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]االغالفف[  
  ااألططفالل صحة حمايیة: االررصاصص على االمحتوويي االططالء على قضاءاال

)IPEN شعارر(  

 
 

]االغالفف ددااخلل[ 	  

IPENشعارر  	  

 

 ووتباعع ووااسع٬، نططاقق نن علىااآل إإلى إإنتاجهھا ستمرريی ٬،االررصاصص على االمحتوويیة االمنززلي الستخدداامماا ددهھھھاناتت أأنن IPEN أأثبتتت

 على ةاالمحتوويی االمنززليیة االددهھھھاناتتمنعتت  ذذااتت االصناعاتت االكبررىى٬، االددوولل معظظمم أأنن منن االررغمم على االناميیة االبلدداانن في ووتستخددمم

 بأنن االووعي االررصاصص على االمحتوويي االططالء على للقضاء االعالميیة IPEN حملة ثيیررت وو.عاما 40 منن أأكثرر منذذ االررصاصص

 على للقضاء االناميیة االبلدداانن منن عدددد في االووططني االنشاطط تتحفزز ووقدد خططيیررةة٬، مشكلة يیمثلل يیززاالل ال االططفوولة مررحلة في االتعررضض

.ااألططفالل ووحمايیة االررصاصص على االمحتوويي االططالء  

 االقصص من سلسلة ااثر االمنزلي لالستخداامم االدهھھھانن موااددفي  االموجودد االرصاصص عن االتحقيیق االمشارركة وواالمنظماتت 2007 سنة  IPEN بدأأتت

.االرصاصص ططالء تحتويي على االغربيیة ووأأووررووبا االمتحدةة االواليیاتت إإلى آآسيیا من االمستوررددةة ااأللعابب أأنن كشفتوو نشرااتت ااألخبارر االعالميیة في  

) االمنزلي ااالستخداامم( االديیكورر ووتحليیل ددهھھھاناتت جمعب IPEN شبكةاالتابعة ل االحكوميیة غيیر االمنظماتت قامت 2008،٬ وو 2007 سنتي ووفي

 فإنن االبلداانن٬، هھھھذهه من بلد كل في. مذهھھھلة االنتائج كانت. فاانتقاليیة بمرحلة اااقتصاددهھھھ مريی االتي وواالبلداانن بلداا ناميیا 11 في االسوقق فياالموجوددةة 

االمحتويي على  االطالء على لقضاءل حملة IPEN أأططلقت ذذلك على وورردداا. االرصاصص ةة منخطيیروو عاليیة نسبة لديیهھا االدهھھھاناتت من االعديید

.االعالم أأنحاء جميیع في االرصاصص  

 IPEN ووساعدتت بلداا٬، 30 في ططالء عيینة 1,500 من أأكثر ووحللت IPEN لـ االحكوميیة االتابعة غيیر االمنظماتت جمعت االحيین٬، ذذلك وومنذ

.االرصاصص على االمحتويي االطالءعلى  قضاءلل ووططنيیة ووبراامجمشارريیع  إإقامة في االحكوميیة غيیر االمنظماتت  

 إإلى IPENمقترحح  فإنن 2009،٬ تبني في. االعالمي للقلق مثيیرةة مسألة االطالء في االرصاصص جعل في ررئيیسيیا سببا أأيیضا IPENت كانكما 

 ااآلنن االذيي يیقوددهه االرصاصص٬، على االمحتويي االطالء على للقضاء االعالمى االتحالف أأنشأقد  االكيیميیائيیة االمواادد إإددااررةة بشأنن االثاني االدوولي االمؤتمر

).WHO( االعالميیة االصحة وومنظمة) UNEP( للبيیئة االمتحدةة ااألمم برنامج  

	 حملةإإنن    IPENعلى حاليیا تركز وواالتي االسامة المعاددنناالخاصص ب برنامجهھا من جزء هھھھي ٬،االرصاصص على االمحتويي االطالء على قضاءلل 

.االطالء في وواالزئبق بالرصاصص االمتعلقة االقضايیا  
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. اانتقاليیة بمرحلة هھھھاااقتصادد مريی االتي وواالبلداانن االناميیة البلدااننيیااألوولى  بالدررجة وو بلد٬، 116 في مشارركة منظمة 700 من IPEN االيیومم ووتتألف

	 تجمع  IPEN االمواادد على وواالقضاء للحد االدووليیة االجهھودد في للمشارركة االعالم أأنحاء جميیع فياالراائدةة   االعموميیة وواالصحة االبيیئة مجموعاتتبيین 

ممكنا. ذذلك كانن كلما بلداانهھم ووددااخلأأ االدوولي االصعيید على سوااء االخطرةة االسامة االكيیميیائيیة  

كاملة االقائمة على اانظر االملحق أأ للحصولل 1  

في االمجاالتت االتاليیة : IPENووتنشطط  	  

ووستوكهھولم  ووررووتردداامم باززلل ااتفاقيیاتت ذذلك في بما وواالنفايیاتت٬، االكيیميیائيیة بالمواادد االمعنيیة االدووليیة االمعاهھھھدااتت • 	  

االكيیميیائيیة للمواادد االدووليیة لإلددااررةة ااالسترااتيیجي االمنهھج ذذلك في بما االكيیميیائيیة للمواادد االسليیمة ووااإلددااررةة االكيیميیائيیة االسالمة • 	  

  االرصاصص على االمحتويي االطالء على االقضاء وو االزئبق ااتفاقيیة ذذلك في بما االسامة االمعاددنن •

  للبناء االعالميیة االحركة •
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]االكررااسس محتوويیاتت[  

 

ااألططفالل صحة حمايیةل: االررصاصص االقضاء على االددهھھھانن االمحتوويي على  
 في االدهھھھانن لبعض أأكثر من االرصاصص مركب أأوو عمداا االطالء منتج يیضيیف عندما االدهھھھاناتت في عليیهھ االعثورر يیمكن ساما معدنا يیعد االرصاصص

."االرصاصص على االمحتويي االطالء" االمنتج  االطالء االطالء٬، يیعتبر صناعة في كمكوناتت االرصاصص مركباتت عند ااستخداامم. ااألغرااضض  

	  

-االديیكورر ددهھھھاناتت االرصاصص في كميیة في للتحكم ااألنظمة أأوو االكبرىى االقواانيین االدوولل االصناعيیة معظم ااعتمدتت  في االمستخدمة تتاالدهھھھانا 

 من االعديید ووفرضت أأيیضا. بداايیة من االسبعيیناتت وواالثمانيیناتت – ووغيیرهھھھا ااألططفالل وومراافق وواالمدااررسس٬، للمناززلل وواالخاررجيیة االدااخليیة االديیكوررااتت

 أأنن يیتعرضض لهھا في تساهھھھم أأنن االتي يیحتمل ااألخرىى وواالتطبيیقاتت ااأللعابب في االمستخدمة االدهھھھاناتت في االرصاصص محتوىى على االضواابط

ررئيیسي  هھھھو مصدرر االرصاصص على االمحتويي االطالء بأنن وواالطبيیة االعلميیة االنتائج إإلى ااستنادداا االتنظيیميیة ااإلجرااءااتت هھھھذهه ااتخذتت ووقد. ااألططفالل

 وواالتعرضض. أأوو أأقل سنوااتت ست بيین أأعماررهھھھم تترااووحح االذيین لألططفالل ووخاصة خطيیراا٬، ضررراا مما يیسبب لهھم للرصاصص يیعرضض ااألططفالل

االرصاصص  وو يیساهھھھم . االرصاصص من عاليیة االتي تتعرضض إإلى كميیة االمهھن في يیعملونن االذيین أأوولئك سيیما ال بالكبارر٬، أأيیضا يیضر للرصاصص
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 تجديید في االمشارركيین االبناء ووعمالل االسيیاررااتت٬، عمالل االدهھھھانن٬، خاصة في مهھنة للرصاصص نسبة االتعرضض ااررتفاعع على االطالء في االموجودد

.ووغيیرهھھھا االمباني٬،  

	  

 ووقت في اانتقاليیة بمرحلة االذيي يیمر ااالقتصادد ذذااتت وواالبلداانن االناميیة االبلداانن في االموجوددةة بالدهھھھاناتت االرصاصص كميیة عن االبيیاناتت اابتدأأ جمع

 بأخذ االحكوميیة غيیر االمنظماتت من االعديید وو بدأأتت االحكوميیة. غيیر وواالمنظماتت االجامعيیة االمجموعاتت من عددد ططرفف من 1999 عامم من مبكر

 ااإلعالمم ووسائل في االتي ظظهھرتت  االباررززةة االتقارريیر من االعديید ااثر 2007 عامم من بدءاا بلداانهھم في االتي يیتم بيیعهھا االدهھھھاناتت ووتحليیل االعيیناتت

 في كبرىى تجارريیة عالماتت قبل من لبيیعهھا آآسيیا في تصنيیعهھا وواالتي يیجريي االرصاصص بطالء االمطليیة ااأللعابب بشأنن مخاووفف أأثارر مما االدووليیة

.االغربيیة ووأأووررووبا االشماليیة أأمريیكا  

	  

 بلد نامي 30 في االسوقق في االمباعة االديیكورر ددهھھھاناتت بجمع ووتحليیل IPEN شبكة بالتعاوونن مع االحكوميیة غيیر قامت االمنظماتت٬، 2007 وو منذ

 في للتحكم االمفعولل سارريیة الئحة أأوو ووططني قانونن هھھھناكك يیكن لم االبلداانن٬، هھھھذهه من كل بلد ووفي. اانتقاليیة بمرحلة ااقتصاددهھھھا يیمر االتي وواالبلداانن

 جزء 600 تفوقق ررصاصص مستويیاتت على تحتويي االسوقق في االتي تباعع ددهھھھاناتت االديیكورر من االعظمى وواالغالبيیة االدهھھھاناتت٬، قى االرصاصص كميیة

 جميیع في ااستخداامهھا أأوو بيیعهھا ووسيیمنع من االرصاصص االمليیونن في جزء 10,000 من أأكثر االدهھھھاناتت على من االعديید تحتويي. االمليیونن في

ددهھھھاناتت االديیكورر تمت إإضافة  من أأيي لمعرفة ووسيیلة أأيي فانن االمستهھلك ال يیملك ٬، االحاالتت جميیع ووفي لكن. تقريیبا االكبرىى االصناعيیة االبلداانن

االرصاصص االيیهھا من تلك االتي ال تحتويي عليیهھ.    

	  

******** 	  

Box 	  

 

  االرصاصص على االمحتويي مصطلحاتت االطالء

 

 االمناززلل ووأأسطح االجدرراانن على لالستخداامم إإنتاجهھا يیتم االتي االدهھھھاناتت إإلى يیشيیر "االديیكورر ططالء" مصطلحفإنن  االكتيیب٬، هھھھذاا فيوورردد  كما

 عاددةةإلوو وواالنواافذ٬، أأبواابا االبوااباتت على االديیكورر ددهھھھاناتت تستخدمم ما ووكثيیراا. يیةخاررج أأوو يیةددااخل مماثلة ووهھھھيیاكل االتجارريیة وواالمباني وواالمدااررسس

.كرااسياالوو طاووالتتوواال ألططفاللاا ررووضةوواالغرفف االصغيیرةة وو االمنزلي ألثاثثططالء اا  

	  

.زيیتيیةاال االدهھھھاناتت يیشيیر إإلى" ططالء" مصطلح فإنن االكتيیب٬، هھھھذاا في وورردد كما  

	  

.االجافف طالءاال عيینة من االوززنن حسب ااإلجماليیة االكميیة االمليیونن في جزء مصطلح يیعني االكتيیب٬، هھھھذاا في وورردد كما  

 

 

********** 	  

 
االصحيیة للررصاصص ووآآثاررهه  االتعررضض  
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 أأوو مسبقا مدهھھھونن غيیر سطح على حديیثاعند االطالء  أأوو االعلبة فيعندما يیكونن  طالءاالموجودد بال بشكل عامم للرصاصص ااألططفالل يیتعرضض ال

.ددهھھھنهھا تم االتي االماددةة على أأوو االحائط على بالفعل قد جف االطالءأأنن يیكونن  بعد عاددةةاالتعرضض للرصاصص  يیحدثثباألحرىى . مصقولل غيیر  

	  

 يیخضع أأوو لشمسل سطحاال يیتعرضض عندما أأكبر بسرعة هھھھذاا يیحدثث   	وو.وويیبلى وو يیتدهھھھورر سطحاال على االطالءيیتلف   	 سوفف ٬،زمناال بمروورر

 لغبارراالمتدهھھھورر في اا االطالء في موجودداا كانن يياالذ االرصاصصاالتخلص من  يیتموو ). ووااألبواابب االنواافذ مع االحالل هھھھو كما( ووااألثر لالحتكاكك

االسطح االمطلي سابقا عند تقشيیر . االرصاصص على االمحتويي االطالء ااستخداامم تم حيیث آآخر مكانن أأيي أأوو االمنزللأأوو  االمدررسة ووحولل وواالتربة

.تنتج ووتنتشر بالرصاصص االملوثة االغبارر من جداا كبيیرةة كميیاتتفإنن  االطالء٬، إلعاددةة ااستعداادداا هھكشط أأوو االرصاصص على االمحتويي لطالءبا 	  

	  

 خاللل وومن ثمة يیبتلعونهھ من أأيیديیهھم على االتربة أأوو االمنزلل غبارر علىيیحصلونن  االطلق االهھوااء في أأوو االدااخل في يیلعبونن االذيین ااألططفاللإإنن 

 االسائد هھھھو االفم االى االيیدمن  سلوككاانن . ااألططفاللملوثا بالرصاصص فسيیبتلعهھ   االتربة أأوو االمنزلل غبارركانن  إإذذاا. االفم االى االيید ة منلعادديیاالحركة اا

عن ططريیق  لألذذىى بسهھولةتعرضا  ااألكثر االعمريیة االفئةهھھھم وو ٬،ووأأقل سنوااتت ست بيین أأعماررهھھھم تترااووحح االذيین ااألططفالل عند خصوصا

.وواالتربة االمنزلل غبارر من ملليیغراامم 100 يیومم حواالي كل يیبتلع سنوااتت ست  عمرهه ططفالوو ااألكثر وورروودداا ٬، فإنن .االرصاصص  

	  

 االرصاصص محتوىى ألنن خاصة  ااضارر هھھھذاا كوننيی أأنن يیمكن. أأفوااهھھھهھم في مباشرةة وويیضعونهھا االدهھھھانن ررقائق ااألططفالليیلتقط  االحاالتت٬، بعض في

 أأغرااضض أأوو االمنزلي ووااألثاثث ببالعااأل ططلي يیتم عندماوو . وواالتربة االغبارر في عاددةة توجد االتي تلك من بكثيیر أأعلى كوننيی أأنن يیمكن رقائقاال في

 فإنن ذذلك٬، وومع. بالرصاصص االملوثث االجافف االطالء مباشرةة وويیبتلعونن ااألططفالل هھاضغيیمكن أأنن يیم االرصاصص٬، على االمحتويي الطالءب أأخرىى

.أيیديیهھماالتي تلتصق ب الرصاصصاالملوثة ب وواالتربة غبارراال خاللل منهھھھي  االرصاصص ااألططفاللاالتي يیبتلع فيیهھا  شيیوعا ااألكثر االطريیقة  

	  

 ررجعة ال عموما االصحيیة ووااآلثارر بكثيیر٬، ذذلك من أأقل بجرعاتت ااألططفالل يیؤذذيي فإنهھ للبالغيین٬، أأيیضا ضارراا للرصاصص االتعرضض بيینما يیكونن

 االذيین ووااألططفالل ضررراا٬، أأكثر يیكونن أأنن للرصاصص مكنيی سنا٬، ااصغر االطفل كاننكلما . االحيیاةة مدىى على دداائم تأثيیر لهھا يیكونن أأنن وويیمكن فيیهھا٬،

 في ترااكم يياالذ االرصاصص نقل االحامل للمرأأةة وويیمكن ضعفا٬، ااألكثر هھھھو االجنيینوو. مرتفع بمعدلل االرصاصص يیمتصونن االتغذيیة نقص من يیعانونن

.االمرضعة ألممإإذذاا كانن لدىى اا االثديي حليیب ططريیق عن أأيیضاهھ نقل يیتم. لطفلهھا جسدهھھھا  

	  

ة نظمااأل من عددد ففتالإإ على االقدررةة لديیهھف االمشيیمة٬، عبر أأوو ستنشاققااال أأوو بتالععااال ططريیق عن االطفل جسم إإلى االرصاصصددخولل  بمجردد

 وواالهھيیكل وواالكلى االدمم٬، نظامم على أأيیضا ؤثريی أأنن يیمكن وولكنهھ وواالدماغغ٬، االمركزيي االعصبي االنظامم هھھھو االرئيیسي االهھدففوو. ررااتتوواالمسا االبيیولوجيیة

.االعظمي 	  

 

 االعصبي٬، ممانظاال في االكالسيیومم ااستبداالل على قدررتهھا هھھھو بالرصاصص االتسمم في االرئيیسيیة االعناصر أأحد أأنن عموما عليیهھ االمتفق من

 ووتضر تؤثر هھاأأن أأيیضا االمعرووفف وومن. ووخيیمة صحيیة آآثارر إإلى تؤدديي ووبالتالي ووهھھھيیكلهھا ووظظيیفتهھا ووتغيیيیر االعظمي٬، وواالهھيیكل وواالبرووتيیناتت٬،

1.االخليیة هھيیكلب  

	  

:2منهھا أأسبابب٬، عدةةوو ذذلك ل  للرصاصص االضاررةة آلثاررل االبالغيین من حساسيیة أأكثر هھھھم ااألططفالل  
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2008(.  

	  

•  أأنن تبيین فقد االمثالل٬، سبيیل على. االعمليیة هھھھذهه مع االرصاصص وويیتدااخل يیزووتما ووتطورر جداا سريیع نمواالى  االطفل ددماغغ يیخضع 

 االرمادديیة االماددةة حجم تخفيیضاتتب متصل االمبكرةة االطفولة مرحلة خاللل) ددسل/  ميیكرووغراامم 40 إإلى 5( معدللب للرصاصص االتعرضض

 ووااالندفاعع تنفيیذيیة٬،اال ظظيیفةوو االو ااإلددررااكك ضعف ااحتمالل ززيیاددةة إإلى معتدلةاال االدمم مستويیاتت رربط تم ووقد. محدددةة منطقة في االكباررعند 

 االمرتبطة وواالسلوكيیة ةاالمعرف لمشاكل محتمال تفسيیراا يیشكل االدماغغ في االرمادديیة االماددةة فقداانن. االمنحرفف وواالسلوكك وواالعدوواانن

 قابل ووغيیر فيیهھ ررجعة ال للرصاصص مزمنوو منخفض لمستوىى االتعرضض عن االناجم االدماغغ في تلفإإنن اال. للرصاصص التعرضضب

.للعالجج  

	  

•  االجيیني االتعبيیر تغيیر إإلى ؤدديييی أأننمما يیمكن  االجيیناتت٬،يیعيید برمجة  أأنن يیمكن االحيیاةة من مبكر ووقت في االرصاصص إإلى االتعرضض 

 ما للرصاصص االتعرضضيیسببهھ  يياالذ االجيیناتتفي  االتعديیل فإنن االمثالل٬، سبيیل على. الحق ووقت في لمرضضاالتعرضض ل خطر ووززيیاددةة

.االزهھھھايیمر مرضض تطورر فييیساهھھھم  االوالددةة قبل 	  

 

•  يیتماالذيي  االمبتلع االرصاصص من االمئة في 50 االى يیصل ما. االطفولة مرحلة في للرصاصص االهھضمي االجهھازز اامتصاصص يیتعززز 

 االرصاصص من االمزيید أأيیضا االحواامل االنساءتستوعب . (االبالغيین عند االمئة في 10 مع بالمقاررنة ااألططفالل٬، قبل من اامتصاصهھ

.)االكبارر من غيیرهھھھممقاررنة ب  

 

 إإددررااجج إإلى) WHO( االعالميیة االصحة منظمة االطفولة مرحلة في للرصاصص االتعرضض يیسببهھ يياالذ االذكاء ددررجة اانخفاضض إإثباتت أأددىى ووقد

االتى تمثل   مرااضضااأل عشراال أأهھھھم من ووااحد بأنهھ االعالميیة االصحة منظمة أأددررجتهھ كما. بهھا معترفف كمرضض"  االعقلي االتخلف االرصاصص يیسبب"

.االمعدلة االبيیئيیة االعواامل إإلى ذذلك وويیرجع ألططفاللل االصحي االعبء 	  

	  

 على وورردداا.  للرصاصص االبسيیط االتعرضض من ااألططفالل على كبيیرةةاال صحيیةاال ثاررااآل توثيیقب االطب مجالل في ننقامم االباحثو ااألخيیرةة٬، االسنوااتت في

ألططفالل اا ضيیتعرل مقبولل مستوىى يیوجد ال أأنهھ االسلطاتت من ووغيیرهھھھا) CDC( منهھا وواالوقايیة ااألمرااضض لمكافحة ااألميیركيیة االمرااكز قرررتت ذذلك٬،

.للرصاصص 	  

****** 	  

Box 	  

االذكاء من يیقلل للرصاصص االتعرضض  

 من ميیكرووغراامم في أأوو) سلتردد/  ميیكرووغراامم( االدمم من ددسل لكل االرصاصص من ميیكرووغراامم في قيیاسهھ يیمكن ااألططفالل لدىى رصاصصلل االتعرضض

 قبل ما طفلاال ددمم في االرصاصص مستوىىيیزدداادد  لرصاصص٬،خفيیف من اا تعرضض نهھايیةعند ). لتر/  ميیكرووغراامم( االدمم من لتر لكل االرصاصص

 بالنسبة. االذكاء معدلل من نقاطط ست انخفاضضب ووهھھھو مقترنن دديیسيیلتر/  ميیكرووغراامم 10 إإلى دديیسيیلتر/  ميیكرووغراامم 1 من أأقل من االمدررسة

-10 حدوودد في االدمم هھھھو في االرصاصص مستوىى االذيین لألططفالل  1 لكل نقطة نصف إإلى رربع بيین ما فقداانن يیتم دديیسيیلتر٬،/  ميیكرووغراامم 20

.االدمم في االرصاصص من دديیسيیلتر/  ميیكرووغراامم  
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" االطفولة مرحلة فياالذيیت تعرضواا للرصاصص   االمصابيین االبالغيین عند االمخ حجم ضضااانخف 	  

"االشبابب٬، مرحلة في االجيیني وواالتعبيیر االبالززما٬، ااميیلويید مستويیاتت ٬، االوالددةة قبل ما مستويیاتت االرصاصص" 	  

	  

" االدوولي تحليیلمجمع اال: الططفالللاالفكريیة  وظظيیفةاالوو  للرصاصص لتعرضضل االبيیئي االمنخفض االمستوىى"  	  

 ****** 	  

ااالقتصادديیة ااآلثارر  
 

 االمدررسة في صعوباتتل ليیزيید من ااحتمالل اامكانيیة االطف االعصبي جهھاززهه على أأوو عليیهھ ضررراال فإننلرصاصص ل صغيیر ططفل يیتعرضض عندما

-وو االطفل٬، عمل أأددااء على االمدىى ططويیل تأثيیر لهھ االحيیاةة٬، مرااحل جميیع في االتأثيیر هھھھذاااارر ااستمر. عنيیفوو متهھورر سلوكك في ووااالنخرااطط  في 

- االمتوسط  االمجتمع يیضر ووااسع نطاقق على للرصاصص االتعرضض. وونسبة ااالررباحح  على االمدىى االطويیل ااالقتصادديي االنجاحح اانخفاضض أأسبابب 

 من وواالحد االسجن وومعدالتت االجريیمة زيیاددةةب االمرتبطة االوططنيیة االتكاليیف ووررفع االوططني٬، االتعليیم نظامم على إإضافيیا عبئاالنهھ ااصبح  من ككل

.االعمل في االشاملة االوططنيیة ااإلنتاجيیة  

	  

ذذااتت  االبلداانن كل من في االوططنيیة ااالقتصادديیاتت على للرصاصص ااألططفالل تعرضضل ااالقتصادديي ثرفي ااأل التحقيیققامت ب حديیثة ددررااسة قدررتت

 على االنمائيیة االعصبيیة ااآلثارراانن  االدررااسة ووااعتبرتت. سنويیا ددوولي ددووالرر مليیارر 977 بـ االترااكميیة االتكلفة عبء االدخل االضعيیف وواالمتوسط٬،

 ددررجاتت االتي تسببت في تقليیص االرصاصص باثارر رتبطم ٬،نقاطط معدلل االذكاء بانخفاضضهھا قيیاس مثلما تم  ٬،لرصاصصاالذيین تعرضواا ل ااألططفالل

 عدةة االدررااسة ووحدددتت. االحيیاةة مدىى االكسب رردد في عبر كما ىى االمدىى االطويیل  ااالقتصادديیة ااإلنتاجيیة في تخفيیض وو لألططفالل االذكاء معدلل

 االعبءتم تقسيیم . ةرئيیسيیاال ددررامصأأحد اال االرصاصص على االمحتويي االطالءوو كانن   ااألططفالل٬، لدىى للرصاصص االتعرضض من مختلفة مصاددرر

:االدررااسة هھھھذهه تقديیرااتت من خاللل االمنطقة حسب ٬،للرصاصص ااألططفالل تعرضض عن االناجم ااالقتصادديي 	  

• 	 ااإلجمالي االمحلي االناتج من٪ 4.03 أأوو ااالقتصادديیة٬، االخساررةة من ددووالرر مليیونن 134.7: أأفريیقيیا   

• ااإلجمالي االمحلي االناتج من٪ 2.04 أأوو ااالقتصادديیة٬، االخساررةة من ددووالرر مليیونن 142.3: االكارريیبي االبحر وومنطقة االالتيینيیة أأمريیكا  	  

• ااإلجمالي االمحلي االناتج من٪ 1.88 أأوو ااالقتصادديیة٬، االخساررةة من ددووالرر مليیونن 699.9: آآسيیا   

	  

***** 	  

Box 	  

االطالء في االموجودد لرصاصصاا معيیاررهھھھي   االمليیونن في جزء 90  

- جداا منخفضا كوننيی االطالء في االرصاصص محتوىى فإنن االدهھھھاناتت٬، تركيیبة في عمداا االرصاصص مركباتت إإضافة االطالء منتج ال يیقومم عندما  

 حرصص إإذذااوو. بكثيیر ذذلك من أأقل تكونن ما ووغالبا لرصاصصلاالجافف  االوززنن مجموععمن  االمليیونن في جزء 90 من أأقلاالنسبة  تكونن ما عاددةة

 كوننيی ما غالبا االطالء في االرصاصص محتوىى فإنن الرصاصص٬،ب كبيیر بشكل ملوثة تكونن ططالء مكوناتت ااستخداامم تجنب على االطالء منتج

 يیمكن ووووقايیة كهھدفف االطالء في االرصاصصمن  االمليیونن في جزء 90بـ IPENتووصي أأقل.  أأوو االمليیونن في أأجزااء 10 إإلى صلمنخفضا وويی

  ااألخرىى االصحيیة وواالوكاالتت ااألمريیكي ااألمرااضض على االسيیطرةة وومركز االعالميیة االصحة منظمةحدددتت  بيینماوو. االعالم أأنحاء جميیع في اتحقيیقهھ

 للدهھھھاناتت حالي معيیاررك االمليیونن في جزء 90قد حدددتت  ووكنداا االمتحدةة االواليیاتت فإنن للرصاصص ااألططفالل تعرضض من آآمن مستوىىاانهھ ال يیوجد 

.االعالم في مكانن أأيي في ددهھھھانهھا االشركة تبيیع أأنن ضمنووست االمنزليیة  

*****	   	  
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"ااالجتماعي االكامنن االعنفف ووتررااجع ررتفاععوواا االهھووااء في االررصاصص ووسقووطط االحضرريیة ااررتفاعع  

 
 االددووالرر قيیمة يیضبطط ووهھھھوو. االمختلفة االعمالتت ةقيیم مقاررنةل االددووليیة وواالمنظظماتت ااالقتصادديیيینن قبلل منن االمستخددمة االعملة ووحددةة هھھھوو االددوولي لددووالرراا 16

 االددوولي ووللددووالرر" االددوولي٬، للبنكك ووفقا. بلدد كلل ددااخلل ااألساسيیة االسلع أأسعارر وومتووسطط االشرراائيیة االقووةة تعاددلل االعمالتت٬، صررفف أأسعارر لتعكسس ااألمرريیكي

 منن االتقرريیرر هھھھذذاا في االددوولي ددووالرر ةقيیم حسابب تمم." االمتحددةة االوواليیاتت في ااألمرريیكي االددووالرر لددىى كما االمحلي االناتج إإجمالي على االشرراائيیة االقووةة نفسس

 على ااالططالعع تمم. االددوولي بالددووالرر االشرراائيیة االقووةة تعاددلل أأساسس على االبلدد حسبب االووااحدد للفرردد ااإلجمالي االمحلي االناتج يیضع االذذيي االددوولي االبنكك جددوولل

.2012 فيیفرريي في االتقرريیرر معدديي قبلل منن االجددوولل منن االبيیاناتت  

"وو االمتووسطط االمنخفضضذذااتت االددخلل  االبلدداانن في االططفوولة مررحلة في للررصاصص تعررضضاال عنن االناجمة ااالقتصادديیة االتكاليیفف"  

 

االططالء في االررصاصص مصاددرر  
 

 قد. ااألغرااضض لبعض هھاتصنيیععند  االطالء إإلى االرصاصص مركباتتمن  أأكثر أأوو ووااحدةة عمداا ففتضا عندما االرصاصص على االدهھھھاناتت تحتويي

 خطوطط في عرضي تلوثث هھھھناكك يیكونن عندما أأوو الرصاصصملوثة ب مكوناتت تستخدمم عندما االرصاصص من كميیة على أأيیضا االطالء يیحتويي

.االمصنع نفس في ااألخرىى ااإلنتاجج 	  

غيیر  االطالء ووجعل لونهھ٬، االطالء إلعطاء ااألصباغغ ووتستخدمم. ااألصباغغ هھھھي االدهھھھاناتت إإلى تضاففوواالتي  شيیوعا ااألكثر االرصاصص مركباتت إإنن

 االرصاصص تشمل مركباتت. االشمس ألشعة االتعرضض عن االناجم االتدهھھھورر من االسفلي وواالسطح االطالء وويیحمي ؛)جيید بشكل يیغطي حتى( شفافف

 ووتستخدمم. ووغيیرهھھھا االرصاصص كبريیت االرصاصص٬، ووموليیبدااتت االرصاصص٬، سيیدووأأك االرصاصص كرووماتت: االطالء صباغغأأ باسم عاددةة االمستخدمة

.أأخرىى أأصباغغ مع تركيیبة في ااألحيیانن بعض في ووتستخدمم ووحدهه٬، أأحيیانا االرصاصص على تعتمد االتي ااألصباغغ  

	  

 أأوواالتجفيیف  ووكيیل أأحيیانا وويیدعى(مجفف  الستخداامهھ بوصفهھ) االزيیت على عتمديی يياالذ( االميینا إإلى االرصاصص مركباتت إإضافة أأيیضا يیمكن

تدعى في مكوناتت  االتي االكيیميیائيیة االتفاعالتت على تنطويي عمليیة خاللل من ووسلس صلب سطح ىعل االميینايیجف ططالء ). االمحفزةة االمواادد

 نحو ووعلى أأسرعع بشكل تجف االدهھھھاناتت ووجعل االبلمرةة تسرعع االتي االمحفزااتت بمثابة جففاتتتعمل االموو .بالصقاتت االتبلمر وواالتشعب االطالء

مجففاتت  كلمة هھھھذهه تستخدمم ال ووعموما. االرصاصص وونفتيیناتت أأووكتاتت جففاتتكم االمستخدمة االرصاصص مركباتت تشمل ما عاددةةوو. توااززنن أأكثر

.ووغيیرهھھھا وواالكوبالت يیومماالمغنيیز مركباتت ذذلك في بما أأخرىى٬، مجففاتت ذذكرهھھھا مع يیتم ما عاددةة وولكن اووحدهھھھ االرصاصص  

	  

 شيیوعا ااألكثروو. االتآكل أأوو االصدأأ لمنع االمعدنيیة االسطوحح على االمستخدمة دهھھھاناتتاال إإلى ااألحيیانن بعض في االرصاصص أأيیضا مركباتت ضاففووت

.ميینيیومماال أأوو ااألحمر االرصاصص أأحيیانا سمىوويی كسيیدررباعي ااأل االرصاصصبيینهھا نجد  من  

	  

 مواادد من مشتقة تكوننمكن أأنن االدهھھھاناتت  صناعة في االمستخدمة ااألخرىى االمكوناتت بعض وورربما االحشوااتت٬، وو االعضويیة غيیر صباغغإإنن ااأل

. ااستخرااجهھا تم حيیث االموقع في االجيیولوجيیة االخصائص حسب الرصاصصتلوثا ب أأقل أأوو أأكثر كوننت وورربماططبيیعيیة مستخرجة من  ااألررضض 

.االطالء في االرصاصص كميیة في يیسهھم سوفف هھھھذاافإنن  االدهھھھاناتت٬، صناعة في بالرصاصص االملوثة االمكوناتت تستخدمم عندما  

	  

 وواالدهھھھاناتت ٬،)االصناعيیة االدهھھھاناتت مثل( االدهھھھاناتت بعض صناعة في االمضافة االرصاصص مركباتت االطالء صانع يیستخدمم عندما ووأأخيیراا٬،

.االسليیمة  االتنظيیفاالتدبيیر وو إإجرااءااتتإإذذاا لم تحترمم  بالرصاصص ملوثة تصبح قد االمنشأةة٬، نفس في االمنتجة ااألخرىى  
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االططالء في االررصاصص بدداائلل  
 

 من ووتستخدمم عقودد٬، مدىى على ووااسع نطاقق على للتآكل ووقد كانت متاحة االمضاددةة االرصاصص وواالمواادد على االمحتويیة غيیر ااألصباغغ مجففاتت

 االرصاصص وومجففاتت االرصاصص٬، ااستخداامم صبغاتت بتجنب االحاالتت وو معظم في. ددهھھھاناتت ذذااتت جوددةة عاليیة  إلنتاجج االمصنعة االشركاتت قبل

 االمليیونن في جزء 90 ذذااتت كميیة ررصاصص على تحتويي االتي االدهھھھاناتت إإنتاجج االطالء عمداا يیمكن لصانع االمضافة ااألخرىى االرصاصص وومركباتت

.جيید بشكل االعالم في بلد أأيي في بيیعهھا يیمكن وواالتي 	  

	  

 االشركة وولكن ٬،من االرصاصص االمليیونن في جزء 90 من أأكثر على حتويييی أأنهھ ووووجد االطالء تحليیل تم من خاللهھا  االتي االحالة ددعت إإذذاا

ناتجا عن  يیكونن قد االرصاصص مصدررفإنن  عمداا٬، االمضافة االرصاصص مركباتت جميیع ااستخداامم قضت على قد هھاأأن تدعي لطالءل االمصنعة

 باستخداامم   طالءلل االمصنعة االشركة قبل من بسهھولة تجنبهھا يیمكن للغايیة االملوثة االمكوناتت. االطالء مكوناتت من أأكثر أأوو ووااحد كبيیر في تلوثث

.ةمقبول غيیرعاليیة  ررصاصصذذااتت نسبة  االطالء مكوناتت أأننووإإبالغغ بائعيیهھا  االجوددةة لمرااقبة االمناسبة ااإلجرااءااتت 	  

 

 

 

	 االديیكورر ددهھھھاناتت  

 االتياالديیكورر  ددهھھھاناتت جميیع في االرصاصص محتوىىبمرااقبة صاررمة ل أأخرىى ووأأماكن االغربيیة ووأأووررووبا االشماليیة أأمريیكا في االصناعيیة دووللتقومم اال

 ووبعض ااألططفالل لعب في االمستخدمة االدهھھھاناتت في االرصاصص محتوىى ووقد ررااقبواا أأيیضا. (عقودد مدىى على بلداانهھم في ووتستخدمم تباعع

 بعض فإنن محدددةة٬، ووأأنظمة قواانيین ووجودد عدمم ضل في حتى.) للرصاصص ااألططفالل ضيیتعر في تساهھھھم أأنن يیحتمل االتي ااألخرىى ااإلستخدااماتت

 ووتنافس االرصاصص من ةخاليی ددهھھھاناتت بالفعل يینتجونني ااالنتقال ااالقتصادد ذذااتت وواالبلداانن االناميیة االبلداانن معظم في طالءلل االمصنعة االشركاتت

 مركباتت ااستخداامم لتجنب االديیكورر ددهھھھاناتت لمصنعي ووااسع نطاقق على ةمناسباال وواالتكلفةاالبديیلة  االمكوناتت تتوفر. االسوقق في جيید بشكل

.ضئيیلة بدووت االمضافة ووااعاددةة صيیاغتهھا  االرصاصص  

	  

 عقباتت هھھھناكك تكونن قد ٬،االديیكورر ضئيیلة ددهھھھاناتت صناعة في االرصاصص على تعتمد االتي االمكوناتت على بالقضاء االمرتبطة االعقباتتبيینما تبدوو 

 ووألسبابب االسبب لهھذاا. االصناعيیة االدهھھھاناتت من االفئاتت بعض في االرصاصص مركباتت ااستخداامم على القضاءب مرتبطة تكاليیف أأوو إإضافيیة تقنيیة

 ووااستخداامم ووبيیع ووااستيیراادد إإنتاجج على للسيیطرةة قانونا ملزمة إإجرااءااتتوو معايیيیروو لواائحوو قواانيین ااعتمادد في االحكوماتت تنظر عندما أأخرىى٬،

 ضيیتعر في تساهھھھماالتي  هھھھي وو ااألخرىىووددهھھھاناتت ااالستخدااماتت  االديیكورر ددهھھھاناتت معالجة لضواابط ااألوولويیة تعطىفإنهھا  االرصاصص٬، ددهھھھاناتت

.بشكل أأكبر للرصاصص ااألططفالل  

	  

	 االصناعيیة االدهھھھاناتت  

. االمهھني االعمالل للرصاصص ضيیتعر في االمساهھھھمة في ططويیل تارريیخ لديیهھا االصناعيیة ااالستخدااماتت لبعض ةاالمستخدم االرصاصص ددهھھھاناتت

 تؤدديي عندما االمثالل٬، سبيیل على كما٬،( لرصاصصل ااألططفالل ضيیتعر في االصناعيیة االدهھھھاناتت هھھھماتس حيیث حاالتت هھھھناكك ذذلك٬، إإلى ووباإلضافة

 من بالقربب االهھيیاكل من ووغيیرهھھھا االجسورر في االمستخدمة أأوو االملعب معدااتتك االخاررجج في موضعهھا غيیر في االمستخدمة االصناعيیة االدهھھھاناتت

 محتوىى على االرقابة تشديید من ثابت تارريیخ لديیهھا يیكن لم االكبرىى االصناعيیة االبلداانن أأنن من االرغم علىوو). ااألططفالل يیلعب قد حيیث االمناططق

.ااآلننفإنن هھھھذاا يیتغيیر  االصناعيیة٬، االدهھھھاناتت جميیع في االرصاصص  
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 االرصاصص كرووماتت أأصباغغ ووااستيیراادد تصنيیع على صاررمة ررقابة فرضضقد  ااألووررووبي ااالتحادد فإنن 2015،٬ عامم مايیو شهھر من اابتدااء

 إإنتاجج من االتدرريیجي االتخلص إإلى ااألووررووبي للدهھھھانن االمصنعة هھھھذاا االشركاتت أأددىى ووقد. االطالء وومواادد االدهھھھاناتت فئاتت جميیع في ووااستخداامهھا

 االتخلص إإلى ااألووررووبي االسوقق تخدمم االتي للدهھھھاناتت االمصنعة االشركاتت بعض ذذلك ووأأددىى 19،٬أأووررووبا في االرصاصص على االمحتويیة صباغغااأل

 في االراائدةة االمصنعة االشركة ددووبونت٬، أأعلنت 2012،٬ . ووفي جويیليیة ططالءمن  لديیهھم ما كل في للدهھھھاناتت االرصاصص ااستخداامم من االتدرريیجي

. 20تنتجهھا االتي االسيیاررااتت ددهھھھانن خطوطط جميیع في االرصاصص على ةاالمحتويیاالدهھھھاناتت  جميیع ااستخداامم ووقف سيیتم أأنهھ االسيیاررااتت٬، دهھھھاناتتل االعالم

 ااستخداامم علىقامم بالقضاء  صناعيیة ططالءااتت منتج أووللووك االعالم في لطالءأأكزوونوبل  االشركة وو االمنتج ااالكبر ل أأصبح 2012،٬ أأووتت في

 في وواالكرووماتت االرصاصص ااستخداامم على للقضاءاالوقائي  طالءاالبحريیة وواال  ووحدةةمن  قرااررب منتجاتهھا كافة في االمضافة االرصاصص مركباتت

.االبحريیة االتطبيیقاتت في االمستخدمة االدهھھھاناتت  
 

االمضافة  االمرركباتت ااستخدداامم عنن التووقففب االمررتبططة االناميیة االبلدداانن في االططالء مصنعيل تكاليیففحوولل اال االعامم ااألددببمجالل  في االددررااساتت ررغمم18

 مشارريیع على يیعملوونن االذذيینن ااالستشارريیيینن وواالخبررااء االحكووميیة غيیرر االمنظظماتت مووظظفوو أأجررىى قدد ٬،ال تززاالل ناقصة تصنعهھا االتي االططالء موواادد في ررصاصصلل

ووأأفاددوواا . بهھمم خاصة ددهھھھاناتتبترركيیبب  مؤؤخرراا قاموواا االذذيینن االططالءمصنعي  مع االبلدداانن منن االعدديیدد في شخصيیة محاددثاتت االططالء في االررصاصص على االقضاء

ووأأفادد  االموواادد؛ تكاليیفف إإجمالي منن االمئة في ااألكثرر على ااثنانن كانن ضافيیةااإل موواادداال تكاليیفف أأنن بعضضذذكرر اال. كانن ضئيیال االتكاليیفف إإجمالي جميیعهھمم بانن

فيیبددوو اانن  ٬،االصغارر االنسبة للمصنعيینن. صيیاغتهھا إإعاددةة بعدد االبيیع نقاططنفسس  في بهھمم االخاصة االددهھھھاناتت يیعب هھمممعظظم ووااصلتت. بكثيیرر أأقللكثيیرروونن بأنهھا 

 االمستعدد بهھ مووثووققاالوو االمناسبب وواالبائع ووتحدديیدد ٬،االترركيیبة إإعاددةة االمبذذووالنن في وواالجهھدد االووقتتوو وواالتططوويیرر االبحثث هھھھوو ااألحيیانن منن كثيیرر في ااألكبرر االتحدديي

.االسليیمم ااالستخدداامم حوولل نصائحتقدديیمم وو ةبدديیل مقووماتت تووفيیرر على قاددررةةاالوو  
19 "BASF ٬،"االررصاصص كررووماتت أأصباغغ منن االتددرريیجي االتخلصص PAINTSQUARE :ططالءااتتاالوو ددهھھھاناتتصناعة اال أأخبارر  
20 ططالءااتتاالوو ددهھھھاناتتصناعة اال أأخبارر: PAINTSQUARE " االددووليیة ااتتاالططالءفي االررصاصص  كررووماتت قططررااتت "    

 

االررصاصص على االمحتوويي هھھھيیكلل االقضاء على االططالء  

 

 في ددوولة 63 عليیهھا صاددقت وواالتي االدووليیة االعمل لمنظمة االعامم االمؤتمر قبل من ااألبيیض االرصاصص ااستخداامم من تحد ددووليیة ااتفاقيیة دداااعتمتم 

 في شعوبهھا صحة لحمايیة ااإللزااميیة االمعايیيیر أأوو االلواائح أأوو االقواانيین االكبرىى االصناعيیة االبلداانن من االعديید سنت. 1921 عامم من مبكر ووقت

خاررجج  أأووددااخل  االرصاصص على االمحتويي االطالء ااستخداامم أأوو بيیع أأوو ووااستيیراادد تصنيیع عموما تحظر االقواانيین هھھھذهه. االسبعيیناتت وواالثمانيیناتت

 االمليیونن في جزء 90 بـ أأعلى حداا يیفرضض االمتحدةة االواليیاتت ااعتمدتهھ االذيي االمعيیارر . للاططفاالمستعملة من قبل ااأل مراافقاالوو وواالمدااررسس االمناززلل

 إإلزااميیة حدوودد أأخرىى بلداانن ااعتمدتت ووقد. طالءلل ااألخرىى االفئاتت من وواالعديید االمنزليیة دهھھھاناتتاالموجوددةة بال) جافف ووززنن( االرصاصصمن نسبة 

).جافف ووززنن( االرصاصص من نسبة االمليیونن في جزء 1,000 إإلى 90 حدوودد من في  

	  

 إإجرااء أأوو ملزمم٬، تنظيیم ووأأ ووططني قانونن فيیهھا يیوجد ال االتي االبلداانن في أأنهھ االطالءاالتي أأجريیت على  االدررااساتت في  االتحليیليیة االبيیاناتت تظهھر

 مستويیاتت على تحتويي االوططنيیة االسوقق في االتي تباعع االديیكورر لدهھھھاناتت االتجارريیة االعالماتت معظم أأوو بعض فانن ااستعمالهھ يیمنع آآخر قانوني

 على للسيیطرةة ررئيیسيیة أأددااةة هھھھي ااألخرىى االقانونيیة ااالجرااءااتت أأوو االملزمة٬، ووااللواائح االوططنيیة االقواانيین أأنن إإلى يیشيیر هھھھذاا. االرصاصص من عاليیة

.االدهھھھاناتت من االرصاصص محتوىى  

	  

	االرصاصص على االمحتويي االطالء من للتخلص االعالمي االتحالف: االدهھھھانن في االرصاصص على للقضاء االدوولي ااإلططارر  )GALEP(	    

 االقضايیا من االعديید تحديیدااإلجماعع على  تم 2009،٬ عامم في عقدتت االتي االكيیميیائيیة٬، االمواادد بإددااررةة االمعني االدوولي للمؤتمر االثانيیة االدووررةة في

 في. ددووليیة امةع يیاسةذذااتت س قضيیة بإنشاء قراارر هھھھناكك ووكانن ٬،إإحدااهھھھا االدهھھھانن االمحتويي على االرصاصص. ددووليیة أأوولويیة ذذااتت تكونن بأنن االكيیميیائيیة
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 شرااكةاالذيین ااجتمعواا على اانشاء ) WHO( االعالميیة االصحة وومنظمة) UNEP( للبيیئة االمتحدةة ااألمم ووبرنامج االدوولي٬، االمؤتمر لقراارر ااستجابة

 االعالمي االتحالف شرااكة يیسمى ما ووهھھھذاا. وواالبيیئة االعامة االصحة حمايیة أأجل من االدهھھھاناتت في االرصاصص مركباتت ااستخداامم على للقضاء عالميیة

 االدهھھھاناتت ووبيیع تصنيیع من االتدرريیجي تخلصاال هھھھو GAELPلـ  االعامم االهھدفف). GAELP( االرصاصص على االمحتويي االطالء من للتخلص

.االطالء مثل عن االناجمة االمخاططر على لقضاءووبالتالي اا االرصاصص على االمحتويیة  

	  

	 االرصاصص على االمحتويي االدهھھھانن على للقضاء االوططني ااالططارر  

 ددهھھھاناتت ووااستخداامم ووبيیع ووااستيیراادد تصنيیع على للسيیطرةة قانوني إإططارر إإنشاء خاللل من االطالء في االرصاصص مشكلة معالجة للحكوماتت يیمكن

 تستخدمم االتي االقانونيیة ااألططر. رصاصصلل ااإلنسانن ضيیتعر في تساهھھھم أأنن يیحتمل االتي ااألخرىى وواالدهھھھاناتت االرصاصصاالديیكورر االمحتويیة على 

.بلد إإلى بلد من تختلف االرصاصص ددهھھھانن على للسيیطرةة 	  

 

 في االرصاصص محتوىى على للسيیطرةة 1980 قبل أأوو منذ االمفعولل سارريیة لواائح أأوو قواانيین لديیهھا كانت تقريیبااالكبرىى  االصناعيیة االبلداانن جميیع

 جرعةاال تأثيیرااتت من جديیدةة ووأأددلة االطفولة مرحلة في للرصاصص االتعرضض بشأنن االمخاووفف تزاايید على رردداا 2008،٬ عامم في. االديیكورر ددهھھھاناتت

 االدهھھھاناتت في للرصاصص أأقصى حدك االمليیونن في جزء 600 االنسبة االسابقة بـ نقحت االتي االمتحدةة االواليیاتت قبل من قانونن صدرر منخفضة٬،اال

 لعب في االمستخدمة سطحاال ططالء من ووغيیرهھھھا االدهھھھاناتت على طبقيین االحد هھھھذاا. جديید أأقصى كحد االمليیونن في جزء 90 ووجعلتهھا االزخرفيیة٬،

 في االمستخدمة االدهھھھاناتت على االقانونن وويینطبق. ااألثاثث منمعيینة  وونوعيیة ااألططفالل قبل من لالستخداامم االمعدةة االمواادد من ووغيیرهھھھا ااألططفالل

 االوصولل إإمكانيیة للمستهھلكيین سيیكونن حيیث االمناططق من غيیرهھھھا أأوو االعامة وواالمباني وواالمالعب وواالحداائق وواالمستشفيیاتت وواالمدااررسس االمساكن

 إإنتاجج على جداا صاررمةجديیدةة  ضواابط ااألووررووبي ااالتحادد ووضع 2009 حداا مماثال ووفي سنة كنداا ووضعت ووقد. االمطلي االسطح إإلى االمباشر

.االرصاصص أأصباغغ ووااستخداامم 	  

 في االرصاصص من بهھ مسموححتضع حداا  أأددنى  االقانونن قوةةقرااررااتت ب ووررووغوااييااألوو النكا ووسريي االشيیلي وو وواالبرااززيیل ااألررجنتيینأأنشأتت 

 90 على  النكا سريي قد أأقرتت. االحد هھھھذاا فوقق االرصاصص منع مع االدهھھھاناتت ووااستيیراادد إإنتاجج ووحظر االمليیونن في جزء 600 من االديیكورر ددهھھھاناتت

.ااألططفالل لعبمستخدمة في  وواالدهھھھاناتت للطالءااتت أأقصى حدك االرصاصصمن نسبة   االمليیونن في جزء  

 
)االسطح من ووغيیرهھھھا االطالء( االطالء في االرصاصص: ووأأجوبة أأسئلة ٬، االمستهھلك منتجاتت سالمةلاالمتحدةة  االواليیاتت نةلج  26  

-‐Other-‐And-‐Paint-‐In-‐Lead-‐Education/Lead/FAQs-‐Manufacturing/Business-‐-‐http://www.cpsc.gov/en/Business(

Coatings/-‐Surface (  

 

 االرصاصص محتوىى في يیتحكم االذيي االتحكم أأمر أأوو مرسومم أأوو الئحة إإصداارر سلطة لديیهھا االصحة ووززااررةة أأوو االبيیئة ووززااررةة فإنن االبلداانن بعض في

 االوططني ااالسترااتيیجي االنهھج من االكيیميیائيیة كجزء للمواادد االسليیمة ددااررةةإلل االوططنيیة قدررااتهھا تعزيیز تحاوولل االبلداانن من عددد ووهھھھناكك. االدهھھھاناتت في

 هھھھذهه لتنسيیق االوززااررااتت بيین مشتركة لجانن نشاءتمكن من إإ قواانيین ووااعتمادد تعزيیز ذذلك في بما االكيیميیائيیة ٬، للمواادد االدووليیة االتنفيیذ براامج إلددااررةة

 لمحتوىى أأقصى حدك قانونا٬، ملزمة ووططنيیة معايیيیرعلى ووضع  االقدررةة لديیهھا ووططنيیة ووكاالتتهھھھناكك  ااألخرىى٬، االبلداانن بعض في. االوططنيیة االجهھودد

.االطالء من بهھ االمسموحح االرصاصص  

	  

	 ووااالمتثالل االتحكم  

جداا إإال أأنهھ غيیر  مهھمهھھھو أأمر  االطالء في االرصاصص ة لتحكم  في مستوىىملزم ريیيیامع أأوو مرسوممووتنظيیم وو ووططني٬، قانونن ووضع أأنن حيین في

.ووااإلنفاذذ ااالمتثالل لرصد فعالل نظامم تشمل أأنن يیجب. أأيي من هھھھذهه االمعاهھھھدااتت ذذااتهھ حد فيكافف   
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 ووضع ووبراامج ثالث ططرفف من ططالء شهھاددةة مثل ططوعيیة مخططاتت بمساعدةة أأيیضا مكنم االرصاصص على االمحتويي االطالء على االقضاء

 في وواالمنتجاتت االدهھھھاناتت إإلى االرصاصص مركباتت تضيیف لن أأنهھا لىع االمشارركة شركاتت االطالءتقر  االبراامج٬، هھھھذهه إإططارر ووفي. االعالماتت

 تضع أأننعلى  أأيیضا االمشارركة االشركاتتووتتفق  ). االمليیونن في جزء 90 االمثالل: سبيیل على( االمبيین كحد أأقصى االرصاصص ااال بمستوىى االسوقق

 االمستهھلكيین مجموعاتت. االمضافة االرصاصص مركباتت على يیحتويي ال طالءاال أأنن إإلى ةة فيیهھامشيیر بهھم االخاصة االدهھھھاناتت علىشهھاددااتت االعالمة 

 لديیهھم ثالثاال طرففمرااقبي اال. االدهھھھاناتت ااختيیارر عند االعالمة عن للبحث االمستهھلكيین لتشجيیع االمشارركة االشركاتت معيیعملونن بالتعاوونن  ووغيیرهھھھم

.ااالمتثالل لضمانن منتظم نحو على تحاليیل االدهھھھاناتت  

	  

 كما االرصاصص من ةاالخاليی االدهھھھاناتت بيیعاالتي ت االطالء شركاتت من االمزددووجة االمعايیيیر ضد االدهھھھاناتت أأيیضا من تحمي ثالثاال طرففاال شهھاددةةإإنن 

.27آآسيیا جنوبب من ددررااسة في ثبت كما لواائح٬،ووووضعهھا في اا االوططني االقانونن يیتطلب 	  

	  

ااالستنتاجج  	  

	  

• من  تطبيیقاتت في االطالء ااستخداامم يیتم عندما ووخصوصا ااإلنسانن٬، صحة على جسيیما خطراا شكلاالمحتويي على االرصاصص يی االطالء 

.للرصاصص ااألططفالل تعرضض أأنن محتملاال 	  

•  وومجففاتت االرصاصص٬، أأصباغغ ااستخداامم ددوونن من بسهھولة نتجيی أأنن يیمكن ااألططفالل منتجاتت في لالستخداامم االديیكورر وواالطالء ددهھھھاناتت 

.لتآكلوو االمواادد االمضاددااتت ل االرصاصص٬، 	  

• أأنن يیقومم  ددوونن من االرصاصص على ةاالمحتويی االمكوناتت ااستخداامم لتجنب بهھم االخاصةددهھھھاناتت االديیكورر صيیاغة للمصنعيین يیمكن 

.لإلنتاجج ااإلجماليیة االتكلفة في ٬،ووجدتت إإننصغيیرةة ٬،  ززيیاددةةوومع  االطالء نوعيیةفي  كبيیرةةبتضحيیة  	  

•  االتي ااألخرىى ااالستعماالتت ددهھھھاناتتاالمحتويیة على االرصاصص وو ددهھھھاناتت االديیكورر حاليیا تنتج االتي االطالء مصنعي جميیععلى  يینبغي  

 االفورر على االدهھھھاناتت هھھھذهه صيیاغة إإعاددةة ااالجتماعيیة٬، االمسؤووليیة كجزء من ٬، للرصاصص ااألططفالل ضيیتعر في تساهھھھم أأنن يیحتمل

.االرصاصص على االمحتويي االمكوناتت ااستخداامم لتجنب 	  

 
آآسيیا جنوبب في االتجارريیة عالماتتلل االطالء ميینا في االرصاصص محتوىىفي  االتحقيیق: مزددووجج معيیارر ٬، االسامة رراابط االمواادد 27  

•  وولذلك٬،. االرصاصص على االمحتويي االطالء عن تنجم االتي ااألضراارر من االمجتمع ووحمايیة ااألططفالل حمايیة االحكوماتت على يیتعيین 

 محتوىى على للسيیطرةة أأخرىى ةقانونيیإإجرااءااتت  أأوو مرسومموو ووططني قانونن إلصداارر بسرعة االتحركك االحكوماتت على يیتعيین

.بالددهھھھم في ااستخداامهھا أأوو بيیعهھا وواالتي يیتم وواالمستوررددةة تصنيیعهھا يیتم االتي االدهھھھاناتت في االرصاصص 	  
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أأ االملحق 	  

فيیهھا حولل االرصاصص االطالء  االمشارركة وواالمنظماتت IPENووتقارريیر  ددررااساتت  

 

	رراابط(االديیكورر االجديیدةة  ططالءااتت في االرصاصص   IPEN 2009 ٬، االسامة للمواادد(  

 االتقريیر٬، في االمشمولة االبلداانن جمعت  .بلداا عشر أأحد في االكبرىى االتجارريیة االعالماتت ططالء عيیناتت في االرصاصص محتوىى حولل تقريیر

:لتقريیراالتاليیة في اا لبيیاناتتفي االدهھھھانن٬، اا االرصاصص على قضاءوواالمجتمعة لل IPENمع  االمشارركة وواالمنظماتت 	  

 

)CES( االبيیئيیة االحلولل مركز: االبيیضاء ررووسيیا  

)APROMAC( االبيیئة حمايیةلمى  سيیانوررتي جمعيیة: االبرااززيیل  

ليینك توكسيیكس: االهھند  

)كاتا( وواالبداائل سمومماال على وواالعمل لتحليیلاا مركز) / RAPAM( االمكسيیك ببالكيیسيیدااسس في وواالبداائل االعمل شبكة: االمكسيیك  

)SRADev( االبيیئة تنميیة أأجل من وواالعمل ااإلسترااتيیجيیة االبحوثث) / FOTE( االبيیئة أأصدقاء: نيیجيیريیا  

EcoWaste تحالف: االفلبيین 	  

وواالسنغالل أأفريیقيیا جنوبب) PAN( ااآلفاتت مبيیدااتت عمل شبكة: االسنغالل  

- االعمل االتحضيیريي: أأفريیقيیا جنوبب ااألررضض أأصدقاء   

)CEJ( االبيیئي االعدلل مركز: النكا سريي 	  

االمسؤوولة وواالتنميیة االبيیئة أأعمالل جدوولل: تنزاانيیا 	  

	 )CAIN( االبديیل صناعة لشبكة حملة: تايیالند  

	  

)2011 ليینك٬، توكسيیكس( آآسيیا جنوبب في االراائدةة االتجارريیة االعالماتت لطالء االميینا في محتوىى االرصاصصحولل   	 االتحقيیق: مزددووجج معيیارر 	  

 في االمشمولة االبلداانن جمعت .آآسيیويیة بلداانن ثالثة في تباعع االتي االرئيیسيیة االتجارريیة االعالماتت ططالء في االرصاصص محتوىى مقاررنة تقريیر

:هھھھذاا االتقريیر بيیاناتت االرصاصص على للقضاء IPEN االمشارركة في وواالمنظماتت االتقريیر٬، 	  

)ESDO( ببنغالدديیش ااالجتماعيیة للتنميیة للبيیئة وو االعالميیة االمنظمة 	  

ليینك توكسيیكس: االهھند 	  

)CEPHED( االبيیئة ووتنميیة االعامة االصحة مركز: نيیبالل  

 

	IPEN( االرصاصص على االمحتويي على االطالء ااآلسيیويي للقضاء IPEN مشرووعع  2013( 	  

 ووذذلك بلداانهھم في االكبرىى للمارركاتت االطالء عيیناتت في االرصاصص محتوىى تقارريیر حولل  IPEN االمشارركة في االمنظماتت  2013 سنة ااصدررتت

:على االرصاصص االقضاء على للعمل 	  

	  

)ESDO( ببنغالدديیش ااالجتماعيیة للتنميیة للبيیئة وو االعالميیة االمنظمة  

ليینك توكسيیكس: االهھند  

  BaliFokus: إإندوونيیسيیا

)CEPHED( االبيیئة ووتنميیة االعامة االصحة مركز: نيیبالل  
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EcoWaste تحالف: االفلبيین  

)CEJ( االبيیئي االعدلل مركز: النكا سريي  

)EARTH( تايیالند ووإإصالحح اااليیكولوجي االتنبيیهھ: تايیالند  

 

)2013 للبيیئة IPENاالمتحدةة  وو ااألمم برنامج( االجديید للديیكورر االطالء مواادد في االرصاصص 	  

االمشارركة  وواالمنظماتت االتقريیر في االمشمولة االبلداانن جمعت .بلداانن تسعة في كبرىى مارركاتت ططالء عيیناتت في االرصاصص محتوىى حولل تقريیر

:االتقريیر االرصاصص بيیاناتت على للقضاء IPEN في  

 

يیكولوجيیةاا عمل ووررشة: ااألررجنتيین  

بيیئةررووززغارر لل جمعيیة: أأذذرربيیجانن  

) OLCA( االبيیئيیة لنزااعاتتل االالتيینيیة أأمريیكا مرصد: شيیلي  

)JVE( االبيیئة أأجل من ننومتطوعشبابب : دديیفواارر كوتت 	  

)PAN( نيیكزسس ااآلفاتت مبيیدااتت بشأنن االعمل جمعيیة: إإثيیوبيیا 	  

إإيیكولوجيیة ترميیماتت: غانا 	  

بالبيیئة االخبيیرةة االمستقلة االحكوميیة غيیر االمنظماتت: كاززااخستانن  

)AEEFG( االمستقبل جيیل أأجل من االبيیئي االتعليیم رراابطة: تونس  

)أأووررووغواايي RAPAL( ووررووغوااييوو ااأل االالتيینيیة أمريیكاب وواالبداائل االمبيیدااتت عمل شبكة: أأووررووغواايي  

 

أأخرىى ددررااساتت  

 االمارركاتت ططالء عيیناتت في االرصاصص محتوىى عن قد قامت بتقارريیر االرصاصص االقضاء على على IPENفي  االمشارركة تعمل االمنظماتت

:بلداانهھم في االكبرىى 	  

	  

خاززرر وواالثقافيیة االبيیئيیة االحكوميیة غيیر االمنظماتت: أأررميینيیا  

  )CREPD( وواالتطويیر للتصميیم وواالتعليیم للبحوثث مركز: االكاميیروونن

غريینووومن االتحليیليیة االبيیئة ووكالة:  كاززااخستانن  

iLima: كيینيیا 	  

أأكت إإنديي: لبنانن 	  

Altervida: باررااغواايي 	  

ECO-‐ACCORDررووسيیا:  	  

	  

 للمواادد االدووليیة لإلددااررةة ااالسترااتيیجي االنهھج لفعاليیة ااختبارر: 2020 عامم بحلولل في االعالم االرصاصص على االمحتويي االطالءعلى  االقضاء

.االكيیميیائيیة 	  
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هھھھو حولل  االدهھھھاناتت االمحتويیة  االتقريیر ووهھھھذاا 2012،٬ عامم في االكيیميیائيیة االمواادد بخصوصص إإددااررةة االدوولي للمؤتمر االثالث ااالعداادد لالجتماععتم 

 بمرحلة ااقتصاددهھھھا يیمر االتي وواالبلداانن االناميیة االبلداانن في ووتستخدمم ووتباعع ووااسع٬، نطاقق على تصنيیعهھا يیجريي يیزاالل وواالتي ال االرصاصص على

.تحقيیقهھ يیمكن هھھھدفف هھھھو 2020 عامم بحلولل مناططق االبلداانن جميیع في دديیكورريیة ددهھھھاناتت جميیع على االشامل االقضاء بأنن ووتجزمم. اانتقاليیة 	  

	  

IPEN موقع ززيیاررةة يیرجى االدهھھھانن٬، االرصاصص في االقضاء على من االمسائل االتي تخص ووغيیرهه كل ما سبق ذذكرهه 	  

www.ipen.org  
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]االخلفي االغالفف ددااخل[ 	  

	  

 االجمعيیة خاللل من االعامة االمساعدااتت ااإلنمائي للتعاوونن وواالسويیديیة االسويیديیة االبيیئة حمايیة ووكالة من ماليیة مساهھھھماتت مع االوثيیقة هھھھذهه تمت ططباعة

 أأوو SSNC ذذلك في بما االمانحة٬، االجهھاتت هھھھذهه في لأليي االرسمي االرأأيي بالضرووررةة االوااررددةة ال تعكس ااآلررااء. SSNCاالطبيیعة  لحمايیة االسويیديیة

.االمانحيین 	  

	  

	  

]االخلفي االغالفف[ 	  

	  

IPENشعارر  	  

 تجمع .ااألوولل االمقامم اانتقاليیة في بمرحلة مر ااقتصاددهھھھا االتي وواالبلداانن االناميیة وواالبلداانن بلداا٬، 116 من منظمة مشارركة 700 من IPENتتكونن 

IPEN االكيیميیائيیة االمواادد على وواالقضاء للحد االدووليیة االجهھودد في للمشارركة االعالم أأنحاء جميیع االراائدةة في االعامة وواالصحيیة االبيیئة االمجموعاتت 

.بلداانهھم أأووددااخل االدوولي االصعيید على سوااء ممكنا ذذلك كانن كلما وواالخطرةة االسامة 	  

	  

www.ipen.org: االموقع 	  

ipen@ipen.org: ااإللكترووني االبريید 	  

toxicsfree: @ تويیتر 	  

	  

	  


