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1 - موجز تنفيذي

معلومات أساسية
، وال يمكــن عمومــاً تصحيــح آثــاره الصحيــة، وقــد يكــون لــه تأثــري يمتــد طــوال الحيــاة)1(. وكلمــا  ن راً باالأطفــال منــه بالبالغــ�ي يعــّد التعــرض للرصــاص أكــرث �ن
ي أكــرث الكائنــات عرضــة لــ�أذى، ويمكــن للمــرأة الحامــل أن تنقــل الرصــاص  ن البــرث ر الناجــم عــن الرصــاص. ويعــد الجنــ�ي صغــر عمــر الطفــل، كلمــا زاد الــرن

ي التكــّون.
ي جســمها إىل جســم طفلهــا االآخــذ �ن

الــذي تراكــم �ن

ي مرحلــة الطفولــة بمنظمــة الصحــة العالميــة إىل إدراج ’’التخلــف 
ن انخفــاض معــدل الــذكاء الناجــم عــن التعــرض للرصــاص �ن

ّ ي تبــ�ي
وقــد حــدت االأدلــة الــ�ت

ي يصــاب بهــا االأطفــال 
ة االأوائــل الــ�ت ف بــه، كمــا أدرجــت المنظمــة هــذا المــرض كواحــد مــن االأمــراض العــرث العقــ�ي الناجــم عــن الرصــاص‘‘ كمــرض معــرت

ة)2(. كنتيجــة لعوامــل بيئيــة متغــري

ي مرحلة الطفولة)3(.
ي الط�ء واحداً من أهم مصادر التعرض للرصاص �ن

ويعترب الرصاص �ن

ي صناعــة الطــ�ء عندمــا يقــوم المّصنــع بإضافــة مركــب أو أكــرث مــن مركبــات الرصــاص عمــداً إىل الطــ�ء لتحقيــق غــرض مــا. أمــا مركبــات 
ويدخــل الرصــاص �ن

ي 
ي تضفــي عــ� الطــ�ء لونــه. وقــد تضــاف مركبــات الرصــاص إىل الطــ�ء الزيــ�ت

ي تضــاف إىل الطــ�ء عــ� نحــو شــائع فهــي أصبغــة الرصــاص الــ�ت
الرصــاص الــ�ت

أيضــاً كعنــا� مجففــة وكمحفــزات.

وقــد وضعــت الكثــري مــن البلــدان ذات مســتوى التصنيــع المرتفــع قوانينــاً أو لوائــح أو معايــري إلزاميــة تحظــر تصنيــع الطــ�ء المحتــوي عــ� الرصــاص أو 
ة، أصبحــت هــذه اللوائــح أكــرث �امــة،  ي التجاريــة أو عــ� جدرانهــا الخارجيــة. وخــ�ل الســنوات االأخــري

بيعــه أو اســتخدامه داخــل المنــازل والمــدارس والمبــا�ن
ي الطــ�ء 

ي المليــون )الــوزن الجــاف( �ن
فالمعيــار الــذي اعتمدتــه الواليــات المتحــدة يفــرض أال يتعــدى الحــد االأقــى للكميــة الكليــة مــن الرصــاص 90 جــزءاً �ن

اوح مــن 90 إىل  ة أخــرى حــدوداً إلزاميــة للكميــة الكليــة مــن الرصــاص تــرت المســتخدم للمنــازل والكثــري مــن فئــات الطــ�ء االأخــرى. وقــد اعتمــدت بلــدان كثــري
ي المليــون )الــوزن الجــاف(.

600 جــزء �ن

ي تضــاف إىل الطــ�ء، وقــد انتــرث اســتخدامها 
وتتوافــر عــ� نطــاق واســع بدائــل تتســم بجودتهــا وفعاليتهــا مــن حيــث التكلفــة لجميــع مركبــات الرصــاص الــ�ت

ن ويســتخدم مركبــات رصــاص تضــاف إىل الطــ�ء أن يغــري تركيبــة الطــ�ء  يــ�ي ن منــذ عــدة عقــود. ويمكــن الأي مصّنــع ينتــج حاليــاً أنــواع الطــ�ء المســتخدمة للرت
المصّنــع بســهولة مســتخدماً هــذه المــواد البديلــة، دون أن يكــون لهــذا االأمــر أثــر يذكــر عــ� مواصفــات الطــ�ء الــذي ينتجونــه أو عــ� ثمنــه.

ي تمــر اقتصاداتهــا 
ي الكثــري مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــ�ت

ن المحتــوي عــ� الرصــاص ال يــزال يبــاع ويســتخدم عــ� نطــاق واســع �ن يــ�ي ن بيــد أن طــ�ء الرت
بمرحلــة انتقــال.

ي الطــ�ء، وفــر برنامــج االأمــم المتحــدة للبيئــة االأمــوال للشــبكة العالميــة للقضــاء عــ� 
ي إطــار الدعــم المقــدم للتحالــف الــدوىلي للقضــاء عــ� الرصــاص �ن

و�ن
يينيــة المحتويــة عــ�  ن الملوثــات العضويــة الثابتــة )IPEN(، وهــي شــبكة عالميــة للمنظمــات غــري الحكوميــة، لتقــوم بأخــذ عينــات مــن طــ�ءات المينــا الرت
ي ال تتوافــر 

قليمــي واللغــوي، والــ�ت ي أســواق تســعة بلــدان ناميــة وبلــدان تمــر اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقــال، متنوعــة عــ� الصعيديــن االإ
الرصــاص والمطروحــة �ن

 ، ن ي االأرجنتــ�ي
اكات مــع منظمــات غــري حكوميــة �ن ي الدهــان عــ� مــا يبــدو. ول�ضطــ�ع بهــذه المهمــة، أقامــت الشــبكة �ث

فيهــا بيانــات حاليــة عــن الرصــاص �ن
يينيــة المطروحــة للبيــع  ن ســتان، وتونــس، وأوروغــواي. وابتيعــت عينــات مــن طــ�ءات المينــا الرت ن غري ، وكــوت ديفــوار، وإثيوبيــا، وغانــا، وقري وأذربيجــان، وشــي�ي

ي هــذا التقريــر.
ي أســواق كل مــن هــذه البلــدان، ثــم جــرى اختبارهــا لمعرفــة محتواهــا الــك�ي مــن الرصــاص. وتُعــرض نتائــج االختبــارات �ن

�ن

النتائج
، كــوت  ، أذربيجــان، شــي�ي ن ي البلــدان التســعة التاليــة: االأرجنتــ�ي

يينيــة مــن محــال البيــع بالمفــرق �ن ن ابتيــع مــا مجموعــه 234 علبــة مــن طــ�ءات المينــا الرت
ي كــوت ديفــوار. وجــرى اختبــار 

ســتان، تونــس، أوروغــواي. وابتيعــت عــرث علــب إضافيــة مــن طــ�ءات المينــا المضــادة للتــآكل �ن ن غري ديفــوار، إثيوبيــا، غانــا، قري
ن ثــم العينــات العــرث مــن الطــ�ء المضــاد للتــآكل لمعرفــة محتواهــا الــك�ي  يــ�ي ن جميــع العينــات، أي العينــات المائتــان واالأربعــة والث�ثــون مــن طــ�ءات الرت

ي الــوزن الجــاف.
مــن الرصــاص �ن

ــوى مــن  ــات متاحــة للعمــوم عــن المحت ــك أي بيان ــا ال تمتل ــدو أنه ــا، ويب قليمــي ولغته ــا االإ ــث موقعه ــار مــن حي ــارة الإجــراء االختب ــدان المخت ــوع البل وتتن
ي الشــبكة الدوليــة 

يكــة �ن ي كل مــن هــذه البلــدان منظمــة غــري حكوميــة �ث
ي أســواقها الوطنيــة، ويوجــد �ن

ن المباعــة �ن يــ�ي ن ي طــ�ءات الرت
الرصــاص الموجــود �ن

وع. ن ل�ضطــ�ع بهــذا المــرث ــة ليدهــا االهتمــام والقــدرة ال�زمــ�ي ــة الثابت ــات العضوي للقضــاء عــ� الملوث

1 Childhood Lead Poisoning, World Health Organization, 2010; p. iii, http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf .
2  http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf.
3 Childhood Lead Poisoning, World Health Organization, 2010, Page 12, list of major sources of children‘s exposure to lead; .http://www.who.int/

ceh/publications/leadguidance.pdf.
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ي الطالء
مستويات الرصاص �ف

ي البلدان ذات المستوى المرتفع من التصنيع
ي البلدان المعاي�ي التنظيمية الموضوعة �ف

ة �ف ي معظم الطالءات المخت�ب
ال تستو�ف

ــة مــن  ــار عــ� كمي ــات الطــ�ء الخاضعــة ل�ختب ــة أو أكــرث مــن عين ي المائ
ــوت نســبة 67 �ن وع، احت ي شــملها المــرث

ــ�ت ــدان التســعة ال ففــي خمســة مــن البل
ســتان  ن غري ي الواليــات المتحــدة. وهــذه البلــدان هــي: أذربيجــان وكــوت ديفــوار وإثيوبيــا وقري

ي المليــون، وهــو الحــد التنظيمــي �ن
الرصــاص تزيــد عــ� 90 جــزء �ن

وتونــس.

ي 
ي المائــة أو أكــرث مــن عينــات الطــ�ء الخاضعــة ل�ختبــار عــ� كميــة مــن الرصــاص تزيــد عــ� 600 جــزء �ن

ي البلــدان الخمســة نفســها، احتــوت نســبة 57 �ن
و�ن

ن وشــي�ي وأوروغــواي. ي كل مــن االأرجنتــ�ي
المليــون، وهــو الحــد التنظيمــي �ن

ي معظم البلدان
ال تزال الطالءات المحتوية عىل مستويات مرتفعة للغاية من الرصاص متاحة �ف

ي المليــون. وأتــت خمــس 
ات مــن الرصــاص تزيــد عــ� 000 10 جــزء �ن ن ي ســبعة مــن البلــدان التســعة عــ� تركــري

احتــوت بعــض عينــات الطــ�ء الخاضعــة ل�ختبــار �ن
ســتان،  ن غري ، وعينتــان مــن أذربيجــان، وســت عينــات مــن كــوت ديفــوار، وعــرث عينــات مــن إثيوبيــا، وثــ�ث عينــات مــن قري ن مــن تلــك العينــات مــن االأرجنتــ�ي

ي عينــات مــن تونــس.
وثمــا�ن

ســتان وتونــس، احتــوت عينــة أو أكــرث مــن الطــ�ءات الخاضعــة ل�ختبــار عــ� 100 99 جــزء  ن غري ن وإثيوبيــا وقري ي أربعــة مــن البلــدان التســعة، وهــي: االأرجنتــ�ي
و�ن

ي المائــة مــن الــوزن أو يزيــد.
ي المليــون أو أكــرث مــن الرصــاص، واحتــوت جميــع هــذه العينــات عــ� نســبة مــن الرصــاص تقــارب 10 �ن

�ن

ي لديها طالءات محتوية عىل الرصاص
ي معظم البلدان ال�ت

تتوافر طالءات مماثلة لم يضف إليها الرصاص �ف

ي أســواق ســتة مــن البلــدان الســبعة التاليــة: 
تتوافــر طــ�ءات تحتــوي عــ� مســتوى منخفــض جــداً مــن الرصــاص إىل جانــب الطــ�ء المحتــوي عــ� الرصــاص �ن

ســتان، تونس. ن غري ، أذربيجــان، كــوت ديفــوار، غانــا، قري ن االأرجنتــ�ي

ي الطالءات وفقاً للون
ات الرصاص �ف ف ترك�ي

يحتوي الطالء االأبيض عىل أقل كمية من الرصاص

ــن الرصــاص مســاوية  ــا عــ� مســتويات م ــري منه ــوي الكث ــن الرصــاص وســطياً، وتحت ــة م ــل كمي ــ� أق ــار ع ــوت الطــ�ءات البيضــاء الخاضعــة ل�ختب احت
ي يمكــن الكشــف عنــه أو عــ� كميــات نــزرة منــه. واحتــوت عينــة واحــدة مــن 77 عينــة مــن الطــ�ء االأبيــض الخاضعــة ل�ختبــار عــ� كميــة مــن 

للمســتوى الــ�ت
ي المليــون.

الرصــاص تزيــد عــ� 500 5 جــزء �ن

ها من الطالءات ذات االألوان الفاقعة عىل أك�ب كمية من الرصاص ف االأصفر واالأحمر وغ�ي تحتوي الطالءات من اللون�ي

ن االأصفــر الخاضعــة  يــ�ي ن ن الصفــراء الخاضعــة ل�ختبــار عــ� أكــرب كميــة مــن الرصــاص وســطياً. وقــد بلــغ عــدد عينــات طــ�ء الرت يــ�ي ن احتــوت طــ�ءات الرت
ي 

ــن 000 10 جــزء �ن ــرب م ــار أك ــر الخاضعــة ل�ختب ن االأصف ــ�ي ي ن ــن طــ�ء الرت ــرث م ــة أو أك ــوى عين ــدان التســعة، كان محت ــن البل ي ســبعة م
ــة. و�ن ــار 58 عين ل�ختب

ي المليــون.
ــد عــ� 000 100 جــزء �ن ــة مــن الرصــاص تزي ــة واحــد عــ� االأقــل عــ� كمي ــدان التســعة، احتــوت عين ــة مــن البل ي ث�ث

المليــون. و�ن

ة من الرصاص تحتوي الكث�ي من الطالءات الحمراء عىل كمية كب�ي

ن االأحمــر  يــ�ي ن ي ســتة مــن البلــدان التســعة، كان محتــوى عينــة أو أكــرث مــن طــ�ء الرت
ن االأحمــر الخاضعــة ل�ختبــار 69 عينــة. و�ن يــ�ي ن بلــغ عــدد عينــات طــ�ء الرت

ي المليــون، لكــن عينــة واحــدة مــن 
ي المليــون. ولــم تحتــو أي منهــا عــ� كميــة مــن الرصــاص تزيــد عــ� 000 100 جــزء �ن

الخاضعــة ل�ختبــار أكــرب مــن 000 10 جــزء �ن
ي المليــون مــن الرصــاص.

ن االأحمــر احتــوت عــ� 000 99 جــزء �ن يــ�ي ن طــ�ء الرت

ة من الرصاص اء أيضاً عىل كمية كب�ي تحتوي الطالءات الخ�ف

ي خضعت ل�ختبار 30 عينة.
ن بألوان غري االأبيض واالأحمر واالأصفر ال�ت ي�ي ن بلغ عدد عينات ط�ءات الرت

ي المليــون 
ن االأخــرن الخاضعــة ل�ختبــار عــ� أكــرث مــن 000 10 جــزء �ن يــ�ي ن . واحتــوى نصــف عينــات طــ�ء الرت وكانــت ثمــان مــن تلــك العينــات مــن اللــون االأخــرن

ي المليــون.
مــن الرصــاص، واحتــوت عينــة واحــدة عــ� كميــة مــن الرصــاص تزيــد عــ� 000 100 جــزء �ن

ي الطالء وفقاً للبلد
ات الرصاص �ف ف ترك�ي

ــة عــىل  ــك هــذه االأطــر تســجل مســتويات أقــل مــن الطــالءات المحتوي ي تمتل
ــ�ت ــدان ال ــد أن البل ــة، بي ــدان أطــراً تنظيمي ــل مــن البل وضــع عــدد قلي

ــاص الرص

ات كلية منخفضة من الرصاص. ن يينية ع� تركري ن ي بلدين من البلدان التسعة، هما شي�ي وأوروغواي، احتوت جميع ط�ءات المينا الرت
�ن

ي 
ن الرصــاص فيهــا عــ� 600 جــزء �ن ي يزيــد تركــري

ن الــ�ت يــ�ي ن وقــد نفــذت كل مــن شــي�ي وأوروغــواي مؤخــراً مراســيم تنفيذيــة وطنيــة تحظــر إنتــاج طــ�ءات الرت
ــا واســتخدامها. ــا وبيعه ادها وتوزيعه ــون، واســتري الملي

ي المليــون. 
ي عــ� كميــة مــن الرصــاص تزيــد عــ� 000 10 جــزء �ن

ييــ�ن ن ي كل مــن البلــدان الســبعة االأخــرى، احتــوت عينتــان أو أكــرث مــن عينــات طــ�ء المينــا الرت
و�ن

ن للرصــاص يســاوي 000 99  ن الخاضعــة ل�ختبــار، تحتــوي عــ� تركــري يــ�ي ن ي أربعــة مــن هــذه البلــدان، عــرث عــ� عينــة واحــدة عــ� االأقــل مــن طــ�ءات الرت
و�ن

ي 
ن الخاضعــة ل�ختبــار عــ� أكــرث مــن 600 جــزء �ن يــ�ي ن ي خمســة مــن البلــدان التســعة، احتــوى أكــرث مــن نصــف عينــات طــ�ء الرت

ي المليــون أو يزيــد. و�ن
جــزء �ن

ي الكثــري مــن البلــدان االأخــرى )انظــر الجــدول ألــف الحقــاً ل�ضطــ�ع عــ� موجــز للبيانــات الكليــة لطــ�ءات 
المليــون مــن الرصــاص، وهــو الحــد التنظيمــي �ن

ي تشــملها(
ي البلــدان التســعة الــ�ت

يينيــة الجديــدة �ن ن المينــا الرت
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يينية الجديدة لدى البلدان التسعة ف ي طالءات المينا ال�ت
ف الرصاص الكلية �ف الجدول ألف- موجز لبيانات ترك�ي

الكمية 
القصوى من 

ي 
االأجزاء �ف
المليون

الكمية الدنيا 
ي 

من االأجزاء �ف
المليون

النسبة المئوية 
للعينات 

المحتوية عىل ما 
يزيد عىل 000 10

ي المليون(
)جزء �ف

النسبة المئوية 
للعينات 

المحتوية عىل ما 
يزيد عىل 600

ي المليون
جزء �ف

النسبة المئوية 
للعينات 

المحتوية عىل ما 
يزيد عىل 90

ي المليون
جزء �ف

ف  متوسط ترك�ي
الرصاص )جزء 

ي المليون(
�ف

عدد االأنواع 
التجارية

عدد 
العينات

البلد

130 000 5<
ي المائة

17 �ن
)5(

ي المائة
23 �ن

)7(
ي المائة

23 �ن
)7(

17 000 12 30 ن االأرجنت�ي

20 000 5<
ي المائة

7 �ن
)2(

ي المائة
67 �ن

)20(
ي المائة

77 �ن
)23(

2 600 16 30 أذربيجان

1 100 5<
ي المائة 

صفر �ن
)صفر(

ي المائة
4 �ن

)1(
ي المائة

4 �ن
)1(

52,6 6 23 شي�ي

42 000 5< ي المائة )5(
25 �ن ي المائة )13(

65 �ن ي المائة )14(
70 �ن 8 700 7 20 كوت ديفوار

260 000 15< ي المائة )1(
10 �ن ي المائة )8(

80 �ن ي المائة )8(
80 �ن 27 500 5 10

الطــ�ءات  ديفــوار  كــوت 
للتــآكل المضــادة 

130 000 15< ي المائة )7(
30 �ن ي المائة )19(

83 �ن ي المائة )20(
87 �ن 18 500 8 23 إثيوبيا

42 000 5< ي المائة )3(
17 �ن ي المائة )5(

28 �ن ي المائة )6(
33 �ن 5 030 8 18 غانا

99 000 5< ي المائة )3(
10 �ن ي المائة )17(

57 �ن ي المائة )20(
67 �ن 7 160 11 30 ستان ن غري قري

170 000 5< ي المائة )8(
27 �ن ي المائة )19(

63 �ن ي المائة )21(
70 �ن 17 900 16 30 تونس

63 5<
ي المائة 

صفر �ن
)صفر(

ي المائة 
صفر �ن

)صفر(
ي المائة 

صفر �ن
)صفر(

9,8 10 30 أوروغواي

معلومات للمستهلك

ي بطاقــات التوســيم تحذيــرات عــن االأخطــار المرتبطــة بالرصــاص أو أي معلومــات أخــرى 
ف �ف ــة مــن المصنعــ�ي يــدرج عــدد قليــل للغاي

ــتهلك. للمس

ي أوروغواي. 
أدرجــت معلومــات عــن المحتــوى مــن الرصــاص عــ� 20 علبــة فقــط مــن 234 عينــة مــن علــب الطــ�ء. وبيعــت 17 مــن تلــك العلــب �ن

ويبــدو أيضــاً أنــه ال توجــد أي ممارســات موحــدة فيمــا يتعلــق بتوافــر أنــواع أخــرى مــن المعلومــات الموجهــة للمســتهلك. وقــد حملــت 88 

ي المائــة( عنــوان الموقــع الشــبكي لمصّنــع الطــ�ء عــ� بطاقــة التوســيم، لكــن هــذه المعلومــات لــم توضــع عــ� أي مــن العلــب 
علبــة )38 �ن

ي شــي�ي أو إثيوبيــا أو تونــس.
المأخــوذة كعينــات �ن

التوصيات
االأطر التنظيمية

ي وتنظيمــي م�ئــم لضبــط تصنيــع الطــ�ءات المحتويــة عــ� 
ينبغــي تشــجيع الجهــود الوطنيــة الراميــة إىل التشــجيع عــ� وضــع إطــار قانــو�ن

ي ال تمتلــك إطــاراً مــن هــذا القبيــل 
ي البلــدان الــ�ت

ادها وتصديرهــا وبيعهــا واســتعمالها، �ن الرصــاص والمنتجــات المغلفــة بتلــك الطــ�ءات، واســتري

ــا يقابهــا مــن  ــب م ي االأســواق إىل جان
ــوى منخفــض جــداً مــن الرصــاص �ن ــة عــ� وجــود طــ�ءات ذات محت . وتشــري االأدل ي الوقــت الحــا�ن

�ن

ي تحــول دون تطبيــق الضوابــط القانونيــة أو التنظيميــة والقضــاء 
الطــ�ءات المحتويــة عــ� الرصــاص إىل أنــه ال يوجــد الكثــري مــن العوائــق الــ�ت

عــ� الطــ�ءات المحتويــة عــ� الرصــاص.

ن  ــ�ي ي ن ــار خــاص للقضــاء عــ� طــ�ءات الرت ــ�ء اعتب ــي، ينبغــي إي ي وتنظيم
ــو�ن ــق إطــار قان ــة لتطبي ــات والجــداول الزمني ــد االأولوي ــد تحدي وعن

ي التعــرض للرصــاص خــ�ل مرحلــة الطفولــة. وعنــد تصميــم 
ي تســاهم عــ� االأرجــح �ن

ي التطبيقــات الــ�ت
المحتويــة عــ� الرصــاص والمســتخدمة �ن

دراج أحــكام تتعلــق برصــد االمتثــال وإنفــاذه. طــار، ينبغــي إيــ�ء االعتبــار الإ االإ
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ي آن معــاً، فــ� بــد مــن إطــ�ق حمــ�ت 
نظــراً لمــا للتعــرض للرصــاص خــ�ل مرحلــة الطفولــة مــن أثــر خطــري عــ� مســتقبل االأفــراد والبلــدان �ن

ي أســواقها. وينبغــي لهــذه الحمــ�ت أن تُعلــم الجمهــور 
ي تشــري النتائــج إىل وجــود طــ�ءات محتويــة عــ� الرصــاص �ن

ي البلــدان الــ�ت
إع�ميــة �ن

ي الســوق 
ن المحتويــة عــ� الرصــاص للبيــع واالســتخدام �ن يــ�ي ن بأخطــار التعــرض للرصــاص، الســيما بالنســبة ل�أطفــال، وبتوافــر طــ�ءات الرت

ي مرحلــة الطفولــة؛ وبتوافــر بدائــل 
الوطنيــة؛ وبــأن الطــ�ءات المحتويــة عــ� الرصــاص تشــكل مصــدراً هامــاً مــن مصــادر التعــرض للرصــاص �ن

عــادة طــ�ء  ــد التحضــري الإ ورة اتخــاذ احتياطــات خاصــة عن ــة بــرن ــاً. وثمــة حاجــة أيضــاً للتوعي ــة وأكــرث أمان ــة التقني أكــرث جــودة مــن الناحي

ســطح ســبق طــ�ؤه.

ي مجــال الصحــة والجهــات االأخــرى عــ� القيــام 
، والعاملــون �ن ي

ــوكاالت الحكوميــة والمنظمــات غــري الحكوميــة والمجتمــع المــد�ن وتُشــجع ال

ي المجــاالت المشــار إليهــا آنفــاً. ويشــجع أصحــاب المصلحــة عــ� تعزيــز المبــادرات الطوعيــة لمصّنعــي الطــ�ء ومســتورديه 
بأنشــطة التوعيــة �ن

ي 
ــو�ن ــل اعتمــاد أي صــك قان ي منتجاتهــم، حــ�ت قب

ــات الرصــاص �ن ــاً مــن اســتخدام مركب ي ترمــي إىل التخلــص تدريجي
ــ�ت ــه ال ــه وبائعي ومصّدري

ن النفــاذ. ي أو دخولــه حــري
وطــ�ن

العمل الطوعي والتوسيم

ــات  ــ� الرصــاص عــ� ســحب مركب ــوي ع ــط الطــ�ء المحت ــذ لضب ي ناف
ــر إىل نظــام وطــ�ن ي تفتق

ــ�ت ــدان ال ي البل
ــو الطــ�ءات �ن يشــّجع مصنع

ــاص. ــم للرص ه ــال وغري ــرض االأطف ي تع
ــاهم �ن ــح أن تس ي يرج

ــ�ت ــ�ءات ال ــيما الط ــ�ء، ال س ــات الط ــن تركيب ــاص م الرص

ي برامــج للحصــول عــ� شــهادات مــن أطــراف ثالثــة بــأن منتجاتهــم 
ي المشــاركة بصــورة طوعيــة �ن

ويشــجع مصّنعــو الطــ�ء أيضــاً عــ� النظــر �ن

ي لــم يضــف إليهــا 
ي التعــرّف عــ� الطــ�ءات الــ�ت

مــن الطــ�ء ال تحتــوي عــ� الرصــاص، وتوســيم منتجاتهــم عــ� نحــو يســاعد المســتهلك �ن

ي بطاقــات توســيم علــب الطــ�ء معلومــات تحــّذر مــن 
ي جميــع البلــدان أن يدرجــوا �ن

الرصــاص. وباالإضافــة إىل ذلــك، يمكــن لمصّنعــي الطــ�ء �ن

ي قــد تنشــأ عــن الغبــار المحتــوي عــ� الرصــاص عنــد تحضــري ســطح ُطــ�ي ســابقاً للطــ�ء مــرة أخــرى.
ة الــ�ت المخاطــر الكبــري


