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النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية 
 للمواد الكيميائية

 

  
  ملواد الكيميائيةملؤمتر الدويل املعين بإدارة اا

  ةالثاني الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٥ - ١١، جنيف
  * املؤقت من جدول األعمال)و (٤البند 

تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
 القضايا الناشئة يف السياسة العامة: الكيميائية

 مقدم من املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية فيما يتعلق بإلغاء مقترح
  استعمال الرصاص يف الطالء

  مذكرة من األمانة

 املقدم من املنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية، ترحاملقتتشرف األمانة بتعميم   - ١
 يف لكي ينظر فيه املشاركون، ويتعلق بالشراكة العاملية املقترحة دف النهوض بتنفيذ التدابري الواردة

  مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة فيما يتصل بإلغاءنتائجلتنفيذ  من خطة جوهانسربج ٥٧الفقرة 
  .استعمال الرصاص يف الطالء

 يف الدورة تعد االقتراح فريق عامل خمصص تابع للجنة الدائمة للمنتدى بعد أن تقرروقد أ  - ٢
 ضرورة، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩ إىل ١٥السادسة للمنتدى، اليت عقدت يف داكار يف الفترة من 

، وخاصة للبلدان النامية والبلدان اليت  إلغاء استعمال الرصاص يف الطالءإنشاء شراكة عاملية دف دعم
على   اختصاصات للشراكة العاملية املقترحةأن تعرضوقد طلب املنتدى . متر اقتصاداا مبرحلة انتقال

 من أجل متضافر النظر يف اختاذ قرار بدعم القيام بعمل وذلك لتمكينه مناملؤمتر يف دورته احلالية 
  . من خطة جوهانسربج للتنفيذ٥٧ الفقرة النهوض بتنفيذ التدابري الواردة يف

                                                
*  SAICM/ICCM.2/1.  
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 يتناول أحد القضايا األربع الناشئة يف السياسة العامة املقترحوقد يود املؤمتر أن حييط علماً بأن   - ٣
  .املقرر النظر فيها بالتفصيل يف إطار هذا البند من بنود جدول األعمال

  . رمسياًهريرحت ودونالذي قدم به يعمم على النحو و. املقترح يف مرفق هذه املذكرةويرد   - ٤
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IFCS 

  احملفل احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية
 الشراكات العاملية من أجل السالمة الكيميائية

 
  
  
  
  
  
  اقتراح
  مقدم إىل

  املعين بإدارة املواد الكيميائيةاملؤمتر الدويل 
  خالل دورته الثانية

  
  
  
  للنهوض بتنفيذالشراكة العاملية 

  خطة تنفيذ من ٥٧التدابري املنصوص عليها يف الفقرة 
  :نسربغلتنمية املستدامة املعقود يف جوهامؤمتر القمة العاملي ل

   يف مواد الطالء استخدام الرصاصمن التدرجيي لصالتخ
  
  
  

Lead sponsors: Toxic Link on behalf of IPEN, Nigeria,  
International Society of Doctors for the Environment,  

Canadian Environmental Law Association, LEAD Group Incorporated, Germany,  
National Center for Healthy Housing (U.S.A.), Trust For Lead Poisoning Prevention 

  
  
  

  لجنة احملفل الدائمةالتابع لاملخصص الفريق العامل : من إعداد
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  قائمة احملتويات

 مقدمة

  مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةيف  الرصاص بةتعلق املةل الدولياعماألدعم 

  منتجات بديلة أكثر مأمونية والشراكات: االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةالنهج 

  معلومات أساسية عن التعرض للرصاص والرصاص املوجود يف مواد الطالء

مؤمتر القمة العاملي للتنمية     من خطة تنفيذ     ٥٧فقرة  لتنفيذ ال الداعي إىل إرساء شراكة عاملية      قتراح  اال
 بالتركيز على التخلص التـدرجيي مـن      املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية       املستدامة خالل   
   يف مواد الطالءاستخدام الرصاص

  إلزالة الرصاص املوجود يف مواد الطالءقرار داكار   ١امللحق 

خطة تنفيذ  من ٥٧املنصوص عليها يف الفقرة للنهوض بتنفيذ التدابري الشراكة العاملية   ٢امللحق 
 من التدرجيي لصالتخ: مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغ

  الطالء يف مواداستخدام الرصاص 
املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف مطروح على مشروع قرار 

   لكي ينظر فيه ويعتمدهدورته الثانية
التدابري املنصوص عليها يف الفقرة شراكة عاملية للنهوض بتنفيذ اختصاصات   ملحق

لتنمية املستدامة املعقود يف خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي ل من ٥٧
  يف مواد الطالء استخدام الرصاص من التدرجيي لصالتخ: نسربغجوها
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  الشراكة العاملية للنهوض بتنفيذ
  خطة تنفيذ من ٥٧التدابري املنصوص عليها يف الفقرة 

  :مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغ
  يف مواد الطالءالرصاص  استخدام من التدرجيي لصالتخ

  مقدمة
 قرارإلمجاع با) احملفل السادس(احملفل احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية خالل دورته السادسة اعتمد 

خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي ويعترف القرار بأن  )١(.)١امللحق (يف مواد الطالء املوجود الرصاص داكار إلزالة 
مواد يف املوجود لرصاص من ا التدرجيي لصالتخ إىل ٥٧ تدعو يف الفقرة للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغ

 على عدم تعرض األطفال للرصاص  خاصوجه بض هلا اإلنسان والعملصادر اليت يتعرامل ويف غريها من الطالء
أن من األساسي عقد شراكة قرر احملفل السادس قد و. معاجلة التسمم بالرصاصووتعزيز جهود الرصد واملراقبة 

سبة إىل وخاصة بالنخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي  من ٥٧التدابري املنصوص عليها يف الفقرة عاملية للنهوض بتنفيذ 
ملثل تلك الشراكة أن تدعم ه ينبغي كما قرر أن. يةقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالذات االالبلدان النامية والبلدان 

وطلب من جلنة احملفل الدائمة إنشاء فريق عامل خمصص . مواد الطالءيف   استخدام الرصاصمن التدرجيي التخلص
املعين  إعداد مسودة اختصاصات شراكة عاملية تطرح على املؤمتر الدويل تبعاً لنهج اجلهة الراعية الرئيسية من أجل

العمل املنسق لدعم اختاذ قرار مسألة لكي ينظر يف ) املؤمتر الدويل الثاين(بإدارة املواد الكيميائية خالل دورته الثانية 
  .ؤمتر القمة العامليخطة تنفيذ م من ٥٧التدابري املنصوص عليها يف الفقرة بتنفيذ الرامي إىل النهوض 

مسودة اختصاصات الشراكة العاملية لكي يشمل وتتضمن هذه الوثيقة معلومات أساسية فضالً عن مشروع قرار 
  ).٢امللحق  (الثايناملؤمتر الدويل  ينظر فيه ويعتمده

                                                
، التقرير النهائي ووثائق االجتماعات )احملفل السادس(انظر الدورة السادسة للمحفل احلكومي الدويل   )١(

 هل يشكل مصدر قلق دويل؟ :النقل الدويل للرصاص والكادميوم عن طريق التجارةمبوضوع املتصلة واجللسات العامة 
:  على املوقع اإللكتروين التايللول بديلةإحالل البدائل واستخدام حوموضوع 

html.index/en/six/forums/ifcs/int.who.www://http  
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   يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةالرصاصب ةاملتعلق ةل الدولياعمدعم األ

ية صحة األطفال من التعرض  قرارين راميني إىل محا٢٠٠٢القمة العاملي للتنمية املستدامة عام اختذ مؤمتر 
 استخدام من التدرجيي لصدعم التخ إىل) ب (٥٦مؤمتر القمة العاملي يف الفقرة دعت خطة تنفيذ و. للرصاص

  .البرتين الذي حيتوي على الرصاص
  :ى ما يلي اليت تنص عل٥٧ومتثل القرار اآلخر يف الفقرة 

صادر اليت امل اليت حتتوي على الرصاص ويف غريها من مواد الطالءرصاص يف من ال التدرجيي لصالتخ
يتعرض هلا اإلنسان والعمل بشكل خاص على عدم تعرض األطفال للرصاص وتعزيز جهود الرصد 

  )٢(.عن معاجلة التسمم بالرصاص  فضالًواملراقبة
للمسامهة يف تنفيذ الفقرة مؤمتر القمة العاملي  خالل واملركبات النظيفةف النظيالوقود  من أجلالشراكة أرسيت و

ومت االتفاق  )٣(.وقودالاملوجود يف الرصاص  إزالةومساعدة البلدان النامية على  مؤمتر القمة من خطة تنفيذ ٥٦
من درجيي التلتخلص تتبع االجتاه الصحيح لن الشراكة أ يف كينيا على ٢٠٠٥خالل اجتماع شراكة عقد عام 

يبيع على  بلداً ١٧ما زال هناك و )٤(.٢٠٠٨حبلول اية عام ي صعيد العاملالعلى البرتين احملتوي على الرصاص 
 على  الستخدامه) مليون نسمة٢٥٨ اويبلغ جمموع عدد سكا (الرغم من ذلك البرتين احملتوي على الرصاص

. ٢٠٠٧ حبلول عام جيياً يف بعض تلك البلدان تدرمن البرتين احملتوي على الرصاصوجيري التخلص  )٥(الطرق
. ٢٠٠٦ مليار نسمة خالل عام ٢,٥الرصاص عالية يف ثالثة بلدان آسيوية يناهز عدد سكاا ت مستويات كانو

يف كمية الرصاص يف تسعة بلدان أخرى حيث حللت العينات وبلغ وقد سجلت منذ ذلك احلني مستويات عالية 
وتوجد تلك البلدان يف ثالث قارات هي أفريقيا وآسيا وأمريكا .  إضافيةون نسمة ملي٦٠٠عدد السكان أكثر من 

 البرتين على وشك أن تتكلل بالنجاح مما إزالة الرصاص املوجود يفويبدو أن احلملة العاملية الرامية إىل . اجلنوبية
  .دان ناميةاحلد من فرص تعرض األطفال للرصاص بشكل ملحوظ يف عدة بلسيساهم مسامهة كبرية يف 

 من خطة تنفيذ مؤمتر القمة ٥٧اتسمت األعمال الدولية الرامية إىل املساعدة على تنفيذ الفقرة ومن جهة أخرى، 
مواد الطالء احملتوية على الرصاص تصنع وتباع على نطاق واسع وما فتئت . العاملي بدرجة أقل من التنسيق

توفر ييقيم معظم سكان العامل يف أغلب الظن يف بلدان وعليه، . يالستخدامها يف عدة بلدان منتمية إىل العامل النام
مواد الطالء من املعروف منذ زمن بعيد أن و.  على مستويات عالية من الرصاصاملرتيل احملتويالطالء بسهولة فيها 

لدهن احملتوية على الرصاص قد تكون مصدراً ال يستهان به لتعرض األطفال للرصاص وال سيما لدى استخدامها 
. حيتك ا األطفالوسلع أخرى ومعدات املالعب واألثاث واللعب جدران املنازل أو املدارس الداخلية واخلارجية 

) مثل اجلسور(جمموعة متنوعة من البىن التحتية تستخدم مواد الطالء احملتوية على الرصاص يف وعالوة على ذلك، 
                                                

:  على املوقع اإللكتروين التايلخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةانظر   )٢(
htm.6POIChapter/English/PD_POI_WSSD/documents/sustdev/esa/org.un.www://http  

  pdf.InfSheet/pdf/pcfv/org.unep.www://http: انظر املوقع اإللكتروين التايل  )٣(
  pdf.final-report-GPM4/PDF/pcfv/org.unep.www://http: انظر املوقع اإللكتروين التايل  )٤(
  html.27fst/fs/au.org.lead.www://http: انظر املوقع اإللكتروين التايل  )٥(
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وتشمل مصادر أخرى مدعومة ). السفنطالء مثل (حرية والب) قطع السياراتطالء مثل ( الصناعية دهاناتوال
 للرصاص إضافة إىل البرتين احملتوي على الرصاص ومواد الطالء احملتوية على الرصاص اإلنسانبالوثائق لتعرض 

طالء  بة املطلييةاخلزفاألواين و املياه  الرصاص لنقلوأنابيباحملتوية على الرصاص  تلوث األغذية وتصنيع البطاريات
ها على حنو غري إعادة استخدامو )٧(والعالجات الشعبيةمستحضرات التجميل  وبعض )٦(الرصاصتو على حم

اليت الصناعات املرتلية الذي ينتقل إىل املرتل عرب املالبس ويف مكان العمل وهناك أيضاً مشكلة تلوث  .صحيح
  .أو بالقرب منهيكون فيها مكان العمل املعتمد على استخدام الرصاص يف الواقع ضمن املرتل 

                                                
 من تنظيم املكتب وثيقة املعلومات األساسية املتصلة باملؤمتر الوزاري الرابع بشأن البيئة والصحةانظر   )٦(

: اإلقليمي األورويب التابع ملنظمة الصحة العاملية على املوقع اإللكتروين التايل
pdf.07ebakdoc/eehc/document/int.who.euro.www://http  

  htm.00021165/mmwrhtml/preview/mmwr/gov.cdc.www://http: انظر املوقع اإللكتروين التايل  )٧(
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  منتجات بديلة أكثر مأمونية والشراكات: االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةالنهج 

إدارة املعين ب املؤمتر الدويل خاللالوزراء ورؤساء الوفود وممثلو اتمع املدين والقطاع اخلاص اتمعون أعلن 
إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد  ضمن ٢٠٠٦فرباير /باط ش٦ إىل ٤يف ديب من املعقود املواد الكيميائية 

 : ما يليالكيميائية

إننا سوف نعمل حنو سد الثغرات والتغلب على أوجه التفاوت يف القدرات لتحقيق اإلدارة   -١٧
ر اقتصاداا املستدامة للمواد الكيميائية فيما بني البلدان املتقدمة من ناحية والبلدان النامية والبلدان اليت مت

 بالتصدي لالحتياجات اخلاصة هلذه األخرية وتعزيز قدراا لتحقيق ية من ناحية أخرىمبرحلة انتقال
غري البدائل ليات بديلة أكثر مأمونية تشمل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتطوير منتجات وعم

  )٨(.من خالل الشراكات والدعم التقين واملساعدة املاليةالكيميائية 
 لنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةعن ا اليت انبثقت امعة للسياساتاجلستراتيجية االوتتضمن 

  :اهلدف التايلاملعين بإدارة املواد الكيميائية واعتمدها املؤمتر الدويل 
 األهداف  -رابعاً"

  "تقليل املخاطر  -ألف 
  :فيما يليبتقليل املخاطر أهداف النهج االستراتيجي فيما يتعلق تتمثل 

... 

تشجيع ودعم استحداث وتنفيذ، ومواصلة ابتكار، بدائل سليمة بيئياً أكثر   )ي("
أماناً، مبا يف ذلك اإلنتاج األنظف، واإلحالل املستنري لبدائل للمواد الكيميائية املثرية للقلق 

  ."كيميائيةبوجه خاص والبدائل غري ال
 من خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي بالتركيز على إزالة ٥٧الفقرة وض بتنفيذ  شراكة عاملية للنهعقدوسيدعم 

  .الرصاص املوجود يف مواد الطالء تنفيذ النهج االستراتيجي وحتقيق أهدافه املنشودة دعماً مباشراً

  معلومات أساسية عن التعرض للرصاص والرصاص املوجود يف مواد الطالء
وال سيما صحة األطفال والعمال يف اليت تضر بصحة اإلنسان ملصادر من االتعرض للرصاص مصدر مشهور 

على امليالد ففي القرن األول قبل . عهد بعيدمة منذ اولقد اعترف خبصائص الرصاص الس. صناعات الرصاص
 إن قائالًاستخدام أنابيب الرصاص لنقل املياه الروماين فيتروفيوس علناً ضد املعماري حتدث املهندس سبيل املثال، 
عرب أنابيب الرصاص هي مؤذية على األرجح نظراً إىل احلصول على الرصاص األبيض منها مما يعترب املياه املنقولة 

                                                
: انظر نص النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية على املوقع اإللكتروين التايل  )٨(

submenuheader&187=pageid&3=menuid?php.index/org.saicm.www://http  
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ألن اللون  شاحبة العمال يف جمال صناعة الرصاصأوجه ن كما الحظ أ. مادة تلحق أضراراً باجلهاز البشري
  )٩(.ويقضي حرقه اليومي على حيوية الدم أعضاء اجلسممبختلف يلصق الدخان املنبعث من سبك الرصاص 

احلديث وقد تفاقمت تلك األضرار يف عدة يف العصر  صحية اًأضرارالتعرض للرصاص يسبب ما برح ولألسف، 
  . استخدام الرصاصزيادةأماكن بسبب 

املنظمة يف ركزت احلمالت الرئيسية : ة على الرصاصعتمدامل ومواد الطالء البرتين احملتوي على الرصاص
مضافات الرامية إىل محاية األطفال والعمال من التعرض للرصاص على ويف جمال الصحة العمومية القرن العشرين 

وازدادت . الداخلي واخلارجي احملتوي على الرصاصاملرتيل والطالء ) النفط(يف البرتين  يثيلاإل رباعي رصاصال
العمليات الصناعية اليت تستخدم  على توركز بشأن تعرض العمال للرصاص يف مستهل القرن العشرين الشواغل

املعقود سنة ر العام ملنظمة العمل الدولية املؤمتواعتمد  )١٠(.والتعدينوصهرها سبك املعادن عامل مالرصاص مثل 
ومنح البلدان مهلة للطالء الداخلي للحد من استخدام مواد الطالء احملتوية على الرصاص األبيض  اتفاقية ١٩٢١

وعلى الرغم من . ١٩٤٠وأبدت أربع وعشرون حكومة موافقتها الرمسية حبلول عام  )١١(.ثالست سنوات لالمت
بنسبة تفوق الطالء احملتوية على كربونات الرصاص وكربيتات الرصاص مركبات سوى ال تتناول االتفاقية ذلك، 

  .خاريةوطالء األواين الفاخلارجي ملباين طالء اللتعرض تشمل وتستثين مصادر مهمة  يف املائة ٢
موزعو البرتين األمريكيون وفضالً عن ذلك، بدأ . ولألسف، تواصل تصنيع مواد الطالء احملتوية على الرصاص

 )١٢(.املدافعني عن الصحة العموميةمقاومة على الرغم من  ١٩٢٤اعتباراً من عام يضيفون الرصاص إىل البرتين 
يف ربع القرن التايل للحرب العاملية ى الصعيد العاملي علوارتفع إنتاج تلك املنتجات واستخدامها ارتفاعاً سريعاً 

متاحة الليثوبون صبغ و الزنكأكسيد املنتجات البديلة للطالء احملتوي على الرصاص اليت تشمل كانت و )١٣(.الثانية
ويف  )١٤(. يف السوقلطالء الداخلياحصص أكثر فأكثر على  قد استولتويف السوق ابتداء من أوائل القرن العشرين 

نعو اوظل ص. املمتاز إىل أعلى مرتبة الصبغ هذا كسيد التيتانيومأين اث اخنفاض تكاليف تصنيع دفعالثينات، الث
الزبائن وطلبات السلع األساسية رداً على أسعار منتجات الزنك والرصاص والتيتانيوم مزجياً من الطالء يتيحون 

 كسيد التيتانيومدام الرصاص بدرجة أقل وثاين أاستخفرضت يف منتصف األربعينات العوامل االقتصادية غري أن 
وبدأت نسبة الرصاص املئوية . بدرجة أكرب يف مواد الطالء املعروضة للبيع يف الواليات املتحدة األمريكية

                                                
:  على املوقع اإللكتروين التايلEncyclopedia Romanaالرصاص وروما يف موسوعة انظر التسمم ب  )٩(

html.leadpoisoning/wine/Romana_encyclopaedia/grout~/edu.uchicago.penelope://http. 
 ,Exploring the Dangerous Trades: The Autobiography of Alice Hamilton: نظر املرجع التايلا  )١٠(

M.D. Northeastern University Press, 1985.  
: انظر املوقع اإللكتروين التايل. ما زالت منظمة العمل الدولية تسعى إىل ضمان التصديق على تلك االتفاقية  )١١(

013C?pl.convde/lex-cgi/ilolex/org.ilo.www://http. 
 David Rosner and Gerald Markowitz, “A Gift of God” Am J Public: انظر املرجع التايل  )١٢(

Health. 1985 April; 75(4): 344-352.  
  .١٩٨٩-١٩٣٥ حولية املعادنجم، وزارة الشؤون الداخلية األمريكية، مكتب املنا  )١٣(
 Christian Warren, Brush With Death: A Social History of Lead: انظر املرجع التايل  )١٤(

Poisoning. Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 44-83.  



SAICM/ICCM.2/INF/29 

10 

املوجودة يف مواد الطالء تنخفض يف الواليات املتحدة األمريكية قبل سنني من شروع احلكومة يف تنظيم 
واملعايري األمريكية اجلديدة املتصلة بالرصاص املوجود  )١٥(.اد الطالء يف أوائل السبعيناتاستخدام الرصاص يف مو

يستهدف أي منتج حظر تشمل  ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤نافذة يف والاالستهالكية نتجات امليف مواد الطالء و
 جزء ٣٠٠أكثر من يف حال احتوائه على  سنة من العمر أو األطفال دون ذلك السن ١٢أساساً األطفال البالغني 

 الرصاص بالنسبة كميةمعيار وختفيض ي جزء من املنتج ألوزن الحسب  الرصاص إمجايل كميةمن املليون من 
 نسبة قصوى من الرصاص حسب الوزن اخلارجي يف األثاث واللعب وسائر منتجات األطفال منطالء الإىل 

 يف ٠,٠٠٩من الرصاص حسب الوزن تعادل إىل نسبة قصوى )  جزء من املليون٦٠٠( يف املائة ٠,٠٦ تساوي
املبيعات العامة للطالء قبل منع أيضاً  البلدان األوروبية  يفشابهسجل منط موقد  )١٦( .) جزءاً من املليون٩٠(املائة 

بدأ فرض القيود على استخدام ويف أستراليا،  )١٧(.١٩٨٩يف االحتاد األورويب سنة احملتوي على الرصاص 
قد و.  جزء من املليون٦٠٠واحلد املسجل حالياً هو .  يف أوائل القرن العشرينيلملرتاالرصاص يف مواد الطالء 

يف مواد من مركبات الرصاص مركباً ) ١٤( الئحة تنظيمية حتظر استخدام أربعة عشر ٢٠٠٨سنت أستراليا سنة 
 ٢٠٠٨ل عام وسنت دولة جنوب أفريقيا خال )١٨( .يف جمال الصناعةالطالء املصنعة أو املستوردة الستعماهلا 

ويصبح نافذاً يف  جزء من املليون ٦٠٠ن مقل أحيد من استخدام الرصاص يف مواد الطالء املرتيل إىل تشريعاً 
الطالء اليت تستخدم يف جمال الصناعة وما زال من مواد حاويات أن حتمل ض وومن املفر. ٢٠٠٩مارس /آذار

تكون  وقد .توي على الرصاصحي طالء !تنبيه": ي تتضمن ما يلبطاقة تعريفاملسموح أن حتتوي على الرصاص 
 اللعب وسائر سلع لدهنعدم استخدام الطالء •. بلعها أو مضغهاافة من ذلك الطالء مؤذية يف حال اجلطبقة ال

احتوت مخسة قد و". بعيداً عن متناول األطفالوضع الطالء •. دران املنازل الداخلية أو اخلارجيةجاألطفال أو 
خذت منها عينات مؤخراً يف تايلند على مستويات عالية ليت أمن مواد الطالء ابعة أصناف من أصل سأصناف 

اختاذ اإلجراءات الالزمة للتخلص التدرجيي من على الرغم من  جزء من املليون ٣٠٠٠٠من الرصاص تساوي 
اً من قبل قطاع  منذ حوايل عقدين يف إطار مبادرة طوعية منظمة أساسالبلدالطالء احملتوي على الرصاص يف 

  )٢٠(،)١٩(.صناعة مواد الطالء
والطالء  البرتين احملتوي على الرصاصتدرجيياً من استخدام  بلغت مستوى عالٍ من التصنيعوختلصت عدة بلدان 
شائعة يف العامل  الرصاص ما زالت اليت يضاف إليها أن مواد الطالء إالاحملتوي على الرصاص الداخلي واخلارجي 

                                                
  ١٩٨٩-١٩٣٥ حولية املعادنوزارة الشؤون الداخلية األمريكية، مكتب املناجم،   )١٥(
: على املوقع اإللكتروين التايل) R.H .4040(تعزيز سالمة املنتجات االستهالكية انظر قانون   )١٦(
:04040.r.h:110d?z/bdquery/bin-cgi/gov.loc.thomas://http  
  . الصادر عن جملس أوروباEEC/89/677انظر التوجيه   )١٧(
 Surface Coatings Australia, APMF Notes, November 2008 page 5: انظر املرجع التايل  )١٨(
 بشأن األبعاد العاملية ١٩٩٤ الشخصي الذي سلطت عليه األضواء خالل مؤمتر عام J. Rochowانظر بالغ   )١٩(

 .للتسمم بالرصاص الذي عقده حتالف وقف تسمم األطفال بالرصاص
وثيقة اجتماع مقدمة خالل . ”S. Clark, “Levels of Lead in Decorative Paints: انظر املرجع التايل  )٢٠(

 تشرين ٧ و٦اآلسيوي املعقود يف كواال المبور يف ماليزيا يف مواد الطالء االجتماع الثاين عشر لس صناعة 
  .١١٢ إىل ٩٨، الصفحات من ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
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مث يف  ١٩٨٤ و١٩٢٩ عامي خالل السابق السوفييت حتد التشريعات املعتمدة يف االحتاد ويف روسيا،. النامي
وقد  )٢١(.استخدام الطالء الداخلي احملتوي على الرصاص من ١٩٩٢ و١٩٩١االحتاد الروسي خالل عامي 

يف ( بشأن استخدام الرصاص األبيض ١٩٢١لعام  العمل الدولية على اتفاقية منظمة ١٩٩١صدقت روسيا عام 
مواد الطالء احملتوية  بسهولة على عثورالمن املمكن  وبينت حبوث مستقلة أن )٢٢(.)١٣االتفاقية رقم ) (الطالء

وبينت دراسة أجريت مؤخراً يف الصني أن  )٢٣(.يف السوق الروسيةعلى الرصاص وال سيما مواد الطالء اخلارجي 
 جزء ٦٠٠تساوي أو تفوق ت من الرصاص الطالء اجلديدة املختربة حتتوي على مستويامواد عينات من  ٪٥٠

 ٥٨ الرصاص بالنسبة إىل عينات الطالء امعة والبالغ عددها كميةومل توجد أي صلة بني السعر و. من املليون
املساكن طالء جديدة لعن مواد مماثلة وتشري دراسة  )٢٤(.لتجزئةاأسعار الكبري يف تنوع العينة على الرغم من 

 جزء ٦٠٠الطالء الزجاجي حيتوي على مستويات من الرصاص تفوق  من ٪٨٤ىل أن معروضة للبيع يف اهلند إ
صنفاً رئيسياً موزعاً على الصعيد الوطين ومتاحاً يف حدود جمموعة هناك يبدو أن ومع ذلك،  )٢٥(.من املليون

 بأن يوحيصبغ الرصاص وسائر مضافات الرصاص مما األسعار املشاة ألسعار األصناف املنافسة ال يستخدم 
 على مينع شركات تصنيع الطالء من اعتماد بدائل خالية من الرصاص واالحتفاظ بقدرا التنافسيةالسعر ال 

  .الرغم من ذلك
ركزت الشواغل األولية يف جمال الصحة العمومية بشأن  : لدى الطفلمستوى الذكاءالتعرض للرصاص خيفض 

املهين غري أن  على الرصاص أساساً على حاالت التعرض مواد الطالء احملتوية على الرصاص والبرتين احملتوي
. يظنون أن تعرض األطفال للرصاص ميثل مشكلة خطرية اعتباراً من أوائل القرن العشرين بدءواخرباء الصحة 

ولقي  سنوياً الدماغيف تورم  باعتالل دماغي رصاصي أو أصيب آالف األطفالوحبلول منتصف القرن العشرين، 
من  أن نسبة من األطفال الناجني وبدأ البعض يشك يف. ثة أطفال من أولئك األطفال حتفهطفل من أصل ثال

مث حلت دراسة . وأثار ذلك االفتراض اجلدل يف البداية.  متبقييبتضرر دماغ ةمصاب بالرصاصالبني التسمم 
 عالقة مباشرة بني بتحديد ١٩٧٩عام اخلالف والطبيب النفساين هربرت نيدملان بارعة أجراها طبيب األطفال 

واستنتجت دراسات متابعة  )٢٦(.ءيالسالدراسي املرصصة والسلوك أسنان األطفال  يف ةالرصاص املوجودكمية 
احتوت أسنام على أكرب كميات من الرصاص ظلوا  عاماً أن األطفال الذين ١٢أولئك األطفال بأنفسهم بعد 

                                                
  html.6_00167_ekologija/ru.webknow://http: انظر املوقع اإللكتروين التايل  )٢١(
  013C?pl.ratifce/lex-cgi/ilolex/org.ilo.www://http: انظر املوقع اإللكتروين التايل  )٢٢(
 html.materialy-masljanye/2008/02/01/ru.baugid.www://http: ني اإللكترونيني التالينيانظر املوقع  )٢٣(
  .html.kraski/materialy/ru.prilog://httpو
 Lin, G. Z., et al., Lead in housing paints: An exposure source still not: انظر املرجع التايل  )٢٤(

taken seriously for children lead poisoning in China. Environ. Res. (2008), doi: 
10.1016/j.envres.2008.09.003.  

 ,Kumar, A., Gottesfeld, P. Lead Contents in Household Paints in India: انظر املرجع التايل  )٢٥(
Science of the Total Environment; (2008) 407:333-337.  

 Lead Poisoning, by Herbert Needlemen, Annual Review of Medicine: انظر املرجع التايل  )٢٦(
 .pdf.Poisoning_Lead/document/files/org.rachel.www://http:  على املوقع اإللكتروين التايل2004
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عدد أكرب من حاالت الرسوب   ذلكمبا يفاسة الثانوية خالل السنة األخرية من الدر دراسيةيعانون من مشاكل 
  )٢٧(.وتدين مستوى الدراسةوعدم القدرة على القراءة املدرسي 

الرياضيات والقدرة  إىل أن درجات تقييم ٢٠٠٠خرية، خلصت دراسة أعدها بروس النبري سنة ويف اآلونة األ
 ٢,٥ بلغ قيمتهابتركيزات منخفضة ت يف الدم نقصاً مرتبطاً مبستويات الرصاصعلى القراءة لدى األطفال بينت 

كتب اإلقليمي األورويب املنشرها صحيفة وقائع  الحظتو )٢٨(.لتر/اًميكروغرام ٢٥عشر لتر أو /اتميكروغرام
خطرية تعترب آثارها ية كيميائية فردية لدى األطفال وأن أهم مادة مسأن الرصاص هو التابع ملنظمة الصحة العاملية 

االنتباه قصور والعجز عن التعلم وتشمل  األوىل من عمر الطفل أعوام ةثالث األوليني أو اللعامنيوال سيما خالل ا
  )٢٩(.وفقر الدمواملكانية واللغوية الطفل التناسقية والبصرية مهارات يف لل اخلو

صاص الذي تعده منظمة الصحة العاملية أن التعرض للر التقرير اخلاص بالصحة يف العامل، حدد ٢٠٠٢ويف عام 
 مستويات املسامهة يف عبء املرض العاملي وذكر أنالعشرين املختارة هو عامل من عوامل اخلطر الرئيسية 

األطفال  من ٪٩٧من األطفال يف العامل وأن  ٪٤٠عشر لتر لدى /اتميكروغرام ٥الرصاص يف الدم تفوق 
. غري مقبولة وتعترب مستويات باخلطر ر مستويات التعرض املذكورةوتنذ )٣٠(.يقيمون يف املناطق الناميةاملتضررين 

 يف ضرورة التدخل يف ١٩٩١ويف هذا السياق، متثلت السياسة املتبعة يف الواليات املتحدة األمريكية منذ عام 
عشر /اتميكروغرام ١٠يفوق  لدى أحد األطفالجمال الصحة العمومية إذا وجد أن مستوى الرصاص يف الدم 

ملتحدة األمريكية املعنية مبكافحة األمراض والوقاية منها اليت وضعت تلك ت مراكز الواليات اوأعلن )٣١(.لتر
كمستوى حيدد عتبة اآلثار عشر لتر /اتميكروغرام ١٠مستوى ه ال ينبغي اعتبار السياسة بوضوح أن

اخنفاض حاصل الذكاء بسبب مستويات الرصاص يف إىل إمكانية توقع وتشري منظمة الصحة العاملية  )٣٢(.الضارة
 اختاذ اإلجراءات عندما تشجيعويدعو بعض الباحثني إىل  )٣٣(.عشر لتر/ماتميكروغرا ٥اليت ال تزيد على الدم 

  )٣٤(.عشر لتر/نيميكروغراميفوق مستوى الرصاص يف الدم لدى الطفل 

                                                
  .انظر مرجع نيدملان املذكور أعاله  )٢٧(
 Lanphear BP, Dietrich KN, Auinger P, Cox C. Cognitive deficits: انظر املرجع التايل  )٢٨(

associated with blood lead levels <10µg/dl in U.S. children and adolescents. Public Health 
Reports 2000; 115:521-529.  

: دراسة عن عبء املرض البيئي لدى األطفالانظر املكتب اإلقليمي األورويب التابع ملنظمة الصحة العاملية،   )٢٩(
 .pdf.e0504fs/mediacentre/document/int.who.euro.www://http: ، على املوقع اإللكتروين التايلنتائج رئيسية

 .pdf.en_02whr/en/2002/whr/int.who.www://http: انظر املوقع اإللكتروين التايل  )٣٠(
 Interpreting and Managing Blood Lead Levels <10µg/dl in Children and: انظر املرجع التايل  )٣١(

Reducing Childhood Exposures to Leadعلى املوقع اإللكتروين التايل  :
htm.al5608rr/mmwrhtml/preview/mmwr/gov.cdc.www://http.  

  .انظر املرجع أعاله  )٣٢(
 .pdf.2leadebd/en/publications/ehimpacts_quantifying/int.who.www://http: انظر املوقع اإللكتروين التايل  )٣٣(
  .pubmed/gov.nih.nlm.ncbi.www://http/16889836: انظر املوقع اإللكتروين التايل  )٣٤(
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 :استخدام الرصاص واآلثار االجتماعية واالقتصادية النامجة عن تعرض األطفال للرصاصإجراءات تنظيم 
املقيمني يف أحياء املدن  يف املائة من األطفال ٢٠ و١٠تراوح بني ت نسبةلرصاص يف الدم لدى بلغت مستويات ا

اختاذ اإلجراءات التنظيمية يف الواليات املتحدة عشر لتر يف الستينات قبل /اًميكروغرام ٤٠ما يزيد على الفقرية 
مث بلغ  )٣٥(.الداخلي احملتوية على الرصاصالبرتين احملتوي على مضافات الرصاص ومواد الطالء األمريكية ملراقبة 

 لدى األطفال ١٩٩٧ عام متوسط مستويات الرصاص يف الدم املبلغ عنها يف الواليات املتحدة األمريكية حبلول
 عشر لتر نتيجة لإلجراءات التنظيمية/اتميكروغرام ٢,٧  ما يساويمن العمرمخس سنوات البالغني 

إمكانية تقليص فرص التعرض يشدد على اثلة يف عدة بلدان متقدمة مما غ عن ختفيضات مميبلمت التو )٣٦(.املتخذة
رصاص يف لتعرض األطفال لمستوى لعل وعلى الرغم من ذلك، . إىل حد كبري بفضل التدخالت التنظيمية

  .عالياً بشكل غري مقبولالواليات املتحدة األمريكية يف الوقت احلايل ما زال يعترب 
النامجة عن تعرض اآلثار االجتماعية واالقتصادية  ٢٠٠٢وغريه سنة  الندريغان وحبثت دراسة أجراها فيليب

 تصلامل يف مستوى ذكاء األطفال ياالخنفاض التراكموقدرت . األطفال للرصاص يف الواليات املتحدة األمريكية
. الطفل ص القدرة على حتقيق املكاسب خالل فترة عمربتقلذلك وربطت مبستويات التعرض للرصاص احلالية 

وخلصت إىل أن اخلسائر االقتصادية اليت ميكن عزوها إىل مستوى تعرض األطفال للرصاص يف الواليات املتحدة 
وتواصل الواليات املتحدة  )٣٧(. دوالر أمريكي يف السنةر مليا٤٣,٤األمريكية يف الوقت احلايل تساوي 

وتشمل إزالة مواد الطالء احملتوية على األمريكية تنظيم برامج ترمي إىل احلد من تعرض األطفال للرصاص 
  . سنة أو أكثر دف التعويض عن ذلك العبء٣٥الرصاص من املنازل اليت دهنت ا منذ 

الناجتة عن تعرض األطفال التكاليف االجتماعية واالقتصادية ومل جتر عند حد علمنا أي دراسات مماثلة لتحديد 
يف عدة بلدان أن يفترض أن مستويات تعرض األطفال للرصاص عقول  إال أنه من امليف البلدان الناميةللرصاص 

إذ تفوق مستدامة وطنية وعائقاً كبرياً حيول دون حتقيق أهداف إمنائية  اجتماعياً واقتصادياً رئيسياً أًمتثل عبنامية 
للرصاص ويقوض انتشار تعرض األطفال . املسجلة يف الواليات املتحدة األمريكيةإىل حد بعيد املستويات 

قد تساهم التدخالت يف جمال الصحة العمومية القادرة وعليه، . القوة العاملةوحيد من إنتاجية التحصيل التعليمي 
حتقيق أهداف إمنائية مستدامة تعرض األطفال للرصاص بشكل ملحوظ مسامهة كبرية يف فرص على تقليص 

  )٣٨(.هداف اإلمنائية لأللفيةتشمل األ

                                                
  .انظر مرجع نيدملان املذكور أعاله  )٣٥(
 Philip Landrigan and others, Environmental Pollutants and Disease in: انظر املرجع التايل  )٣٦(

American Children721-: روين التايل على املوقع اإللكتp2002/110/members/org.ehponline.www://http
PDF.PDF721p110EHP/landrigan728   

  .انظر مرجع الندريغان أعاله  )٣٧(
 تنظيم استخدام الرصاص باألهداف اإلمنائية لأللفية جراءات على منهجية قد تستخدم لربط إميكن االطالع  )٣٨(

 Toolkit for Incorporating the Sound Management of: يف املرجع التايل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
based Policies and Plans-Chemicals in MDG على املوقع اإللكتروين التايل :

-%20toolkit%20UNDP/Documents/chemicals/org.undp.www://http
pdf..D1%5B%5Chemi%20of%20Management%20Sound%20the%20Mainstreaming%20.  
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مؤمتر القمة العاملي للتنمية  من خطة تنفيذ ٥٧ساء شراكة عاملية لتنفيذ الفقرة االقتراح الداعي إىل إر
 استخدام املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية بالتركيز على التخلص التدرجيي مناملستدامة خالل 

   يف مواد الطالءالرصاص
التخلص التدرجيي من اذ اإلجراءات الالزمة لدعم اخت إىل ٢٠٠٢دعا مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة عام 

وفقاً ملا ورد ذكره  (صادر اليت يتعرض هلا اإلنساناملويف غريها من الرصاص املوجود يف البرتين ومواد الطالء 
بشدة  واملركبات النظيفةالنظيف الوقود بواتسمت الشراكة املعقودة خالل مؤمتر القمة العاملي للنهوض ). أعاله
التخلص التدرجيي إىل  اليت دف ٥٧تنفيذ الفقرة مل تعقد أي شراكة دولية لدعم ناحية أخرى، ومن . تهافعالي
  .معاجلة التسمم بالرصاصووتعزيز الرصد واملراقبة الرصاص املوجود يف مواد الطالء ومصادر أخرى من 

توي على الرصاص يف تشار الطالء احملد الطالء احملتوية على الرصاص يف انالرصاص وموابوتساهم التجارة الدولية 
بالتخلص التدرجيي أمراً بلغت مستوى عالٍ من التصنيع البلدان اليت  معظم أصدروعالوة على ذلك،  .عدة بلدان

بأوامر وستنهض الشراكة العاملية . خطورة املوجود يف مواد الطالء واالستعاضة عنه بأصباغ أقل الرصاصمن 
  .تشر فيها استخدام مواد الطالء احملتوية على الرصاصمماثلة يف بلدان ما زال ين

لنهوض بتنفيذ الفقرة لالنظر يف عقد شراكة عاملية برعايته مدعو إىل واملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية 
يف مواد دعماً للتخلص التدرجيي من استخدام الرصاص  من خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ٥٧

  .٢ومن املطلوب أن ينظر املؤمتر الدويل يف مشروع القرار الوارد يف امللحق . الطالء
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  ١امللحق 

  IFCS/FORUM-VI/07w          ةاحملفل احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائي
  October 2008 10 سادس النهائيحملفل التقرير ا –ة سادسالدورة ال

 ملخص

  صاص املوجود يف مواد الطالءإلزالة الرقرار داكار 
  ،)احملفل السادس(يف دورته السادسة الدويل املعين بالسالمة الكيميائية إن احملفل احلكومي 

  ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩ إىل ١٥ اجتماعه يف داكار بدعوة من حكومة السنغال من وقد عقد
ملخاطر وال سيما صحة األطفال بيئة يعرض صحة اإلنسان والبأن الرصاص املوجود يف مواد الطالء  يسلموإذ 

  ،جسيمة
قتصادات ذات االالبلدان وأن معظم األطفال املعرضني للرصاص يقيمون يف البلدان النامية  وإذ يأخذ يف اعتباره

  ية،اليت متر مبرحلة انتقال
  توي على الرصاص، املرتيل املعروض للبيع يف البلدان النامية حيبأن الطالء وإذ يعترف
  وميسورة الكلفة للرصاص املوجود يف مواد الطالء،هناك بدائل أكثر مأمونية   أنوإذ يدرك
الناجتة عن الرصاص املوجود  املخاطر ونجيهلأن العديد من املستهلكني، وال سيما يف البلدان النامية،  وإذ يؤكد

  يف مواد الطالء،
) ب (٥٦يف الفقرة خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغ تدعم أن  وإذ يالحظ

  ، البرتين املوجود يف الرصاصمن التدرجيي لصالتخ
لتنفيذ  واملركبات النظيفةالنظيف الوقود الشراكة من أجل ظل لعمل املهم املنجز يف  لوإذ يعرب عن سروره

  ،للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغمؤمتر القمة العاملي نفيذ من خطة ت) ب( ٥٦الفقرة 
 التقدم امللحوظ احملرز من أجل التخلص التدرجيي من الرصاص املوجود يف وقود السيارات على وإذ يالحظ أيضاً

  الصعيد العاملي،
 إىل ٥٧يف الفقرة أيضاً نسربغ تدعو خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف جوها بأن قروإذ ي

صادر اليت يتعرض هلا اإلنسان والعمل امل ويف غريها من مواد الطالءيف املوجود لرصاص من ا التدرجيي لصالتخ
  ،معاجلة التسمم بالرصاصو خاص على عدم تعرض األطفال للرصاص وتعزيز جهود الرصد واملراقبة وجهب

خطة  من ٥٧التدابري املنصوص عليها يف الفقرة املية للنهوض بتنفيذ أن من األساسي عقد شراكة ع يقرر  -١
البلدان النامية وخاصة بالنسبة إىل للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغ تنفيذ مؤمتر القمة العاملي 

  ية؛قتصادات اليت متر مبرحلة انتقالذات االوالبلدان 
 الشراكة التخلص التدرجيي من الرصاص املوجود يف أن من الضروري أن تدعم مثل هذه يقرر أيضاًو  -٢

  مواد الطالء؛
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من جلنة احملفل الدائمة إنشاء فريق عامل خمصص تبعاً لنهج اجلهة الراعية الرئيسية من أجل  يطلبو  -٣
املعين بإدارة املواد الكيميائية خالل إعداد مسودة اختصاصات شراكة عاملية تطرح على املؤمتر الدويل 

لكي ينظر يف مسألة اختاذ قرار لدعم العمل املنسق الرامي إىل ) املؤمتر الدويل الثاين(ثانية دورته ال
للتنمية خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي  من ٥٧التدابري املنصوص عليها يف الفقرة بتنفيذ النهوض 

  ؛املستدامة املعقود يف جوهانسربغ
األمم املتحدة للبيئة ومنظمة مبا فيها برنامج لدولية املعنية للمنظمات احلكومية ااهليئات الرئاسية يدعو و  -٤

  دعم تلك املبادرة واملشاركة فيها؛الصحة العاملية إىل 
النظر يف توفري الدعم  دورته اخلامسة والعشرين إىل  خاللدة للبيئةجملس إدارة برنامج األمم املتح يدعوو  -٥

  .لذلك العمل املنسق
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  ٢امللحق 

احلكومي الدويل املعين بالسالمة للمحفل فريق عامل خمصص تابع للجنة الدائمة ه يطرحمشروع قرار 
املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الثانية الحتمال النظر فيه الكيميائية على 

  واعتماده
فيذ مؤمتر القمة خطة تن من ٥٧املنصوص عليها يف الفقرة الشراكة العاملية للنهوض بتنفيذ التدابري 

  من التدرجيي لصالتخ: العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغ
  يف مواد الطالءاستخدام الرصاص 

  إن املؤمتر،
 إىل محاية صحة األطفال من راميةال مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ات قراريضع يف اعتبارهإذ   

رصاص من ال التدرجيي لصالتخ الداعية إىل مؤمتر القمة العاملي تنفيذ  من خطة٥٧يف الفقرة التعرض للرصاص 
صادر اليت يتعرض هلا اإلنسان والعمل بشكل خاص امل اليت حتتوي على الرصاص ويف غريها من مواد الطالءيف 

  ؛عن معاجلة التسمم بالرصاص على عدم تعرض األطفال للرصاص وتعزيز جهود الرصد واملراقبة فضالً
احملفل احلكومي الدويل إلزالة الرصاص املوجود يف مواد الطالء الذي اعتمده  بقرار داكار عترفوإذ ي  

  املعين بالسالمة الكيميائية يف دورته السادسة؛
احملرز من أجل التخلص التدرجيي من الرصاص املوجود يف وقود السيارات على الصعيد  بالتقدم وإذ يقر  

  ؛واملركبات النظيفةالنظيف لوقود االشراكة من أجل العاملي يف ظل 
حنو سد الثغرات والتغلب على أوجه التفاوت يف القدرات لتحقيق يف ديب بالعمل  بالتزامنا وإذ يذكر  

اإلدارة املستدامة للمواد الكيميائية فيما بني البلدان املتقدمة من ناحية والبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا 
 من ناحية أخرى بالتصدي لالحتياجات اخلاصة هلذه األخرية وتعزيز قدراا لتحقيق اإلدارة مبرحلة انتقالية

السليمة للمواد الكيميائية وتطوير منتجات وعمليات بديلة أكثر مأمونية تشمل البدائل غري الكيميائية من خالل 
  ؛الشراكات والدعم التقين واملساعدة املالية

لنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية  املنبثقة عن اامعة للسياساتاجلاتيجية ستراال دف وإذ يذكر أيضاً  
تشجيع ودعم استحداث وتنفيذ، ومواصلة ابتكار، بدائل سليمة بيئياً أكثر "للمواد الكيميائية الذي يتمثل يف 

للقلق بوجه خاص والبدائل أماناً، مبا يف ذلك اإلنتاج األنظف، واإلحالل املستنري لبدائل للمواد الكيميائية املثرية 
  ؛"كيميائيةغري ال

شراكة عاملية رامية إىل دعم العمل املنسق للنهوض بالتخلص التدرجيي من استخدام  أن يوافق على  -١
مؤمتر القمة العاملي  من خطة تنفيذ ٥٧تساهم مسامهة كبرية يف تنفيذ الفقرة الرصاص يف مواد الطالء 

  ستراتيجي؛للتنمية املستدامة ويف النهج اال
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برعاية للنهوض بالتخلص التدرجيي من استخدام الرصاص يف مواد الطالء  إرساء شراكة عاملية ويقرر  -٢
واعتماد االختصاصات وفقاً للصيغة الواردة يف امللحق الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية املؤمتر 

  كأساس ترتكز عليه يف عملها؛
واملنظمات احلكومية الدولية قليمية املعنية بالتكامل االقتصادي واملنظمات اإل احلكومات ويشجع  -٣

واملنظمات غري احلكومية ومنظمات ومنظمات قطاع الصناعة أو األعمال واملنظمات الدولية األخرى 
  على املشاركة يف الشراكة العاملية؛اتمع املدين واملؤسسات األكادميية 

يستلزم توفري موارد بشرية ومالية وعينية كافية املية وأغراضها أهداف الشراكة العحتقيق  بأن ويسلم  -٤
مبا فيها منظمات القطاع واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وحيث مجيع احلكومات 

  اخلاص على إتاحة تلك املوارد طوعاً؛
  وارد املتاحة؛النهج االستراتيجي خدمة الشراكة العاملية يف حدود امل من أمانة ويطلب  -٥
  . التقارير عن التقدم احملرز يف إطار عملها إىل دورات املؤمتر القادمةرفع الشراكة العاملية إىل ويدعو  -٦
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احلكومي الدويل فريق عامل خمصص تابع للجنة الدائمة للمحفل يطرحه الذي لحق مبشروع القرار امل
 بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الثانية الحتمال املؤمتر الدويل املعيناملعين بالسالمة الكيميائية على 

  النظر فيه واعتماده
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  ختصاصاتاال
خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي  من ٥٧املنصوص عليها يف الفقرة التدابري عاملية للنهوض بتنفيذ الشراكة ال

   مواد الطالءيف استخدام الرصاص من التدرجيي لصالتخ: للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغ
دعماً فيما يلي اختصاصات شراكة عاملية ترمي إىل التخلص التدرجيي من استخدام الرصاص يف مواد الطالء 

 اليت تنص على )٣٩(خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغ من ٥٧لتنفيذ الفقرة 
  :ما يلي

صادر اليت امل اليت حتتوي على الرصاص ويف غريها من طالءمواد الرصاص يف من ال التدرجيي لصالتخ
يتعرض هلا اإلنسان والعمل بشكل خاص على عدم تعرض األطفال للرصاص وتعزيز جهود الرصد 

  .عن معاجلة التسمم بالرصاص واملراقبة فضالً
  .الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائيةترسى الشراكة العاملية برعاية املؤمتر و
  اهلدف العام  -١

خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  من ٥٧اهلدف العام من الشراكة هو النهوض بتنفيذ الفقرة 
  .باحليلولة دون تعرض األطفال للرصاص عرب مواد الطالء احملتوية على الرصاص

  األغراض املنشودة  -٢
جيي من تصنيع مواد الطالء احملتوية على الرصاص وبيعها التخلص التدراألغراض املنشودة من الشراكة العاملية هي 

  .ساهم يف تعرض األطفال للرصاص يف اية املطافاملووإزالة املخاطر النامجة عن الطالء احملتوي على الرصاص 
  :وتتمثل األغراض احملددة فيما يلي

انعني واملستهلكني ة وقطاع الصناعة اخلاص والصالسلطات واهليئات التنظيمية احلكوميإذكاء وعي  •
أرقى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية خبصوص مسية الرصاص املوجود يف مواد الطالء وتوفر بدائل 

 تقنياً وأكثر مأمونية؛

 برامج مالئمة قائمة على الوقاية وتنفيذها دف احلد من خماطر استخدام الرصاص يف تصميمحفز  •
 الطالء وإزالتها؛

الذين ما زالوا ينتجون مواد الطالء احملتوية على الرصاص واد الطالء تقدمي املساعدة إىل صانعي م •
 التخلص التدرجيي من الرصاص املوجود يف مواد الطالء اليت يصنعوا؛ويسوقوا لتمكينهم من 

للحد من تصنيع مواد الطالء احملتوية على الرصاص واستريادها تعزيز وضع أطر تنظيمية وطنية مالئمة  •
 من احملتمل أن تساهم يف تعرض األطفال للرصاص؛لدهانات امها وبيعها واستخد

                                                
:  على املوقع اإللكتروين التايليذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةخطة تنفانظر   )٣٩(

htm.6POIChapter/English/PD_POI_WSSD/documents/sustdev/esa/org.un.www://http  
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التصديق الدويل من جانب طرف ثالث على منتجات الطالء اجلديدة ملساعدة املستهلك على تشجيع  •
 غري احملتوية على الرصاص؛الدهان والتعرف على مواد الطالء 

داخل املساكن تملة واحلد منها  وتعزيز املساعدة لتحديد فرص التعرض للرصاص احملتوفري اإلرشاد •
 .ومرافق رعاية األطفال واملدارس املطلية بدهان حيتوي على الرصاص وحوهلا

  األعضاء يف الشراكة
والقطاعني م على التعاون بني خمتلف األطراف احلكومية وغري احلكومية وقتالشراكة العاملية هي عالقة طوعية 

العمل معاً بشكل منتظم من أجل حتقيق اهلدف العام شاركني على يوافق يف إطارها مجيع املوالعام واخلاص 
  .من استخدام الرصاص يف مواد الطالءاملتمثل يف التخلص التدرجيي 

منظمة أو منظمة إقليمية معنية بالتكامل االقتصادي أو وباب املشاركة يف الشراكة العاملية مفتوح ألي حكومة 
منظمة أو منظمة من منظمات قطاع الصناعة أو األعمال أو ية أو وطنية منظمة دولية أو إقليمأو حكومية دولية 

كما أن باب . منظمة من منظمات اتمع املدين أو مؤسسة أكادميية تدعم هدف الشراكة وغري حكومية
  .املشاركة مفتوح ألي كيان آخر أو فرد يوافق على العمل من أجل حتقيق هدف الشراكة

  :اليةعات التاماجلوتشجع مشاركة 
 :اليت تشملممثلو احلكومات الوطنية  •

تدرجيياً من استخدام الرصاص يف مواد الطالء يف بلداا واليت هي احلكومات اليت ختلصت  -
التجارب وتقدمي املساعدة إىل احلكومات املستعدة حالياً لالضطالع على استعداد ملشاطرة 

  بذلك؛
 توية على الرصاص؛حكومات ما زالت تتوفر يف أسواقها مواد الطالء احمل -

مثل منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة (ممثلو املنظمات احلكومية الدولية املعنية  •
 ؛)معهد األمم املتحدة للتدريب والبحثو منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةو

 ممثلو قطاع صناعة الرصاص وصناعة مواد الطالء؛ •

احملتملون للمنظمات التجارية  نمثلواملاليت تصنع مواد الطالء وأو الوطنية / الشركات الدولية ووممثل •
 املرتبطة ا؛

 املنظمات الدولية والوطنية املعنية باخلدمات الطبية والصحة العمومية؛ممثلو  •

 ممثلو األوساط األكادميية الذين يتمتعون باخلربة يف ااالت ذات الصلة؛ •

اليت تعكف على القضايا الصحية البيئية وتتمتع باخلربة  الدولية والوطنية ممثلو املنظمات غري احلكومية •
أو تنفيذ برامج الوقاية على املستوى احمللي أو /وتوعيته واجلمهور إعالم يف جمال تنظيم محالت 

 .الوطين
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  لطالء احملتوي على الرصاصل فاعللوضع تعريف إرشادات 
  :"الطالء احملتوي على الرصاص"يف  لتعرفاعلكأساس تستخدم املعايري التالية 

أو الربنيق أو اللك أو الصبغ أو الطالء الزجاجي مواد الطالء " الطالء احملتوي على الرصاص"مشل عبارة   -
   الطالء اخلارجية املستخدمة ألي غرض؛ات أو طبقات الطالء التحضرييةأو طالء التلميع أو طبق

ق أو اللك أو الصبغ أو الطالء الزجاجي أو طالء التلميع أو ضاف الرصاص إىل مواد الطالء أو الربني  -
   الطالء اخلارجية؛ات أو طبقتحضريية الطالء الاتطبق
املنتج أو غري املتطاير اإلمجايل من زء اجلحدد تركيز الرصاص اإلمجايل حسب نسبة الوزن املئوية من   -

  .وزن طبقة الطالء اجلافة

  األنشطة
  :ا يليقد تشمل أنشطة الشراكة م

إعداد مواد إعالمية ونشرها باللغات الوطنية إلذكاء الوعي بشأن وجود الرصاص يف مواد الطالء يف  •
بلع الغبار احملتوي على الرصاص وإذ ميثل . واحتمال تضرر الصحة العمومية من ذلكسوق بلد 

ات إنذارضع وتعزيز على  جهود التوعية نطويينبغي أن تطفال للرصاص، مصدراً رئيسياً لتعرض األ
اختاذ التدابري سام وأنه ال بد من أن الغبار احملتوي على الرصاص تشري إىل أوعية الطالء على مجيع 

 انتشاره إىل أدىن حدتقليص فرص التعرض للغبار الذي حيتوي على الرصاص وحيتمل لزمة الالوقائية ال
املستهدفة عامة اجلمهور فئات وتضم ال. لدى حتضري املساحات املطلية سابقاً من أجل إعادة دهنها

والشركات اليت تصنع مواد الطالء واألوساط الوطنية املعنية بالصحة العمومية واخلدمات الطبية 
بالتجزئة وعمالء التسويق تجار الو ني مواد الطالء النهائييومستخدمأو تبيعها /وتستوردها و

 .واملسؤولني احلكوميني املعنيني

 حلول بديلة للرصاص يف مواد الطالء ودعم نقل واستخدام البدائل إحاللتوفري املعلومات عن  •
إلنشاء بوابات إلكترونية على اإلنترنت حتتوي باالعتماد على اجلهود احلالية لتحقيق ذلك التكنولوجيا 

 . والعملياتواألدواتعلى معلومات عن أنشطة إحالل البدائل واحللول البديلة 

كقاعدة إلعداد وثيقة توجيهية ميكن أن  الراهنة الوطنيةعايري واملاملنشورات العلمية استعراض  •
كمية الرصاص اإلمجالية تضبط  وطنية تنظيميةوضع أطر تستخدمها احلكومات اليت ترغب يف 

 .املوجودة يف مواد الطالء

مبا حتدد كمية الرصاص اإلمجالية املوجودة يف مواد الطالء مبادئ توجيهية لوضع معايري وطنية إعداد  •
 الدويل ستوىوتطوير عملية لوضع معيار معترف به ومقبول على املمراقبة الواردات عمليات يشمل 

كمية الرصاص اإلمجالية يف سياق وضع أطر تنظيمية وطنية تضبط قد ترغب احلكومات يف استخدامه 
 الوطين عيدعلى الصاملصنعة أو املستوردة أو املعروضة للبيع أو املستخدمة  املوجودة يف مواد الطالء

 .مستويات التلوثو
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 . األطر الوطنية على حنو فعالتلكتقدمي التوجيهات إلنفاذ  •

لتنسيق وضع برامج وقائية مالئمة وتنفيذها من أجل احلد من املخاطر املتأتية من تقدمي التوجيهات  •
 .تحدةمع احتمال توفري الترمجة إىل لغات األمم املمواد الطالء احملتوية على الرصاص وإزالتها 

وتصديرها واستريادها وبيعها واستخدامها رصد تواصل تصنيع مواد الطالء احملتوية على الرصاص  •
 .لدهانات من احملتمل أن تساهم يف تعرض األطفال للرصاص

تتيح املعلومات عن العمل الذي ينجزه األعضاء والتقدم احملرز لتحقيق هدف رسالة إخبارية نشر  •
 . األمم املتحدةلغاتالترمجة إىل ال توفري الشراكة وأغراضها مع احتم

لكل نشاط خطة عمل الراعية وتعد اجلهة الرئيسية . ةاً لنهج اجلهة الراعية الرئيسيتبعوتطور األنشطة وتنفذ 
  .وجدوالً زمنياً وميزانية وخطة جلمع األموال بالتعاون مع الشركاء املهتمني

  .رز فيما يتصل باألنشطة املنظمة عرب الشراكة ومن جانبهاوتضع الشراكة وتنفذ آلية رصد لتتبع التقدم احمل

  وسائل العمل
التعاون مع اجتماعات النهج وتستغل فرص . تضطلع الشراكة العاملية بعملها عرب آليات اتصال إلكترونية أساساً

  .االستراتيجي اإلقليمية واالجتماعات الدولية واإلقليمية والوطنية
  :رهناً بتوفر املوارد الالزمةاتيجي الشراكة العاملية وتضطلع مبا يلي وتدعم أمانة النهج االستر

 توفري الدعم يف شكل خدمات اإلدارة واألمانة؛ •

 ؛ وتوزيعهاالنهج االستراتيجي لتجميع املعلوماتتيسري تبادل املعلومات عرب خدمات  •

  مناسباً؛حسبما يكوناجتذاب شركاء جدد للمشاركة يف الشراكة العاملية املساعدة على  •

 .املعين بإدارة املواد الكيميائيةرفع التقارير عن تقدم الشراكة العاملية إىل املؤمتر الدويل تيسري  •

  .التنسيق العام للشراكة العامليةويعني رئيس من بني األعضاء لتيسري 

  املوارد
 عرب أنشطة الشراكة وتنفيذهايف تطوير يلتزم كل كيان أو فرد عندما يصبح عضواً يف الشراكة العاملية باملسامهة 

هات اجلأو املعنية احملتملة مولة املهات اجلعلى حتديد ويعمل األعضاء . أو اخلربات) املالية أو العينية(توفري املوارد 
  .أنشطة الشراكةتمويل تم بتوفري املوارد الالزمة لاليت خرى األؤسسية اجلهات املاحنة املكومية أو املاحنة احل

وتشجع البلدان . انية وخطة جلمع األموال لكل نشاطميزالشريكة املهتمة اجلهات  الراعية الرئيسية واجلهةوتعد 
واصل تقدمي االقتراحات بشأن توي. توفري املوارد الالزمة احملددةواملنظمات القادرة على االضطالع بذلك على 

  .نبثق عن النهج االستراتيجي امللبداية السريعةالربنامج الصندوق االئتماين األنشطة إىل مشاريع 
__________  


