. يتوفر مزيد من المعلومات 
عىل موقع الويب الخاص بتحالف التخلص من طالء الرصاص.3

االستنتاجات

حددت منظمة الصحة العالمية أن الرصاص يعت�ب من ضمن 10 مواد 

ي 
ة عىل الصحة العامة عىل الصعيد العالمي. و�ن كيميائية تث�ي مخاوف كب�ي

ات السامة للرصاص،  ن أن الأطفال الصغار هم الأك�ش تعرًضا للتأث�ي ح�ي

ففي الواقع يمكن أن تتأثر جميع الفئات العمرية بشكل عك�ي من التعرض 

للرصاص. يمكن أن ينتج أيًضا عن التبعات الصحية للتعرض للرصاص 

آثاًرا اقتصادية واجتماعية سلبية بالغة عىل مستوى السكان.

 ،https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint انظر الرابط  3

ي 13 أبريل 2020(.
تم الوصول إليه �ن

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

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

ي الأمم المتحدة( أنه من 
الصحة العالمية )73 دولة من الدول الأعضاء �ن

كات  ي الطالء، كما قام عدد كب�ي من �ش
الممكن تقييد استخدام الرصاص �ن

، يعد التخلص من  الطالء بتغي�ي أو تعهد بتغي�ي تركيبات الطالء. وبالتالي

الطالء المحتوي عىل الرصاص ممكن بشكل كامل وسيحقق مكاسب فردية 

ي الأعوام القادمة.
ومجتمعية عىل حد سواء �ن

بالنسبة للحكومات، يعد تنظيم استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص 

من التداب�ي الهامة للحماية الأولية للمخاطر والتصدي لمخاوف الصحة 

الإجراء  الأولوية. يساهم هذا  الكيميائية ذات  بالمواد  المرتبطة  العامة 

يتيح  الكيميائية. كما  السليمة للمواد  دارة  الأولية والإ الحماية  ي تبسيط 
�ن

لحماية  مًعا  العمل  أجل  من  والبيئة  الصحة  لقطاعات  أيًضا  الفرصة 

يكولوجية. يدعم مثل هذا  الصحة العامة والحفاظ عىل سالمة الأنظمة الإ

ي وضعتها 
ك تطبيق خارطة الطريق للمواد الكيميائية ال�ت النشاط المش�ت

دارة المواد الكيميائية عىل  اتيجي لإ منظمة الصحة العالمية والنهج الس�ت

. الصعيد الدولي

U
nsplash/Susana C

outinho

https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint
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لمحة عامة  .1

الرصاص معدن سام ولديه سجل طويل من الستخدام كأحد مكونات 

شارة إل الطالء الذي يتم إضافة الرصاص إليه عن عمد  الطالء. يتم الإ

باستخدام المصطلح "الطالء المحتوي عىل الرصاص" أو "الطالء القائم 

عىل الرصاص".

نسان، ويعت�ب الطالء المحتوي عىل  يشكل الرصاص خطًرا عىل صحة الإ

الرصاص مصدًرا بالًغا للتعرض للرصاص، ل سيما عىل الأطفال والعمال. 

كانت أخطار الطالء المحتوي عىل الرصاص معروفة منذ زمن بعيد، حيث 

اليا والوليات  ي أس�ت
ت أول تقارير عن تسمم الأطفال بواسطة أطباء �ن نُ�ش

1904؛  )جيبسون،  ين  الع�ش القرن  بدايات  ي 
�ن الأمريكية  المتحدة 

.)1989 ، ن راب�ي

ن عاًما، أصبحت كل أنواع الطالء تعتمد عىل المذيبات  وبعد مرور خمس�ي

ي بعض الأحيان إل هذا الطالء باسم "الطالء 
شارة �ن العضوية. يتم الإ

أنه ل يحتوي  الرغم من  الزيت، عىل  القائم عىل  الطالء  أو  الألكيدي" 

تم  الفنانون(.  يستخدمه  الذي  الطالء  )باستثناء  زيوت  أي  عىل  فعلًيا 

إضافة مركبات الرصاص تاريخًيا إل الطالء القائم عىل المذيبات من أجل 

توف�ي اللون، والإ�اع بوقت جفاف الطالء، وزيادة القدرة عىل التحمل، 

مكان  ي تآكل الطالء. ومع ذلك، أصبح بالإ
ي تتسبب �ن

ومقاومة الرطوبة ال�ت

اليوم إنتاج الطالء بصورة كاملة باستخدام الخواص المرغوب فيها دون 

الحاجة لستخدام مركبات الرصاص. تتوفر البدائل الأك�ش أمانًا لمركبات 

الرصاص المستخدمة كأصباغ ومجففات ومواد مضادة للتآكل عىل نطاق 

ي معظم الطالء القائم عىل المذيبات، كما أن عدد 
واسع لالستخدام �ن

ة ومتوسطة الحجم،  كات صغ�ي كات المصنعة بما فيها ال�ش كب�ي من ال�ش

قد توقفت بالفعل عن استخدام مكونات الرصاص. وكبديل آخر، يحل 

ايد محل الطالء  ن الطالء الخالي من الرصاص والقائم عىل الماء بشكل م�ت

ي نطاق واسع من استخدامات الطالء.
المحتوي عىل المذيبات الكيميائية �ن

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

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

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

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

تلك  وبخاصة  الرصاص  عىل  المحتوية  الأخرى  والدهانات  الطالء  عىل 

ي تعرض الأطفال للرصاص.
ي حالت تساهم عىل الأرجح �ن

المستخدمة �ن

عىل الرغم من أن الجميع قد تعرف عىل الأخطار الصحية الناجمة عن 

الطالء المحتوي عىل الرصاص منذ وقت طويل، تشجعت البلدان مؤخًرا 

الموجود  التعرض للرصاص  تنظيمية جديدة لمنع  اتخاذ إجراءات  عىل 

ي الطالء بعد معرفة المشكلة عىل المستوى العالمي وتقديم مبادرات 
�ن

الرقابية  التداب�ي  حالة  عن  معلومات  تتوفر  الصدد.  هذا  ي 
�ن عالمية 

ي البلدان من خالل المرصد الصحي العالمي لمنظمة 
التنظيمية المطبقة �ن

تلخيصها  ويتم   )2019a العالمية،  الصحة  )منظمة  العالمية  الصحة 

عىل  القانونية  بالحدود  الخاص  العالمي  للوضع  السنوي  التحديث  ي 
�ن

ي الطلء الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
استخدام الرصاص �ف

)برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2019a(. ومع ذلك، هناك حاجة لتخاذ 

ي شهر ديسم�ب عام 
ي عدد كب�ي من البلدان الأخرى. �ن

إجراءات تنظيمية �ن

2019، كان لدى 38% فقط من البلدان تداب�ي رقابية ُملزمة قانونًيا لمنع 

ي 
اد الطالء المحتوي عىل الرصاص، مما يع�ن تصنيع وتوزيع وبيع واست�ي

احتمالية أن يظل الطالء المحتوي عىل الرصاص متاًحا ويتم استخدامه 

ي معظم البلدان.
�ن

ي الطالء، 
ُملزمة قانونًيا لحظر استخدام الرصاص �ن بدون وجود تداب�ي 

سيظل الطالء المحتوي عىل الرصاص مصدًرا للتعرض للرصاص وخطًرا 

يكولوجية. يمكن توف�ي  عىل الصحة العامة، وكذلك عىل سالمة الأنظمة الإ

التكاليف بدرجة أك�ب عن طريق منع خطر الرصاص من مصدره، أي إيقاف 

المشاكل  مع  التعامل  من  بدلً  الرصاص  عىل  المحتوي  الطالء  تصنيع 

الموروثة باهظة التكاليف الناتجة عن تقادم أو تقش�ي الطالء الموجود 

ات العكسية عىل الصحة عىل  عىل الحوائط والأسطح الأخرى وإدارة التأث�ي

ي الطالء.
ن للرصاص الموجود �ن السكان المعرض�ي



U
nsplash/Susana C

outinho

 2

الغرض من هذا المستند  .2

ن  المسؤول�ي مساعدة  هو  الأول  المقام  ي 
�ن المستند  هذا  الغرض من 

المستند  يوفر  الطالء.  أمان  تنظيم  ي 
يلعبون دوًرا �ن الذين  الحكومة  ي 

�ن

ي ل تطبق ضوابط ُملزمة قانونًيا عىل استخدام 
معلومات تتعلق بالبلدان ال�ت

ي تتواجد بها ضوابط 
الطالء المحتوي عىل الرصاص، وعن تلك البلدان ال�ت

ولكن ل توفر هذه الضوابط الحماية الكافية. يتضمن المستند وجهات 

ي تهدف للتخلص من استخدام الرصاص 
النظر الصحية والقتصادية ال�ت

الرصاص،  المحتوي عىل  الطالء  قانون  كيفية وضع  ح  الطالء، وي�ش ي 
�ن

ويعرض قائمة بالأدوات المتاحة ويقدم المشورة لمساعدة البلدان عىل 

ي التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص.
تحقيق الهدف المتمثل �ن
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الجهود الدولية الرامية للتخلص من الطالء المحتوي   .3
عىل الرصاص

ي 
�ن للرصاص  التعرض  لمنع  الدولي  المستوى  إجراء عىل  أول  اتخاذ  تم 

ي الطالء" الصادرة عن منظمة العمل 
"اتفاقية استعمال الرصاص الأبيض �ن

ي عام 1921 )المادة رقم 13(. بموجب هذه التفاقية، 
الدولية )ILO(، �ن

تعهدت الأطراف بحظر استخدام كربونات الرصاص القاعدية )"الرصاص 

ي تحتوي عىل هذه الأصباغ 
يتات الرصاص، والمنتجات ال�ت الأبيض"(، ك�ب

الهدف  كان  عفاءات.  الإ بعض  وجود  ، مع  للمبا�ني الداخىلي  الطالء  �ني 

الطالء.  الذين يستخدمون هذا  العمال  التفاقية هو حماية صحة  من 

الدولية،2019(.  العمل  )منظمة  بلًدا   63 التفاقية  وقد وقعت عىل 

، لم يعد يتم استخدام مركبات الرصاص المحظورة  ن ومنذ ذلك الح�ي

ي الطالء، ولكن 
بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية عىل نطاق واسع �ن

التفاقية بمفردها ل تستطيع توف�ي أك�ش من مجرد حماية محدودة ضد 

التعرض للرصاص.

2002، اتخذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة قرارين  ي عام 
�ن

لحماية الصحة العالمية من التعرض للرصاص )الأمم المتحدة، 2002(. 

ي 
�ن الموجود  الرصاص  من  التدريجي  التخلص  لدعم  الأول  القرار  كان 

كان  الآخر  والقرار   ،)56)b( الفقرة   ،2002 المتحدة،  )الأمم  ين  ن الب�ن

القائم  الطالء  ي 
�ن الموجود  الرصاص  من  التدريجي  التخلص  أجل  من 

عىل الرصاص ومن المصادر الأخرى للتعرض )الأمم المتحدة، 2002، 

الفقرة 57(.

المواد  بإدارة  ي 
المع�ن الدولي  للمؤتمر  الثانية  الدورة  حددت  وبالتالي، 

 )2009 15 مايو  11 إل  ة من  الف�ت ي 
)ICCM2، جنيف، �ن الكيميائية 

ي الطالء بصفته واحًدا من ثمان قضايا للسياسات 
وجود عنرص الرصاص �ن

ي تطبقها البلدان 
الناشئة المرشحة لتخاذ إجراءات التعاون الطوعي ال�ت

دارة المواد  اتيجي لإ لتقليل المخاطر بموجب إطار سياسات "النهج الس�ت

عىل  القرار  هذا  اعتمد   .)SAICM(  " الدولي الصعيد  عىل  الكيميائية 

ي أشارت إل أن الطالء المحتوي عىل الرصاص ما زال يتم 
الدراسات ال�ت

تمر  ي 
ال�ت والبلدان  النامية  البلدان  من  كب�ي  ي عدد 

�ن واستخدامه  إنتاجه 

ة انتقالية اقتصادية. لحظت الحكومات وجود جهود ناجحة للتخلص  بف�ت

والوقود  للمركبات  اكة  "ال�ش تكوين  خالل  من  ين  ن الب�ن ي 
�ن الرصاص  من 

اكة عالمية لتعزيز التخلص التدريجي من  النظيف" وساندت تأسيس �ش

دارة المواد الكيميائية  اتيجي لإ ي الطالء )النهج الس�ت
استخدام الرصاص �ن

، بال تاريخ(. دعت الحكومات برنامج الأمم المتحدة  عىل الصعيد الدولي

اكة الطالء المحتوي  للبيئة ومنظمة الصحة العالمية للعمل مًعا كأمانة ل�ش

ي تسمى الآن التحالف العالمي للتخلص من الطالء 
عىل الرصاص، وال�ت

التخلص من طالء  تحالف  المخترص:  )واسمها  الرصاص  المحتوي عىل 

الرصاص(. الهدف الأساسي من تحالف التخلص من طالء الرصاص هو 

تعزيز التخلص التدريجي عىل الصعيد العالمي من الطالء المحتوي عىل 

ي كل بلد للحد من 
الرصاص عن طريق إرساء تداب�ي رقابية ُملزمة قانونًيا �ن

ي الطالء والورنيش والدهانات.
محتوى الرصاص �ن

الموجود  الرصاص  من  التخلص  لمساندة  الدعم  من  مزيًدا  توف�ي  تم 

مايو  ي 
�ن انعقدت  ي 

ال�ت ن  السبع�ي العالمية  الصحة  جمعية  ي 
�ن الطالء  ي 

�ن

لتعزيز مشاركة  الطريق  خارطة  الحكومات عىل  وافقت  2017، حيث 

دارة المواد الكيميائية عىل الصعيد  اتيجي الإ ي النهج االس�ت
القطاع الصحي �ف

الدولي نحو تحقيق هدف 2020 وما بعده )القرار )WHA70)23( أو 

خارطة الطريق للمواد الكيميائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. 

عىل  المحتوي  الطالء  من  التدريجي  التخلص  الطريق  خارطة  تشمل 

الرصاص كواحد من الإجراءات ذات الأولوية للحكومات )منظمة الصحة 

العالمية، 2017(.

ي ديسم�ب 2017، تبنت الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة 
�ن

)UNEA-3( القرار UNEP/EA.3/Res.9 الخاص بالحد من التعرض 

للطالء المحتوي عىل الرصاص وتعزيز إدارة بطاريات الرصاص الحمضية 

استخدامها  للبلدان  يمكن  نواة  بمثابة  القرار  يعد  بيئًيا.  بطريقة سليمة 

ن تهدف إل التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص. ي فرض قوان�ي
لتب�ن

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

غايات أهداف التنمية المستدامة وبخاصة:

ة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة 	  الغاية 3.9: الحد بدرجة كب�ي

عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلّوث الهواء والماء 

بة بحلول عام 2030  وال�ت

دارة السليمة بيئًيا للمواد الكيميائية وجميع 	  والغاية 12.4: تحقيق الإ

النفايات طوال دورة عمرها، وفًقا لالأطر الدولية المتفق عليها، والحد 

التقليل  بة من أجل  الهواء والماء وال�ت ي 
�ن ة من إطالقها  كب�ي بدرجة 

بحلول  والبيئة،  نسان  الإ الضارة عىل صحة  آثارها  أد�ن حد من  إل 

عام 2020.
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ن هي الطريقة االأك�ش فعالية للحد من التعرض للطالء  القوان�ي  .4
المحتوي عىل الرصاص

ي القسم 3 أعاله، اتفقت الحكومات من جميع أنحاء 
كما هو موضح �ن

ورة التخلص التدريجي من الطالء المحتوي عىل  العالم بالفعل عىل �ن

ي كل بلد 
نسان. أك�ش الطرق فعالية لعمل ذلك �ن الرصاص لحماية صحة الإ

ي هذا المستند 
ي يشار إليها �ن

هي إرساء تداب�ي رقابية ُملزمة قانونًيا، وال�ت

ي 
طار القانو�ن ن الطالء المحتوي عىل الرصاص". وبناء عىل الإ باسم "قوان�ي

ي البلد، يمكن أن يشمل قانون الطالء المحتوي عىل الرصاص 
الموجود �ن

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

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

تكون   .)2018  ، للبيئة  المتحدة  الأمم  )برنامج  المتثال  حالت عدم 

معاي�ي التحكم الطوعية ذات فعالية محدودة لأنه ل يمكن إجبار الجميع 

عىل تنفيذها.

تحالف  قبل  من  الرصاص"  عىل  المحتوية  الطالء  "مواد  تعريف  يتم 

تنظيم  وإرشادات  النموذجي  القانون  ي 
�ن الرصاص  طالء  من  التخلص 

رشادات"(  استخدام الطلء المحتوي عىل الرصاص )"القانون النموذجي واالإ

عىل أنها أي طالء أو دهان مماثل تم إضافة واحد أو أك�ش من مركبات 

ن  2018(. من أجل تعي�ي الرصاص إليه )برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 

ي الطالء، يوىصي 
ي الخاص بالمحتوى من الرصاص الموجود �ن

الحد القانو�ن

رشادات بالصياغة التالية: "يجب أل يحتوي الطالء  القانون النموذجي واالإ

والدهانات المماثلة عىل كمية من الرصاص )محسوب عىل شكل معدن( 

ي المليون من وزن إجمالي المحتوى غ�ي المتطاير من 
تتجاوز 90 جزًءا �ن

يط الطالء الجاف". الطالء أو من وزن �ش

 ، يقدم قانون الطالء المحتوي عىل الرصاص حوافز قوية لإحداث التغي�ي

كات المصنعة للطالء عىل تغي�ي تركيبات الطالء الذي  فهو يشجع ال�ش

أك�ش وأفضل ل تحتوي  إنتاج مكونات  المورّدين عىل  ينتجونه، ويشجع 

ام مستوردي وموزعي الطالء ببيع الطالء  ن عىل الرصاص، ويزيد من ال�ت

الذي يتوافق مع القانون. بالإضافة إل ذلك، يخلق القانون القوي سوًقا 

كات المصنعة للطالء والمستوردين  ن جميع ال�ش ن بالمنافسة العادلة ب�ي يتم�ي

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

إليها، يمكن أن يؤدي ذلك إل تقليل الحواجز  المشار  ن  بالقوان�ي يتعلق 

قليمي والعالمي. التجارية عىل الصعيدين الإ
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النموذجي  القانون  بوضع  الرصاص  طالء  من  التخلص  تحالف  قام 

ن جديدة، أو تعديل  رشادات كمصدر لمساعدة البلدان عىل وضع قوان�ي واالإ

ي الطالء. يشمل 
ن السارية وذلك بغرض الحد من محتوى الرصاص �ن القوان�ي

العنا�  توضح  تفصيلية  وإرشادات  نموذجية  قانونية  المستند صياغة 

نفاذ؛ وذلك اعتماًدا عىل  الرئيسية للمتطلبات القانونية الفعالة والقابلة لالإ

ي 
ن الطالء المحتوي عىل الرصاص �ن ي قوان�ي

أفضل الُنهج الموجودة حالًيا �ن

رشادات متوفر  جميع أنحاء العالم. هذا المستند الذي يحتوي عىل الإ

سبانية.  ية والفرنسية والروسية والإ ن نجل�ي العربية والصينية والإ باللغات 

ي المليون لإجمالي 
السبب المنطقي للحد الموىص به وقدره 90 جزًءا �ن

رساء مجموعة  ي القسم 11 أدناه. نهج بديل لإ
محتوى الرصاص موضح �ن

ي 
من الحدود التنظيمية الخاصة بالمواد الكيميائية اعتماًدا عىل الأخطار ال�ت

ي الطالء 
ي يتم استخدامها كمكونات �ن

تسببها مركبات الرصاص الفردية ال�ت

ي لئحة تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها 
)مستخدمة حالًيا �ن

ي الحد 
ن فعالً �ن 1(. كان كال النهج�ي ي وتقييدها الصادرة عن التحاد الأورو�ب

ي الطالء.
من وجود محتوى من الرصاص �ن

رشادات بالحد من المحتوى من الرصاص  يوىصي القانون النموذجي واالإ

ي يمكن أن يتعرض لها الأطفال. 
ي جميع أنواع الطالء وبخاصة تلك ال�ت

�ن

وعىل الرغم من أن الجميع يستبعد احتمال أن يكون الطالء الصناعي 

وري أن تكون هذه هي الحالة.  مصدًرا لتعرض الأطفال، فليس من الرصن

الأطفال، وأظهرت  ي معدات مالعب 
�ن الصناعي  الطالء  استخدام  يتم 

نر وسولمان، 2016؛ دا  ات مرتفعة من الرصاص )ت�ي ن الدراسات وجود ترك�ي

ات أن هذه  روشا سيلفا وآخرون، 2018(. وعالوة عىل ذلك، هناك مؤ�ش

ي 
نت واستخدامها �ن ن�ت اؤها بسهولة عن طريق الإ الأنواع من الطالء يمكن �ش

ل. عىل الرغم من أن حماية الأطفال من التعرض للرصاص الموجود  ن الم�ن

ي عىل رأس الأولويات، ل يجب نسيان أن تصنيع واستخدام 
ي الطالء تأ�ت

�ن

.https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach 1  انظر موقع "الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية" عىل الويب

ي 
وإزالة الطالء الصناعي يعد من المصادر المهمة أيًضا للتعرض المه�ن

ي القسم 7 أدناه.
للرصاص، كما هو موضح �ن

حماية  ي 
�ن فعال  أمر  الرصاص  استخدام  تنظيم  أن  جيد  دليل  هناك 

من  مجموعة  عىل  فرضها  تم  ي 
ال�ت الضوابط  عن  نتج  العامة.  الصحة 

ين المحتوي عىل الرصاص، انخفاضات  ن مصادر التعرض، وبخاصة الب�ن

السكان. ينعكس هذا  التعرض للرصاص عىل مستوى  ي عمليات 
ة �ن كب�ي

ي بلدان عديدة من انخفاض متوسط 
الأمر عىل التجاه السائد الذي نراه �ن

ي كندا، 
�ن  .)2014 )كانياس وآخرون،  السكان  ي دم 

�ن الرصاص  ات  ن ترك�ي

عند  الدم  ي 
�ن الرصاص  ن  ك�ي ل�ت  95 البالغة  المئوية  يحة  ال�ش انخفضت 

ة من 2009 إل 2011،  ي الف�ت
الذكور من 3.4 ميكروجرام/ديسيل�ت �ن

وعند   ،2017 إل   2016 من  ة  الف�ت ي 
�ن ميكروجرام/ديسيل�ت   2.8 إل 

النساء من 2.8 ميكروجرام/ديسيل�ت إل 2.2 ميكروجرام/ديسيل�ت )وزارة 

يحة  ي الوليات المتحدة، انخفضت قيم ال�ش
الصحة الكندية، 2019(. �ن

إل  ن سنة  ب�ي أعمارهم  اوح  ت�ت الذين  الأطفال  عند   95 البالغة  المئوية 

ة من 1999 إل 2000،  ي الف�ت
5 سنوات من 7.00 ميكروجرام/ديسيل�ت �ن

ي 2015–16 )مراكز مكافحة الأمراض 
إل 2.76 ميكروجرام/ديسيل�ت �ن

ي 
ن الرصاص �ن ي فرنسا، بلغ متوسط ترك�ي

2019(. �ن المتحدة،  بالوليات 

الأطفال  2008 و2009 لدى  ي عامي 
ي �ن

الجغرا�ن المستوى  الدم عىل 

ن  ترك�ي كان  الأطفال  من  فقط   %2 وحوالي   ، 1.5 ميكروجرام/ديسيل�ت

)المجلس  5 ميكروجرام/ديسيل�ت  عن  يزيد  لديهم  الدم  ي 
�ن الرصاص 

إيجابية  الأرقام  أن  الرغم من  2014(. وعىل  العامة،  للصحة  الأعىل 

للغاية، هناك قطاعات من السكان لديهم مستويات أعىل من التعرض، 

المثال، الأطفال المعرضون للطالء المحتوي عىل الرصاص  عىل سبيل 

س وآخرون، 2014(. )إتشف�ي

https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach
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ات صحية واسعة النطاق  ي تأث�ي
يتسبب التعرض للرصاص �ن  .5

وآثار سلبية عىل البيئة

ل يلعب الرصاص أي دور يتعلق بوظائف أعضاء الجسم؛ ومع ذلك، 

ي 
�ن أخرى  عضوية  وروابط  السلفهيدريل  مجموعات  مع  انجذاب  لديه 

ورية من الناحية البيولوجية، مثل  ن ويمكن أن يحاكي المعادن الرصن وت�ي ال�ب

الزنك والحديد، وبصفة خاصة الكالسيوم )وكالة حماية البيئة بالوليات 

بإجراءات  الرصاص  يقوم  الخواص،  لهذه  ونتيجة   .)2013 المتحدة، 

سمًية متعددة ويؤثر تقريًبا عىل كل أنظمة الجسم )وكالة حماية البيئة 

بالوليات المتحدة، 2013(. لم يتم تحديد أي مستوى من مستويات 

ن  ات ضارة عىل الأطفال أو البالغ�ي التعرض للرصاص الذي ليس له أي تأث�ي

)لنف�ي وآخرون، 2005؛ 2012P ،NTP وكالة حماية البيئة بالوليات 

المتحدة، 2013(.

بينما يعت�ب  نادًرا،  أمًرا  بالرصاص من مصدر واحد  الحاد  التسمم  يعد 

التسمم المزمن عديم الأعراض هو الأك�ش شيوًعا. يعد هذا الأمر صحيًحا 

عىل وجه الخصوص �ني سياق الطالء المحتوي عىل الرصاص حيث ينشأ 

ي 
ة من الرصاص الموجود �ن التسمم عادًة من البلع الدوري لكميات صغ�ي

ات زمنية. ائح الطالء عىل مدار ف�ت الغبار الملوث بالرصاص أو �ش

تتضمن الآثار الصحية للتعرض المزمن لمستويات منخفضة من الرصاص 

ي وعىل القلب والأوعية الدموية كما هو 
ي المعر�ن ات عىل النمو العص�ب تأث�ي

ي حال التسمم الواضح بالرصاص من التعرض الحاد 
موضح أدناه. ح�ت �ن

ة ول يتم  أو المزمن، قد تكون الخواص ال�يرية غ�ي محددة بدرجة كب�ي

التعرف بصفة مبدئية عىل أن المتسبب فيه هو التعرض للرصاص؛ حيث 

تشمل الأعراض الصداع أو الأرق أو آلم البطن أو الشعور بعدم الراحة، 

مساك. يمكن عن طريق الخطأ تشخيص  وفقدان الشهية ونقص الوزن والإ

ي منطقة 
المغص الناتج عن الرصاص )تقلصات قوية ومؤلمة ومتقطعة �ن

ن  البطن( عىل أنه أعراض لحالت مرضية أخرى مثل التهاب الزائدة )جان�ي

صابة بفقر الدم )الأنيميا( كذلك )وكالة  وآخرون، 1985(. قد تحدث الإ

التسمم،  زيادة حدة  ومع   .)2013 المتحدة،  بالوليات  البيئة  حماية 

تب عليه اعتالل الدماغ الُمهدد للحياة والناجم عن الرصاص، مع  قد ي�ت
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حدوث غيبوبة وتشنجات )جريج وآخرون، 2014؛ كوسنت، 2007(. قد 

ي الأطفال الناجون من التسمم الحاد بالرصاص من التخلف العقىلي 
يعا�ن

.)1990 ، ن والضطرابات الجتماعية والسلوكية )بايرز، 1959؛ تينينب�ي

يكون الأطفال الصغار عىل وجه الخصوص هم الأك�ش عرضة للتسمم 

ويعيق  النمو  طور  ي 
�ن يكونا  ي  العص�ب والنظام  الدماغ  لأن  بالرصاص 

وح�ت   .)2010 العالمية،  الصحة  )منظمة  العملية  هذه  الرصاص 

ي حال وصول 
ي يتم التعرف عليها �ن

المستويات المنخفضة للتعرض، ال�ت

أن  يمكن   ، 5 ميكروجرام/ديسيل�ت الدم لأقل من  ي 
�ن الرصاص  ات  ن ترك�ي

ينتج عنها انخفاض معدل الذكاء )IQ( ومدى النتباه وزيادة السلوكيات 

غ�ي الجتماعية وضعف القدرة عىل التحصيل التعليمي )NTP، 2012؛ 

أشارت  الواقع،  ي 
�ن  .)2013 المتحدة،  بالوليات  البيئة  حماية  وكالة 

ن  ك�ي ن ل�ت ي أُجريت ح�ت تاريخه إل أنه قد ل يوجد حد مع�ي
الدراسات ال�ت

الأطفال،  ات عصبية سمّية عىل  تأث�ي يؤدي لإحداث  الدم  ي 
�ن الرصاص 

الدم  ي 
�ن للرصاص  الأقل  ات  ن ك�ي ال�ت ي 

�ن أشد  تكون  قد  الآثار  هذه  وأن 

ات الأك�ب بنسبة ضئيلة )لنف�ي  ن ك�ي ي ال�ت
( عنها �ن )> 7.5 ميكروجرام/ديسيل�ت

وآخرون، 2005(.

التأث�يات العصبية والسلوكية للرصاص قد تكون غ�ي قابلة للعالج. وجدت 

التعرض للرصاص  دراسات مطولة أجريت عىل فئات عمرية معينة أن 

ي مرحلة البلوغ 
دراك �ن أثناء الطفولة يرتبط بانخفاض وظائف المعرفة والإ

ي دراسة أجريت 
)مازومدار وآخرون، 2011، ريوبن وآخرون، 2017(. �ن

ي 
ات الرصاص �ن ن ن الذين كانت ترك�ي ي نيوزيلندا، كان معدل ذكاء البالغ�ي

�ن

11 عاًما،  10 ميكروجرام/ديسيل�ت عندما كان عمرهم  دمهم أعىل من 

كة( عن نظرائهم  أقل بمقدار 2.73 نقطة )بعد ضبط التباينات المش�ت

ي الدم لديهم. عانت هذه المجموعة أيًضا 
ات الرصاص �ن ن الذين تقل ترك�ي

من حالة اجتماعية اقتصادية بلغ متوسطها 3.42 من الوحدات المذكورة 

أدناه )قيمة معدلة( )ريوبن وآخرون، 2017(.

ي تثبت أنه ح�ت المستويات المنخفضة 
ة من الأدلة ال�ت هناك مجموعة كب�ي

ن بالخطر  ( تق�ت ي الدم )يقل عن 10 ميكروجرام/ديسيل�ت
ن الرصاص �ن ك�ي ل�ت

ي 
، وال�ت ن البالغ�ي القلب والأوعية الدموية لدى  صابة بأمراض  ايد لالإ ن الم�ت

البيئة  حماية  )وكالة  التاجي  القلب  ومرض  الدم  ضغط  ارتفاع  تشمل 

بالوليات المتحدة، 2013؛ تشودري وآخرون، 2018؛ لنف�ي وآخرون، 

2018(. قّدر تحليل للبيانات المستخلصة من استبيان اختبار الصحة 

ي الوليات 
الوطنية والتغذية الثالث )NHANES-III( الذي تم إجرائه �ن

المتحدة الأمريكية بواسطة لنف�ي وآخرون )2018( حدوث 256000 

ي السنة نتيجة لأمراض القلب والأوعية الدموية و185000 
حالة وفاة �ن

قفاري، وهي الحالت والأمراض الناجمة  حالة وفاة نتيجة لمرض القلب الإ

عن التعرض للرصاص.

ار بوظائف الكىل وأمراض  قد يرفع التعرض للرصاص من مخاطر الإ�ن

ن )NTP، 2012؛ وكالة حماية البيئة بالوليات  الكىل المزمنة لدى البالغ�ي

المتحدة، 2013(. يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من التعرض إل 

حدوث فشل كلوي )لونجمان-آدام، 1997(.

يتأثر الجهاز التناسىلي أيًضا نتيجة التعرض للرصاص، حيث ظهرت تقارير 

وتزايد  المنوية وكميتها  الحيوانات  ي جودة 
�ن انخفاض  إل حدوث  تش�ي 

2012؛ وكالة   ،NTP  ،2013 الكندية،  مخاطر العقم )وزارة الصحة 

الرصاص معروًفا عىل  كان   .)2013 المتحدة،  بالوليات  البيئة  حماية 

نجابية لدى النساء.  ه العك�ي عىل النتائج الإ مدار سنوات طويلة بتأث�ي

السابقة  التعرض  الأم من عمليات  ي عظام 
المخّزن �ن الرصاص  يتحرك 

ة الحمل والرضاعة ويتعرض لالأعضاء المستهدفة وكذلك يتعرض  أثناء ف�ت

ن تعرض الأمهات ح�ت ولو بمستويات منخفضة بقلة معدل  . يق�ت ن للجن�ي

المبت�ة  الولدة  وحدوث  الولدة  عند  الطفل  وزن  وقلة  ن  الجن�ي نمو 

بالوليات  الأمراض  2012؛ مراكز مكافحة   ،NTP( التلقا�أي  جهاض  والإ

المتحدة، 2010؛ وكالة حماية البيئة بالوليات المتحدة، 2013(. ظهرت 

ناث )وكالة حماية البيئة  ي الذكور والإ
حالت أيًضا بتأخر بدء سن البلوغ �ن

بالوليات المتحدة، 2013(.

ات الرصاص عىل الصحة الموضحة أعاله ترفع من عبء المرض  إن تأث�ي

ي 
أنه �ن  )IHME( القياسات الصحية والتقييم  ة. قّدر معهد  بدرجة كب�ي

1.06 مليون  2017، كان التعرض للرصاص مسؤولً عن حدوث  عام 

حالة وفاة وفقدان 24.4 مليون سنة من الحياة الصحية )سنوات العمر 

اته  عاقة – DALYs( عىل مستوى العالم بسبب تأث�ي المعدلة حسب الإ

2017؛ العوامل  طويلة الأجل عىل الصحة )العبء العالمي للمرض، 

ي المخاطر، 2018(. قّدر معهد القياسات الصحية والتقييم 
المساهمة �ن

ي عام 2017، كان التعرض للرصاص مسؤولً عن %63.2 
)IHME( أنه �ن

عاقات الذهنية مجهولة السبب الناجمة عن تأخر  من العبء العالمي لالإ

النمو، و10.3% من العبء العالمي لأمراض القلب الناجمة عن ارتفاع 

قفاري،  الإ القلب  لمرض  العالمي  العبء  و5.6% من  الدم،  ضغط 

أمراض  من  الدماغية، و%3.6  للسكتة  العالمي  العبء  من  و%6.2 

الكىل المزمنة )معهد القياسات الصحية والتقييم، 2018(.

من  سامة  مادة  الرصاص  يُعد  نسان،  الإ صحة  عىل  آثاره  عن  وبعيًدا 

الناحية البيئية وهذا الأمر موثق بشكل جيد، كما يشكل تهديًدا عىل كل 

للبيئة،  المتحدة  الأمم  )برنامج  ية  وال�ب المائية  يكولوجية  الإ النظم  من 

للجسيمات  كمصارف  تعمل  الغابات  أن  الدراسات  أظهرت   .)2010

بة عن  ي أوراق النباتات ويُنقل إل ال�ت
اكم الرصاص الجوي �ن الجوية. ي�ت

، يمكن أن تتعرض  طريق ماء المطر أو عند سقوط تلك الأوراق. وبالتالي

ات  ن ك�ي يكولوجي للغابة ل�ت الكائنات الحية المجهرية الموجودة �ني النظام الإ

من   .)2019 وآخرون،  )زهو  التحديد  الرصاص عىل وجه  من  مرتفعة 

المعروف أيًضا أن التلوث الناجم عن الرصاص يؤثر عىل أنواع مختلفة من 

الطيور كما يهدد التنوع الحيوي )هيج وآخرون، 2014(. وعرفنا أيًضا أن 

ي تشمل النباتات المائية والالفقاريات والأسماك تمتص 
الأنظمة المائية ال�ت

ي الأسماك، عىل سبيل المثال، 
ي الماء الملوث. �ن

ي حال وجوده �ن
الرصاص �ن

ات سامة عىل الدم والأعصاب كما يمكن  يمكن أن يكون للرصاص تأث�ي

نزيمات، وبالتالي تقلل من فرص العيش عىل المدى  أن تعيق وظائف الإ

الطويل ونجاح عمليات التكاثر )ديمايو وآخرون، 1982(.
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بعض المصادر الشائعة للتعرض للرصاص  .6

ي عدد كب�ي من المنتجات ويمكن أن يتواجد 
الرصاص له استخدامات �ن

المستخرجة  الخام  المعادن  ي 
�ن مرتفعة  بمستويات  طبيعي  بشكل 

للرصاص.  للتعرض  محتملة  عديدة  مصادر  هناك  لذا  المناجم؛  من 

نسان الناجم عن إعادة تدوير  ي وتعرض الإ
يشمل ما سبق التلوث البي�أ

بطاريات الرصاص الحمضية ومن استخراج الرصاص من المناجم بطرق 

بالصهر؛  المعدن  استخراج  فيها بشكل ضعيف وعمليات  التحكم  يتم 

واستخدام العالجات التقليدية المحتوية عىل الرصاص؛ وغش أو تلوث 

ي 
الطعام؛ والمواد الملمعة للخزف المحتوية عىل الرصاص والمستخدمة �ن

حاويات الطعام؛ ومواس�ي الرصاص والمكونات الأخرى الملوثة بالرصاص 

ات  ي مستحرصن
ي أنظمة توزيع المياه؛ واستخدام الرصاص �ن

المستعملة �ن

ة،  التجميل والصبغات، وأوزان الصيد المحتوية عىل الرصاص والذخ�ي

ي 
والطالء المحتوي عىل الرصاص )منظمة الصحة العالمية، 2019b(. �ن

ين المحتوي عىل الرصاص  ن ، حظرت كل البلدان تقريًبا الب�ن الوقت الحالي

ًا للتعرض للرصاص )برنامج الأمم المتحدة  وبالتالي لم يعد مصدًرا كب�ي

.)2019b ،للبيئة

ي السماح 
إن استخدام الرصاص عىل نطاق واسع، وحقيقة الستمرار �ن

ي الوقت الحالي 
ي أنه مصدًرا هاًما �ن

ي معظم البلدان، يع�ن
باستخدامه �ن

البلدان  ي 
ل. وح�ت �ن ن الم�ن للرصاص داخل  الأطفال  لتعرض  والمستقبل 

ي المحتوي عىل الرصاص، يمكن 
ي ُحظر فيها استخدام الطالء الزخر�ن

ال�ت

ي سبقت تطبيق الحظر. 
ي المنشآت القديمة ال�ت

العثور عىل هذا الطالء �ن

يعد الطالء المحتوي عىل الرصاص الذي لم يتم المساس به آمًنا ولكن 

إل  والتفتت  التحلل  ي 
�ن الطالء  يبدأ  منه،  مفر  أمر ل  تقادمه، وهو  مع 

ل والبيئة المحيطة به. أظهرت الدراسات  ن ة وغبار يلّوث الم�ن ائح صغ�ي �ش

ن فئات  ي أُجريت عىل التعرض للرصاص أن مخاطر التعرض أعىل ب�ي
ال�ت

ي أماكن إقامة تتسم بانخفاض 
ي تعيش �ن

السكان المحرومة اقتصاديًا ال�ت

جودتها وضعف عمليات صيانتها )حكومة الوليات المتحدة، 2000(.
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آليات التعرض للرصاص الموجود �ني الطالء   .7

ي الطالء عن طريق المصادر البيئية 
قد يتعرض الأفراد للرصاص الموجود �ن

ي بيئات العمل. الطرق الأك�ش أهمية للتعرض للرصاص هي البلع الذي 
أو �ن

يعد الطريقة الرئيسية لتعرض الأطفال، والستنشاق الذي يمثل الطريقة 

ي بيئات العمل(.
ي )�ن

ي حال التعرض المه�ن
الرئيسية �ن

ة. فهم يقضون وقًتا طويالً  يمكن أن يتعرض الأطفال للرصاص بدرجة كب�ي

ل، وغالًبا ما يكونون عىل الأرض وقد يالمسون  �ني بيئة واحدة، مثل الم�نن

الملوثة بالرصاص. يمكن أن يبلع الأطفال هذه المواد  بة  الغبار أو ال�ت

ي أفواههم )منظمة الصحة 
من خالل السلوك المعتاد بوضع أيديهم �ن

ي أفواههم 
العالمية، 2010(. وعالوة عىل ذلك، يمكن أن يضع الأطفال �ن

أو يمصوا أو يمضغوا أشياء تحتوي عىل الرصاص أو مطلية به مثل ألعاب 

الأطفال  يأكل  للرصاص. قد  ابتالعهم  الأطفال والأثاث، مما يؤدي إل 

بة الملوثة  ائح من طالء الرصاص أو من ال�ت ن باضطراب البيكا، �ش المصاب�ي

ة من الرصاص  بالرصاص )منظمة الصحة العالمية، 2010(. نسبة كب�ي

الذي يبتلعه الأطفال يتم امتصاصه ويصل إل الدم )حوالي 40% إل 

( )ألكسندر، 1974؛  ن 50% مقارنًة بحوالي ما نسبته 10% لدى البالغ�ي

زيجلر وآخرون، 1978(. يمكن استنشاق الغبار المنقول جًوا.

ي أي مرحلة من دورة حياة الطالء المحتوي 
قد يحدث التعرض للرصاص �ن

ي الشكل أدناه.
عىل الرصاص، وهذا الأمر موضح �ن

أو  الطالء  تصنيع  أثناء  للرصاص  ي 
المه�ن التعرض  يحدث  أن  يمكن 

المالئمة  الهندسية  الضوابط  تطبيق  ي حال عدم 
�ن إزالته  أو  استخدامه 

واتخاذ التداب�ي الصحية المهنية، بالإضافة إل عدم استخدام العمال 

ن  2014؛ رودريج�ي )وير وآخرون،  الكافية  الشخصية  الحماية  لمعدات 

وآخرون، 2010(. أثناء تصنيع الطالء، يمكن أن يتعرض العمال للمكونات 

ي دراسة 
ي صورة مسحوق. �ن

ي غالًبا ما تكون �ن
المحتوية عىل الرصاص وال�ت

الذي  العمال  أن   )2014( كينيا، وجد وير وآخرون  ي 
أُجريت �ن ة  صغ�ي

الموجود  الرصاص  للغاية من  ات مرتفعة  ن ك�ي ينتجون الطالء تعرضوا ل�ت

ي الدم 
ات من الرصاص �ن ن ي الهواء كما أن 75.6% منهم لديهم ترك�ي

�ن

. عند استخدام الطالء عن طريق رشه  تزيد عن 30 ميكروجرام/ديسيل�ت

أو إزالته عن طريق الكشط أو السحج أو الصنفرة الجافة أو الحرق، يتم 

ي تعت�ب مصدًرا للتعرض عن طريق 
إطالق جسيمات وأبخرة الرصاص ال�ت

أيًضا عىل  2010(. تستقر الجسيمات  ن وآخرون،  الستنشاق )رودريج�ي

ة ومالبس العمال وتصبح مصدًرا للبلع، كما يتم نقلها أيًضا إل منازل  ب�ش

ي تتيح 
ي حال عدم توفر المرافق ال�ت

العمال وتتعرض أ�هم لها، وذلك �ن

للعمال تغي�ي مالبسهم والغتسال.

يمكن أن يكون تصنيع واستخدام وإزالة الطالء المحتوي عىل الرصاص 

بة. يمكن  ي الغبار وال�ت
ي لأن الجسيمات تستقر �ن

من مصادر التلوث البي�أ

أن تؤدي أنشطة تجديد المنازل عىل وجه الخصوص إل التلوث البالغ 

ي الطالء
الشكل. مسارات وطرق التعرض للرصاص الموجود �ن

تصنيع الطالء

استخدام الطالء وإزالته
ي الهواء

االستنشاقالرصاص �ن
 العبء الجسدي

ي الدم،
ن الرصاص �ن   مثل ترك�ي

ي العظام
ن الرصاص �ن  وترك�ي

 النتائج الصحية مثل
 انخفاض معدل الذكاء ومغص 

البطن وفقر الدم )االأنيميا(

بة ي الغبار وال�ت
الرصاص �ن

الطالء المتحلل

لعب االأطفال واالأثاث المطىلي 
بالرصاص

البلع
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ية بالوليات المتحدة، 2012(.  سكان والتنمية الحرصن بالرصاص )وزارة الإ

يمكن أن ينتج أيًضا عن تجديد الأثاث القديم غبار الرصاص. يمكن أن 

ي القديمة إل 
يؤدي إصالح وإعادة طالء الهياكل المعدنية أو هدم المبا�ن

بة والمناطق  الهواء وال�ت ي 
ة من جسيمات الرصاص �ن إطالق كميات كب�ي

المحيطة - يمكن أن يتحرك هذا الرصاص أو يتم نقله بعد ذلك إل المنازل 

)كارافانوس وآخرون، 2006؛ لوكاس وآخرون، 2014(.

ي هو التخلص من الطالء المحتوي عىل 
ي للتلوث البي�أ

هناك مصدر إضا�ن

الرصاص أو المواد الخام المحتوية عىل الرصاص بطريقة غ�ي سليمة. 

أو  حرقه  طريق  عن  بالرصاص  المطىلي  الخشب  من  التخلص  يؤدي 

ي التدفئة إل إطالق جسيمات وأبخرة الرصاص.
استخدامه �ن
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التعرض للرصاص له آثار بالغة من الناحية االقتصادية   .8
واالجتماعية

ي الوليات المتحدة الأمريكية )المصدر: 
ائها �ن ي يستطيع دولر الوليات المتحدة �ش

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

ي �ن  2  يمكن لدولر دولي أن يش�ت

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

عواقب عىل  لها  للرصاص  التعرض  عن  الناجمة  الصحة  ات عىل  التأث�ي

ي مرحلة 
، تشمل تقليل الحالة الجتماعية والقتصادية �ن المستوى الشخ�ي

البلوغ )ريوبن وآخرون، 2017(، كما يمكن أن يكون لها تبعات بالغة عىل 

 )IQ( المستوى المجتمعي وبخاصة فيما يتعلق بالتأث�ي عىل معدل الذكاء

والسلوك )بيلينجر، 2004؛ رايت وآخرون، 2008(.

نتاجية القتصادية  يؤثر انخفاض معدلت الذكاء بصورة عكسية عىل الإ

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

يتكبدها المجتمع من تعرض الأطفال للرصاص بما يبلغ 977 مليار دولر 

ي 
،2 أي 1.2% من الناتج المحىلي الإجمالي العالمي وفًقا لقيمته �ن دولي

قليمي، كانت  الإ المستوى  2013(. وعىل  )آتينا وتراساند،   2011 عام 

أفريقيا؛  ي 
�ن دولر  134.7 مليار   :) )بالدولر الدولي المقدرة  الخسائر 

ي آسيا 
ي أمريكا الالتينية؛ و699.9 مليار دولر �ن

و142.3 مليار دولر �ن

ي الوليات المتحدة وأوروبا 
)آتينا وتراساند، 2013(. ولأغراض المقارنة، �ن

الرصاص،  المقيدة لستخدام  التداب�ي  من  مجموعة  تقديم  تم  حيث 

منخفضة  الرصاص  لستخدام  المنسوبة  القتصادية  التكاليف  كانت 

يش�ي  مما  تيب(،  ال�ت أمريكي عىل  دولر  )50.9 و55 مليار  أك�ب  بدرجة 

إل أن العبء الأك�ب للتعرض للرصاص يقع الآن عىل عاتق البلدان ذات 

الدخل المنخفض والمتوسط )بارتليت وتراساند، 2013؛ تراساند وليو، 

ي البلدان 
2011(. صاغ تراساند وزمالؤه أيًضا نموذًجا لالأثر القتصادي �ن

ي بجامعة نيويورك،  ذات الدخل المنخفض والمتوسط )مركز لنجون الط�ب

.)2020

بالتعرض  ارتباطه  المحتمل  الإجرامي  السلوك  تكاليف  ُقدرت  ي فرنسا، 
�ن

ي السنة )تقريًبا 68.6 مليون 
للرصاص بمبلغ يصل إل 61.8 مليون يورو �ن

تشمل   .)2011 وآخرون،  ي  )بت�ش  )2008 عام  بقيم  أمريكي  دولر 

الصحية  الرعاية  تكاليف  للرصاص  بالتعرض  نة  المق�ت الأخرى  التكاليف 

والأمراض  الدموية  والأوعية  القلب  وأمراض  بالرصاص  التسمم  لعالج 

البولية الناتجة عن التعرض للرصاص، وتكاليف التعليم الخاص الالزم 

عاقة الفكرية المستحدثة بسبب التعرض للرصاص. للتخفيف من آثار الإ

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114944-what-is-an-international-dollar
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يؤدي التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص إىل تحقيق   .9
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 

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

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

التكاليف  نتاجية وتجنب  الإ انخفاض  الناجمة عن  الخسائر  بمنع  يتعلق 

المرتبطة بالآثار الصحية للرصاص والتعامل مع الطالء القديم المحتوي 

قد  الأخرى  والمنشآت  المنازل  أن  من  التأكد  أجل  من  عىل الرصاص 

أصبحت آمنة.

ي ما زال لديها 
تتوفر تقديرات التكاليف من فرنسا والوليات المتحدة، وال�ت

ي فرنسا، وبناء 
ي بها الطالء المحتوي عىل الرصاص. �ن

عدد ملموس من المبا�ن

ي 
ي عام 2008، ُقدرت تكلفة إصالح كل المنازل ال�ت

عىل القيم السائدة �ن

اوح من 133.1 مليون يورو  يوجد بها طالء محتوي عىل الرصاص بقيم ت�ت

إل 342.5 مليون يورو )193.8 مليون دولر أمريكي إل 498.7 مليون 

وآخرون،  ي  )بت�ش  )2008 عام  العمالت  بأسعار �ف  أمريكي  دولر 

المنازل  تكلفة إصالح  الأمريكية، ُقدرت  المتحدة  الوليات  ي 
2011(. �ن

اوح من 1.2 مليار دولر  ي يسكنها أطفال صغار ت�ت
المطلية بالرصاص ال�ت

ي عام 2009 )جولد، 2009(. 
أمريكي إل 11.0 مليار دولر أمريكي �ن

ي  ة )بت�ش ي الإصالح أنه يحقق مكاسب اقتصادية كب�ي
أظهر هذا الستثمار �ن

وآخرون، 2011؛ جولد، 2009(، ومع ذلك، تؤكد التكلفة العالية عىل 

أهمية اتخاذ إجراءات مبكرة لمنع استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص 

ي المقام الأول. هذا الأمر هام عىل وجه الخصوص لأن سوق الطالء 
�ن

ي 
ي الوقت الحالي وما زال هناك فرصة لمنع حدوث مشكلة �ن

تشهد توسًعا �ن

المستقبل مع الطالء المحتوي عىل الرصاص )كيجوثو، 2016؛ كوجوليس 

وآخرون، 2012؛ أوكونور وآخرون، 2018(.
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10.  إن فكرة إنتاج طالء خاىلي من الرصاص المضاف قابلة 
للتنفيذ تقنياً واقتصادياً

ي تتخذها الحكومات 
دارة المواد الكيميائية عىل الصعيد الدولي مع مكون يركز عىل "تعزيز الإجراءات التنظيمية والطوعية ال�ت اتيجي لإ وع الكامل للنهج الس�ت مرفق البيئة العالمي: الم�ش  3

ي الطالء".
للتخلص التدريجي من وجود الرصاص �ن

 http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/LeadinPaintComponent/Output11/tabid/7974/language/en-US/Default.aspx الرابط  انظر   4 

ي 13 أبريل 2020(.
)تم الوصول إليه �ن

الطالء مصنوع من أربعة مكونات: الراتينج أو روابط البوليمر، الأصباغ/

المواد الباسطة، المذيبات/المخففات، وإضافات لتعديل خواص الطالء 

التآكل  مقاومة  ن  وتحس�ي العفن  مقاومة  ن  وتحس�ي ال�يع  الجفاف  مثل 

)كوجوليس وآخرون، 2012؛ كوبليوفيتش، 2014(. قد تكون المذيبات 

أو  الكحوليات  أو  المعدنية  الكحولية  المحاليل  مثال  أو عضوية  مائية 

المركبات الأروماتية مثل التولوين. عادًة ما يش�ي المصطلح "قائم عىل 

المذيبات" إل الطالء المحتوي عىل مذيبات عضوية.

ي ت�ع من عملية 
بعض هذه المكونات، وبخاصة الأصباغ والإضافات ال�ت

جفاف الطالء وتضمن مقاومته للتآكل، يمكن أن تكون عبارة عن مركبات 

ي تندرج تحت فئة الأصباغ، 
الرصاص. تشمل الأمثلة كرومات الرصاص ال�ت

ي تعمل كمجفف، ورباعي أكسيد الرصاص )الذي 
ونفثينات الرصاص ال�ت

أيًضا اسم الرصاص الأحمر أو السالقون( وهو أحد موانع  يُطلق عليه 

التآكل )برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2013(. وبالرغم من ذلك، توجد 

الطالء.  تركيب  ي 
�ن استخدامها  يمكن  الرصاص  بديلة خالية من  مكونات 

ات  ي الأسواق طالء خالي من الرصاص المضاف لع�ش
ي الواقع، يتوفر �ن

�ن

ي تطبق ضوابط 
ي العديد من البلدان، وبخاصة تلك البلدان ال�ت

ن �ن السن�ي

ُملزمة قانونًيا )برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2013(. أظهرت الدراسات 

ورة من  أن استخدام أصباغ وإضافات خالية من الرصاص ل تزيد بالرصن

تكلفة الطالء، لأنه ستكون هناك حاجة لمكونات أقل )بروشيه وآخرون، 

ي حال الحاجة إل 
2014(. وعالوة عىل ذلك، أظهرت التجربة أنه ح�ت �ن

ي انخفاض مبيعات 
ورة �ن رفع سعر البيع بالتجزئة، فلن يتسبب ذلك بالرصن

الملوثات،  من  للتخلص  الدولية  )الشبكة  الأطول  المدى  عىل  الطالء 

.)2018

ي تكنولوجيا الطالء أن الطالء الحديث القائم عىل 
ي التقدم المحرز �ن

يع�ن

ي أغلب الأحيان باسم مستحلبات الأكريليك، يحل 
الماء والذي يُشار إليه �ن

ي نطاق واسع 
ايدة �ن ن محل الطالء القائم عىل المذيبات العضوية بصورة م�ت

الأمر، إل حد ما،  الطالء وأنواع الأسطح. حدث هذا  من استخدامات 

ايد لستخدام المركبات العضوية القابلة للتطاير،  ن بسبب التنظيم الم�ت

ت، 2016؛ كوجوليس  ي تندرج تحت ملوثات الهواء الخطرة )جلب�ي
وال�ت

وآخرون، 2012(. ل يحتوي الطالء القائم عىل المياه عادًة عىل مركبات 

ي الوقت الحالي طالء خالي من 
كات �ن الرصاص، وينتج عدد كب�ي من ال�ش

الأماكن  ي 
�ن المعماري  الطالء  ي 

�ن المياه لستخدامه  قائم عىل  الرصاص 

المغلقة أو المفتوحة عىل حد سواء.

يتطلب إحداث التغي�ي واستخدام بدائل للمكونات القائمة عىل الرصاص 

كة المصنعة، وربما يمثل هذا  وجود بعض الستثمارات من جانب ال�ش

ة  كات المصنعة للطالء من فئة المؤسسات صغ�ي تحديًا بصفة خاصة لل�ش

تركيبات جديدة  لتطوير  الحجم. ستكون هناك حاجة عادًة  ومتوسطة 

عىل  ات  التغي�ي بعض  إجراء  وكذلك  فيها،  المرغوب  الخواص  تحقق 

العملية. يمكن أن يساعد مورّدو المكونات البديلة الخالية من الرصاص 

ي تغي�ي تركيب الطالء عن طريق 
ة ومتوسطة الحجم �ن المؤسسات صغ�ي

وع الذي يموله مرفق  ي يوفرونها. بموجب الم�ش
استخدام المنتجات ال�ت

التقنية4 لتشجيع  رشادات  الإ العالمي3 جاري كتابة مجموعة من  البيئة 

ة ومتوسطة الحجم عىل تغي�ي تركيب  كات المصنعة للطالء الصغ�ي ال�ش

الطالء، بالإضافة إل تنفيذ عدًدا من المشاريع التجريبية للتحقق من صحة 

ي بلدان محددة 
ة ومتوسطة الحجم �ن كات صغ�ي ي مع ال�ش

التوجيه التق�ن

وع أيًضا مورّدي المكونات  )NCPC �بيا، 2019(. يحدد هذا الم�ش

ي تصنيع الطالء.
غ�ي القائمة عىل الرصاص المستخدمة �ن

كات المصنعة  عىل الرغم من تكاليف الستثمار الأولية، نجحت بعض ال�ش

ي تغي�ي تركيبات 
ة ومتوسطة الحجم، �ن بالفعل، بما فيها مؤسسات صغ�ي

وذلك  الرصاص،  عىل  القائمة  المكونات  استخدام  لتجنب  منتجاتها 

لعتبارها هذا الأمر جزًءا من مسؤولية المؤسسة تجاه المجتمع ولحماية 

، 2018؛  ل، 2013؛ هن�ت ن والبيئة عىل حد سواء )ك�ي العمال والمستهلك�ي

مكاسب  2019(. هناك  العالمية،   SCS 2018؛ خدمات  أونجكينج، 

تجارية من إجراء التغي�ي عىل المكونات غ�ي القائمة عىل الرصاص حيث 

http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/LeadinPaintComponent/Output11/tabid/7974/language/en-US/Default.aspx
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ي تحظر 
كات الطالء فرصة الدخول إل الأسواق ال�ت يؤدي هذا إل منح �ش

ي الطالء. وعالوة عىل ذلك، سينكمش 
بالفعل وجود محتوى من الرصاص �ن

الأرجح مع تفعيل مزيد من  الرصاص عىل  المحتوي عىل  سوق الطالء 

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

ي 
ي تبنت أو تسعى لتب�ن

قليمية ال�ت خاصة داخل المجتمعات القتصادية الإ

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

ق أفريقيا  ي وجماعة �ش الطالء المحتوي عىل الرصاص، مثل التحاد الأورو�ب

والتحاد القتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية.
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ي المليون من 
11.  لماذا يتم وضع الحد الذي يبلغ 90 جزًءا �ن

جماىلي �ني الطالء؟ محتوى الرصاص االإ

ي يجب عالجها.
ن عن تقييم مخاطر الطالء القائم عىل الرصاص لتحديد الأخطار ال�ت ي الوليات المتحدة من ِقبل المسؤول�ي

5  يتم استخدام معيار خطر غبار الرصاص �ن

النموذجي وإرشادات تنظيم استخدام الطلء المحتوي  القانون  يوىصي 

عىل الرصاص الصادر عن تحالف التخلص من طالء الرصاص بأل يتجاوز 

ي المليون من وزن إجمالي 
إجمالي محتوى الرصاص �ني الطالء 90 جزًءا �ن

يط الطالء الجاف )برنامج  المحتوى غ�ي المتطاير من الطالء أو من وزن �ش

ن الحد  المنطقي لتعي�ي 2018(. يعتمد السبب  للبيئة،  المتحدة  الأمم 

ي المليون عىل الحاجة المؤكدة لتقليل التعرض للرصاص 
وهو 90 جزًءا �ن

وآخرون،  وأولهوت  2009؛  وآخرون،  )ديكسون  ممكن  حد  أد�ن  إل 

المصنعة للطالء  كات  ال�ش الحد تستطيع  2013(، مع ضمان أن هذا 

تطبيقه من الناحية التقنية أيًضا.

ي الطالء يعد مصدًرا 
إثبات أن وجود الرصاص �ن
نسان للمخاطر لتعرض االإ

التعرض للرصاص  ن مسار  تثبت بشكل مؤكد وجود رابط ب�ي أدلة  هناك 

الأدلة  الدم. أكدت سلسلة من  ي 
الرصاص �ن ات  ن ترك�ي الطالء وارتفاع  ي 

�ن

ي المنازل، 
أن الطالء المحتوي عىل الرصاص، وبخاصًة عند استخدامه �ن

ات الرصاص  ن ك�ي ن ب�ت ل الملوث يق�ت ن بة، وأن غبار الم�ن يلوث الغبار وال�ت

ي 
العكسية عىل الصحة )شار�ن الدم لدى الأطفال والنتائج  ي 

المرتفعة �ن

2018؛ ديكسون وآخرون،  1980؛ دا روشا سيلفا وآخرون،  وآخرون، 

س وآخرون، 2015؛ لنف�ي  2007؛ ديكسون وآخرون، 2009؛ إتشف�ي

وآخرون، 1996؛ لنف�ي وآخرون، 1998؛ وكالة حماية البيئة بالوليات 

شارة كذلك إل أن الغبار  2013(. بالإضافة إل ذلك، تم الإ المتحدة, 

والأبخرة الناتجة عن إزالة الطالء المحتوي عىل الرصاص تؤدي لتعرض 

ي حال عدم اتخاذ التداب�ي السليمة 
كالً من العمال والسكان إل الرصاص �ن

)ديكسون وآخرون، 2009؛ جاكوبس وآخرون، 2003؛ بيلكلوفا وآخرون، 

ن وآخرون، 2010؛ سباني�ي وآخرون، 2013(. بعض  2016؛ رودريج�ي

والتعرض  الرصاص  عىل  المحتوي  الطالء  ن  ب�ي رابط  وجود  عىل  الأدلة 

للرصاص مذكورة هنا بشكل موجز.

ة للرصاص أن الطالء المحتوي عىل الرصاص  أكدت دراسة العنا� النظ�ي

ي غبار المنازل )بوشمان وآخرون، 2011؛ 
يمثل مصدًرا لوجود الرصاص �ن

جلورنيك وآخرون، 2010؛ راسموسن وآخرون، 2011(. أظهرت دراسات 

ي 
�ن الموجود  للرصاص  المرتفعة  المستويات  ن  ب�ي الوثيقة  العالقة  أخرى 

وآخرون،  )ديكسون  المنازل  غبار  ي 
�ن الرصاص  مستوى  وارتفاع  الطالء 

2007؛ جاكوبس وآخرون، 2003(. ديكسون وآخرون )2007(، عىل 

ي 
�ن  %50 قدرها  زيادة  أن  إل  الدراسات  توصلت هذه  المثال،  سبيل 

ي الرصاص 
ن بزيادة تصل إل 5% �ن الرصاص الموجود بطالء النوافذ تق�ت

الموجود بغبار الأرضيات. توصلت دراسة أخرى إل أن الطالء المستخدم 

ي القضبان الحديدية الخارجية بتحميل رصاص يبلغ 2.6 مليجرام/سم2 
�ن

ن بنسبة تبلغ حوالي 50% أعىل من تحميل الرصاص  أو أعىل من ذلك يق�ت

الخارجي كمصدر  الذي يؤكد أهمية الطالء  الأمر  ل، وهو  ن الم�ن ي غبار 
�ن

ل )لوكاس وآخرون، 2014(. ن للتلوث بالرصاص داخل الم�ن

ات  ن ترك�ي بارتفاع  بالرصاص  غبار ملوث  به  يوجد  ل  ن ي م�ن
�ن العيش  ن  يق�ت

ي الدم. أظهر تحليل مجمع لدراسات يبلغ عددها 12 دراسة 
الرصاص �ن

الرصاص  بالرصاص يعد مصدًرا رئيسًيا لجرعة  الملوث  ل  ن الم�ن أن غبار 

ي 
�ن الرصاص  من  ات  ن ترك�ي لديهم  الذين  الأطفال  لأجسام  تدخل  ي 

ال�ت

وآخرون،  )لنف�ي  25 ميكروجرام/ديسيل�ت  إل   10 من  اوح  ت�ت الدم 

40 ميكروجرام/قدم2  من  الأقل  الرصاص  تحميالت  ن  تق�ت  .)1998

س  ي الدم )إتشف�ي
ات الرصاص �ن ن )430.6 ميكروجرام/م2( بارتفاع ترك�ي

وآخرون، 2015؛ ديكسون وآخرون، 2009؛ لنف�ي وآخرون، 1996؛ 

هي  قريب،  وقت  ح�ت  القيمة،  هذه  كانت   .)1998 وآخرون،  لنف�ي 

لغبار  بالتعرض  المتعلق  الصحي  للخطر  عليه  المتعارف  المعيار 

المتحدة.  الوليات  ي 
�ن السكن  أماكن  أرضيات  الموجود عىل  الرصاص5 

10 ميكروجرام/ 40 إل  المعاي�ي من  2019، تم تقليل هذه  ي عام 
�ن

إل   250 ومن  الأرضيات  لغبار  )107.6 ميكروجرام/م2(  قدم2 

100 ميكروجرام/قدم2 )1076.4 ميكروجرام/م2( لغبار عتبات النوافذ 

من أجل توف�ي حماية أفضل لالأطفال )حكومة الوليات المتحدة، 2019(.

ي 
تؤيد تقارير الحالت والدراسات حقيقة أن العيش أو قضاء الوقت �ن

ي 
ل أو منشآت أخرى تتضمن الطالء المحتوي عىل الرصاص يتسبب �ن ن م�ن

ي بعض الأحيان إل الشعور بأعراض 
التعرض للرصاص، ويصل الأمر �ن

2018؛ جولدمان  وآخرون،  تالبوت  )مثل  بالرصاص  للتسمم  واضحة 

وآخرون،  سيلفا  روشا  دا  2017؛  وآخرون،  كيلر  2019؛  ووايزمان، 

الطالء  من  الرصاص  إطالق  يتوقف   .)2003 وآخرون،  ي 
ما�ش  ;2018

ي الغبار وكمية التعرض للرصاص عىل مجموعة متنوعة 
وكمية الرصاص �ن

من العوامل الفردية، مثل عمر الطالء، ونوع مكون الرصاص، والأعمال 

الدورية لتنظيف المنازل وسلوك الطفل. لذا، كان من غ�ي الممكن إيجاد 
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ات الناتجة  ن ك�ي ي الطالء وال�ت
ات معينة من الرصاص �ن ن ن ترك�ي رابط مبا�ش ب�ي

يمكن  ، ل  وبالتالي الدم،  ي 
�ن الرصاص  ن  وترك�ي المنازل  غبار  ي 

�ن للرصاص 

ة. ي المليون بصورة مبا�ش
تحديد حجم أثر الحد الذي يبلغ 90 جزًءا �ن

ي 
ات الرصاص �ن ن ن ترك�ي تتوفر بيانات محدودة فقط تربط بشكل مبا�ش ب�ي

ي الدم. أوضحت دراسة أُجريت عىل العنا� 
ات الرصاص �ن ن الطالء وترك�ي

ي الطالء 
ي تزيد فيها تحميالت الرصاص �ن

ة للرصاص أن المنازل ال�ت النظ�ي

عن 1 مليجرام/سم2، يمكن أن يكون هذا الطالء هو مصدر الرصاص 

ي سلسلة واحدة 
ي دم الأطفال )أولهوت وآخرون، 2011(. �ن

الموجود �ن

بالتسمم  ين  ن صغ�ي وطفل�ي بالغ  أصيب شخص  الحالت،  من  ة  صغ�ي

 80 إل   24 من  اوح  ت�ت الدم  ي 
�ن للرصاص  ات  ن ترك�ي مع  بالرصاص، 

إزالة الطالء عن طريق الكشط والذي  ، وذلك بعد  ميكروجرام/ديسيل�ت

ي المليون )بيلكلوفا 
ذابة بمقدار 530 جزًءا �ن يحتوي عىل رصاص قابل لالإ

ي الوليات المتحدة أن الأطفال 
وآخرون، 2016(. توصلت دراسة أجريت �ن

قدره  ي طالئها 
�ن الرصاص  محتوى  كان  ي 

ال�ت المنازل  ي 
�ن يعيشون  الذين 

2 مليجرام/سم2 أو أعىل، كانوا أك�ش عرضة بست مرات تقريًبا لوصول 

ي الشتاء، 
ي دمهم إل أك�ش من 30 ميكروجرام/ديسيل�ت �ن

ن الرصاص �ن ترك�ي

ي المنازل دون 
ي الصيف، عن الأطفال الذين يعيشون �ن

وحوالي 16 مرة �ن

، 1991(. ربطت دراسة  ن الطالء المحتوي عىل الرصاص )شوارتز وليف�ي

اوح فيها متوسط  ي منازل ي�ت
أخرى أجريت عىل الأطفال الذين يعيشون �ن

4.9 و5.3 مليجرام/سم2  ن  الرصاص ب�ي المحتوي عىل  الطالء  تحميل 

ي الطالء 
ن تحميل الرصاص الموجود �ن ي الدم وب�ي

ات الرصاص �ن ن ن ترك�ي ب�ي

وبة  وفهرس الحالت )تم القياس بواسطة فلورية الأشعة السينية مرصن

ي معامل من 1 إل 3، حيث يش�ي الرقم 3 إل حالة طالء يتسم بجودة 
�ن

ي 
�ن 10 مليجرام/سم2  الدراسة إل أن كل زيادة قدرها  سيئة(. توصلت 

بالطالء وفهرس الحالت، كانت هناك نسبة  الموجود  تحميل الرصاص 

ي الدم )سباني�ي وآخرون، 
ن الرصاص �ن ي متوسط ترك�ي

أعىل تبلغ 7.5% �ن

.)2013

مالحظة عىل الوحدات

مساحة  ي 
�ن ن  ك�ي ك�ت الطالء  ي 

�ن الرصاص  محتوى  عن  التعب�ي  يمكن 

2( )يُعرف أيًضا باسم "تحميل الرصاص"(  معينة )مليجرام/سنتيم�ت

ي المليون )ppm(، أو كنسبة 
ي كتلة معينة )مثل جزء �ن

ن �ن ك�ي أو ك�ت

ي مساحة معينة مستقالً 
ن �ن ك�ي مئوية أو ميكروجرام/جرام(. يكون ال�ت

ن الكتلة، عىل سبيل  عن ُسمك عينة الطالء بينما يمكن أن يتأثر ترك�ي

ي حال عدم احتواء طبقات الطالء عىل رصاص أو إذا تم 
المثال، �ن

ي كلتا 
ي العينة، وهو الأمر الذي يؤدي �ن

ة �ن ن ن بعض المواد الرك�ي تضم�ي

ن إل التأث�ي عىل دقة القياسات. ولهذا السبب، ل يستطيع أي  الحالت�ي

سكان  ن بطريقة معدة مسبًقا )وزارة الإ ن القيمت�ي شخص التحويل ب�ي

ية بالوليات المتحدة، 2012: الملحق 1.3(. والتنمية الحرصن

ي 
وعىل الرغم من عدم وجود بيانات تربط الحد الذي يبلغ 90 جزًءا �ن

ي الدم مع النتائج الصحية بصورة مؤكدة، 
المليون للرصاص الموجود �ن

ي تم فرضها عىل المحتوى من 
فهناك دليل عىل أن الضوابط التنظيمية ال�ت

ي الغبار وتقليل التعرض 
الرصاص قد أدت إل خفض محتوى الرصاص �ن

ي الوليات المتحدة وفرنسا توجد 
ي البيوت القديمة �ن

للرصاص. ظهر أنه �ن

المبنية بعد  المنازل الجديدة  الغبار عن  ي 
ات أعىل من الرصاص �ن ن ترك�ي

ي الطالء. جايتنس وآخرون 
تطبيق الحدود المنظمة لستخدام الرصاص �ن

ي الوليات 
ي تم بناؤها �ن

)2009(، عىل سبيل المثال، وجدوا أن المنازل ال�ت

ي الطالء 
المتحدة بعد عام 1978، وبعد وضع حد لمحتوى الرصاص �ن

ن وقدره  ي أماكن السكن ومن قبل المستهلك�ي
الجديد الواجب استخدامه �ن

الغبار  تلوث  من  ة  كب�ي بدرجة  الأمر  هذا  قلل  المليون،  ي 
�ن 600 جزء 

 1978 بُنيت قبل عام  ي 
ال�ت المنازل  ي 

الحال �ن بالرصاص عما كان عليه 

ي المليون. تحرت دراسة 
عندما كان هناك حد طوعي يبلغ 10000 جزء �ن

ي غبار المنازل وتوصلت 
ي فرنسا عن مصدر الرصاص الموجود �ن

أُجريت �ن

ي المنازل القديمة فقط قام الطالء الداخىلي بتلويث غبار المنازل. 
إل أنه �ن

محتوى  لأن  التلوث  ي 
�ن الطالء  يساهم  لم  الحديثة،  المنازل  ي 

�ن بينما 

ن بالتحديد( )لوكاس  ك�ي ي الطالء كان منخفًضا )لم يتم ذكر ال�ت
الرصاص �ن

ي عامي 2008 
ي فرنسا �ن

وآخرون، 2014(. توصلت دراسة أخرى أُجريت �ن

ي قبل عام 1949، عندما كانت كربونات 
ل مب�ن ن ي م�ن

و2009 أن العيش �ن

الرصاص القاعدية مستخدمة عىل نطاق واسع، ارتبط بصورة إيجابية مع 

ي وجود تقش�ي الطالء 
ي الدم وكان التأث�ي أشد �ن

ات الرصاص �ن ن ارتفاع ترك�ي

2014(. هناك دراسات أخرى  س وآخرون،  )إتشف�ي التجديد  أو أعمال 

ي منازل جديدة مزينة بطالء خال 
أظهرت أن الأطفال الذين يعيشون �ن

ات الرصاص المرتفعة  ن ك�ي من الرصاص المضاف يقل احتمال تعرضهم ل�ت

ي منازل 
( عن هؤلء الذين يعيشون �ن ي الدم )< 10 ميكروجرام/ديسيل�ت

�ن

قديمة بها طالء محتوي عىل الرصاص )ديكسون وآخرون، 2009؛ ماكلور 

وآخرون، 2016(.

ائح الطالء، وبخاصة عندما يتكرر هذا الأمر، كما  يعت�ب ابتالع قشور أو �ش

ي 
ًا للتعرض. �ن ن باضطراب البيكا، مساًر مبا�ش ي الأطفال المصاب�ي

هو الحال �ن

ات  ن نت ترك�ي ي وفرت هذه المعلومات، اق�ت
الدراسات وتقارير الحالت ال�ت

اوح من 1000  ي الطالء ت�ت
ات للرصاص �ن ن ك�ي ي الدم ب�ت

الرصاص السامة �ن

ي وآخرون، 
ما�ش 1984؛  )ياف وآخرون،  المليون  ي 

�ن 122000 جزء  إل 

)لفوا  المليون  ي 
�ن 5000 جزء  من  أقل  أو   ،1990  ، ن تينينب�ي 2003؛ 

.)2004 ، وبيىلي

ي 
ال�ت الطالء  ي 

�ن الرصاص  بكمية  المتعلقة  التوجيهات  تقديم بعض  تم 

لجنة  عن  الصادرة  التقديرات  خالل  من  خطورة  تشكل  اعتبارها  يمكن 

ي حسبت محتوى 
ي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، ال�ت

الأخطار البيئية �ن

ات الرصاص المختلفة  ن ك�ي ائح الطالء وفًقا ل�ت ي 1 سم2 من �ش
الرصاص �ن

ي الطالء. بالنسبة للطالء الذي يبلغ محتوى الرصاص فيه 10000 جزء 
�ن

ن  يحة طالء مساحتها 1 سم2 تحتوي عىل ما ب�ي ي المليون، ُقدر أن �ش
�ن

طبقات  عدد  عىل  بناء  وذلك  الرصاص،  من  650 ميكروجرام  65 إل 

يبلغ  بالنسبة لطالء  10 طبقات(.  ن طبقة واحدة إل  اوح ب�ي )ت�ت الطالء 

الرصاص  كمية  أن  ُقدر  المليون،  ي 
�ن 500 جزء  فيه  الرصاص  محتوى 
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ن 3.2 إل 32 ميكروجرام )الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال،  اوح ب�ي ت�ت

يبلغ  لطالء  بالنسبة  ذاتها،  الحسابية  العمليات  وباستخدام   .)1972

يحة  تحتوي �ش أن  يمكن  المليون،  ي 
�ن جزًءا   90 فيه  الرصاص  محتوى 

ي حال وجود 
طالء مساحتها 1 سم2 عىل 0.6 ميكروجرام من الرصاص �ن

ي حال وجود 10 طبقات.
طبقة واحدة من الطالء و6 ميكروجرام �ن

كة  اء المش�ت ي سياق تقديرات لجنة الخ�ب
ي هذه الأرقام �ن

يمكن التفك�ي �ن

العالمية  المتحدة6/منظمة الصحة  ن منظمة الأغذية والزراعة لالأمم  ب�ي

ي تخص تغرض 
)JECFA( وال�ت الأغذية  إل  المضافة  بالمواد  والمعنية 

لجنة  توصلت  الرصاص،  لنسبة سمّية  مراجعتها  ي 
�ن للرصاص.  الأغذية 

المتحدة ومنظمة  ن منظمة الأغذية والزراعة لالأمم  كة ب�ي اء المش�ت الخ�ب

الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إل الأغذية أن متوسط تعرض 

ي اليوم 
الأغذية البالغ 1.9 ميكروجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم �ن

لدى الأطفال، سينتج عنه فقدان 3 نقاط من معدل الذكاء عىل مستوى 

السكان )JECFA, 2011(. وبما أن هذه التقديرات تعتمد عىل البيانات 

تقديرات دقيقة  الممكن عمل  السكان، فمن غ�ي  المتوفرة عىل مستوى 

لالآثار الصحية عىل طفل واحد. ومع ذلك، ولأغراض التوضيح، إذا احتوى 

ي المليون، ففي حالة وجود طفل يبلغ وزنه 10 
الطالء عىل 500 جزء �ن

كجم )عمره سنتان تقريًبا(، ستتجاوز جرعة الرصاص 1.9 ميكروجرام لكل 

ائح ذات طبقة  كيلوجرام من وزن الجسم عن طريق ابتالع من 6 إل 7 �ش

ي المليون 
واحدة من الطالء كل يوم. إذا احتوى الطالء عىل 90 جزًءا �ن

ي 
يحة من الطالء �ن من الرصاص، سيحتاج الطفل إل ابتالع حوالي 31 �ش

ة. تتثبت هذه  كل يوم، وهو الأمر الذي تقل احتمالية حدوثه بدرجة كب�ي

يبلغ  الذي  الحد  يوفرها  ي 
ال�ت الأك�ب  الحماية  الحسابية درجة  العمليات 

ي المليون.
90 جزًءا �ن

محتوى  تقليل  إل  الحاجة  لسد  الرامي  الدعم  من  مزيد  تقديم  يتم 

ي أشارت إل الرصاص 
ي الطالء من خالل التقديرات الحديثة ال�ت

الرصاص �ن

ن  ي عام 2011، وبعد مراجعة الصلة ب�ي
بصفته من ملوثات الطعام. �ن

ي  ه عىل النمو العص�ب الجرعة والستجابة المتعلقة بسمّية الرصاص وتأث�ي

، سحبت  ن لدى الأطفال، وتسمم القلب والأوعية الدموية لدى البالغ�ي

المتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  ن  ب�ي كة  المش�ت اء  الخ�ب لجنة 

قيمة  الأغذية  إل  المضافة  بالمواد  والمعنية  العالمية  الصحة  ومنظمة 

الجرعة الأسبوعية المسموح بها للرصاص عىل أساس عدم قدرتها عىل 

ي تضمن حماية الصحة )JECFA، 2011(. توصلت 
تحديد القيمة ال�ت

 ،EFSA( ورة اتخاذ نفس القرار الهيئة الأوروبية لسالمة الأغذية إل �ن

ي يمكنها عكس آثار الرصاص 
2010(. يعد نقص التدخالت العالجية ال�ت

النقاط  من  الأجل  طويلة  الأخرى  الصحية  والتبعات  دراك  الإ نمو  عىل 

يتش وآخرون، 2004؛  ي العتبار أيًضا )دي�ت
ي يجب وضعها �ن

الهامة ال�ت

الأمريكية  كاديمية  الأ 2013؛  المتحدة،  بالوليات  البيئة  حماية  وكالة 

لطب الأطفال، 2016(. تؤكد النتيجتان اللتان تم التوصل إليهما عىل 

أهمية الحماية الأولية من التعرض للرصاص، بمع�ن إزالة مصدر التعرض 

من الأساس.

FAO  6: منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة. 

تطبيق دليل قرار السياسات عىل الطالء المحتوي 
عىل الرصاص

ن أو  ي قوان�ي
كما ُذكر من قبل، بدأت معظم البلدان المتقدمة صناعًيا تب�ن

ين للحد برصامة من محتوى  ي سبعينيات وثمانينيات القرن الع�ش
لوائح �ن

ي 
المستخدمة �ن الطالء والدهانات  ، وكذلك  ي

الزخر�ن الطالء  ي 
الرصاص �ن

تنامي  ومع  الأرجح.  عىل  للرصاص  الأطفال  تعرض  ي 
�ن تساهم  حالت 

الرصاص،  من  منخفضة  لمستويات  المزمن  التعرض  بأخطار  المعرفة 

تتخذ  له،  والتعرض  الرصاص  عىل  المحتوي  الطالء  ن  ب�ي والرتباط 

ي يفرضونها عىل المحتوى 
الحكومات إجراءات لتقليل الحدود القصوى ال�ت

ي الطالء والدهانات الأخرى.
من الرصاص �ن

الطالء  ي 
�ن الرصاص  من  المحتوى  من  تحّد  ن  قوان�ي فّعلت  ي 

ال�ت البلدان 

ن  ن نهج�ي والدهانات المماثلة استخدمت بشكل عام نهًجا واحًدا من ب�ي

ن لتنظيم الستخدام هما: إما الحد من استخدام مركبات رصاص  متاح�ي

من  الحد  أو   ، ي الأورو�ب التحاد  ي 
�ن الحال  هو  مثلما  الطالء،  ي 

�ن معينة 

المصادر، وذلك  الناجم عن جميع  الطالء  ي 
الرصاص �ن إجمالي محتوى 

ي القانون النموذجي وإرشادات تنظيم استخدام 
وفًقا للتوصية المقدمة �ن

الطلء المحتوي عىل الرصاص )برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2018(. 

ي الطالء، 
ي الحد من المحتوى من الرصاص �ن

ن �ن يمكن أن ينجح كال النهج�ي

، يجب وضع الحدود القانونية بأقل نسبة ممكنة  ن ي كلتا الحالت�ي
ولكن �ن

كات المصنعة عىل تطبيقها  من أجل حماية الصحة مع توف�ي القدرة لل�ش

من الناحية التقنية.

ي المليون، 
يعد الحد المفروض لإجمالي كمية الرصاص والبالغ 90 جزًءا �ن

رشادات، هو أقل حد قائم لكمية  ي القانون النموذجي واالإ
والموىص به �ن

ي جميع بلدان العالم. فرض عدد من البلدان هذا 
ي الطالء �ن

الرصاص �ن

البلدان  أنواع الطالء والدهانات، وتشمل هذه  الحد عىل بعض أو كل 

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

ن والوليات المتحدة الأمريكية )برنامج الأمم  والأردن وكينيا ونيبال والفلب�ي

.)2019a ،المتحدة للبيئة

إضافة  دون  الطالء  إنتاج  يمكن  أعاله،   10 القسم  ي 
�ن موضح  هو  كما 

ي 
�ن جزًءا   90 البالغ  الحد  يكون  وبالتالي  تركيبته،  إل  الرصاص  مكونات 

ي تخت�ب 
المليون قابالً للتطبيق من الناحية التقنية. أظهرت الدراسات ال�ت

ي عدد كب�ي من البلدان 
ي �ن

ي الطالء الزخر�ن
المحتوى من الرصاص الموجود �ن

من  نسبة  وبه  متوفر  المضاف  الرصاص  من  الخالي  ي 
الزخر�ن الطالء  أن 

ي المليون. يمكن تصنيع الطالء المقاوم للتآكل 
الرصاص تقل عن 90 جزًءا �ن

ي المليون )خدمات أنظمة 
أيًضا بمحتوى من الرصاص أقل من 90 جزًءا �ن

العتماد العلمي العالمية، 2019(. 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 مثل الصلصال 

 NCPC( والأصباغ الطبيعية ربما تتلوث ولو بقدر ضئيل من الرصاص

كات المصنعة الحذر  ي تتوخى فيها ال�ش
ي الحالت ال�ت

�بيا، 2019(. �ن
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ي تحتوي عىل آثار 
بشأن الحصول عىل مواد خام غ�ي ملوثة أو تلك ال�ت

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

ي المليون )برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2013(. وعىل 
من 90 جزًءا �ن

العكس من ذلك، يمكن أن يتضمن الطالء المحتوي عىل مكونات الرصاص 

ي المليون )أوكونور وآخرون، 2018؛ برنامج 
ما يزيد عن 100000 جزء �ن

الأمم المتحدة للبيئة، 2013(.

فرضت بعض البلدان حدوًدا عىل الطالء المحتوي عىل الرصاص بمقدار 

ي المليون أو أعىل )برنامج الأمم 
600 جزء �ن ي المليون، أو 

100 جزء �ن

البلدان حدوًدا مختلفة عىل  2019a(. تفرض بعض  للبيئة،  المتحدة 

تش�ي   . ن مع�ي متخصص  طالء  أو  الصناعي  الطالء  أو  ي 
الزخر�ن الطالء 

ي الطالء، زاد 
ن الرصاص �ن النقاشات المذكورة أعاله إل أنه كلما قل ترك�ي

نسان. مستوى حماية صحة الإ

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 
يتعرض الأطفال أيًضا للطالء الصناعي المستخدم �ن

أو الذي يتم تحويله لالستخدام داخل المنازل. وعالوة عىل ذلك، يجب 

العمال  بما فيها  للرصاص،  التعرض  العمرية من  الفئات  حماية جميع 

ن عىل تصنيع الطالء أو استخدامه أو إزالته. القائم�ي

ي القانون النموذجي 
ي المليون والموىص به �ن

يمثل الحد البالغ 90 جزًءا �ن

ي 
رشادات هدًفا مالئًما لجميع أنواع الطالء. قد تتخذ البلدان قراًرا بتب�ن واالإ

كات  ات انتقالية مختلفة لفئات مختلفة من الطالء من أجل منح ال�ش ف�ت

، عىل سبيل  ن ي الفلب�ي
المصنعة الوقت المناسب لتغي�ي تركيبات منتجاتها. �ن

ي وست 
ة انتقالية مدتها ثالث سنوات للطالء الزخر�ن المثال، تم السماح بف�ت

ي المليون 
سنوات للطالء الصناعي قبل �يان الحد الذي يبلغ 90 جزًءا �ن

ي المقرر 
دارة البيئية، بال تاريخ(. تم قبول هذا الموعد النها�أ )مكتب الإ

. إذا لم يكن الحد البالغ  ي
وتطبيقه بنجاح بواسطة قطاع الطالء الفلبي�ن

ي استخدامات معينة ومتخصصة 
ي المليون قابالً للتطبيق بعد �ن

90 جزًءا �ن

ة زمنية معقولة، تُشجع الحكومات عىل العمل مع أصحاب  وخالل ف�ت

المصلحة لمناقشة كيفية الوفاء بحد منخفض من الرصاص.
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12.  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

الجمعيات  خالل  من  الأخرى  والدهانات  الطالء  ي 
�ن الرصاص  محتوى 

أفريقيا  غرب  لدول  القتصادية  الجماعة  مثل  قليمية،  الإ القتصادية 

ق أفريقيا والتحاد القتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، إل  وجماعة �ش

ن الطالء المحتوي عىل الرصاص  ي تعزيز التطبيق الفعال لقوان�ي
المساعدة �ن

. ن كاء التجاري�ي ن ال�ش ي وتقليل الحواجز التجارية ب�ي
عىل الصعيد الوط�ن

ي 
ات البلدان ال�ت حة أدناه بناء عىل خ�ب يتم عرض بعض الخطوات المق�ت

ن الطالء المحتوي عىل الرصاص )برنامج  رساء قوان�ي ي طريقها لإ
أرست أو �ن

.)2019c ،الأمم المتحدة للبيئة

أ. السعي لضمان مشاركة أصحاب المصلحة 
لكسب الدعم من أجل قانون الطالء المحتوي عىل 

الرصاص

تحديد وزارة الحكومة أو الوزارات المعنية الواجب الحصول عىل . 1

ن الطالء المحتوي عىل الرصاص؛  موافقتهم لتخاذ إجراء بشأن قوان�ي

ستكون هذه الوزارات عنرًصا أساسًيا لوضع وإنفاذ قانون جديد أو 

ي بلدان 
منقح لتنظيم استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص. �ن

الوزارات الصحة والبيئة والصناعة بالإضافة  متنوعة، شملت هذه 

يعية الرئيسية. إل الجهات الت�ش

ن من قطاعي المجتمع . 2 عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

ي عدد كب�ي من البلدان، يشمل أصحاب المصلحة 
ي والصناعة. �ن

المد�ن

ن  ن العامل�ي كات المصنعة للطالء والباحث�ي المشار إليهم اتحادات ال�ش

لديهم والجامعات ومجموعات الدفاع عن البيئة.

ب. وضع قانون الطالء المحتوي عىل الرصاص

تقييم خيارات وضع قانون الطالء المحتوي عىل الرصاص:. 1

طار التنظيمي الحالي لتحديد السلطات الموجودة  مراجعة الإ أ. 

أو المطلوبة لتنظيم استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص؛

ي توفر القيادة المطلوبة 
يعية ال�ت تحديد الوزارة أو اللجنة الت�ش ب. 

لوضع القانون.

ن الوكالة الرئيسية لصياغة المسودة الخاصة بالحدود القانونية . 2 تعي�ي

للطالء المحتوي عىل الرصاص.

تيس�ي عمل صياغة المسودة القانونية:. 3

الجهات  تشمل  المسودة  لصياغة  تنسيقية  مجموعة  تأسيس  أ. 

الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة، حسب ما يقتضيه الأمر؛

وضع مواد مثل القانون النموذجي وإرشادات تنظيم استخدام  ب. 

ي العتبار بصفتها من مدخالت 
الطلء المحتوي عىل الرصاص �ن

؛ ن مسودات القوان�ي

مدخالت  المجموعة  هذه  لتسليم  آليات  تأسيس  أو  تحديد  ج. 

ن الذين يتسمون باتساع  واردة من أصحاب المصلحة الرئيسي�ي

الصناعة  اء  خ�ب فيهم  بما  الحكومات،  خارج  من  معرفتهم 

والمجتمعات المدنية.

تقنية دقيقة وحدود . 4 ي تشمل معلومات 
ال�ت القانون  وضع مسودة 

الطالء، ومعلومات عن صالحيات  ي 
الرصاص �ن واضحة عىل نسبة 

نفاذ الفعال. ومسؤوليات الجهات الحكومية وأحكام الإ

إجراء عملية مراجعة عامة حسب الحاجة والقتضاء، بناء عىل إطار . 5

ي البلد.
وضع اللوائح التنظيمية الموجود �ن

إصدار القانون.. 6
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ج. القيام بالتوعية لتعزيز وضع قانون الطالء 
المحتوي عىل الرصاص وتطبيقه

أن . 1 يمكن  والذي  بالتوعية،  ي 
المع�ن المستهدف  الجمهور  تحديد 

ي قطاعي 
ن �ن يشمل وزارات الحكومة المعنية والعامة والمتخصص�ي

الصحة والصناعة.

الآثار . 2 الموضوعات  تشمل  أن  يمكن  المستهدفة.  التوعية  تطبيق 

والطالء  والقتصادية،  الصحية  الجوانب  عىل  للرصاص  العكسية 

ي يمكن 
المحتوي عىل الرصاص بصفته مصدًرا للتعرض، والبدائل ال�ت

ن  ي لقوان�ي يجا�ب الإ ي الطالء والأثر 
أن تحل محل مكونات الرصاص �ن

ي التخلص منه.
الطالء المحتوي عىل الرصاص �ن
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13.  تتوفر االأدوات والمشورة من خالل تحالف التخلص من 
طالء الرصاص

يوفر تحالف التخلص من طالء الرصاص مواد إرشادية وأدوات لمساعدة 

يجمع  كما  الرصاص،  عىل  المحتوي  الطالء  ن  قوان�ي وضع  عىل  البلدان 

متنوعة،  لمؤسسات  ينتمون  الذين  معه  كاء  ال�ش تجارب  ن  ب�ي التحالف 

ويعملون مع البلدان كلما كان ذلك متاًحا وقابالً للتطبيق من أجل دعم 

الرصاص.  عىل  المحتوي  الطالء  من  للتخلص  الرامية  البلدان  أنشطة 

لدعم  الرصاص  التخلص من طالء  تحالف  كاء  ي طورها �ش
ال�ت الأدوات 

ي ملحق هذا التقرير.
ن الطالء المحتوي عىل الرصاص مدرجة �ن قوان�ي

البلدان  الرصاص،  طالء  من  التخلص  تحالف  مشورة  عىل  للحصول 

ي يحتاجون إليها لوضع 
مدعوة لتحديد الخطوات والمشورة التقنية ال�ت

إل  ي 
و�ن لك�ت الإ يد  بال�ب وإرسالها  الرصاص  عىل  المحتوي  الطالء  ن  قوان�ي

leadpaintlaws@un.org مع طلبهم.

من  التالية  الأنواع  الرصاص  طالء  من  التخلص  تحالف  يوفر  أن  يمكن 

المشورة أو المعلومات، وفًقا لمدى إتاحتها وقابلية تطبيقها.

أ. السعي لضمان مشاركة أصحاب المصلحة لكسب الدعم من أجل 

قانون الطالء المحتوي عىل الرصاص، ويشمل النصيحة بعقد اجتماعات 

أصحاب  اتصال  جهات  تحديد  ي 
�ن والمساعدة  المصلحة  أصحاب  مع 

. ي
ي الصناعة المحلية والمجتمع المد�ن

ن �ن المصلحة المعني�ي

التحليل  ويشمل  الرصاص،  عىل  المحتوي  الطالء  قانون  وضع  ب. 

طار التنظيمي المطبق داخل البلد وتحديد السلطات القائمة  ي لالإ
القانو�ن

أو المطلوبة لتنظيم استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص ومراجعة 

يد  مسودة القانون وإعطاء المالحظات عليها، وذلك عن طريق رسائل ال�ب

ي أو المكالمات الهاتفية.
و�ن لك�ت الإ

ي البلد، ويشمل ذلك 
ج. فهم وضعية الطالء المحتوي عىل الرصاص �ن

الختبارات  بيانات  أو  الطالء  تركيب  تغي�ي  عن  تقنية  معلومات  تقديم 

المتاحة الواجب استخدامها للتحقق من المحتوى من الرصاص الموجود 

ي الطالء.
�ن

عىل  المحتوي  الطالء  قانون  وضع  لتعزيز  الوعي  مستوى  رفع  د. 

الصحة  منظمة  لدى  الموجودة  المعلومات  توف�ي  ويشمل  الرصاص، 

تحالف  معلومات  أو  للرصاص  للتعرض  الصحية  الآثار  بشأن  العالمية 

التخلص من طالء الرصاص المتعلقة بالحد التنظيمي الموىص به لوجود 

والنصائح  التوعية  فعاليات  إقامة  جهود  وتنسيق  الطالء،  ي 
�ن الرصاص 

الخاصة بها.

mailto:leadpaintlaws@un.org
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14. االستنتاجات

الناتجة عن  السمّية  أك�ش عن  تعرفنا عىل معلومات  ة،  الأخ�ي العقود  ي 
�ن

ي وضع حد إذا 
ي أُجريت ح�ت تاريخه �ن

الرصاص، وفشلت الدراسات ال�ت

نسان.  الإ ات ضارة عىل صحة  تأث�ي تكون هناك  فلن  عنه  الرصاص  قل 

، حددت منظمة الصحة العالمية أن الرصاص يعت�ب من ضمن  وبالتالي

العامة عىل الصعيد  ة عىل الصحة  10 مواد كيميائية تث�ي مخاوف كب�ي

العالمي )منظمة الصحة العالمية، 2019b(. إن الأطفال الصغار والنساء 

ات السامة للرصاص، ومع ذلك، يمكن  الحوامل هم الأك�ش تعرًضا للتأث�ي

أن يتأثر الجميع بشكل عك�ي من التعرض للرصاص. يمكن أن ينتج أيًضا 

عن التبعات الصحية للتعرض للرصاص آثاًرا اقتصادية واجتماعية سلبية 

بالغة عىل مستوى السكان.

للتعرض للرصاص،  المحتوي عىل الرصاص مصدًرا مهًما  يعت�ب الطالء 

العمل.  بيئات  ي 
�ن ي 

المه�ن التعرض  عىل  عالوة  الأطفال  لدى  وبخاصة 

وبالرغم من ذلك، يمكن منع حدوث مثل هذا التعرض بصورة كاملة عن 

طريق إيقاف تصنيع وبيع هذا الطالء. وعىل الرغم من اكتشاف الأخطار 

نة بالتعرض للطالء المحتوي عىل الرصاص منذ وقت بعيد، فقد  المق�ت

ي العقد الأخ�ي فقط زخًما حقيقًيا عىل المستوى الدولي من أجل 
تشكل �ن

التصدي لهذه الأخطار. أدى ذلك إل تأسيس التحالف العالمي للتخلص 

ي 
من الطالء المحتوي عىل الرصاص بهدف تعزيز ودعم الإجراءات ال�ت

ن استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص. تتخذها البلدان لوضع قوان�ي

الصحة  منظمة  ي 
�ن الأعضاء  الدول  من  دولة   72 بالفعل  أظهرت  لقد 

ي الأمم المتحدة( أنه من الممكن 
العالمية )73 دولة من الدول الأعضاء �ن

ي الطالء )منظمة 
تطبيق سياسات تعمل عىل تقييد استخدام الرصاص �ن

الصحة العالمية 2019a؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2019a(. قام 

الطالء  تركيبات  بتغي�ي  تعهدت  أو  بتغي�ي  الطالء  كات  كب�ي من �ش عدد 

، يعد التخلص  ل، 2013؛ أونجكينج 2018(. وبالتالي الذي تنتجه )ك�ي

من الطالء المحتوي عىل الرصاص ممكن بشكل كامل وسيحقق مكاسب 

ي الأعوام القادمة.
فردية ومجتمعية عىل حد سواء �ن

عىل  المحتوي  الطالء  استخدام  تنظيم  يعد  للحكومات،  بالنسبة 

الرصاص من التداب�ي الهامة للحماية الأولية للمخاطر والتصدي لمخاوف 

الأولوية. ومن منظور  الكيميائية ذات  بالمواد  المرتبطة  العامة  الصحة 

دارة  والإ الأولية  الحماية  تبسيط  ي 
�ن جراء  الإ هذا  يساهم  اتيجي،  اس�ت

الصحة  لقطاعات  أيًضا  الفرصة  يتيح  كما  الكيميائية.  للمواد  السليمة 

والبيئة من أجل العمل مًعا لحماية الصحة العامة والحفاظ عىل سالمة 

ك تطبيق خارطة  يكولوجية. يدعم مثل هذا النشاط المش�ت الأنظمة الإ

ي وضعتها منظمة الصحة العالمية )منظمة 
الطريق للمواد الكيميائية ال�ت

دارة المواد الكيميائية  اتيجي لإ الصحة العالمية، 2017( والنهج الس�ت

عىل الصعيد الدولي )SAICM، بال تاريخ(.
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ن الطالء المحتوي  الملحق. أدوات ومواد لدعم وضع قوان�ي
عىل الرصاص

ي 13 أبريل 2020.
7  تم الوصول إل جميع الروابط �ن

ن الطالء  ي تحالف التخلص من طالء الرصاص عدًدا من موارد المعلومات والأدوات لدعم التوعية بالطالء المحتوي عىل الرصاص ووضع قوان�ي
كاء �ن جّهز ال�ش

المحتوي عىل الرصاص والمدرجة أدناه. يتوفر عدد كب�ي من هذه المعلومات والأدوات بلغات متعددة.

التوعية

حزمة الموارد ومواد حملة أسبوع الوقاية من التسمم بالرصاص عىل الصعيد الدوىلي

ية وارتباطات للتوجيه إل صفحات الحملة عىل الويب باللغات العربية والصينية والفرنسية  ن نجل�ي توفر صفحة الويب هذه الوصول إل مواد باللغة الإ

سبانية. والروسية والإ
7https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/

ي للرصاص
مخطط المعلومات البيا�ن

اته عىل الصحة. ي وسائل التواصل الجتماعي وإلقاء الضوء عىل مصادر التعرض للرصاص وتأث�ي
يمكن استخدام مخططات المعلومات البيانية هذه �ن

https://www.who.int/phe/infographics/lead/ar/ :العربية

https://www.who.int/phe/infographics/lead/zh/ :الصينية

https://www.who.int/phe/infographics/lead/en/ :ية ن نجل�ي الإ

https://www.who.int/phe/infographics/lead/fr/ :الفرنسية

https://www.who.int/phe/infographics/lead/ru/ :الروسية

https://www.who.int/phe/infographics/lead/es/ :سبانية الإ

: أربعة أشياء يجب معرفتها عن الرصاص فيديو قص�ي

ن لماذا يعت�ب الرصاص، وبصفة خاصة، الطالء المحتوي عىل الرصاص ضاًرا بالأطفال وحاجة  يوضح فيديو الرسوم المتحركة هذا والذي تبلغ مدته دقيقت�ي

يقاف هذا المصدر الذي يعرض الجميع للخطر. البلدان لتخاذ إجراء لإ

https://youtu.be/GTcZEAyxhDo :ية ن نجل�ي الإ

https://youtu.be/tXkDmu7AJec :الفرنسية

https://youtu.be/8vBQ78K3H9A :الروسية

https://youtu.be/v-HGfjJthH8 :سبانية الإ

صحيفة وقائع منظمة الصحة العالمية: التسمم بالرصاص والصحة

ية  ن نجل�ي ح صحيفة الوقائع هذه الآثار الصحية للرصاص والحاجة إل اتخاذ إجراء لمنع التعرض للرصاص. يقود ارتباط الويب هذا إل نسخة اللغة الإ ت�ش

سبانية. وهناك ارتباطات إل صحيفة الوقائع باللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية والإ

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health

https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/
https://www.who.int/phe/infographics/lead/ar/
https://www.who.int/phe/infographics/lead/zh/
https://www.who.int/phe/infographics/lead/en/
https://www.who.int/phe/infographics/lead/fr/
https://www.who.int/phe/infographics/lead/es/
https://youtu.be/GTcZEAyxhDo
https://youtu.be/tXkDmu7AJec
https://youtu.be/8vBQ78K3H9A
https://youtu.be/v-HGfjJthH8
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
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وضع قانون الطالء المحتوي عىل الرصاص

القانون النموذجي وإرشادات تنظيم استخدام الطالء المحتوي عىل الرصاص )برنامج االأمم المتحدة للبيئة، 2018(

ي الطالء. يشمل صياغة قانونية 
ن السارية وذلك بغرض الحد من محتوى الرصاص �ن ن جديدة، أو تعديل القوان�ي مصدر لمساعدة البلدان عىل وضع قوان�ي

ي 
نفاذ؛ وذلك اعتماًدا عىل أفضل الُنهج الموجودة حالًيا �ن نموذجية وإرشادات تفصيلية توضح العنا� الرئيسية للمتطلبات القانونية الفعالة والقابلة لالإ

سبانية. ية والفرنسية والروسية والإ ن نجل�ي ي جميع أنحاء العالم. متوفر باللغات العربية والصينية والإ
ن الطالء المحتوي عىل الرصاص �ن

قوان�ي

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

المرصد الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية )WHO(: اللوائح والضوابط المتعلقة بالطالء المحتوي عىل الرصاص )موقع الويب(

ي جميع أنحاء العالم.
ن التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص �ن خارطة تفاعلية توضح الوضع الحالي لقوان�ي

https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/

)2019a ،ي الطالء )برنامج االأمم المتحدة للبيئة
تحديث الوضع العالمي الخاص بالحدود القانونية عىل استخدام الرصاص �ن

ي البلدان المختلفة ح�ت أكتوبر 2018.
ن الطالء المحتوي عىل الرصاص �ن ح الوضع الحالي لقوان�ي تقرير ي�ش

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30110/2019_Global_Update.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

ن التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص )موقع الويب( مجموعة أدوات إنشاء قوان�ي

ي للتخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص.
مجموعة من المواد الخاصة بالمساندة والدعم التق�ن

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

)2019b ،ن )برنامج االأمم المتحدة للبيئة الخطوات الواجب اتخاذها لوضع القوان�ي

وري تطبيق الخطوات بشكل متوالي أو أن هناك حاجة  . ليس من الرصن ن ي تبنت القوان�ي
ي كانت بمثابة عون للبلدان ال�ت

صحيفة وقائع تحدد الخطوات ال�ت

سبانية. ية والفرنسية والروسية والإ ن نجل�ي ي جميع البلدان. متوفر باللغات الصينية والإ
إليها �ن

https://www.unenvironment.org/resources/factsheet/suggested-steps-establishing-lead-paint-law

ي مكونات 
، برنامج االأمم المتحدة للبيئة – الرصاص �ن دارة المواد الكيميائية عىل الصعيد الدوىلي اتيجي الإ وع مرفق البيئة العالمي، النهج االس�ت م�ش

الطالء )موقع الويب(

وعه الخاص  وع الأخرى لمرفق البيئة العالمي المتعلق بمكون م�ش قليمية المتعلقة بالطالء المحتوي عىل الرصاص وأنشطة الم�ش مواد من ورش العمل الإ

ة ومتوسطة الحجم لمساندة  ن الطالء المحتوي عىل الرصاص والمؤسسات صغ�ي ي الطالء، والذي يتعاون مع الحكومات لدعم وضع قوان�ي
بوجود الرصاص �ن

التخلص التدريجي من استخدام إضافات الرصاص.

http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/LeadinPaintComponent/tabid/7801/language/en-US/Default.aspx

المعلومات التقنية

ي الصحافة(
ي الطالء )منظمة الصحة العالمية، �ن

دليل موجز عن الطرق التحليلية لقياس كمية الرصاص �ن

سبانية. ية والفرنسية والإ ن نجل�ي ي الطالء الموجود والطالء الجديد. متوفر باللغات الصينية والإ
يحدد الطرق المتنوعة المتاحة لقياس الرصاص �ن

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/en/

ي الصحافة(
ي الدم )منظمة الصحة العالمية، �ن

دليل موجز عن الطرق التحليلية لقياس كمية الرصاص �ن

سبانية  ية والفرنسية والإ ن نجل�ي ي الدم من أجل تقييم مستوى التعرض للرصاص. متوفر باللغات الصينية والإ
يحدد الطرق المتنوعة المتاحة لقياس الرصاص �ن

ي هذا الموقع عىل الويب:
�ن

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/en/

ي الطالء حول العالم )موقع الويب(
مستويات الرصاص �ن

ي أُجريت منذ 2009.
، تلخص النتائج المستخلصة من دراسات الطالء ال�ت ها شبكة التخلص من التلوث عىل المستوى الدولي ي تولت ن�ش

هذه الخارطة، ال�ت

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

https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30110/2019_Global_Update.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30110/2019_Global_Update.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/factsheet/suggested-steps-establishing-lead-paint-law
http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/LeadinPaintComponent/tabid/7801/language/en-US/Default.aspx
https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/en/
https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/en/
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world
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ي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط )موقع الويب(
التكاليف االقتصادية لتعرض االأطفال للرصاص �ن

ي البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وذلك بناء عىل 
يوفر موقع الويب هذا تقديرات للتكاليف القتصادية المرتبطة بتعرض الأطفال للرصاص �ن

ي جامعة نيويورك، بالوليات المتحدة الأمريكية.
ي �ن

ي يقوم بها قسم طب الأطفال البي�أ
الأبحاث وصياغة النماذج ال�ت

https://med.nyu.edu/departments-institutes/pediatrics/divisions/environmental-pediatrics/research/
policy-initiatives/economic-costs-childhood-lead-exposure-low-middle-income-countries
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