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مستقبل خال من املواد السامة

شكر وتقدير

نود أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر إىل كل من ساهم يف صياغة وتشكيل هذا الكتيّب حول
القضاء عىل الطالء الذي يحتوي الرصاص.
ونتقدم بخالص شكرنا إىل مرفق البيئة العاملي لتقدميه دعامً يف التمويل .كام نعرب عن امتناننا لربنامج
األمم املتحدة للبيئة لالستشارات والتوجيهات التي قدمها بالتعاون مع الشبكة الدولية للقضاء عىل
امللوثات العضوية الثابتة  IPENيف كتابة هذه الوثيقة ومراجعتها .كام نقدر الجهود العظيمة للمنظامت
غري الحكومية الرشيكة لـ  IPENيف أفريقيا وحول العامل التي تعمل عىل القضاء عىل الرصاص يف
الطالء .ونتوجه بالشكر الخاص إىل طاقم  IPENالذين بعملهم الدؤوب جعلوا هذا الكتيّب متاحاً
تم إنتاج هذا الكتيب كجزء من مرشوع القضاء عىل الطالء الذي يحتوي الرصاص يف أفريقيا .ويتخذ
هذا املرشوع عىل عاتقه القيام بأنشطة مركزة يف أربعة بلدان ،وهي الكامريون وساحل العاج وأثيوبيا
وتنزانيا ،بغية القضاء عىل الرصاص يف الطالء.
ويجري متويل املرشوع من قبل مرفق البيئة العاملي؛ حيث يعد برنامج األمم املتحدة للبيئة وكالة
تطبيق املرشوع؛ بينام تعد  IPENوكالة تنفيذ املرشوع .أما بالنسبة إىل محتويات هذا الكتيب فهي
مسؤولية  IPENحرصا ً.
هذا املنشور هو مساهمة ضمن التحالف العاملي للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Home/tabid/197/chemicalsandwaste/
LeadCadmium/PrioritiesforAction/GAELP/tabid/6176/Default.aspx

IPEN
www.ipen.org
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لا ةحص ةيامح :صاصرلا ىلع يوتحي يذلا ءالطلا ىلع ءاضقلا

متهيد
لقد ب ّينت  IPENوغريها من الجهات بأن إنتاج وبيع واستخدام الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص
واملستخدم يف املنازل ال يزال مستمرا ً عىل نطاق واسع يف البلدان النامية ،وذلك عىل الرغم من أن
معظم البلدان املتقدمة صناعياً قامت بحظره منذ أكرث من أربعني عاماً .حيث تتعاون  IPENوبرنامج
األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية لرفع مستوى الوعي حول التعرض للرصاص يف مرحلة
الطفولة ،والتي تعد مشكلة خطرية دفعت عددا ً من البلدان النامية للقيام بأنشطة عىل املستوى
الوطني للقضاء عىل الرصاص يف الطالء وحامية األطفال.
ففي عامي  2007و ،2008قامت املنظامت غري الحكومية ضمن شبكة  IPENبجمع عينات من
الطالء التزييني (املستخدم يف املنازل) من األسواق يف أحد عرش بلدا ً من البلدان النامية والبلدان التي
متر اقتصاداتها بحالة انتقالية ومن ثم قامت بتحليل هذه العينات .وكانت النتائج مدهشة .ففي كل
واحد من تلك البلدن ،كانت العديد من عينات الطالء تحتوي عىل محتوى مرتفع وخطري من الرصاص.
بناء عليه ،قررت  IPENإطالق حملة عاملية للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص .ومنذ ذلك
الحني ،قامت املنظامت غري الحكومية التابعة لـ  IPENوغريها من الجهات بأخذ عينات من الطالء
1
املتوفر باألسواق بغية تحليلها ،وذلك يف أربعني بلدا ً من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.
2
حيث تم إجراء اثنتا عرشة دراسة بدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة.
و يف عام  ،2009ساهمت البيانات الجديدة التي وث ّقت بأن الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص ال يزال
يُباع يف البلدان النامية واالنتقالية يف القرار الذي اتخذه املؤمتر الدويل الثاين حول إدارة املواد الكيميائية
يف دعم القضاء عىل الرصاص يف الطالء عىل مستوى العامل .وعقب قرار املؤمتر الدويل الثاين حول إدارة
املواد الكيميائية ،قام برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية بإنشاء التحالف العاملي
للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص .حيث يعد هذا التحالف إطار عمل ميكن أن تقوم من
خالله الحكومات و IPENواملنظامت غري الحكومية الوطنية وممثلو قطاع صناعة الطالء وغريهم
بالتعاون سوياً للدفع قدماً بأهداف القضاء عىل الرصاص يف الطالء.
تضم  IPENاليوم  700منظمة مشاركة يف  116بلدا ً ،معظمها بلدان نامية أو انتقالية .حيث تجمع
 IPENاملجموعات الرائدة يف مجال البيئة والصحة العامة عىل مستوى العامل وذلك للمشاركة يف
الجهود الدولية التي تسعى إىل الحد من ،أو إذا أمكن القضاء عىل ،املواد الكيميائية السامة والخطرة
عىل املستوى الدويل وضمن البلدان الخاصة بها كذلك.
1
2
4

يحتوي امللحق (أ) من هذا التقرير معلومات حول البلدان والدراسات املشار إليها.
املرجع السابق.
4

مقدمة
الرصاص معدن سام ويوجد يف بعض أصناف الطالء.
يتم إنتاج الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص عند استخدام بعض مركبات الرصاص املحددة التي تعطي
3
الطالء لونه ،أو تقلل من تآكله عىل األسطح املعدنية ،أو تساعد يف عملية جفاف الطالء بشكل أرسع.
وقد تتواجد مركبات الرصاص كذلك يف مجموعة من أنواع الطالء مثل الورنيش واللك والبقع واملينا
والصقيل والطالء السفيل (برامير) .كام يتواجد الرصاص كملوث يف مواد خام أخرى تستخدم لصناعة
الطالء وغريه من املنتجات .ونتيجة لذلك ،يتوجب عىل الصناعيني مراقبة املحتوى اإلجاميل للرصاص
4
بشكل دقيق.
وقد تبنت معظم البلدان املتقدمة صناعياً قوانني ولوائح للحد من محتوى الرصاص يف الطالء التزييني
– الطالء املستخدم داخل وخارج املنازل واملدارس واملنشآت التي يتواجد يف األطفال – بدءا ً من
سبعينات ومثانينيات القرن املنرصم .كام فرضت قيودا ً عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص املستخدم
يف األلعاب وعىل غري ذلك من املنتجات التي قد تساهم يف تعرض األطفال إىل الرصاص .وقد جرى اتخاذ
هذه اإلجراءات التنظيمية استنادا ً إىل النتائج العلمية والطبية التي تؤكد بأن الطالء الذي يحتوي عىل
الرصاص يشكل مصدرا ً رئيسياً لتعرض األطفال إىل الرصاص ،وأن تعرض األطفال إىل الرصاص ينجم عنه
عواقب وخيمة ،وخاصة بالنسبة إىل األطفال دون السادسة من العمر .كام يؤدي التعرض إىل الرصاص
إىل أرضار يف البالغني أيضاً ،وخصوصاً أولئك الذين يعملون مبهن مرتبطة بتعرض مرتفع للرصاص .حيث
من املمكن أن يؤدي الرصاص يف الطالء إىل تعرض مرتفع يف بعض املهن مثل الدهانني والعاملني يف
إصالح هياكل العربات وعامل البناء الذين يعملون يف تجديد املباين وغري ذلك من املهن.
وقد بدأ جمع بيانات عن محتوى الطالء من الرصاص يف البلدان النامية أو البلدان االنتقالية منذ عام
 1999من قبل عدد من الفرق الجامعية واملنظامت غري الحكومية .حيث بدأت العديد من املنظامت
غري الحكومية بأخذ عينات من الطالء الذي يتم بيعه يف بلدانها بغية تحليله بدءا ً من عام ،2007
وذلك عقب ظهور عدد من التقارير الهامة يف وسائل اإلعالم الدولية التي تثري مخاوف حيال األلعاب
املطلية بطالء يحتوي عىل الرصاص يتم تصنيعه يف آسيا ويجري بيعه من قبل عالمات تجارية رئيسية
يف أمريكا الشاملية وأوربا الغربية.
3
4

5

تتضمن مركبات الرصاص التي عادة ما يتم إضافتها إىل الطالء (دون أن تكون محصورة بها) ما ييلLead carbonate (white :
lead), Lead chromate, Lead chromate oxide, Lead chromate molybdate sulphate red, Lead sulpho-chromate yellow, Lead 2-ethylhexanoate, Lead molybdate, Lead naphthenate, Lead nitrate, Lead monoxide,
.Lead oxide, Lead octanoate, Lead peroxide, Lead sulphate, and Tri lead-bis (carbonate)-dihydroxide
Global Alliance to Eliminate Lead Paint (GAELP), What is Lead Paint, http://www.unep.org/
chemicalsandwaste/Portals/9/Lead_Cadmium/images/LeadPaintFlyerJM121016_Web.pdf; See also
GAELP Operational Framework, paragraphs 6 & 7: http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Lead_Cadmium/images/GAELP_operational-framework-full-JM120725.pdf
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ويف السنوات األخرية ،قامت املنظامت غري الحكومية املرتبطة بـ  IPENوغريها من الجهات بتحليل
أكرث من ألفي عينة طالء تم رشاؤها من األسواق يف ما ال يقل عن أربعني بلدا ً أغلبها بلدان ذات دخل
6
منخفض أو متوسط 5.حيث قدم برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم لهذه الدراسات يف اثنا عرش بلدا ً.
ويف البلدان التي جرت يف الدراسات والتي مل يكن لديها قوانني أو لوائح وطنية موضع التنفيذ للحد
من محتوى الطالء من الرصاص والتي مل يصبح فيها الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص قضية عامة
بعد ،كانت أغلبية أصناف طالء املينا التزييني التي يجري بيعها يف األسواق تحتوي عىل مستويات من
الرصاص تفوق  600جزء يف املليون .وكان العديد من أصناف الطالء تحتوي عىل أكرث من  10آالف
جزء يف املليون ،وهو مستوى يُحظر بيعه أو استخدامه يف كافة البلدان املتقدمة صناعياً تقريباً .ولكن
يف جميع الحاالت تقريباً ،مل يكن لدى املستهلك وسيلة للتمييز بني أصناف طالء املينا التي تحتوي عىل
الرصاص املضاف وتلك التي ال تحتويه.

 5يحتوي امللحق (أ) من هذا الكت ّيب عىل دراسات الطالء يف  40بلدا ً ،حيث قامت  IPENورشكاؤها من املنظامت غري الحكومية
بإجراء معظم تلك الدراسات .وجرت الدراسات يف اثنا عرش بلدا ً بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة .وقدّم د .سكوت كالرك
املساعدة لـ  IPENيف العديد من هذه الدراسات.
 6املرجع السابق.

6

6

مصطلحات الطالء الذي
يحتوي عىل الرصاص
كام وردت يف هذا الكت ّيب:
• يشمل “الطالء” الورنيش واللك والبقع واملينا والصقيل
والطالء السفيل (برامير) أو الطالء املستخدم ملختلف
األغ ـراض .حيث عادة ما يكون الطالء مزيجاً من
الراتنجات واألصباغ واملواد املالئة واملذيبات وغري ذلك
من اإلضافات.
• “الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص” هو الطالء الذي
متت إضافة مركب واحد أو أكرث من مركبات الرصاص
إليه.
• “أصباغ الرصاص” هي مركبات رصاص تستخدم إلعطاء منتج الطالء لونه الخاص به.
• “عوامل الرصاص املقاومة للتأكل” هي مركبات رصاص تستخدم لحامية سطح املعادن من الصدأ وغريه من
أشكال التآكل.
• “مجففات الرصاص” هي مركبات رصاص تستخدم لتتم عملية جفاف الطالء برسعة أكرب وبشكل متساوي.
• “الطالء التزييني” يشري إىل الطالء الذي يُنتج من أجل استخدامه عىل الجدران الداخلية أو الخارجية
ومختلف السطوح يف املنازل واملدارس واألبنية التجارية واألبنية املشابهة .ويستخدم الطالء التزييني بكرثة
عىل البوابات والنوافذ ،وإلعادة طالء األثاث املنزيل مثل أرسة األطفال وأقفاص اللعب والطاوالت والكرايس.
• يشري “طالء املينا” إىل الطالء الزيتي أو الطالء املذيب.
• يشري “جزء يف املليون” إىل مجمل األجزاء يف املليون من محتوى الرصاص يف الوزن وذلك يف عينة الطالء الجافة.

7

لا ةحص ةيامح :صاصرلا ىلع يوتحي يذلا ءالطلا ىلع ءاضقلا

التعرض إىل الرصاص وآثاره الصحية
بشكل عام ،ال يتعرض األطفال إىل الرصاص يف الطالء عندما يكون الطالء يف العلبة أو أثناء استخدامه
لطيل سطح غري مطيل من قبل .حيث عادة ما يحصل التعرض بعد جفاف الطالء عىل الجدران أو
اليشء الذي تم طالؤه.
فمع مرور الوقت ،يبدأ الطالء عىل السطح بالتفتت واالهرتاء والتلف .ويحدث ذلك برسعة أكرب عندما
يتعرض السطح ألشعة الشمس أو لالحتكاك والصدمات (مثل النوافذ واألبواب) .وعندها يتم انبعاث
الرصاص املتواجد يف الطالء التالف إىل الغبار والرتبة املحيطة باملنزل أو املدرسة أو املواقع األخرى التي
يستخدم فيها مثل هذا الطالء .وعندما يتم استخدام ورق الزجاج عىل الجدران أو عندما يجري كشط
الجدارن التي سبق وأن تم طالؤها بطالء يحتوي عىل الرصاص كجزء من عملية تحضريها إلعادة الطالء،
فإن ذلك يؤدي إىل إنتاج كميات كبرية من الغبار امللوث بالرصاص وانتشاره.
يصل الغبار والرتبة إىل أيدي األطفال أثناء لعبهم داخل املنزل أو خارجه ،ومن ثم يقومون بتناوله من
خالل سلوك ’ من اليد إىل الفم ‘الطبيعي لدى األطفال .فإذا كان غبار املنزل أو الرتبة ملوثني بالرصاص،
فسيؤدي ذلك إىل قيام األطفال بتناول الرصاص .ويعد سلوك من اليد إىل الفم شائعاً لدى األطفال يف
عمر ست سنوات أو أقل ،وهي الفئة العمرية التي تتأذى من التعرض للرصاص بكل سهولة .حيث
يتناول الطفل االعتيادي ما بني عمر سنة واحدة أو ست سنوات
7
ما بني  100إىل  400مليغرام من غبار املنزل وتربته يومياً.
ويف بعض الحاالت ،يتلقط األطفال فتات الطالء ويضعونه
مبارشة يف أفواههم .ويعد ذلك مرضا ً بشكل كبري ألن متحوى
الفتات من الرصاص قد يكون أعىل بكثري مام نجده بشكل عام
يف الغبار والرتبة .وعندما يتم طيل األلعاب أو األثاث املنزيل
وغريها من األمور باستخدام طالء يحتوي عىل الرصاص ،فقد
يقوم األطفال بقضمها ويتناولون الرصاص الجاف امللوث
بالرصاص بشكل مبارش .ومع ذلك ،متثل الطريقة األكرث شيوعاً
لتناول األطفال للرصاص بالغبار والرتبة امللوثني بالرصاص اللذين
يصالن إىل أيدي األطفال.
“ 7تصل كمية الرتبة وغبار املنزل التي يتناولها األطفال ما بني عمر سنة واحدة إىل ست سنوات إىل  100ملغ 24/ساعة ،ولكن
تشري دراسة أكرث تشددا ً إىل مستوى يقدر بـ  200ملغ 24/ساعة ،وقد يصل أيضاً إىل مستوى  400ملغ 24/ساعة” .منظمة
الصحة العاملية ،التسمم بالرصاص يف فرتة الطفولة ،الصفحة 18 http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.
)pdf (2010

8

8

وعىل الرغم من أن التعرض إىل الرصاص يعد ضارا ً بالنسبة إىل البالغني ،إال أنه يرض باألطفال بجرعات
أقل بكثري وتكون اآلثار الصحية ثابتة وال ميكن عكسها ،وقد ميتد أثره طوال الحياة 8.وكلام كان الطفل
أصغر سناً ازداد رضر الرصاص ،حيث يقوم األطفال الذين يعانون من نقص التغذية بامتصاص الرصاص
مبعدالت أعىل 9.كام يعد الجنني البرشي األكرث عرضة ،وميكن للمرأة الحامل أن تنقل الرصاص املرتاكم
يف جسمها إىل طفلها أثناء منوه .وينتقل الرصاص كذلك من خالل حليب الثدي عندما يكون متواجدا ً
يف األم املرضع.
حاملا يدخل الرصاص إىل جسم الطفل ،من خالل الهضم أو التنفس أو عرب املشيمة ،فبإمكانه إحداث
رضر يف عدد من األنظمة واملسارات البيولوجية .حيث يعد الجهاز العصبي والدماغ الهدف األسايس،
ولكنه ميكن أن يؤثر أيضاً عىل نظام الدم والكليتني والهيكل العظمي.
ومن املتفق عليه عموماً أن أحد العنارص األساسية لسمية الرصاص هو قدرته عىل أخذ مكان الكالسيوم
يف أنظمة النقل العصبي والربوتينات وبنية العظام ،مام يؤدي إىل تغري يف وظائفها وبنيتها وبالتايل يؤدي
10
إىل آثار صحية خطرية .كام يُعرف عن الرصاص أنه يؤثر عىل بنية الخاليا ويرض بها.
يعد األطفال أكرث حساسية تجاه اآلثار الضارة للرصاص من البالغني لعدة أسباب ،ومن بينها:

11

•يخضع دماغ الطفل لنمو وتطور وتفاضل عىل نحو رسيع جدا ً ومن شأن الرصاص التأثري عىل تلك
العملية .فعىل سبيل املثال ،تبني بأن التعرض للرصاص بشكل معتدل (من  5إىل  40ميكروغرام/
ديسيليرت) أثناء فرتة الطفولة مرتبط بانخفاض املادة الرمادية يف بعض املناطق املحددة عند
البلوغ .كام ترتبط املستويات املعتدلة يف الدم بازدياد احتامل ضعف اإلدراك والوظائف التنفيذية،
وسلوكيات االندفاع والعدوانية والنزعة إىل ارتكاب الجنح .ويشكل فقدان املادة الرمادية يف الدماغ
تفسريا ً محتمالً للمشاكل اإلدراكية والسلوكية املرتبطة بالتعرض للرصاص 12.وبالنسبة إىل األذية
الدماغية الناجمة عن التعرض املزمن منخفض املستوى للرصاص فإنه ال ميكن عكس أثرها أو
معالجتها.
•ميكن أن يؤدي التعرض للرصاص يف املراحل املبكرة من العمر إىل إعادة برمجة الجينات ،ومن شأن
هذا أن يؤدي إىل تعبري جيني مع ّدل وازدياد خطر اإلصابة باألمراض الحقاً يف مراحل متقدمة من

8
9
10
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World Health Organization, Childhood Lead Poisoning,
http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf, 2010

12

�Cecil, K.M., et al. , Decreased Brain Volume in Adults with Childhood Lead Exposure, (PLOS Medi
)cine (2008) 5(5): e112. DOI:10.1371/journal.pmed.0050112

9
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Verstraeten, S.V., et al, Aluminium and lead: molecular mechanisms of brain toxicity, (Archives of
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 هناك رابط بني التعديالت الجينية التي يسببها التعرض للرصاص يف مرحلة، عىل سبيل املثال.العمر
13
.ما قبل الوالدة وبني تطور مرض األلزهامير
 حيث يتم امتصاص ما يصل إىل.•يتعزز امتصاص جهاز الهضم للرصاص يف مرحلة الطفولة
. باملائة بالنسبة إىل البالغني10  مقارنة مع،باملائة من الرصاص الذي يتم تناوله من قبل األطفال
(وقد تقوم املرأة الحامل كذلك بامتصاص الرصاص الذي تتناوله بشكل أكرب باملقارنة مع البالغني
14
.)اآلخرين
 ويشكل التسمم، “ال يوجد أي دور أسايس للرصاص يف جسم اإلنسان:وفقاً ملنظمة الصحة العاملية
 وقد دفعت الدالئل التي تشري إىل15”. من إجاميل أعباء األمراض عىل مستوى العامل%0.6 بالرصاص
انخفاض الذكاء بسبب التعرض للرصاص يف مرحلة الطفولة منظمة الصحة العاملية إىل إدراج “التخلف
 كام تدرج منظمة الصحة العاليمة هذا املرض ضمن.العقيل الناجم عن الرصاص” كمرض معرتف به
16
.أكرث عرشة أمراض يكون عبؤها عىل الصحة ناجامً عن عوامل بيئية ميكن التحكم بها
50

 يقوم الباحثون الطبيون بتوثيق األرضار الصحية الجسيمة يف األطفال الناجمة،ويف السنوات األخرية
 “ال يوجد مستوى آمن: ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية18 17.عن التعرض للرصاص مبستويات منخفضة
19
.”معروف للتعرض إىل الرصاص

Mazumdar, M., et al, Prenatal Lead Levels, Plasma Amyloid β Levels, and Gene Expression in Young
Adulthood, (Environmental Health Perspectives (2012) 120 (5))

13

World Health Organization, Childhood Lead Poisoning,
http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf, 2010

14

World Health Organization, Childhood Lead Poisoning, 2010 page 11:
http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf

15

A. Prüss-Üstün and C. Corvalán, World Health Organization, Preventing Disease Through Healthy
Environments: Towards an estimate of the environmental burden of disease, 2006, page 12:
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf

16

Herbert Needleman, Lead Poisoning,(Annual Review of Medicine 2004,
http://www.rachel.org/files/document/Lead_Poisoning.pdf )

17

World Health Organization, Childhood Lead Poisoning, page 26 (citing the work of Lanphear et al.,
2000): http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf, 2010

18

World Health Organization, Frequently Asked Questions, International Lead Poisoning Awareness
Campaign, Week of Action, 19-25 October, 2014, page 1:
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/faq_lead_poisoning_prevention_campaign_en.pdf?ua=1
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التعرض إىل الرصاص يخفّض من
مستوى الذكاء
يقاس التعرض إىل الرصاص عند األطفال بامليكروغرام
من الرصاص لكل ديسيليرت من الدم (ميكروغرام/
ديسيليرت) أو بامليكروغرام من الرصاص لكل ليرت
من الدم (ميكروغرام/ليرت) .ويف الجانب املنخفض
من طيف التعرض للرصاص ،فإن ازدياد مستوى
الرصاص يف الدم لدى األطفال قبل سن املدرسة من
أقل من  1ميكروغرام/ديسيليرت إىل  10ميكروغرام/
ديسيليرت مرتبط بانخفاض معدل الذكاء  IQبست
نقاط .أما بالنسبة إىل األطفال الذين يكون مستوى
الرصاص يف دمهم ما بني  10إىل  20مكريوغرام/
ديسيليرت ،يتم فقدان من ربع إىل نصف نقطة IQ
لكل زيادة مقدارها  1ميكروغرام/ديسيليرت من
13
الرصاص يف الدم.
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اآلثار االقتصادية للتعرض إىل الطالء الذي يحتوي
عىل الرصاص
عندما يتعرض طفل إىل الرصاص ،يزيد الرضر الحاصل يف جهازه العصبي من احتامل مرور الطفل
بصعوبات يف املدرسة وانخراطه بسلوك اندفاعي وعدواين 20.كام يرتبط التعرض إىل الرصاص لدى
األطفال الصغار بارتفاع معدالت فرط النشاط ،وعدم االنتباه ،وعدم التخرج من املرحلة الثانوية من
املدرسة ،واضطراب السلوك ،وجنح األحداث ،واستخدام املخدرات ،والسجن 21.يستمر تأثري تعرض
األطفال إىل الرصاص طوال الحياة ويكون له تأثري طويل األجل عىل أداء العمل للطفل ،كام يرتبط
بانخفاض النجاح االقتصادي – بشكل متوسط – عند قياس الدخل املادي املكتسب مدى الحياة.
ويف دراسة حديثة أجريت حول األثر االقتصادي للتعرض إىل الرصاص أثناء فرتة الطفولة عىل االقتصاد
الوطني يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط تم تقدير التكلفة املرتاكمة اإلجاملية لألعباء املرتتبة
عن الرصاص بـ  977مليار دوالر دويل 22يف كل عام 23.وأخذت الدراسة بعني االعتبار آثار التطور العصبي
يف األطفال الذين تعرضوا للرصاص ،حيث تم قياس ذلك بنقاط معدل الذكاء ،وتم الربط ما بني انخفاض
نتائج معدل الذكاء لدى األطفال الذين تعرضوا للرصاص وما بني انخفاض االنتاجية االقتصادية طوال
فرتة الحياة والتي تم التعبري عنها باستخدام قدرة املال املكتسب طوال الحياة .وقد حددت الدراسة
العديد من املصادر املختلفة للتعرض للرصاص لدى األطفال ،وكان التعرض عن طريق الطالء الذي
يحتوي عىل الرصاص مصدرا ً أساسياً لذلك .وبتقسيمه وفقاً لإلقليم ،قُ ّدر العبء االقتصادي للتعرض
للرصاص يف فرتة الطفولة يف هذه الدراسة كام ييل:
20

Mielke, H.W. and Zahran, S., The urban rise and fall of air lead (Pb) and the latent surge and retreat
)of societal violence ( Environment International. 43 (2012) 48-55

21

World Health Organization, Childhood Lead Poisoning, page 28:
http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf, 2010

 22الدوالر الدويل هو وحدة نقدية يستخدمها االقتصاديون واملنظامت الدولية ملقارنة القيم املختلفة للعمالت .وهو يعدل من
قيمة الدوالر األمرييك ليعكس معدالت رصف العمالت وثنائية قدرة الرشاء ومتوسط أسعار السلع ضمن كل بلد من البلدان.
ووفقاً للبنك العاملي “ميتلك الدوالر الدويل نفس القدرة الرشائية بالنسبة إىل الناتج اإلجاميل املحيل التي ميتلكها الدوالر األمرييك
يف الواليات املتحدة” .وقد جرى حساب قيم الدوالر الدويل يف هذا التقرير من جدول للبنك الدويل يورد الناتج اإلجاميل املحيل
بالنسبة إىل الفرد يف كل بلد استنادا ً إىل ثنائية القدرة الرشائية وتم توصيف ذلك بالدوالر الدويل .تم الوصول إىل البيانات يف
الجدول (يف املوقع )http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD :من قبل معدي التقرير يف فرباير/
شباط من عام .2012
Teresa M. Attina and Leonardo Trasande, Economic Costs of Childhood Lead Exposure in Low- and 23
;Middle-Income Countries, (Environmental Health Perspectives; DOI:10.1289/ehp.1206424
) http://ehp.niehs.nih.gov/1206424/

12

12

•أفريقيا 134.7 :مليار دوالر من الخسائر االقتصادية ،أي ما يعادل  %4.03من الناتج املحيل اإلجاميل
•أمريكا الالتينية والكاريبي 142 :مليار دوالر من الخسائر االقتصادية ،أي ما يعادل  %2.04من
الناتج املحيل اإلجاميل
•آسيا 699 :مليار دوالر من الخسائر االقتصادية ،أي ما يعادل  %1.88من الناتج املحيل اإلجاميل
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مصادر الرصاص يف الطالء
يحتوي الطالء عىل الرصاص عندما تقوم الجهة املصنعة ،وبشكل مقصود ،بإضافة مركب واحد أو أكرث
من مركبات الرصاص إىل الطالء لتحقيق غرض ما .كام قد يحتوي منتج الطالء كمية ما من الرصاص
يف حال استخدام مكون ملوث بالرصاص أثناء تصنيعه أو عندما يحصل تلوث غري مقصود من خطوط
اإلنتاج األخرى يف نفس املصنع.
إن مركبات الرصاص التي يُشاع إضافتها إىل الطالء أكرث من غريها هي األصبغة .حيث ت ُستخدم األصبغة
إلعطاء الطالء لونه ،وجعله غري شفاف (يك يغطي السطح بشكل جيد) ،كام أنه يحمي الطالء والسطح
الذي يغطيه من التآكل الناجم عن التعرض ألشعة الشمس .يف بعض األحيان تستخدم األصبغة التي
تحتوي عىل الرصاص لوحدها ،ويف أحيان أخرى تستخدم باالشرتاك مع أصبغة أخرى.
وقد يتم كذلك إضافة مركبات الرصاص إىل طالء املينا (الزيتي) حيث تعمل كمجففات (تدعى أحياناً
بعوامل التجفيف أو التحفيز) .فعندما يجف طالء املينا يشكل سطحاً قاسياً وأملساً من خالل عملية
تنطوي عىل تفاعالت كيميائية تقوم فيها املواد التي تساعد عىل التامسك بالتبلمر وتشكيل روابط فيام
بينها .حيث تعمل هذه املجففات كمحفز يقوم بترسيع العملية وتؤدي إىل جفاف الطالء برسعة أكرب
وعىل نحو متساوي .يف حال تم استخدام مركبات الرصاص كمجففات ،فإنها عادة ال تستخدم لوحدها،
بل يتم مزجها مع غريها من املجففات مثل مركبات املنغنيز والكوبالت وغريها.
كام تضاف مركبات الرصاص أحياناً إىل الطالء املستخدم عىل األسطح املعدنية وذلك ملنع الصدأ والتآكل.
ويعد رباعي أكسيد الرصاص أكرث هذه املركبات شيوعاً ،ويدعى أحياناً بالرصاص األحمر أو مينيوم
(.)minium
قد يتم استخراج اإلصبغة غري العضوية واملواد املالئة وبعض املكونات األخرى الداخلة يف تصنيع الطالء
من مواد طبيعية موجودة يف باطن األرض .وقد تكون ملوثة بعض اليشء بالرصاص وفقاً لخصائصها
الجيولوجية واملوقع الذي تم استخراجها منه .فعند استخدام مكونات ملوثة بالرصاص يف تصنيع الطالء،
فإن ذلك سيساهم يف وجود محتوى من الرصاص يف الطالء.
وأخريا ً ،عندما تستخدم الجهة املصنعة للطالء مركبات الرصاص املضافة يف تصنيع بعض من أصناف
الطالء (مثل الطالء الصناعي) ،فإن أصناف الطالء األخرى التي يتم إنتاجها يف نفس املنشأة قد تتلوث
بالرصاص حال مل يتم اتباع إجراءات التدبري والتنظيف السليمة.
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بدائل الرصاص يف الطالء
تتوفر األصبغة واملجففات واملواد املضادة للتآكل الخالية من
الرصاص عىل نطاق واسع منذ عقود من الزمن ،ويقوم املصنعون
باستخدامها إلنتاج أصناف عالية الجودة من الطالء .ويف أغلب
األحيان ،وألن بعض الجهات املنتجة للطالء تتجنب استخدام
األصبغة أو املجففات التي تحتوي عىل الرصاص أو مركبات
الرصاص األخرى املضافة عمدا ً ،فإن هذه الجهات تقوم بإنتاج
طالء يحتوي عىل أقل من  90جزء باملليون من محتوى الرصاص
وميكنها بيعه يف أي بلد من بلدان العامل.

LEAD SAFE KIDS

Promoيزيد عن
Materialsعىل ما
ويف حال حصول مشكلة ما ،مثل أن يتبني بعد تحليل عينة من الطالء أنها تحتوي
Draft
 09جزء يف املليون من الرصاص ،ولكن الجهة املصنعة تدعي بأنها أوقفت استخدام كافة مركبات
الرصاص املضافة عمدا ً ،عندها قد يكون مصدر الرصاص هو وجود تلوث كبري يف واحد أو أكرث من
مكونات الطالء .وميكن للجهة املصنعة أن تتجنب املكونات امللوثة بسهولة وذلك عن طريق اتباع
إجراءات مالمئة لضبط الجودة وإخبار الباعة الذين تتعامل معهم بأن مكونات الطالء امللوثة بشكل
كبري بالرصاص غري مقبولة.

الطالء التزييني

متتلك الدول املتقدمة صناعياً يف أمريكا الشاملية وأوروبا الغربية وغريها من األماكن رقابة صارمة عىل
محتوى الرصاص يف كل أصناف الطالء التزييني الذي يتم بيعه واستخدامه يف بلدانها منذ عقود مضت.
(كام إنها متتلك رقابة صارمة عىل محتوى الرصاص يف الطالء املستخدم عىل ألعاب األطفال وغريها من
األشياء التي من املرجح أن تساهم يف التعرض إىل الرصاص يف مرحلة الطفولة) .وحتى يف غياب قوانني
ولوائح محددة ،فإن بعض مصنعي الطالء يف معظم البلدان ذات الدخل املنخفض أو املتوسط ينتجون
طالء ال يحتوي عىل الرصاص يك يتمكنوا من املنافسة ضمن السوق ،علامً بأنه تتوافر بدائل مالمئة
للمكونات عىل نطاق واسع.
وعىل الرغم من أن العقبات املرتبطة بالقضاء عىل املكونات التي تحتوي عىل الرصاص يف تصنيع الطالء
التزييني تبدو بأنها ثانوية ،إال أنه قد يكون هناك عقبات تقنية أو تكاليف إضافية مرتبطة بالقضاء
عىل استخدام مركبات الرصاص يف بعض أصناف الطالء الصناعي .ولهذا السبب وألسباب أخرى ،فإنه
عندما تنظر الحكومات يف تبني قوانني ولوائح ومعايري وإجراءات ملزمة قانونياً من أجل الحد من إنتاج
الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص واسترياده وبيعه واستخدامه ،فقد تعطي األولوية للضوابط التي
15
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تتناول الطالء التزييني والطالء املستخدم يف التطبيقات األخرى التي من املرجح أن تساهم يف التعرض
إىل الرصاص يف مرحلة الطفولة .ومع ذلك ،يجب الحد من محتوى الرصاص يف كافة أصناف الطالء.

الطالء الصناعي

لطاملا ساهمت أصناف الطالء املستخدمة يف بعض التطبيقات الصناعية يف تعرض العامل للرصاص أثناء
قيامهم بواجبهم الوظيفي .عالوة عىل ذلك ،هناك حاالت يساهم فيها الطالء الصناعي الذي يحتوي
عىل الرصاص يف تعرض األطفال له (عىل سبيل املثال ،عند استخدام الطالء الصناعي عىل نحو غري
صحيح يف املالعب يف الهواء الطلق أو عند استخدامه عىل الجسور أو األبنية األخرى الواقعة بالقرب
من أماكن قد يلعب فيها األطفال) .وعىل الرغم من أن البلدان املتقدمة صناعياً ال متتلك تاريخاً ثابتاً
من الرقابة الصارمة عىل محتوى الرصاص يف كافة أصناف الطالء الصناعي ،إال أن هذا األمر بيدو وكأنه
يتغري اآلن.
فابتداء من مايو/أيار من عام  ،2015سيقوم االتحاد
األورويب بوضع رقابة صارمة عىل تصنيع أصباغ الكرومات
التي تحتوي عىل الرصاص واستريادها واستخدامها يف كافة
أصناف الطالء .وقد أدى هذا إىل قيام الجهات األوربية
املصنعة لألصباغ بالسحب التدريجي إلنتاج األصبغة
التي تحتوي عىل الرصاص يف أوروبا 24،وسيؤدي ذلك عىل
األغلب إىل قيام الجهات املصنعة للطالء الصناعي الذي
يحتوي عىل الرصاص والتي تقدم خدماتها يف السوق
األوربية بالسحب التدريجي لألصبغة التي تحتوي عىل
الرصاص يف كافة منتجات الطالء الخاصة بها.
فعىل الرغم من أنه قد تعطى األولوية للضوابط التي
تتناول الطالء التزييني والطالء املستخدم لتطبيقات
أخرى من شأنها املساهمة يف التعرض للرصاص يف مرحلة الطفولة ،إال أن الطالء الصناعي الذي يحتوي
عىل الرصاص يشكل مخاطر ال لزوم لها ويجب سحبه تدريجياً بأرسع وقت ممكن.

24

16

Third party submission of information on alternatives for Applications for Authorisation by BASF
to the European Chemicals Agency (ECHA): Consultation Number: 0012-01 to 0012-06 http://echa.
europa.eu/documents/10162/18074545/a4a_comment_380_1_attachment_en.pdf
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إطار عمل القضاء عىل الرصاص يف الطالء
تبنى املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية اتفاقية دولية تحد من استخدام الرصاص األبيض وصادقت
عليها ثالث وستون بلدا ً منذ عام  .1921حيث س ّنت العديد من البلدان املتقدمة صناعياً قوانني ولوائح
ومعايري إلزامية لحامية شعوبها يف سبعينات ومثانينات القرن املنرصم .و تحظر هذه القوانني تصنيع
الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص داخل أو خارج املنازل واملدارس واملنشآت األخرى التي يتواجد فيها
األطفال وكذلك استرياد ذلك الطالء وبيعه واستخدامه .و يفرض املعيار الذي تبنته الواليات املتحدة
حدا ً أعىل قيمته  90جزء يف املليون ملجمل الرصاص (الوزن الجاف) يف الطالء املنزيل والعديد من
أصناف الطالء األخرى .كام تبنت بلدان أخرى قيودا ً إلزامية مثل  90أو  600جزء يف املليون من مجمل
الرصاص (الوزن الجاف).
وتشري البيانات التحليلية املستقاة من الدراسات التي أجريت عىل الطالء إىل أنه يف البلدان التي
ليس لديها قوانني وطنية أو لوائح ملزمة أو أدوات قانونية أخرى موضع التنفيذ ،فإن بعض أو معظم
العالمات التجارية التي تنتج طالء املينا التزييني من أجل بيعه يف األسواق الوطنية تحتوي عىل
مستويات عالية من الرصاص .ويعني ذلك أن القوانني الوطنية واللوائح امللزمة وغريها من األدوات
القانونية تعد شأناً أساسياً للحد من محتوى الرصاص يف الطالء.

إطار العمل الدويل للقضاء عىل الرصاص يف الطالء :التحالف العاملي للقضاء عىل
الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص GAELP

يف الدورة الثانية للمؤمتر الدويل حول إدارة املواد الكيميائية والتي انعقدت يف عام  ،2009تم تحديد
عدة مسائل كيميائية عىل أنها قضايا مخاوف ذات أولوية عىل املستوى الدويل وذلك بإجامع األعضاء.
إحدى تلك القضايا كانت الرصاص يف الطالء ،واتخذ القرار بوضع تلك القضية ضمن قضايا السياسات
الناشئة عىل املستوى الدويل 25.ويف رد فعل عىل قرار املؤمتر الدويل حول إدارة املواد الكيميائية ،أطلق
برنامج األمم املتحدة للبيئة باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية مبادرة عاملية للقضاء عىل استخدام
مركبات الرصاص يف الطالء بغية حامية الصحة العامة والبيئة .وسميت هذه الرشاكة بالتحالف العاملي
للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص  26.GAELPإن الهدف العام لهذا التحالف هو السحب
التدريجي لتصنيع وبيع الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص والقضاء عىل املخاطر الناجمة عن مثل هذا
27
الطالء يف نهاية املطاف.
25

http://www.saicm.org/images/saicm_documents/iccm/ICCM2/ICCM2%20Report/
)ICCM2%2015%20FINAL%20REPORT%20E.doc

26

http://www.unep.org/hazardoussubstances/LeadCadmium/PrioritiesforAction/
LeadPaints/tabid/6176/Default.aspx

27

http://www.unep.org/hazardoussubstances/LeadCadmium/PrioritiesforAction/GAELP/
GAELPObjectives/tabid/6331/Default.aspx
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أطر العمل الوطنية للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص

من املهم أن تعالج الحكومات مسألة الرصاص يف الطالء وذلك عن طريق وضع إطار قانوين ملراقبة
الطالء التزييني الذي يحتوي عىل الرصاص واسترياده وبيعه واستخدامه وغريه من أصناف الطالء التي
من املحتمل أن تساهم يف تعرض البرش إىل الرصاص .تختلف األطر القانونية املستخدمة للحد من
الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص من بلد آلخر ،ولكن من األفضل أن يتم وضعها بالتعاون مع أصحاب
املصلحة مثل الحكومة والقطاع الصناعي واملجتمع املدين.
متتلك كافة البلدان املتقدمة صناعياً تقريباً قوانني أو لوائح وضعت موضع التنفيذ منذ مثانينات القرن
املنرصم أو ما قبل وذلك من أجل الحد من محتوى الرصاص يف الطالء التزييني .ويف عام  ،2008وكر ّد
فعل عىل تنامي املخاوف حيال التعرض للرصاص يف مرحلة الطفولة وظهور أدلة حول آثار الجرعات
املنخفضة ،صدر قانون يف الواليات املتحدة خفّض الحد األقىص للرصاص يف الطالء التزييني البالغ
 600جزء يف املليون ووضع  90جزء يف املليون كحد أقىص جديد 28.ينطبق هذا الحد عىل الطالء
أو أي مادة تستخدم لطالء األلعاب أو األشياء األخرى التي يستخدمها األطفال أو أنواع محددة من
األثاث املنزيل .كام ينطبق القانون عىل الطالء املستخدم يف املنازل واملدارس واملستشفيات والحدائق
واملالعب واألبنية العامة وغريها من املناطق التي يكون املستهلكون فيها عىل اتصال مبارش مع السطح
مامثال يف عام  ،2009كام وضع االتحاد األورويب ضوابط
املطيل 29.ومنذ ذلك الحني وضعت كندا حدا ً ً
صارمة جدا ً حول إنتاج األصبغة التي تحتوي عىل الرصاص واستخدامها 30.ويف األرجنتني واألورغواي
وعدد آخر من البلدان ،صدرت مراسيم جديدة لها سلطة قانونية تحدد الحد األقىص لرتكيز الرصاص
يف طالء املينا التزييني بـ  600جزء يف املليون وتحظر إنتاج واسترياد الطالء الذي يحتوي عىل تركيز
31
يفوق هذا الحد.
يف بعض البلدان ،متتلك وزارة البيئة أو وزارة الصحة سلطة إصدار قوانني أو مراسيم أو لوائح للحد
من محتوى الرصاص يف الطالء .وهناك عدد من البلدان التي تسعى من خالل تطبيقها للمقاربة
االسرتاتيجية لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  SAICMإىل تعزيز مقدراتها الوطنية يف اإلدارة السليمة
للمواد الكيميائية ،مبا يف ذلك تعزيز القوانني ذات الشأن وتبنيها وتأسيس لجان من وزارات متعددة
لتنسيق هذه الجهود الوطنية .ويف بعض البلدان ،متتلك و”كاالت املعايري الوطنية” السلطة ،ضمن
رشوط محددة ،لوضع معايري وطنية ملزمة قانونياً ،مثل الحد األقىص من محتوى الرصاص املسموح به.
28

United States Consumer Products Safety Commission, FAQs: Lead In Paint (And Other Surface
Coatings) (http://www.cpsc.gov/en/Business--Manufacturing/Business-Education/Lead/FAQs-LeadIn-Paint-And-Other-Surface-Coatings/

 29املرجع السابق
30

European Chemicals Agency, Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation:
http://echa.europa.eu/candidate-list-table; For a short explanation see: FIRA; REACH Substance
Sheet 4: http://www.fira.co.uk/document/reach-substance-sheet-4--lead-chromates.pdf

31

18

For Argentina, see: ARG/166/Add.3 at: http://www.puntofocal.gov.ar/formularios/registro_arg04.
php; For Uruguay see: See: http://www.mvotma.gub.uy/images/Decreto%2069-011%20Diario%20
Oficial.pdf
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يتطلب التقليل من اآلثار الضارة عىل صحة اإلنسان الناجمة عن الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص
بغية حامية املجموعات السكانية املستضعفة القيام بإجراءات للحد من التعرض .فوضع ضوابط وطنية
حول تصنيع الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص واسترياده وبيعه واستخدامه وتصديره من أجل التقليل
من مخاطر التعرض ،يعد أكرث فعالية من حيث التكلفة من أي برامج معالجة مستقبلية .وهناك حاجة
32
لترشيعات و/أو لوائح توقف املامرسات الراهنة وتؤمن الحامية لصحة اإلنسان والبيئة.
وقبل أن تقوم الحكومات بوضع أو تعديل املستلزمات الترشيعية و/أو التنظيمية للحد من كمية
الرصاص يف الطالء ،يتوجب عىل تلك الحكومات أن تقوم مبراجعة املستلزمات الراهنة واملعايري
الطوعية .فال يعد وضع ترشيعات أو لوائح تنظيمية جديدة رضورياً إال إذا تبني أن القوانني واللوائح
التنظمية وبرامج التطبيق الراهنة غري مؤاتية لحامية الصحة العامة 33.حيث يجب أن تتكيف األطر
القانونية والتنظيمية مع اإلطار القانوين الوطني وأن تتامىش مع البنية التحتية القانونية واملؤسساتية
التي تحكم استخدام املواد الكيميائية مبا يتوافق مع اإلدارة السليمة.
وضمن مسعاه يف تأسيس إطار ترشيعي أو تنظيمي وطني يحد من محتوى الرصاص يف الطالء ،يقرتح
التحالف العاملي للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص بأن تتضمن األهداف ما ييل:
•منع تصنيع الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص واسترياده واستخدامه وتصديره.
•تطوير نظام ميتلك األدوات الرضورية للتطبيق وااللتزام
•وضع املسؤوليات والرتتيبات املؤسساتية إلدارة الترشيعات و/أو اللوائح وتطبيقها

34

املراقبة وااللتزام

يف حني يعد وضع قوانني أو لوائح أو مراسيم أو معايري ملزمة عىل املستوى الوطني تحد من محتوى
الرصاص يف الطالء أمرا ً بالغ األهمية ،فإن ذلك ال يعد أمرا ً كافياً يف حد ذاته .فمن املهم أيضاً تحديد
املسؤوليات بشكل واضح بالنسبة إىل مختلف اإلجراءات التي تقتضيها األحكام .ومن الرضوري أيضاً
تعزيز قدرة الرقابة للوكاالت التي تتحمل املسؤوليات امللقاة عىل عاتقها وأن يتم تزويد تلك الوكاالت
باملوارد الكافية ألداء مهامها .ويجب أن تضع الحكومات برامج للمراقبة تتضمن عمليات تفتيش
دورية لضامن أن يتم تصنيع الطالء وتسويقه مبا يتوافق مع الترشيعات واللوائح .كام يجب القيام
35
بأخذ عينات من الطالء بشكل دوري لضامن أن يحقق محتوى الرصاص فيها املعايري املنصوص عليها.

32

Global Alliance for the Elimination of Lead Paint, The Elements of a National Legal and Regulatory
Framework for the Elimination of Lead in Decorative Paints, http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Lead_Cadmium/docs/GAELP/GAELP%20Documents/NRFflyer-.pdf

 33املرجع السابق
 34املرجع السابق
 35املرجع السابق
19

لا ةحص ةيامح :صاصرلا ىلع يوتحي يذلا ءالطلا ىلع ءاضقلا

وقد تساهم املخططات الطوعية ،مثل برامج الشهادات والتصنيف من طرف ثالث ،يف القضاء عىل
الرصاص يف الطالء .ففي إطار تلك الربامج ،توافق رشكات الطالء املشاركة عىل أنها لن تضيف مركبات
الرصاص إىل الطالء وأنها ستقترص عىل تسويق املنتجات التي تحتوي عىل مستويات من الرصاص أقل
من حد معني (عىل سبيل املثال 90 :جزء يف امليلون) .كام توافق الرشكات املشاركة عىل وضع شعار
الشهادة عىل أصناف الطالء الخاصة بها لتشري بأن الطالء ال يحتوي عىل مركبات رصاص مضافة .ومن
ثم تقوم مجموعات املستهلكني وبالتعاون مع الرشكات املشاركة عىل تشجيع املستهلكني عىل البحث
عن الشعار عند اختيارهم للطالء الذي يريدونه .ويقوم مراقبو الطرف الثالث بتحليل الطالء بشكل
دوري لضامن االلتزام.
تحمي شهادات الطالء من الطرف الثالث من اتباع رشكات الطالء ملعايري مزدوجة .فقد تقوم ببيع
الطالء الخايل من الرصاص يف املناطق التي تتطلب القوانني الوطنية فيها ذلك ،بينام تبيع الطالء الذي
يحتوي عىل الرصاص يف املناطق التي ال يوجد فيها قوانني بهذا الشأن ،كام بينت ذلك دراسة أجريت
36
يف جنوب آسيا.

36

Toxics Link, Double Standard: Investigating Lead Content In Leading Enamel Paint Brands In South
Asia
) (http://toxicslink.org/docs/Double_Standard_Lead_Paint_29_June_2011.pdf
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الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص يف الكامريون
وساحل العاج وأثيوبيا وتنزانيا
يف عام  ،2013وكجزء من دراسة أجراها برنامج األمم املتحدة للبيئة و 37،IPENأُخذت عينات من
طالء املينا التزييني املوجود يف األسواق يف ساحل العاج وأثيوبيا لتحليلها ومعرفة محتوى الرصاص
فيها .وجرى جمع عرشين عينة من الطالء يف ساحل العاج من قبل املنظمة غري الحكومية Jeunes
 .Volontaires pour l’Environnementحيث تبني أن ثالثة عرش عينة ( )%65تحتوي عىل تراكيز
من الرصاص تفوق  600جزء يف املليون .بينام تبني أن خمس عينات ( )%25تحتوي عىل تراكيز تفوق
 10,000جزء يف املليون من الرصاص.
ويف أثيوبيا ،تم جمع ثالثة وعرشين عينة من قبل املنظمة غري الحكومية Pesticide Action Nexus
 .Associationحيث احتوت تسعة عرش عينة ( )%38عىل تراكيز من الرصاص تفوق  600جزء يف
املليون .واحتوت خمس عينات ( )%25عىل تراكيز تفوق  10,000جزء يف املليون من الرصاص.

ويف عام  ،2001تم أخذ عينات من طالء املينا التزييني من األسواق يف الكامريون من أجل تحليلها
ومعرفة محتوى الرصاص فيها كجزء من دراسة قامت بها املنظمة غري الحكومية Cameroonian
 NGO Centre de Recherche et d’Education pour le Développementوذلك بالتعاون مع
املنظمة غري الحكومية األمريكية  38.Occupational Knowledge Internationalحيث جرى رشاء
واحدة وستني عينة من الطالء لخمسة عرش عالمة تجارية مختلفة .حيث احتوت تسعة وثالثني عينة
عىل تراكيز تفوق  600جزء يف املليون من الرصاص .واحتوت خمسة عرش عينة ( )%25تراكيز من
الرصاص تفوق  10,000جزء يف املليون من الرصاص.
ويف عام  ،2009تم أخذ عينات من األسواق يف تنزانيا لتحليلها ملعرفة محتوى الرصاص فيها كجزء
من دراسة قامت بها املنظمة غري الحكومية AGENDA For Environment and Responsible
 39.Developmentوكانت عرشون عينة من عينات الطالء عبارة عن طالء املينا .حيث تبني أن تسعة

37

UNEP and IPEN; Lead in Enamel Decorative Paints; National Paint Testing Results: A Nine Country
Study, 2013: http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/publications/
Lead_in_Enamel_decorative_paints.pdf

38

�The Research and Education Centre for Development (CREPD); Lead Concentrations in New Resi
dential Paints in Cameroon, 2011 http://www.okinternational.org/docs/Report%20on%20Paint%20
Sample%20Analyses%20FINAL%20English.pdf

39

Toxics Link and IPEN; Lead in New Decorative Paints; 2009:
http://ipen.org/sites/default/files/documents/global_paintstudy-en.pdf
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عرش عينة ( )%95كانت تحتوي عىل تراكيز تفوق  600جزء يف املليون من الرصاص .بينام احتوت
خمس منها ( )%25عىل تراكيز تفوق  10,000جزء يف املليون من الرصاص.
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النتائج
يعد الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص خطرا ً عىل صحة اإلنسان ،وخاصة عندما يستخدم يف مواضع من
املرجح أن تؤدي إىل تعرض األطفال إىل الرصاص.
من السهل إنتاج الطالء التزييني والطالء املستخدم عىل منتجات األطفال دون الحاجة إىل استخدام
األصبغة أو املجففات التي تحتوي عىل الرصاص أو العوامل املقاومة للتآكل التي تحتوي عىل الرصاص.
ميكن للمصنعني أن يعيدوا تشكيل الطالء التزييني لديهم ليتجنبوا استخدام مكونات تحتوي عىل
الرصاص ،دون أن يفقدوا شيئاً من جودة الطالء ودون أي زيادة تذكر يف الكلفة اإلجاملية ملنتجهم.
يجب تشجيع مصنعي الطالء الذين يقومون حالياً بإنتاج طالء تزييني يحتوي عىل الرصاص أو أصناف
أخرى من الطالء يف تطبيقات من املرجح أن تساهم يف التعرض للرصاص يف مرحلة الطفولة ،عىل إعادة
تشكيل هذا الطالء لتجنب استخدام مكونات تحتوي عىل الرصاص.

األطر التنظيمية

يجب تشجيع الجهود الوطنية عىل وضع األطر التنظيمية الوطنية املالمئة من أجل الحد من تصنيع
واسترياد وتصدير وبيع واستخدام الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص واملنتجات املطلية بطالء يحتوي
عىل الرصاص .فعند وضع األولويات واألطر الزمنية ،يجب إعطاء أهمية خاصة للقضاء عىل الطالء
التزييني الذي يحتوي عىل الرصاص وأصناف الطالء األخرى التي تحتوي عىل الرصاص املستخدمة يف
تطبيقات أخرى من املرجح أن تساهم يف التعرض إىل الرصاص يف مرحلة الطفولة.
وعند وضع األطر التنظيمية ،يجب النظر يف تضمني أحكام فيام يخص االلتزام واملراقبة والتطبيق.

الوعي العام

نظرا ً إىل األثر الخطري الذي يشكله التعرض إىل الرصاص يف مرحلة الطفولة عىل مستوى الفرد ومستقبل
البلدان ،فإن هناك حاجة للقيام بحمالت للتوعية العامة يف البلدان التي ت ُظهر النتائج فيها وجود الطالء
الذي يحتوي عىل الرصاص يف أسواقها .يجب أن تقدم هذه الحمالت معلومات للجمهور حول مخاطر
التعرض للرصاص وخاصة عند األطفال ،وكذلك معلومات حول وجود الطالء املنزيل الذي يحتوي عىل
الرصاص والذي يتم بيعه واستخدامه يف األسواق املحلية ،ومعلومات عن حقيقة أن الطالء الذي يحتوي
عىل الرصاص يشكل مصدرا ً رئيسياً للتعرض للرصاص يف مرحلة الطفولة ،ومعلومات عن توافر بدائل
أفضل تقنياً وأكرث أمناً .كام أن هناك حاجة لرفع سوية الوعي حول رضورة أخذ إجراءات احرتازية عند
تجهيز سطح جرى طالؤه سابقاً ليتم إعادة طالئه؛ والحاجة إىل تدريب الدهانني حول مامرسات العمل
23
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اآلمنة بالنسبة إىل الرصاص عند العمل عىل األسطح املطلية سابقاً؛ والحاجة إىل موارد للقيام مبثل هذا
التدريب.
ويجب تشجيع الوكاالت الحكومية واملنظامت غري الحكومية وغريها من منظامت املجتمع املدين
باإلضافة إىل األخصائيني الصحيني عىل القيام بحمالت لرفع سوية الوعي يف املجاالت آنفة الذكر.
كام يجب تشجيع أصحاب املصلحة عىل تبني مبادرات طوعية من قبل مصنعي الطالء واملستوردين
والبائعني بغية سحب مركبات الرصاص تدريجياً من منتجاتهم حتى وإن كان تم ذلك قبل إقرار أدوات
قانونية وطنية أو دخولها حيز التنفيذ.

العمل الطوعي ووضع امللصقات التعريفية

يف بعض البلدان ،قام بعض مصنعي الطالء بشكل طوعي بالقضاء عىل مركبات الرصاص يف تشكيالت
الطالء الخاصة بهم .ويجب تشجيع كافة مصنعي الطالء يف البلدان التي تفتقد إىل نظام يحد من
الرصاص يف الطالء عىل القيام طوعياً بالقضاء عىل مركبات الرصاص يف تشكيالت الطالء الخاصة بهم
– وخصوصاً الطالء التزييني والطالء املستخدم لتطبيقات أخرى من املرجح أن تساهم يف التعرض إىل
الرصاص لدى األطفال وغريهم.
كام يجب تشجيع مصنعي الطالء عىل النظر طوعياً يف املشاركة يف الربامج التي تقدم شهادات من
طرف ثالث تؤكد عدم إضافة الرصاص وتوفر ملصقات تعريفية متكن املستهلكني من متييز الطالء الذي
ال يحتوي عىل رصاص مضاف .عالوة عىل ذلك ،ميكن ملصنعي الطالء توفري معلومات عىل علب الطالء
تحذر من املخاطر الجسيمة التي قد تظهر من غبار الرصاص عند تجهيز سطح مطيل سابقاً ليتم إعادة
طالئه.
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امللحق (أ)
الدراسات والتقارير املنشورة حول الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص

تقدم الدراسات والتقارير املنشورة التالية بيانات حول الرصاص يف  2,349عينة من عينات الرصاص
تم جمعها وتحليلها يف أربعني بلدا ً.

آسيا

عدد عينات الطالء التي تم تحليلها1,536 :

عدد البلدان التي جرت فيها الدراسات حول الطالء12 :

التقرير اإلقليمي آلسيا حول الطالء
4

2

الرصاص يف الطالء التزييني الجديد
()2009 ,Toxics Link & IPEN
املعايري املزدوجة :تقيص محتوى الرصاص
يف العالمات التجارية الرائدة لطالء املينا
3
يف جنوب آسيا ()2011 ,Toxics Link

فرشاة تحتوي عىل السموم
()2007 ,Toxics Link

26

1

الدراسات املنشورة األخرى
90

6

250

6

29

31

البلد
بنغالدش
الهند

فحص تراكيز الرصاص يف طالء املينا التزييني الجديد
يف أربعة بلدان لها تاريخ مختلف فيام يخص
5
النشاطات املرتبطة بلوائح الرصاص يف الطالء
72

مستوى الرصاص يف طالء املينا التزييني الجديد من
6
آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
24

الوقاية من التسمم بالرصاص ومعالجته :تطبيق
7
الربامج الوطنية يف البلدان النامية
25

الرصاص يف الطالء

8
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التقرير اإلقليمي آلسيا حول الطالء
4

2

الرصاص يف الطالء التزييني الجديد
()2009 ,Toxics Link & IPEN
املعايري املزدوجة :تقيص محتوى الرصاص
يف العالمات التجارية الرائدة لطالء املينا
3
يف جنوب آسيا ()2011 ,Toxics Link

فرشاة تحتوي عىل السموم
()2007 ,Toxics Link
أندونيسيا

78

11

1

الدراسات املنشورة األخرى

البلد

مستويات الرصاص يف طالء املينا التزييني الجديد
9
من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
49

24

دراسة حول الرصاص يف الطالء يف نيبال

نيبال

6

()CEPHED

10

نيبال
()LEADERS

75

الرصاص يف الطالء الجديد يف نيبال

11

31

122

25

94

33

120

27

الفيلينب
سرييالنكا
تايالند

ورد ذكرها يف :الدراسة حول اآلثار املحتملة عىل
صحة اإلنسان والبيئة يف آسيا واملحيط الهادئ
للمنتجات التي تحتوي عىل الرصاص والكادميوم
12
والزئبق امللحق ()II
64

الصني

مستويات الرصاص يف طالء املينا املنزيل الجديد من
13
آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
58

الرصاص يف الطالء املنزيل :مصدر قائم ال يؤخذ عىل
محمل الجد فيام يتعلق بتسمم األطفال بالرصاص
14
يف الصني
15

مستويات الرصاص يف طالء املينا السكني الجديد يف
15
تايبه ،تايوان ومقارنته بالطالء املوجود يف الصني

26

26

التقرير اإلقليمي آلسيا حول الطالء
4

2

الرصاص يف الطالء التزييني الجديد
()2009 ,Toxics Link & IPEN
املعايري املزدوجة :تقيص محتوى الرصاص
يف العالمات التجارية الرائدة لطالء املينا
3
يف جنوب آسيا ()2011 ,Toxics Link

فرشاة تحتوي عىل السموم
()2007 ,Toxics Link
1

الدراسات املنشورة األخرى

البلد
لبنان

15

تقرير حول الرتكيز اإلجاميل للرصاص (جزء يف
املليون) لطالء املينا التزييني الجديد يف لبنان
16
والباراغوي وروسيا
األردن

17

السحب التدريجي للرصاص يف الطالء من خالل
17
برامج التأييد ورفع سوية الوعي
ماليزيا

72

مستويات الرصاص يف طالء املينا املنزيل الجديد من
18
آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
سنغافورة

41

مستويات الرصاص يف طالء املينا املنزيل الجديد من
19
آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
570

27

803

18

114

31

إجاميل عدد
أصناف
الطالء
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أفريقيا

عدد عينات الطالء التي تم تحليلها450 :

عدد البلدان التي جرت فيها الدراسات حول الطالء14 :

الرصاص يف طالء املينا
21
التزييني

الرصاص يف الطالء التزييني
الجديد (& IPEN
20
)2009 ,Toxics Link

الدراسات املنشورة األخرى
26
29
30
30
31

البلد
تنزانيا
جنوب أفريقيا
نيجرييا
السنغال
كينيا

الرصاص يف الطالء املنزيل الكيني

22

الكامريون

61

تراكيز الرصاص ووضع ملصقات تعريفية عىل الطالء الجديد
23
يف الكامريون
أوغندا

50

مجموعة من عينات الطالء التي تحتوي عىل الرصاص يف
24
أوغندا
30
30
30
30

28

ساحل العاج
أثيوبيا
غانا
تونس

28

الرصاص يف طالء املينا
21
التزييني

الرصاص يف الطالء التزييني
الجديد (& IPEN
20
)2009 ,Toxics Link

الدراسات املنشورة األخرى

البلد

20

مرص

مستويات الرصاص يف طالء املينا املنزيل الجديد من آسيا
25
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
نيجريا

25

مستويات الرصاص يف طالء املينا املنزيل الجديد من آسيا
26
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
جزر السيشل

28

مستويات الرصاص يف طالء املينا املنزيل الجديد من آسيا
27
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
215

29

120

115
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أصناف الطالء
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أمريكا الجنوبية

عدد عينات الطالء التي تم تحليلها206 :

عدد البلدان التي جرت يف الدراسات حول الطالء8 :

الدراسات املنشورة األخرى

الرصاص يف طالء
29
املينا التزييني

الرصاص يف الطالء
التزييني الجديد
(& IPEN
,Toxics Link
28
)2009
30
31

20

البلد
املكسيك
الربازيل

فحص تراكيز الرصاص يف طالء املينا التزييني
الجديد يف أربعة بلدان لها تاريخ مختلف فيام
30
يخص اللوائح التنظيمية للطالء
باراغواي

15

تقرير حول إجاميل تركيز الرصاص (جزء
يف املليون) لطالء املينا التزييني يف لبنان
31
والباراغواي وروسيا
األرجنتني
تشييل
أورغواي
إكوادور

30
30
30
10

مستويات الرصاص يف طالء املينا املنزيل الجديد
32
من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
بريو

10

مستويات الرصاص يف طالء املينا املنزيل الجديد
33
من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
55

30

90

61

إجاميل عدد أصناف
الطالء

30

إقليم أوروبا الرشقية والقوقاز وآسيا الوسطى
عدد عينات الطالء التي تم تحليلها157 :

عدد البلدان التي جرت الدراسات حول الطالء6 :

الدراسات املنشورة األخرى

الرصاص يف طالء املينا
35
التزييني

الرصاص يف
الطالء التزييني
الجديد(& IPEN
,Toxics Link
34
)2009
30

15

البلد
روسيا البيضاء
روسيا

تقرير حول الرتكيز اإلجاميل للرصاص (جزء يف
املليون) لطالء املينا التزييني الجديد يف لبنان
36
والباراغوي وروسيا
أذربيجان
كازخستان

30
26

فحص تراكيز الرصاص يف طالء املينا التزييني
الجديد يف أربعة بلدان لها تاريخ مختلف
37
فيام يخص اللوائح التنظيمية للطالء
قرغيستان
أرمينيا

30
26

فحص تراكيز الرصاص يف طالء املينا التزييني
الجديد يف أربعة بلدان لها تاريخ مختلف
38
فيام يخص اللوائح التنظيمية للطالء
67

31

60

30

إجاميل عدد
أصناف الطالء
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مرفق البيئة العاملي ( )http://www.thegef.org/عبارة عن رشاكة من أجل التعاون الدويل ،حيث
يعمل  183بلدا ً مجتمعني مع املؤسسات الدولية ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص من أجل تناول
شؤون البيئة العاملية.
برنامج األمم املتحدة للبيئة ( )www.unep.orgهو الصوت املمثل للبيئة يف نظام األمم املتحدة .حيث
يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة كمحفز ومنارص ومثقِّف وميرس من أجل تعزيز االستخدام السليم للبيئة
العاملية وتنميتها بشكل مستدام.
 )www.ipen.org( IPENهي شبكة من املنظامت غري الحكومية تتضمن  700منظمة مشاركة تعمل
يف  116بلدا ً من أجل تعزيز السياسات واملامرسات املتعلقة بسالمة املواد الكيميائية بغية حامية صحة
اإلنسان والبيئة.
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