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ُشكروتقدير

صدرهذاالمنشورعنبرنامجاألممالمتحدةللبيئةوُوِضَعبالتعاونمعمنظمة
الصحةالعالميةووكالةحمايةالبيئةبالوالياتالمتحدةاألمريكية.وقدشارك
فيإعدادهذهالوثيقةمجموعةعملتتكونمنأنجيالبانديمر،ولورينماهر،
بالواليات البيئة تيرنيمنوكالةحماية وإيليماكان،ووكرسميث،وكيت
المتحدةاألمريكية؛وآالنميزو،وايزاكوتودا،وخوانكايسيدومنبرنامج
األممالمتحدةللبيئة؛وكارولينفيكرزوجواناتيمبوفسكيمنمنظمةالصحة

العالمية.

وقامبتنقيحهذهالوثيقةالمجلساالستشاريللتحالفالعالميللقضاءعلى
الطالءالمحتويعلىالرصاص،والذييتكونمنممثلينعنالحكومات،
بالبيئة المعنية الحكومية غير والمنظمات الطالء، صناعة في والعاملين
والصحة،ومنظماتدوليةأخرى،كمانُشرتالوثيقةعلىشبكةاإلنترنت
لتمكينالجمهورمناإلدالءبآرائهبشأنها.وأشرفعلىالمراجعةالنهائية
وشعبة الدولي، البيئي القانون وحدة رئيس كرايلهوبر، أرنولد من كل
مديرة مريما، ماروما وإليزابيث للبيئة، المتحدة األمم برنامج في القانون

شعبةالقانونفيبرنامجاألممالمتحدةللبيئة.

 حقوقالطبعمحفوظة©برنامجاألممالمتحدةللبيئة،2017 

يجوزإعادةإنتاجهذاالمنشوركلياًأوجزئياًبأيشكلمناألشكاللألغراضالتعليمية 
أوغيرالربحيّةمندونالحصولعلىإذنخاصمنمالكحقوقالطبعوالنشر،بشرط 
اإلشارةإلىمصدرها. ويقدّربرنامجاألممالمتحدةللبيئةاستالمنسخٍةمنأيمنشور 

يستخدمهذاالمنشوركمصدر.

واليجوزاستخدامهذاالمنشورفيإعادةبيعهأوفيأيغرضتجاريآخرأياًكانمن 
دونالحصولعلىاإلذنالخّطيمنبرنامجاألممالمتحدةللبيئة.

 إخالء المسؤولية 
أّي  على عرضها، طريقة وال المنشور، هذا في المستخدمة التسميات تنطوي  ال
القانوني  المركز بشأن للبيئة المتحدة األمم برنامج جانب من رأيٍ أي إعراٍبعن
أليبلدأوإقليمأومدينةأومنطقةخاضعةلسلطاتها،أوتتعلّقبترسيمحدودهاأو 
المتحدة  األمم برنامج قرار بالضرورة تمثّل المعروضةال اآلراء أّن تخومها. كما
للبيئةأوسياستهالمعلنة،والتنطويأّيإشارةإلىأسماءتجاريةأوعملياتتجارية 

علىأيتزكيٍةلها.
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مة مقدِّ

يُكمل هذا القانون النموذجي واإلرشادات "مجموعة األدوات اإللكرتونية الخاصة بوضع قوانني ملراقبة استخدام الرصاص يف الطالء"، التي وضعها رشكاء التحالف العاملي للقضاء عىل الطالء املحتوي عىل الرصاص. وتحتوي مجموعة األدوات هذه، والتي "ُصّمَمت   1

لتوفري املعلومات للمسؤولني الحكوميني الذين يرغبون يف وضع حدود قانونية للدهانات التي تحتوي عىل الرصاص يف بلدانهم"، عىل معلومات أساسية مفيدة )ولكن ليس النص القانوين النموذجي، ذلك ألنه متضمن يف هذا القانون النموذجي واإلرشادات التوجيهية( ، وهي 

https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint  متوفرة عرب الرابط اإللكرتوين

تشّكل التحالف العاملي للقضاء عىل الطالء املحتوي عىل الرصاص برعاية النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية )SAICM(، ومبوجب قرار النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية II/4 B.  ويوفر النهج االسرتاتيجي )SAICM( إطاراً للسياسات   2

الرامية إىل تحقيق الهدف املتمثل يف إنتاج املواد الكيميائية بحلول عام 2020 واستخدامها بطرٍق تقلل من اآلثار الضارة الكبرية عىل البيئة والصحة البرشية. إن األهداف االسرتاتيجية الخاصة بالتحالف العاملي للقضاء عىل الطالء املحتوي عىل الرصاص مدرجة يف خطة عمل 

https://www.unenvironment.org/resources/publication/global-alliance-eliminate-lead-paint-business-plan :التحالف لعام 2012 ، وميكن االطالع عليها من خالل الرابط اإللكرتوين

منظمة الصحة العاملية، اللوائح والضوابط املنظمة الستخدام الطالء املحتوي عىل مادة الرصاص، املرصد الصحي العاملي، منظمة الصحة العاملية، متوفرة عرب الرابط اإللكرتوين:    3

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

 https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach انظر املوقع اإللكرتوين للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية  4

ثة عن الوضع العاملي للحدود القانونية املفروضة عيل استخدام مادة الرصاص يف الطالء:  أيلول/سبتمرب 2017، برنامج األمم املتحدة للبيئة ، متوفرة عرب الرابط اإللكرتوين:   5  برنامج األمم املتحدة للبيئة )2017(، معلومات محدَّ

https://www.unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint  

لوضع جديدة قوانين بصياغة تتعلق إرشادات على الوثيقة هذه تحتوي
يهدُف وقائي كتدبير الطالء، في الرصاص مادة لمحتوى قانونية حدود
إلىحمايةصحةاإلنسانوالبيئة.وقدتكونأيضاًأداةمفيدةللبلدانالمهتمة
المتحدة األمم برنامج أصدر وقد الشأن. هذا في الحالية قوانينها بتعديل
المحتوي الطالء على للقضاء العالمي التحالف لدعم الوثيقة هذه للبيئة

علىالرصاص.1

مماثلة مادة أي أو الطالء الرصاص' على المحتوي 'بالطالء ويُقَصد
للطالءيضافإليهامركبرصاصواحدأوأكثر.ويتمثُلالهدفالرئيسي
في الرصاص على المحتوي الطالء على للقضاء العالمي التحالف من
المحتويةعلى الدهانات الرصاصمنخالل لمادة منعتعرضاألطفال
الرصاص،والتقليلإلىأدنىحدممكنمنتعرضالعاملينفيهذاالمجال
الطالء التدريجيمنتصنيع التخلص التحالفعلى ويعمل المادة. لتلك
المحتويعلىالرصاصوبيعه،سعياًفينهايةالمطافإلىالقضاءعلى

المخاطرالتيتطرحهاتلكالدهانات.

المواد استخدام حظر البلدان جميع على العالمي، الهدف هذا ولتحقيق
المضافةالمحتوييةعلىالرصاصفيالدهاناتالجديدةعنطريقوضع
بين ومن الرصاص. على المحتوي الطالء استخدام تقنن قوانين وإنفاذ
األهدافاالستراتيجيةالهامةللتحالفأنيكونلدىجميعالبلدانقوانين
 2،2020 عام بحلول الرصاص على المحتوي الطالء الستخدام منظمة
واعتباراًمنأيلول/سبتمبر2017،لميتّسلمالتحالفتأكيداتتفيدبامتالك
الرصاص على المحتوي الطالء استخدام تنظم قانوناً ُملزمة ضوابط
بلدانكثيرةال ومازالت  3 العالم. البلدانفيجميعأنحاء سوىمنثلث
تحظراستخدامالطالءالمحتويعلىالرصاصفيالمنازلوالمدارس،
واأللعابوغيرهامنمنتجاتاألطفال.ويخلّفهذااألمرمخاطركبيرة
علىاألطفال.لذا،فإننانحُثالبلدانالتيلمتقمبعدبسنتشريعاتوأنظمة
الدهاناتالمحتويةعلى و/أومعاييروطنيةفعّالةوإنفاذهالوقفتصنيع

الرصاصوبيعهاواستيرادهاعلىفعلذلك.

الرصاصفي للحدمنمحتوى قوانين التيسنَّت البلدان وقداستخدمت
الطالءبشكٍلعامأحدالنهجينالتاليين:)1(وضعمجموعةمنالحدود
التنظيميةالخاصةبالموادالكيميائيةاستناداًإلىمخاطرمركباتالرصاص
الفرديةالتيتُستخدَمكمادةٍمضافةفيالطالء)هذهالقيودمستخدمةحالياً
فياالتحاداألوروبيتحتاسمREACHالئحةرقم4(؛أو)2(وضع
جميع من الطالء في للرصاص الكلي التركيز على واحد تنظيمي حد
المصادر)لذييُستخدمحالياًفي31بلداً(.5 وقدنجحكالالنهجينفيالحد
منمحتوىالرصاصفيالطالء،ولكنالنهجالخاصبالموادالكيميائية
يتطلبتقييماتلمخاطرمركباتالرصاصالفرديةالتيقدتتجاوزقدرة
العديدمنالبلدانالنامية.وخالفاًلذلك،اليتطلبوضعحدتنظيميواحد
إلجماليمحتوىالرصاصإجراءتقييماتواسعةللمخاطر،ويعدتنفيذه
وإنفاذهعمليةأبسطبكثيربالنسبةإلىالحكومات.ويستطيعالمصنعونأن

يستخدمواحداًقانونياًمنخفضاًلمحتوىالرصاصاإلجماليفيالطالءمن
خاللتطويرتركيباتالتستخدمبالضرورةأيةموادإضافيةمنالرصاص،
وتأخذفياالعتبارالمحتوىالمحتملالمتبقيمنالرصاصفيمكوناتالمواد

الخام.

الغرضوالنطاق
قوانين سن على البلدان مساعدة في اإلرشادات هذه من الغرض يكمن
جديدة)أوتعديلقوانينهاالقائمة(لوضعحدتنظيميواحدعلىمحتوى
للعناصر الرصاصاإلجماليفيالدهانات.وتقدمهذهاإلرشاداتوصفاً
قانوناً توفّر كذلك، لإلنفاذ. والقابلة الفعّالة القانونية للمتطلبات الرئيسية
حالياً الموجودة النُُهج أفضل ويعكس الرئيسية العناصر يدمج نموذجياً
فيالقوانينالمتعلقةبالطالءاتالمحتويةعلىالرصاصفيجميعأنحاء

العالم.

وفيوسعالبلدانأنتستخدمالقانونالنموذجيللمساعدةفيوضعالقوانين
من وغيرها القائمة القانونية لألُطر وفقاً الشأن، هذا في بها الخاصة
الظروفالوطنية.فعلىسبيلالمثال،تستخدمبعضالبلدانقوانينحماية
المستهلكالتيتضعحداًلمحتوىالرصاصفيالدهاناتالتييستخدمها
المستهلكون)مثلالوالياتالمتحدةاألمريكية(،بينمايضعالبعضاآلخر
حدوداًعلىمادةالرصاصفيالدهاناتعنطريقتفعيللوائحتنظيمية
أونظامقانونيخاصبموجبقانونإدارةالموادالكيميائية)مثلالفلبين(
أوكجزٍءمنقانونحمايةالبيئة)مثلنيبال(.وقدوضعتبعضالبلدان
كينيا(. )مثل للمعايير وطني مكتب إنشاء خالل من للرصاص حدوداً
للبلد، القانوني اإلطار مع يتالءم حتى النموذجي القانون تكييف ويمكن
ولكنينبغيأنيحتفظبالجوانبالرئيسيةالموصوفةفيهذهاإلرشادات.

وتوخياًلإليجاز،تستخدمهذهاإلرشاداتمصطلح"الوكالة"لإلشارةإلى
الكيانالحكوميذيالصلةوالمسؤولعنتنفيذالقانونالمنظمالستخدام
الطالءالمحتويعلىمادةالرصاص.وفيبلداٍنمختلفة،قديكونالكيان
الحكوميالمعني،علىسبيلالمثال،وزارة/وكالةالبيئة،أووزارة/وكالة
الصحة،أومكتباًخاصاًبوضعالمعايير.وفيالحاالتالتيتختلففيها
الكياناتالمسؤولةعنتنفيذأجزاءمتنوعةمنالقانونالمنظمالستخدام
في البداية منذ تعاونها مهماً سيكون الرصاص، على المحتوي الطالء
واالتفاق للمسؤولية واضحة تحديدخطوط وفي القانون، عمليةصياغة

بشأنها.

في الرصاص محتوى من للحد جديدة قوانين بصياغة البلدان قيام ومع
المتعلقة المعلومات إلى الوصول الدول هذه تتيح بأن يوصى الطالء،
وغالباً العامة. والمشاركة للمشاورة المتاحة والفرص الجديدة بالقوانين
مايستطيعالعاملونفيصناعةالدهاناتوالطالءاتوأصحابالمصلحة

https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/publication/global-alliance-eliminate-lead-paint-business-plan
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach
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وقد فعالة. قوانين لسن قيّمة واقتراحات مدخالت يطرحوا أن اآلخرون
المحتوي الطالء استخدام تنظم قوانين سن في نجحت عدة، بلدان حرصت
علىالرصاص،علىتفعيلمشاركةأصحابالمصلحة)مثلمصنعيالدهانات
ومنظماتالمجتمعالمدني(عبرإنشاءمجموعاتعملأوآلياتمماثلةلإلسهام

فيالموضوعوإثراءالمناقشة.

وأخيراً،فيحينأّنتركيزهذاالقانونالنموذجيواإلرشاداتيصبفيوضع
الطالء الجديدومواد الطالء الرصاصاإلجماليفي تنظيميةلمحتوى حدود
ضالمستهلكلمادةالرصاصعبرالطالءالمستخدمبالفعل المماثلة،فإنتعرُّ
فيالمنتجاتقديحتاجإلىرقابةأكثرصرامة.وبناًءعلىذلك،قدترغب
االستهالكية المنتجات بسالمة المتعلقة الحالية قوانينها مراجعة في البلدان
بالدهانات المغلفة المنتجاتاالستهالكية والنظرفيحظراستيرادوتصنيع
المحتويةعلىمادةالرصاص،والسيماالمنتجاتالمعدةليستخدمهااألطفال.

منهجيةإعدادالوثيقة

دةمقترحةمنوثيقةاإلرشاداتالتوجيهية قامتمجموعةعملبإعدادمسوَّ
ومنظمة للبيئة، المتحدة األمم برنامج ممثلي من المجموعة وتتألف هذه،
وقد األمريكية. المتحدة بالواليات البيئة حماية ووكالة العالمية، الصحة
المطبَّقة واللوائح للقوانين نماذج استعراض على العمل مجموعة حرصت
والمتعلقةبالطالءالمحتويعلىمادةالرصاصفيبلدانعدة،واستعرضت
عةفيالتقريرالعالميعنحالةالحدودالقانونيةبشأن أيضاًالمعلوماتالمجمَّ
استخداممادةالرصاصفيالدهاناتالذينشرهبرنامجاألممالمتحدةللبيئة
الحكومية الهيئات مع أيضاً العمل مجموعة تشاورت وقد .2016 عام في

المسؤولةعنحمايةالمستهلكووضعالمعايير.

وقدقامالمجلساالستشاريللتحالفالعالميللقضاءعلىالطالءالمحتوي
االستشاري المجلس ويتألف المقترحة. دة المسوَّ بمراجعة الرصاص على
الدهانات،ومنظماتغير الحكومات،وعاملينفيصناعة منممثلينعن
دةمنقَّحة حكوميةمهتمةبالبيئةوالصحة،ومنظماتدولية.ثم،تمتقديممسوَّ
ليراجعهاشركاءالتحالفوالجمهورالعامعبرالموقعاإللكترونيللتحالف.
وتماستعراضالمالحظاتالصادرةعنهذهالمراجعةالثانويةأثناءوضع

اإلرشاداتفيصيغتهاالنهائية.

معلوماتأساسيةعنمادةالرصاصالمستخدمةفي
الطالء

عادةمايكونالطالءمزيجاًمنالراتنجاتوالمخضباتوالحشواتوالمذيبات
والموادالمضافةاألخرى.ومنالناحيةالتاريخية،أُضيفتمركباتالرصاص
إلىالطالءبقصدمنحهخصائصمعينةمثلاللون،أوللحدمنالتآكلعلى
تضاف قد نفسها، ولألسباب الجفاف. وقت لتسريع أو المعدنية، األسطح
مركباتالرصاصإلىأنواعأخرىمنالطالءات،بمافيذلكالورنيش،
وطالءاللّك،وطالءالمينا،والملّمعات،والشعيلة.وتعدالموادالمضافةإلى
الرصاصشائعةاالستخدامفيالطالءالقائمعلىالمذيباتبسببخواصها
القائمة الرصاصية والطالءات الدهانات هذه تزال وال المحددة؛ الكيميائية
علىالمذيباتمتاحةومستخدمةعلىنطاٍقواسعفيبلدانعدة.وفيالمقابل،
الرصاص مركبات على المياه على القائم الالتكس يحتويطالء ما نادراً

المضافةعنقصد.6

http://ipen.global-lead-paint-report-2016 :الشبكة الدولية للتخلص من امللوثات العضوية الثابتة )2016(، التقرير العاملي للقضاء عىل الدهانات املحتوية عىل مادة الرصاص متوفر عرب الرابط اإللكرتوين التايل  6

http://ipen.global-lead-paint-report-2016 :الشبكة الدولية للتخلص من امللوثات العضوية الثابتة )2016( تقرير القضاء عىل الدهانات املحتوية عىل مادة الرصاص يف العامل،  متوفر عرب الرابط اإللكرتوين التايل  7

قدتشملالدهاناتأيًضاالمكوناتالملوثةبمادةالرصاص.علىسبيلالمثال،
قد التي األخرى الخام والمواد الطبيعية الطينية المواد الدهانات تشمل قد
بقايامنمادةالرصاص.لذلك،اليمكنتقنياًوضعحديصل تحتويعلى
إذالمتعمد إلىدرجة"الصفر"لمحتوىالرصاصفيالطالء.ومعذلك،
الشركةالمصنِّعةإلىإضافةمركباتالرصاصإلىدهاناتهاوإذااحتسبت
محتوىالرصاصالمتبقيفيالموادالخام،فإنمحتوىالرصاصاإلجمالي

فيالطالءسيكونمنخفًضا.7

تستخدم مازالت فإنها القانونية، الحدود إلى تفتقر التي البلدان إلى بالنسبة
الطالءبمستوياتعاليةمنالرصاصفيزخرفةاألسطحالداخليةوالخارجية
الصناعية؛ والمعدات والجسور الطرق على العامة؛ والمباني المنازل في
وفياأللعابواألثاثومعداتالمالعب.ومعذلك،فالدهانات،والُمجففات،
الخاليةمنالرصاصمتوفرةعلىنطاٍقواسع للتآكل المضادة والمكونات
لالستخدامفيالدهاناتالقائمةعلىالمذيبات،ويستخدمهاالمصنِّعونإلنتاج
دهاناتعاليةالجودةفيجميعأنحاءالعالم.ويزداداعترافمنتجيالدهانات
فيجميعأنحاءالعالمعلناًبجدوىالقضاءعلىاستخداممركباتالرصاص

المضافةعنقصدفيجميعأنواعالدهانات.

مسألةالحدودالقانونية

تؤديتَْجِويَةالطالءالقديمالمحتويعلىالرصاصأوتقّشرهأوتََشّظيهإلى
تسربمادةالرصاصإلىالغباروالتربة،وفيالمنازلوالمدارس،وأماكن
أخرىكثيرة.ويمكنأيضاًأنيصلالغبارالملوثبالرصاصإلىالمنازل
بسببتلوثمالبسالعاملينفيالصناعاتالتييتمفيهاتوليدمثلهذاالغبار،
بمافيذلكمصانعالدهاناتالتيتواصلاستخداممادةالرصاص.ويمكن
ابتالعالغباروالتربةالملوثةبالرصاصوامتصاصهمابسهولة،والسيماِمن
األطفالالصغارعندمايلعبونعلىاألرضأوفيالهواءالطلقثميضعون
الرصاص األطفال ويبتلع أفواههم. في بالرصاص ملوثة أشياء أو أيديهم
أوفي الرصاص مدهونةبطالءيحتويعلى ألعاباً فيحالمضغوا أيضاً
حالوضعوهافيأفواههم.كذلك،قديتعرضكلمناألطفالوالبالغينلمادة
الرصاصفيرقائقالطالءوالغبارالمتولدأثناءإزالةالطالءالقديمالمحتوي

علىالرصاص.

لطالماُعرفتاآلثارالصحيةالسلبيةالناجمةعنالتعرضلمادةالرصاص
منذسنواٍتعدة،بمافيذلكتأثيراتهالسلبيةعلىأنظمةالجسمالمتعددة.فقد
يؤديالرصاصإلىإحداثتلٍفدائٍمفيالدماغوالجهازالعصبي،مايؤدي
بالتاليإلىانخفاضمعدلالذكاءومشاكلسلوكية.وقدتسببمادةالرصاص
أيضاًفقرالدم،وتزيدمنخطرتلفالكلىوارتفاعضغطالدم،كماتضعف

القدرةعلىاإلنجاب.

ويتعرضاألطفالالصغاربشكٍلخاصللتأثيراتالضارةلمادةالرصاص.
عصبية أضراراً تسبب قد التعرض من نسبياً المنخفضة المستويات فحتى
وال للعالج. قابلة غير األضرار هذه تكون الحاالت، بعض وفي خطيرة،

يعتبرأيمستوىمنالتعرضللرصاصمستوىآمنًا.

وتكبّداآلثارالسلبيةعلىالعقولالناميةلألطفالعندالتعرضلمادةالرصاص
تكاليفاقتصاديةمذهلة.ويتحملاألطفالالمتضررونوأسرهموالمجتمعات
ككلهذهالتكاليف.وتشملتكاليفالرعايةالصحية،وخسائرفياإلنتاجية،
إلىبيانات وإعاقةذهنية.وقدقدَّرمعهدالقياساتالصحيةوالتقييم،استناداً
عام2015،أّنحاالتالتعرضلمادةالرصاصمنجميعالمصادرتسبب
12.4فيالمائةمنحاالتاإلعاقةالذهنيةمجهولةالسبب)أياإلعاقةالذهنية
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دونسببآخرمعروف(.8 وتتحملالبلدانالمنخفضةوالمتوسطةالدخلأكبر
للتعرض الدولي( )بالدوالر التقديرية السنوية التكاليف وتشمل مالي. عبء
ما  الذكاء، فقدان إلى استناداً العالم، في المختلفة األقاليم بحسب للرصاص
يلي:أفريقيا-134.7ملياردوالر؛أمريكاالالتينيةومنطقةالبحرالكاريبي-
142.3ملياردوالر؛وآسيا-699.9ملياردوالر.9 باإلضافةإلىذلك،قدتكون
تكلفةإزالةالطالءالمحتويعلىمادةالرصاصالموجودعلىأسطحالمنازل
والمدارسوالمبانياألخرىجسيمة.10 وبالتالي،فمنالمنطقيأنتسنالبلدان
قوانينتُسهمفيتجنبتكاليفاإلزالةالمستقبليةمنخاللوضعحدودقانونية

علىمحتوىالرصاصفيالدهاناتالجديدة.

في الرصاص استخداممركبات للتخلصمن المالية الكلفة تعد لذلك، وخالفاً
استحداث في المصنعين من العديد نجح وقد منخفضة؛ الدهانات من كثيٍر
الرصاص. لمادة المتعمدة اإلضافة لتجنب الطالء لمنتجات جديدة تركيبات
ووفقاًلمتحدثباسمصناعةالدهانات،"يعدّاستحداثتركيباتجديدةللدهانات
بالتالي ويمكن ممكناً، الرصاص إضافات من للتخلص والزخرفية السكنية

التحكمباآلثارالتقنيةوالمالية".11

الطالء ذلك في بما مصدر، أي من البيئة في يُطلَق الذي الرصاص ويعدّ
المحتويعلىمادةالرصاص،ساًماأيًضاللنباتاتوالحيواناتوالكائناتالحية
آثاراً يسبب الرصاص أّن الحيوانات جميع على التجارب وأظهرت الدقيقة.
ضارةفيالعديدمناألعضاءواألجهزةالعضوية،بمافيذلكالدموالجهاز
مادة وتتراكم المناعة. وجهاز التناسلّي والجهاز والكلى المركزّي العصبي
للرصاص البيئي التعرض مع الحيَّة الكائنات معظم في بيولوجياً الرصاص

عبرمصادرومساراتمتعددة.

فاعليّة الطريقةاألكثر الرصاص لمادة التعرض القضاءعلىمصدر ويعتبر
من الرصاص إزالة أدت وقد المادة. لتلك الضارة اآلثار من األفراد لحماية
البنزينإلىانخفاضاتهائلةفياالنبعاثاتالمحمولةجواًوالتعرضالمصاحب
لها،وكذلكتأثيراتهعلىالصحةالعامةفيجميعأنحاءالعالم.وبالمثل،اعتمدت
في الرصاص محتوى في للتحكم لوائح أو قوانين الصناعية البلدان معظم
الدهاناتالسكنيةوالزخرفيةفيالسبعينياتوالثمانينيات،باالستنادإلىالنتائج
لتعرض رئيسياً مصدراً يعد الرصاص على المحتوي الطالء بأن الواضحة
الرصاصفي الرصاص.ومعذلك،مازالاستمراراستخدام لمادة األطفال
تعرض منمصادر معالَج غير العالممصدراً من كثيرة أنحاٍء في الدهانات
اإلنسانلهذهالمادة.ويجبسنقوانينأووضعلوائحأومعاييرقابلةلإلنفاذفي
كلالبلدانلوقفتصنيعالدهاناتالمحتويةعلىالرصاصوبيعهاواستيرادها.

ويتسارعتوسعصناعةالدهاناتوالطالءاتالعالميةنتيجةًللتنميةاالقتصادية
فيجميعأنحاءالعالم.لذلك،مالميتمالقضاءعلىممارساتتصنيعالطالء
للرصاص. التعرض مخاطر ستزداد وبيعه، الرصاص مادة على المحتوي
وينبغيتلبيةالطلبالمتزايدعلىموادالطالء،وخاصةلالستخداماتالسكنية
مضافة. إضافية مركبات تتضمن ال بدهاناٍت النامية، البلدان في والزخرفية
وسيساعدسنقوانينتنظماستخدامالطالءالمحتويعلىالرصاصفيضمان
عدمتجاوزمستوىالرصاصفيالدهاناتالمنتجةمحلياًأوالمستوردة)ومواد

الطالءالمماثلة(الحدالقانونيالمحلي.

معهد القياسات الصحية والتقييم )2016(، مقارنة بيانات مرئية عن العبء العاملي للمرض.  سياتل، واشنطن:  معهد القياسات الصحية والتقييم، جامعة واشنطن، متوفرة عرب الرابط اإللكرتوين:    8
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9  أتينا وتراسندي )2013(، التكاليف االقتصادية لتعرض األطفال ملادة الرصاص يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. التقرير والخريطة متوفران عرب الرابط اإللكرتوين:  

http://www.med.nyu.edu/pediatrics/research/environmentalpediatrics/leadexposure  

رت تكلفة إزالة الطالء املحتوي عىل الرصاص من املنازل، التي يحتاج أغلبها إىل التصليح، يف الواليات املتحدة بني 1.2 مليار دوالر و11 مليار دوالر.  غولد )2009(، "التسمم بالرصاص يف مرحلة الطفولة: تقديرات متحفظة عن الفوائد االجتامعية واالقتصادية للتحكم  10  عىل سبيل املثال، قُدِّ

يف مخاطر مادة الرصاص، آفاق الصحة البيئية 117، ص. 1162.

املجلس الدويل للطالء وحرب الطباعة )2016(، عرض تقدميي مقدم إىل البنك الدويل يف 15 آذار/مارس 2016: تدخالت عملية لالستدامة: حامية الصحة العامة وتعزيز النمو االقتصادي عرب وضع حدود قانونية عىل استخدام الرصاص يف الدهانات،املجلس الدويل للطالء وحرب الطباعة،    11

واشنطن العاصمة.

األلعاب( التجارية)كمصنعي الدهانات الدهاناتومستخدمو يستطيعمصنعو
ضماناستمراروصولهمإلىاألسواقالتيتضعحدوداًعلىمحتوىالرصاص
فيالطالءمنخاللإنتاجأواستخدامدهاناتالتحتويعلىمركباتمضافة
منالرصاص.ويمكنأيضاًأنيحدذلكمنالمخاطرالتجاريةالمحتملة)بمافي
ذلكالمخاطرالصحيةعلىالعمالوالزبائن،ومطالباتااللتزاموالمسؤولية(

ويحميسمعةصناعةالدهانات.

األهدافوالعناصرالرئيسيةلسنقوانين
ماستخدامالطالءالمحتويعلى فعّالةتُنّظِ

مادةالرصاص
تتضمنأهدافالحدودالقانونيةعلىاستخداممادةالرصاصفيالطالء،الناتجة
الرصاص مادة على المحتوي بالطالء المتعلقة اللوائح و/أو التشريعات عن
)المشارإليهافيمابعدباسم"قانونتنظيماستخدامالطالءالمحتويعلىمادة
المحتويعلى الطالء واستيراد وبيع تصنيع منع )1( يلي: ما الرصاص"(،
المنظمةالستخدامه؛ القانونية الحدود في المحددة تلك تفوق بنسبة الرصاص
)2(ووضعنظاميتضمنأساليبفعّالةلضماناالمتثالواإلنفاذ؛)3(وتحديد
المسؤولياتوالترتيباتالمؤسسيةإلدارةقانونتنظيماستخدامالطالءالمحتوي

علىمادةالرصاصوإنفاذهعلىأرضالواقع.

الطالء استخدام تنظيم لقانون الرئيسية العناصر تتضمن األهداف، لهذه وفقًا
المحتويعلىمادةالرصاصمايلي:

تحديدالمصطلحاتاألساسيةوضمانوضوحنطاقالقانون: أِلف 

األشخاصواألنشطةالتييتمتنظيمها)مثلالتصنيع أ 
والبيعواالستيراد(  

أنواعاستخداماتالطالءالتييتمتنظيمها)على ب 
سبيلالمثالجميعاستخداماتالطالءأواستخدامات  
معينةمثلاالستخداماتالسكنيةأوالزخرفية،إلخ.(  

وضعحدقانونيواضحعلىإجماليمحتوىالرصاصفي  باء 
الطالء 

تحديدتواريخسريانالمتطلباتالجديدة جيم 

وضعآلياتكفيلةبضماناالمتثالواإلنفاذ دال 

تحديدعواقبعدماالمتثال هاء 

توفيرأيةأحكامعامةضرورية واو 
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يقدمهذاالقسمتفسيراتومالحظاتحولصياغةالعناصرالرئيسيةلقانون
تنظيماستخدامالطالءالمحتويعلىمادةالرصاص.ويتضمنالملحقاألول

قانوناًنموذجياًيعكسهذهالعناصرالرئيسية.

العنصر الرئيسي أِلف:  تحديد المصطلحات الرئيسية والتأكد من 
وضوح نطاق القانون

يجبأنتحددقوانينتنظيماستخدامالطالءالمحتويعلىمادةالرصاص
بوضوحالمصطلحاتاألساسيةالمستخدمةفيالقانون.فقدتشملالعبارات
و"إجمالي و"الطالء" المصنّعة" "الشركة المثال، سبيل على الرئيسية،
األول الملحق في الوارد النموذجي القانون ويوفر الرصاص". محتوى

تعاريفللمصطلحاتالرئيسية)انظرالملحقاألول،البندألف(.

لكيينجحالقانون،يجبأنيحدداألنشطةواألشخاصالخاضعينألحكامه.
ويحظرالقانونالنموذجيالواردفيالملحق1البيعوعرضالبيعوالتصنيع
الحد يتجاوز الذي الطالء واستيراد التجاري والتوزيع البيع بغرض
القانون ويفرض واو(. والبند باء البند ،1 الملحق )انظر المحدد القانوني
النموذجيمتطلباتمحددة)مثلاالختباروبياناتالمطابقة(علىالمصنِّعين

والمستوردينللطالء)انظرالملحق1،البنددال(.

ويجبأنيحددالقانونأيضاًأنواعالطالءالخاضعةألحكامه.وعلىالدول
أنتقررإذاكانتستطبقالحدالقانونيعلىجميعموادالطالءأمستدرج
استخدام تقييد ويمكن محددة. ألغراض الطالء أنواع لبعض إعفاءات
الرصاصتماماًفيجميعأنواعالدهانات،تماماًكمافعلتالفلبينوكينيا. 12 
فلهذااألمرفائدةجمةفيحمايةجميعالسكانمنالتعرضللطالءالمحتوي
المنزلي الطالء فيها يُباع التي البلدان في خاصةً الرصاص، مادة على
والطالءالصناعيعلىحٍدسواءجنبًاإلىجنببشكٍلمتكررفيمنافذالبيع

بالتجزئة.

الكلي الرصاص حد األول الملحق في الوارد النموذجي القانون ويطبق
علىجميعأنواعالدهانات)المنزليةوالصناعيةوالزراعيةوغيرها()انظر
أو أنواع استثناء إذااختارتدولةما باء(.ومعذلك، البند الملحقاألول،
استخداماتمعينةللدهاناتمنالحداإلجماليللرصاص،فينبغيأنتفرض
المستهلكون يكون الدهاناتحتى تلك تحذيريةواضحةعلى وضععالمة
هذا استخدام عليها ينطوي التي المحتملة الصحية بالمخاطر درايٍة على

الطالءالمستثنىمنالحدالقانوني.

وفيحالإتاحةاالستثناءات،يوصىباستخداماللغةالتاليةلمتطلباتوضع
العالمات-باإلضافةإلىالتسميةذاتها:

علىمصنعيومستورديالطالءوموادالطالءالمماثلةغيرالخاضعة
تحذيري ملصق البند[وضع رقم ]أدخل في عليه المنصوص للحظر
علىكلطالءأومنتجطالءمشابهينصعلىمايلي:"خطر:يحتوي
هذاالطالءعلىمادةالرصاص.التستخدمهذاالطالءعلىاألسطح
التييمكنلألطفالأوالنساءالحواملالوصولإليها".ويُخِضعاالمتناع
عنوضعملصقمماثلالمصنّعأوالمستوردللعقوباتالمنصوصعليها

في]أدخلرقمبابالعقوباتالجزائية[.

منظمة الصحة العاملية، اللوائح والضوابط املنظمة الستخدام الطالء املحتوي عىل مادة الرصاص، املرصد الصحي العاملي، منظمة الصحة العاملية، متوفرة عرب الرابط اإللكرتوين:    12

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

http://ipen.global-lead-paint-report-2016 :الشبكة الدولية للتخلص من امللوثات العضوية الثابتة)2016(، التقرير العاملي للقضاء عىل الطالء املحتوي عىل مادة الرصاص، متوفر عرب الرابط اإللكرتوين التايل  13

ثة عن الوضع العاملي للقيود القانونية املفروضة عىل استخدام مادة الرصاص يف الطالء: أيلول/سبتمرب 2017، برنامج األمم املتحدة للبيئة ، متوفرة عرب الرابط اإللكرتوين:   برنامج األمم املتحدة للبيئة )2017(، معلومات محدَّ  14

update-global-status-legal-limits-lead-paint-2017/https://www.unenvironment.org/resources/publication  

لإلطالع عىل طرق القياس، انظر منظمة الصحة العاملية )2011(، الدليل املخترص إىل الطرق التحليلية لقياس الرصاص يف الطالء، وهو متوفر عرب الرابط اإللكرتوين التايل:    15

http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead_paint.pdf  

16  ديزوم إي.، وآخرون )2012(، التحديد التجريبي للتوافر الحيوي عن طريق الفم وقابلية الوصول الحيوي لجسيامت الرصاص؛ مجلة كيمسرتي سنرتال؛ املجلد. 6، ص. 138.

العنصر الرئيسي باء: وضع حد قانوني واضح على إجمالي محتوى 
الرصاص في الطالء الجديد

البلدان مساعدة في الوثيقة هذه من الغرض يتمثُل المقدمة، في جاء كما
المهتمةبوضعحدتنظيميواحدعلىالتركيزاإلجماليللرصاصفيالطالء
محتوى إجمالي على محدد قانوني حد وضع ويُسهم المصادر. جميع من
الرصاصفيتمكينالعاملينفيهذهالصناعةمنفهمالقواعدالمنظمةله
وطريقة كمي حد تحديد األمر هذا ويتطلب القانون. إنفاذ سهولة ويضمن

صالحةلقياسكميةالرصاصفيالطالء.

لتنظيم البلدان وضعته الذي حماية واألكثر األدنى التنظيمي الحد يشّكل
في جزًءا 90 والزخرفية السكنية الدهانات في الرصاص مادة استخدام
الكلي المحتوى وزن على بناًء الرصاص، محتوى إجمالي من المليون
قياسهذا الجافة.)يمكنأيضاً المتطايرللطالءأووزنطبقةالطالء غير
الحدالمعينوالتعبيرعنهفيقانونأومعياركمايلي:0,009فيالمائةأو
الجافة.( الطالء إلىوزنطبقة استناداً الرصاص، 90مغ/كغمنإجمالي
ويستطيعالمصنعونالتقيدبالحدالمسموحبهوالبالغ90جزًءافيالمليون
الرصاصومراعاةمحتوى إضافةمركبات تجنب التقنيةعبر الناحية من

الرصاصالمتبقي)غيرالمتعمد(فيبعضمكوناتالطالء.

البلدان من العديد في البيئية المجموعات أجرته الذي الطالء اختبار يُبين
فإن شائعة، غير الرصاص من العالية المستويات أن حين في أنه النامية
المستوياتالتيتقلعن90جزءاًفيالمليونقابلةللتحقيق.13وقدوضعت
كندا،والهند،وكينيا،ونيبال،والفلبين،وتنزانيا،والوالياتالمتحدةاألمريكية
حداًقانونياًقدره90جزءاًفيالمليونمنإجماليمحتوىالرصاص.كماأن
العديدمنالبلداناألخرىتنظرفياعتمادالمعيارالتنظيميالبالغ90جزءاً
فيالمليون.وتمتلكسويسراوتايالندحدوداًلمجموعالرصاصتبلغ100 
جزءفيالمليون،فيحيناعتمدتبعضالبلدانحدوداًقدرها600جزءفي
المليون:األرجنتينوالبرازيلوشيليوكوستاريكاودومينيكاوغياناواألردن
والمكسيكوسلطنةُعمانوبنماوجنوبإفريقياوسريالنكاوأوروغواي.14 
ويستخدمالقانونالنموذجيالواردفيالملحقاألول90جزءاًفيالمليون
يوفر وبالتالي قائم قانوني حد أقل ألنه للرصاص اإلجمالي الحد باعتباره
أفضلحمايةصحيةمتاحة،وهوأمرقابلللتحقيقمنالناحيةالتقنية.)انظر

الملحقاألول،البندباء(.

ومنالمهمالتوضيحبأّنالحدالقانونيعلىاستخدامالطالءالمحتويعلى
بدالً للرصاص" "اإلجمالي المحتوى أنه على يُعّرف أن يجب الرصاص
منمحتوى"الرصاصالقابلللذوبان".15وتقومبعضالبلدانحالياًبتنظيم
استخدامالطالءفياأللعابعبروضعحدللرصاصالقابلللذوبان،وهو
مقدارالرصاصالذييمكناستخالصهباستخداماختبارمعالجاتالحمض
الرصاص كمية محاكاة للذوبان القابل الرصاص بقياس ويُقَصد القياسي.
ليمتصهااألطفال،كماعندمايمضغالطفلفيفمهلعبة المتوفرةبيولوجياً
الحديثةتشير األبحاث أن بيد الرصاص. مادة مدهونةبطالءيحتويعلى
الذي الرصاص من السائد الشكل ليس للذوبان القابل الرصاص أّن إلى
يتعرضلهاألطفال،وأّنالرصاصالجزيئي)غيرالقابلللذوبان(الموجود
الحاالت المساهماألكثرخطورةفي الرقائقهو الغباروالتربةوطالء في
المزمنةوالحادةجراءالتعرضلمادةالرصاص.16 وتولداألسطحالمدهونة
بالطالءوغيرالخاضعةللصيانة،باإلضافةإلىعواملالتَْجِويَةواالهتراء،

http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead_paint.pdf
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التعرض إمكانية من يزيد ما المنازل، وغبار للتربة ملوث طالء رقائق
لمادةالرصاص.ويضطلعالرصاصالمستخدمفيالطالء،سواًءأكانقابالً
للذوبانأوغيرقابلللذوبانفيالفحوصاتالمختبرية،بقدرةإحداثأضرار
صحيةمنخاللاالستنشاقأواالبتالع،وبخاصةعنداألطفالالصغارالذين
يزحفونويلعبونعلىاألرضوخارجهاعلىالتربة.وعلىالرغممنعدم
المبني التنظيمي الحد أّن إال للرصاص، التعرض من آمن مستوى وجود
فقط المبني الحد من للصحة حماية أكثر سيكون الرصاص إجمالي على
علىالرصاصالقابلللذوبان.ولذلك،يستخدمالقانونالنموذجيالواردفي
الملحقاألولمنهجاًتنظيمياًيهدُفإلىالحدمنإجماليمحتوىالرصاص

فيالطالء.)انظرالملحقاألول،البندباء(.

العنصر الرئيسي جيم: تحديد تواريخ سريان المتطلبات الجديدة

الرصاص مادة على المحتوي الطالء استخدام تنظيم قوانين تتضمن أن يجب
تواريخسريانالمتطلباتالمنصوصعليهافيالقانون.وعندتحديدتواريخ
مماثلة،قدترغبالدولفيالعملمعالعاملينفيصناعةالدهاناتلتحديد
وتغيير واستخدامها، بديلة مواد إليجاد الالزم الوقت من المعقول المقدار
من الحالية المخزونات من التخلص أو وبيع اإلنتاج، وعمليات التركيبات

الطالءالمحتويعلىكميةرصاصتفوقالحداإلجمالي.

ويمكنوضعتاريخسريانمؤجلمعقوللتطبيقالحداإلجماليللرصاص
يشملها التي الدهانات جميع على المليون في جزءاً 90 يعادل بما المقدر
لتغيير الكافي الوقت على الدهانات صناعة تحصل حتى وذلك القانون،
القوانين معظم وتتطلب للرصاص. اإلجمالي للحد واالمتثال ممارساتها
المنظمةالستخدامالطالءالمحتويعلىمادةالرصاص،والتيتنصعلى
90جزءاًفيالمليونأو100جزءفيالمليون،االمتثالللمتطلباتالجديدة
النص من عينة على )لإلطالع القانون.17  إقرار من واحدة سنة فيخالل
الخاصبتاريخالسريانالمؤجل،انظرالملحقاألول،البندجيم،الخيار1(.

وكبديٍللتاريخالسريانالمؤجلالقابلللتطبيقعلىنطاقواسعللحدالبالغ
90جزءاًفيالمليون،قدترغبالبلدانفيتحديدمواعيدسريانمرحلية،
المختلفة االستخدامات لمراعاة النهج هذا تصميم وتم الطالء. لنوع تبعاً
تفرضها التي النسبية واألضرار بالدهانات الخاصة األداء ومتطلبات
االستخداماتالمماثلة.علىسبيلالمثال،قديمنحالقانونمزيداًمنالوقت
للدهاناتالصناعيةحتىتتوافقمعالحداإلجماليللرصاص،ولكنقليالًمن
الوقتلسريانالمتطلباتالخاصةبالدهاناتالزخرفيةالمخصصةلالستخدام
لمادة األطفال ض تعّرِ في تُسهم قد التي التطبيقات من غيرها أو المنزلي
الرصاص.)لإلطالععلىعينةمنالنصالخاصبتاريخالسريانالمرحلي،

انظرالملحقاألول،البندجيم،الخيار2(.

والخبرات المعدات على الحصول على المختبرات تشجيع الدول على
على المحتوي للطالء المطلوبة االختبارات إلجراء الضرورية والرخص
القدراتالمختبرية مادةالرصاص.والينبغيأنيشّكلالنقصالحاليفي
داخلالبلدعائقاًأمامتطبيققانونتنظيماستخداماتالطالءالمحتويعلى
مادةالرصاص،بماأنصناعةالدهاناتتستطيعاالمتثالللقانونعبرإرسال
االختبار مؤهلةإلجراء أخرى بلدان في مختبرات إلى الطالء من عينات
والمصنِّعون المستوردة الدهانات تستطيع ذلك، إلى باإلضافة المطلوب.
والمستوردوناالعتمادعلىنتائجاالختباراتالصادرةمنالمختبراتالمؤهلة
فيبلدالمنشأبموجبالقانونالنموذجيفيظلظروفمعينة)انظرالملحق

1،البنددال(.

ومن بني الدول التي تضع حداً عىل استخدام مادة الرصاص يف الطالء يصل إىل 90 جزءاً يف املليون وتتطلب االمتثال الفوري أو خالل عام واحد ما ييل: كندا والهند وكينيا ونيبال وتنزانيا والواليات املتحدة. وقد وضعت تايالند حداً عىل استخدام مادة الرصاص يصل إىل 100   17

جزء يف املليون وفرضت االمتثال لهذا الحد يف غضون عام واحد. ووضعت سويرسا حداً عىل استخدام مادة الرصاص يصل إىل 100 جزء يف املليون، وفرضت االمتثال يف غضون 15 شهراً. ومتتلك الفلبني تجربة فريدة من نوعها يف إعطاء فرتة سامح تصل إىل ثالث سنوات لتحقيق االمتثال 

يف ما يتعلق باالستخدامات املعامرية والزخرفية واملنزلية،  وست سنوات لالستخدامات الصناعية.

العنصر الرئيسي دال: وضع آليات للتشجيع على االمتثال للحد 
اإلجمالي للرصاص وإنفاذه

مادة على المحتوي الطالء الستخدام المنظمة السارية القوانين تعمل
الرصاصعلىتعزيزاالمتثالوتوفيرآلياتإلنفاذالحدودالقانونية.كذلك،
القانون يتطلبها التي اإلجراءات مختلف عن المسؤوليات بوضوح تحدد
للحد االمتثال تشجيع آليات تتضمن أن ويجب الجديدة. اللوائح أو الجديد
القانونيوإنفاذهمايلي:)1(االختبارالمطلوبللطالءوموادالطالءالمماثلة
الحد مع المطلوبة المطابقة" و"بيانات )2( ثالث؛ لطرف تابع مختبر في
اإلجماليللرصاصمنجانبالمصنِّعينوالمستوردينبناًءعلىاالختبارات
المختبريةالتيأجراهاطرفثالث؛)3(وعملياتتفتيشحكوميةمصرح
اآلليات هذه إلى باإلضافة للرصاص. اإلجمالي للحد االمتثال لضمان بها
المضمنةفيالقانوننفسه،تستطيعالحكوماتأيضاًتعزيزاالمتثالمنخالل
تثقيفالعاملينفيصناعةالدهاناتحولمتطلباتالقانونوكيفيةااللتزام

بها.

ط(إجراءاالختباراتلدىطرفثالث

لتعزيزاالمتثال،ينبغيأنيتطلبقانونتنظيماستخدامالطالءالمحتويعلى
أو الطالء كافيةمن تقديمعينات المصنِّعينوالمستوردين الطالءمن مادة
الدولية للمعايير ثالثمعتمدوفقًا تابعلطرف لمختبر المماثلة الطالء مواد
المليون. في جزًءا 90 البالغ للرصاص اإلجمالي للحد االمتثال الختبار
ويعتمدالمصنعونوالمستوردونعلىهذااالختبارلدىطرفثالثإلصدار
بياناتالمطابقة،ويقّرونبأنمنتجالطالءأوموادالطالءالمماثلةتتوافقمع
الحداإلجماليللرصاصالبالغ90جزًءافيالمليون)انظرالبند2أدناه(.
ف"العيناتالكافية"بأنهاعددالعيناتالتيتحددها"الوكالة"الالزمة وتُعرَّ
التيأجريتبدقةتثبت التأكيدعلىأناالختبارات لتوفيردرجةعاليةمن

االمتثالللحداإلجماليللرصاصالبالغ90جزًءافيالمليون.

ويفترضعلىالمصنعينوالمستوردينتقديمعيناتكافيةمندفعةاإلنتاج
طرف لدى عليها المختبرية االختبارات إلجراء الطالء منتج من األولى
االختبار متطلبات لتلبية كافياً األولى اإلنتاج دفعة اختبار وسيكون ثالث.
تغيير مثل - هذا الطالء لمنتج اإلنتاج فيعملية مادي تغيير يحدث لم ما
المستخدمة.وفيحالةحدوثتغييرمادي المواد المكوناتأوتغييرمورد
فيعمليةاإلنتاج،يجبأنيتطلبالقانونإجراءاختباراتمختبريةجديدة
عليهالدىطرفثالثوإصداربياناتمطابقةجديدة.ومنأجلضمانتقليل
نتائج على باالعتماد للمستوردين يُسمح قد تكراره، وعدم االختبار عبء
اختبارالشركةالمصنعةاألجنبيةإلصداربيانالمطابقة،طالماأنالمستورد
يمارسالعنايةالالزمةلضماناستيفاءنتائجاالختباراتالتيتُجريهاالشركة
المصنِّعةلمتطلباتالقانون،ويحافظعلىسجالتمناسبةلمنهجيةاالختبار

ونتائجه.)اُنظرالملحقاألول،البنددال(.

يتمثلجزءأساسيمنوضعالحدالتنظيميفيتحديدطرقاالختبارالتحليلية
القانون يتطلب لذلك، الح. لهذا المنتج امتثال لتحديد استخدامها سيتم التي
النموذجيمنالمصنِّعينوالمستوردينوالمختبراتاستخدامطرقأخذالعينات
واالختبارالمعترفبهادوليًا.ويتوفرعددمنالطرقالحاليةإلعدادالعينات
الطرق إلى المختصر "الدليل في وتلخيصها الطالء في الرصاص وتحليل
التحليليةلقياسالرصاصفيالطالء"الصادرعنمنظمةالصحةالعالمية.
والفرنسية والصينية اإلنجليزية باللغات العالمية الصحة منظمة دليل يتوفر
http://www.who.int/ipcs/:التالي الرابطاإللكتروني واإلسبانيةعلى
يتضمن ذلك، إلى وباإلضافة ./assessment/public_health/lead/en
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العينات النموذجيالمرفقإشارةإلىطرقمعترفبهادولياًألخذ القانون
واختباراتمادةالرصاصفيالطالء)انظرالملحقاألول،البنددال(،وهي

مدرجةأيضاًفيالملحقالثاني.

2(بياناتالمطابقة

تتمثلاآلليةالرئيسيةالثانيةلضماناالمتثاللمتطلباتالقانونفياشتراطأن
يُصِدرالمصنِّعونوالمستوردون"بيانالمطابقة"الذييقربأنمنتجالطالء
أوموادالطالءالمماثلةتتوافقمعالحداإلجماليللرصاصالبالغ90جزءاً
ثالث لدىطرف مختبرية اختبارات إلى البيانات هذه وتستند المليون. في
كماوصفناأعالهويشارإليهاأحيانًاباسم"الشهادات"فيالبلدانالتيتملك
قوانينولوائحقائمةبالفعل.18 ويجبأنيحددالقانونالجهاتالمعنيةبتقديم
المطلوب المحتوى ووصف باستالمها، المعنية والجهات المطابقة بيانات
لتلكالبيانات.وكماهومبينفيالبندالسابق،قديعتمدالمستوردعلىاختبار
شركةتصنيعأجنبيةفيظلظروٍفمحددة،ولكنعلىالمستوردإصدار

بيانالمطابقةالخاصبه)انظرالملحقاألول،البنددال(.

- المطابقة" "تقييم إجراءات أنوع من واالعتمادات المطابقة بيانات تعتبر
في الثقة لتوفير المستخدمة األنشطة يشمل دوليًا به وهومصطلحمعترف
ديالمنتجاتلمتطلباتالسالمةوالصحةوالبيئةوالتجارةالعادلة. امتثالموّرِ
العديدمناألنواعولهادرجاتمتفاوتةمن المطابقة تقييم وتتضمنأنظمة
يُستخدم )كما "االعتماد" يتضمن عام، وبوجٍه الموارد. واستثمار التعقيد
ثالث طرف لدى إجراؤه يتم )1( أساسيتين: خاصيتين دولياً( المصطلح
االمتثال ثالثلضمان مننشاطمراقبةيجريهاطرف نوعاً و)2(يتضمن
المستمربمجردتحديداالمتثالاألوليبمتطلباته.وتستخدمالعديدمنهيئات
توافق على لتشهد رمز أو منتج عالمة ثالث لطرف التابعة االعتماد منح
المنتجاتالمعتمدة.وعلىغرارنهجاالعتماد،يتطلبإعالننهجالمطابقة
المستخدمفيالقانونالنموذجياختباراًمنمختبرمستقللدىطرفثالث
النموذجي، القانون أن غير دولياً. ومعتمدة معاييرصارمة بموجب معتمد
وإشراكها معتمدة مستقلة هيئة تشكيل على يعتمد ال االعتماد، لنهج خالفاً

لضماناالمتثالالمستمرللحداإلجماليللرصاص.

يُوصىباستخدامأسلوببيانالمطابقةوإدراجهفيالقانونالنموذجيألنه
يُلزمالمصنِّعينوالمستوردينباالمتثالللمتطلباتالقانونية.ويجبأنيضمن
أن ويجب معتمد مختبر لدى االختبارات إجراء والمستوردون المصنِّعون
الحد مع تتوافق دهاناتهم أن على ينص بقََسم مشفوع إقرار على يوقعوا
اإلجماليللرصاصالبالغ90جزءاًفيالمليون.ويفرضخالفذلكعلى

تلكاألطرافعقوباتمدنية)وربماالجنائية(.

3(التفتيشالحكومي

تُعدعملياتالتفتيشالتيتقومبهاالوكالةالمعنيةغايةفياألهميةلضمان
للرصاص اإلجمالي الحد مع يتماشى بما واستيرادها الطالء مواد تصنيع
بالدخول الحكومة موظفي النموذجي القانون ويفوض الدولة. حددته الذي
إلىالمواقعالخاضعةللتفتيشفي"أوقاتمعقولة"لفحصواختبارالطالء
مناسبة اعتماد أوراق أوالً يقدمون أنهم طالما المماثلة، الطالء مواد أو
يفوض كما المواقع. تلك عن المسؤولين الوكالء أو المشغلين أو للمالكين
القانونالنموذجيالحكومةباختبارالدهانات"بطريقٍةمعقولة"لتقييماالمتثال

للقانون.)انظرالملحقاألول،البندهاء(.

18  عىل سبيل املثال، يُشري قانون سالمة حامية املستهلك بالواليات املتحدة، البند 2051 من الباب 15 وما يليه، إىل "اعتامدات" ِمن مصنعني ومستوردين. وتستند هذه االعتامدات إىل اختبارات لدى طرف ثالث تجريها مختربات معتمدة من الحكومة.

العنصر الرئيسي هاء: تحديد عواقب واضحة وشفافة لعدم االمتثال

تنصقوانينتنظيماستخدامالطالءالمحتويعلىمادةالرصاصبوضوح
البندواو(. الملحقاألول، القانون.)انظر المحظورةبموجب علىاألفعال
محددة عقوبات فرض ذلك في بما االمتثال، عدم عواقب تبيِّن كذلك،
بالعقوبات تتعلق عامة قانونية أحكاماً بالفعل يملك بلد كان وإذا وهادفة.
المدنيةوالعقوباتالجنائيةعلىالجرائم،فقديرغبفياإلشارةإلىأحكام
مادة المحتويعلى الطالء استخدام تنظيم قانون التشريعاألصليفي ذلك
الرصاص.)انظرالملحقاألول،البندزاي،الخيار1(.وإذالميملكبلدما
أحكام فيتضمين أورغب الجزاءات، أو بالعقوبات يتعلق أصلياً تشريعاً
الطالء استخدام بتنظيم الخاص قانونه في مستقلة وجنائية مدنية جزائية
نموذجياً نصاً يوفر النموذجي القانون فإن الرصاص، مادة على المحتوي
يمكناستخدامهلهذاالغرض.)انظرالملحقاألول،البندزاي،الخيار2(.
وقدينصقانونتنظيماستخدامالطالءالمحتويعلىمادةالرصاصعلى
والمقصودة المتعمدة االنتهاكات بسبب بالسجن وأحكام جنائية غرامات

ألحكامالقانون.)انظرالملحقاألول،البندحاء(.

تنظيم قوانين تحدد االمتثال، لعدم رادعة عقوبات تحديد إلى باإلضافة
استخدامالطالءالمحتويعلىمادةالرصاصسبلانتصافمثلاالنتصاف
اإلجمالي الحد مع تتطابق ال التي الدهانات سحب أو ومصادرة الزجري
للرصاص.)انظرالملحقاألول،البند1(.قديتضمنقانونتنظيماستخدام
الطالءالمحتويعلىمادةالرصاصأحكاًمالتمكينالمواطنينوغيرهممن
"األفراد"منرفعدعاوىقضائيةإلنفاذالقانون.)انظرالملحقاألول،البند
أو الشراكة، أو الفرد، ليشمل "الشخص" النموذجي القانون يُعّرف ياء(.
المؤسسة،أوالجمعية،أوالمنظمةغيرالربحية.)انظرالملحقاألول،البند

أِلف(.

العنصر الرئيسي واو: أحكام عامة

عندصياغةقوانينتنظيماستخدامالطالءالمحتويعلىمادةالرصاص،قد
ترىالبلدانأنهابحاجٍةإلىالرجوعإلىأحكامالقوانيناألخرىالقائمةالتي
تتعلقبتصنيعالدهاناتواستيرادها،للمساعدةفيضمانالتعاملمعالطالء
المحتويعلىالرصاصبشكٍلمناسب.علىسبيلالمثال،قدترغبالدول
نقل عملية مع للتعامل بها المعمول النفايات إدارة قوانين إلى اإلشارة في
المحتويعلىالرصاصومعالجتهوتخزينهوالتخلصمنه.)انظر الطالء

الملحقاألول،البندكاف(.
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الملحقاألول

القانونالنموذجيلتنظيماستخدامالطالءالمحتويعلىالرصاص
يُعتبرالنصأدناهبمثابةدليلللحكوماتيساعدهافيوضعقانونوطنيجديد
أوتعديلقانونقائمللحدمنمحتوىالرصاصاإلجماليفيموادالطالء.وال
يعدهذاالنصتفسيراًقانونياًأوواجباًُملزماًفيمايتعلقبأيةاتفاقيةدولية.
ويمكنتكييفالقانونالنموذجيليتناسبمعاإلطارالقانونيلبلدما،ولكن
ينبغيأنيحتفظبالعناصرالرئيسيةللشروطالقانونيةالفعّالةوالقابلةللتنفيذ،

علىالنحوالمبينفيهذهاإلرشاداتالتوجيهية.

تعريفات  )أمثلة( أِلف  

"مادةالطالء"تعنيالمنتج،فيشكلسائلأومعجونأومسحوق،ويشّكل،عندما
يوضععلىركيزةما،طبقةتحتويعلىخصائصواقيةوزخرفيةو/أوغيرها

منالخصائصالمحددة.

للنفايات المنهجي والتدمير المؤقت والتخزين المعالجة يعني "التخلص"
في السارية لألحكام وفقاً الرصاص ومكونات الرصاص مادة من المرّكبة

قانونتنظيمالنفاياتالخطرة.

"المستورد"يعنيأيشخصيقومبإدخالالمنتجإلىبلدما.

"الُمصنِّع"يعنيأيشخصيقومبالتحويلالفيزيائيأوالكيميائيللموادإلى
منتجٍجديد،إماعنطريقآالتتعملبالطاقةوإمابصورةيدويةوتسويقها

تحتاسمهأوعالمتهالتجاريةأوعالمتهالخاصة.

ركيزة على وضعها عند وتشّكل، مصبوغة دهان مادة يعني "الطالء"
ذات أخرى أو أوزخرفية واقية تقنية لهاخصائص معتمة جافة طبقة ما،

استخداماتمحددة.

"الشخص"يعنيفردًاأوشراكةأومؤسسةأوجمعيةأومنظمةغيرربحية.

"الركيزة"تعنيالسطحالذييتموضعمادةالطالءعليهأوسيتموضعهعليه.

غير الجزء إجمالي من الوزن نسبة يعني اإلجمالي" الرصاص "محتوى
المتطايرمنالطالءأوكنسبةمئويةمنوزنطبقةالطالءالجافة.

الحدود القانونية على محتوى الرصاص اإلجمالي باء 

يجبأاليحتويالطالءوموادالطالءالمماثلةعلىرصاص)يحتسبكمعدن
المحتوىاإلجماليغير المليونمنوزن في 90جزءاً رئيسي(يزيدعلى

المتطايرللطالءأووزنطبقةالطالءالجافة.

تواريخ السريان جيم 

الخيار 1: تاريخ السريان المؤجل

قدتحتويالدهاناتوموادالطالءالمماثلةعلىرصاصيفوق •
الحداإلجماليللرصاصالبالغ90جزًءافيالمليونفي]أدخل
هذا إصدار من )1( واحدة سنة بعد، وليس حتى، البند[ رقم

القانون]أدخلالتاريخ[.

الخيار 2: تواريخ سريان مرحلية

قدتحتويالدهاناتوموادالطالءالمماثلةعلىرصاصيفوق •
الحداإلجماليللرصاصالبالغ90جزًءافيالمليونفي]أدخل
القانون هذا إصدار تاريخ من )1( واحد عام لمدة البند[ رقم
لالستخداماتالمعماريةوالزخرفيةوالمنزلية،ولمدةثالث)3(
سنواتمنتاريخإصدارهذاالقانونلالستخداماتالصناعية.

دال  بيان المطابقة بناًء على  إجراء االختبارات في مختبر تابع 
لطرف ثالث

بيانالمطابقة •

قبلالتوزيعالتجاريأليطالءأوموادطالءمماثلة —
أواستيرادها،علىالصانعأوالمستوردالقيامبمايلي:

تقديمعيناتكافيةمنأولدفعةإنتاجإلىمختبرتابع •
الختباره أدناه[ ]انظر بموجب معتمد ثالث لطرف
 90 البالغ للرصاص اإلجمالي للحد امتثاله وضمان

جزًءافيالمليونفي]أدخلرقمالبند[َو

الذي المطابقة بيان بناًءعلىهذااالختبار،إصدار  •
يؤكدعلىتوافقهذهالمنتجاتمعالحداإلجمالي
 للرصاصالبالغ90جزًءافيالمليونفي]أدخل

رقمالبند[.

يتعينعلىالمصنِّعينوالمستورديناالحتفاظبسجالت —
بياناتالمطابقةونتائجاالختباراتالمختبريةوالشهاداتالتيتدعم

بياناتالمطابقةلمدةالتقلعن]5سنوات[.

اختبار نتائج على الطالء مستورد يعتمد أن يجوز —
الشركةالمصنعةاألجنبيةإلصداربيانالمطابقةالخاصبهبشرط
اختبار نتائج استيفاء لضمان الواجبة العناية المستورد يمارس أن
المستورد القانون،وأنيكونلدى المصنعةلمتطلباتهذا الشركة

سجالتلنتائجاالختباراتوالشهاداتالمتعلقةبكيفيةإجرائها.

أِلف ]البند الكافية"كماهيمستخدمةفي "العينات  •
أعاله[تعنيعددعيناتالطالءأوموادالطالءالمماثلة
التيترى]الوكالة[أنهاكافيةلتوفيردرجةعاليةمن
التأكيدعلىأناالختباراتالتيأجريتألغراضبيان
التوافق المنتجاتعلى هذه قدرة بدقة تُظهر المطابقة
في جزًءا 90 البالغ للرصاص اإلجمالي الحد مع

المليون]أدخلرقمالبند[.

بيانجديدللمطابقةبعدتغييرالمواد •

أو — المصنع به يقوم الذي التغيير يعني المواد" "تغيير
المستوردفيالتصميمأوعمليةالتصنيعأومصدراألجزاءالمكونة
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للطالءأومادةالطالءالمماثلة،علىأنيدركالصانعأوالمستورد،
الذييمارسالعنايةالواجبة،أنهذاالتغييرقديؤثرعلىاالمتثال
المليون]أدخلرقم 90جزًءافي البالغ للحداإلجماليللرصاص

البند[.

فيحالةحدوث"تغييرفيالموادالمستخدمة"،علىالشركة —
المصنعةأوالمستوردالقيامبمايلي:

•  تقديمعيناتكافيةمنالطالءأوموادطالءمماثلة
]انظر بموجب معتمد ثالث لطرف تابع لمختبر
أدناه[ليتماختبارهاللتأكدمنامتثالهاللحداإلجمالي
رقم ]أدخل المليون في جزًءا 90 البالغ للرصاص

البند[،َو

جديد بيان إصدار االختبار، هذا إلى استنادًا   •
للمطابقةيؤكدبأنهذاالطالءأوموادالطالءالمماثلة
تتوافقمعالحداإلجماليللرصاصالبالغ90جزًءا

فيالمليون]أدخلرقمالبند[.

•الجهاتالواجبعليهاإصداربيانالمطابقة

فيحالةالطالءأوموادالطالءالمماثلةالمصنعةفي —
]بلدX[،علىالشركةالمصنعةإصداربيانالمطابقة

بموجب]أدخلرقمالبند[.

فيحالةالطالءأوموادالطالءالمماثلةالمصنعةخارج —
المطابقةبموجب بيان المستوردإصدار X[،على ]بلد

]أدخلرقمالبند[.

•الجهاتالواجبعليهااستالمبيانالمطابقة

—علىمصنعيومستورديالطالءأوموادالطالءالمماثلة:

تقديمبيانالمطابقةإلىالموزعينوتجارالتجزئة،َو •

تقديمبيانالمطابقةإلى]الوكالة[عندالطلب. •

•محتوىبيانالمطابقة.يشملكلبيانمطابقةمايلي:

يغطيها — التي المماثلة الطالء مواد أو الطالء نوع تحديد
البيان،

أو — للمصنِّع االتصال( وعنوان )االسم الهوية تحديد
المستوردالذييقربالتوافقمعالحداإلجماليللرصاص

البالغ90جزًءافيالمليون،

النوعأوتاريخ — أو المطابقة)مثلاالسم بيان تحديدهدف
نظام أو العملية وصف أو المنتج طراز رقم أو اإلنتاج
التكميلية المعلومات و/أو الجسم أو الشخص أو اإلدارة

األخرىذاتالصلة(،

المستورد — أو المصنِّع ِمن موقعة بقََسم مشفوعة شهادة
تشهدبأنالطالءأوموادالطالءالمماثلةتتوافقمعالحد

اإلجماليللرصاصالبالغ90جزًءافيالمليون،و

إجراء — تم حيث بالمختبر الخاصة االتصال معلومات
االختباراتوالشخصالمسؤولعناالحتفاظبسجالتنتائج

االختبار.

• اعتمادالمختبرالتابعلطرفثالث

ليس — مستقل مختبر به يُقصد ثالث' لطرف تابع 'مختبر
لديهمصلحةفيالصفقةالمبرمةبينالمصنِّعأوالمستورد
حاصل المختبر هذا ويكون التجزئة، تاجر أو والموزع
على موقعة جهة ِمن ISO/IEC 17025 شهادة على
الخاصة ]MRA[ المتبادل االعتراف ترتيب اتفاقية
بالمنظمةالدوليةالعتمادالمختبرات]ILAC[،أوواحدة
الدول منظمة مثل بها، المعترف اإلقليمية الهيئات من
األوروبي االتحاد وهيئة ،]IAAC[ لالعتماد األمريكية
العتماد اآلسيوي الباسيفيك هيئة أو ،]EA[ لالعتماد

.]APLAC[المختبرات

المختبرإلجراء — الذيحصلعليه يتمقبولاالعتماد لكي
االختباراتالخاصةبتحديدالحداإلجماليللرصاصالبالغ
90جزًءافيالمليونألغراضبيانالمطابقة،يجبأنيتم
اعتمادمختبرالطرفالثالثويجباستخدام]تُحددطرق
الجمعية المثال سبيل على - هنا واالختبار العينات أخذ
ومعايير ،]ASTM[ والمواد لالختبار الدولية األمريكية
المنظمةالدوليةللتوحيدالقياسي]ISO[،وقديتمذلكعن
تغير/تحسن لمراعاة للوكالة، اإللكتروني الموقع طريق
الملحق انظر  الوقت. بمرور االختبارات إجراء طرق

الثانيلطرقإجراءاالختباراتالموصىبها.[

التفتيش الحكومي هاء 

ألغراضتنفيذهذاالقانون،يجوزلمسؤوليأوموظفي]الوكالة[، •
أو المشغل أو المالك إلى المناسبة الثبوتية األوراق تقديم عند

الوكيلالمسئول،القيامبمايلي:

الدخول،فيأوقاتمعقولة،إلىأيمصنع،أومستودع، —
أومؤسسةيتماستخدامهالتصنيعالطالءأوموادالطالء

المماثلةأولالحتفاظبها،و

وبطريقة — معقولة أوقات في واالختبار، التفتيش إجراء
معقولة،علىالطالءوموادالطالءالمماثلةلتقييماالمتثال

لهذاالقانون.

األعمال المحظورة واو 

بموجبالقانون،يحظرعلىأيشخصالقيامبمايلي: •

بيع،أوعرضللبيع،أوتصنيعبغرضالبيع،أوالتوزيع —
التجاري،أواالستيرادإلى]اسمالبلد[،أيطالءأومواد
طالءمماثلةتحتويعلىالرصاصأومركباترصاص
رئيسي( كمعدن )المحسوبة الرصاص مادة فيها تتجاوز
المحتوى وزن من المليون في جزءاً 90 البالغ الحد
الطالء طبقة وزن أو للطالء المتطاير غير اإلجمالي

الجافة،

وإجراء — التفتيش أو بالدخول السماح رفض أو اإلخفاق
االختباراتالمطلوبةوفقًاللبند)هـ(،

رقم — ]أدخل يتطلبه الذي المطابقة بيان تقديم في اإلخفاق
هذا لدى تواجد إذا كاذب مطابقة بيان إصدار أو البند[
الواجبة،سببلمعرفةأن العناية أثناءممارسة الشخص،
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بيانالمطابقةخاطئأومضللفيمايتعلقبأيجانبمن
جوانبالمواد،أو

ممارسة،أومحاولةممارسة،تأثيرغيرمبررعلىالمختبر —
التابعللطرفالثالثفيمايتعلقباالختبار،أواإلبالغعن

نتائجاختبارأيمنتج.

العقوبات زاي 

الخيار 1

هذا • في عليها المنصوص الشروط يخالف شخص أي يخضع
المطبقة والجنائية اإلدارية للعقوبات األمر[ الالئحة/ / ]القانون
كماهومنصوصعليهفيالبنود..........]أدخلاألحكامالعامة

للعقوباتالمنصوصعليهافيالتشريعاألصلي[.

الخيار 2

لعقوبة • المحظورة[ ]األفعال البند أحكام ينتهك شخص أي يخضع
مدنيةالتتجاوز]أدخلقيمةالمبلغ[عنكلانتهاكمماثل.

يشكلانتهاكأحكامالبند]األفعالالمحظورة[جريمةمنفصلةفي •
مايتعلقبكلطالءأومنتجمماثلمنموادالطالءالمحددة،بحيث
اليتجاوزالحداألقصىللعقوبةالمدنيةقيمة]أدخلقيمةالمبلغ[.

بموجب • عليها المنصوص للعقوبة القصوى القيمة تعديل يجب
]أدخلرقمالبندالمذكورأعاله[ألغراضالتضخم]علىالنحو

المبينفياللوائحالمطبقةأوالمتصلةبمؤشرمحدد[.

العواملذاتالصلةبتحديدمقدارالعقوبة: •

تنظر)الوكالةأوالمحكمةذاتالصلة(فيطبيعةاالنتهاك —
وظروفهونطاقهوجسامته،بمافيذلكشدةخطره،وعدد
توزيعها، جرى التي المماثلة الطالء مواد أو الدهانات
ومديمالءمةالعقوبةمعحجمشركةالشخصالمتهم،بما
فيذلككيفيةالتخفيفمناآلثاراالقتصاديةالضارةغير
من ذلك وغير الصغيرة، الشركات على فيها المرغوب

العواملاألخرى،بحسباالقتضاء.

العقوبات الجنائية حاء 

يُعاقبعلىانتهاكأحكامالبند]األعمالالمحظورة[بمايلي: •

يُعاقبعلىانتهاكأحكامالبند]األعمالالمحظورة[بما •
يلي:

السجنلمدةالتزيدعن]xسنة[بسببالتعمدبارتكاب •
مخالفةمحظورةلهذاالبند،أو

غرامةبقيمة]xمبلغ[،أو •

بكلتاالعقوبتين. •

قصد • يقومعن ما لشركة وكيل أو أوموظف مدير أي يخضع
]األفعال لبند خرقًا تمثل مخالفة، بارتكاب التوجيه أو بارتكاب
عن النظر بغض البند هذا بموجب للعقوبات المحظورة[،
البند رقم ]أدخل الشركة تلك لها تخضع قد أخرى عقوبات أية

المذكورأعاله[.

البند • رقم ]أدخل في عليها المنصوص العقوبات إلى باإلضافة
القانون لهذا الجنائي االنتهاك عقوبة تشمل أعاله[، المذكور

مصادرةاألصولالمرتبطةباالنتهاك.

االنتصاف الزجري والمصادرة طاء 

تملك]المحاكمذاتالصلةفيدولةX[سلطةقضائيةلتقييدأي •
بمصادرة أمر وإصدار المحظورة[ ]األفعال بند ألحكام انتهاك
الحد تتوافقمع التيال المماثلة أومادةطالء الدهان أوسحب
إصدار و/أو المليون، في جزًءا 90 البالغ للرصاص اإلجمالي

أحكامأخرىمناسبة.

حق المواطنين في إقامة دعاوى قضائية ياء 

في • صلة ذات ]محكمة أي في دعوى رفع شخص ألي يجوز
دولةX[لتنفيذأحكام]أدخلرقمالبند[،واستصدارأمرقضائي
مناسب،وتطبيقأيةعقوباتمدنيةمناسبةبموجبأحكام]أدخل

.]Xرقمالبند[،تُدفعإلى]حكومةدولة

المدنية • الدعاوى على قضائية والية لها التي للمحكمة يجوز
المحامي أتعاب بدفع عليه المدعى تأمر أن الحكم هذا بموجب
قضائية دعوى يرفع الذي للمدعي المعقولة التقاضي وتكاليف

قوامهاحسنالنيةبموجبهذاالحكم.

أحكام عامة كاف 

متطلبات النقل والمعالجة والتخزين والتخلص من النفايات والمعدات الملوثة

المماثلة • الطالء ومواد الدهانات ومستوردي مصنِّعي على
االمتثاللألحكامالساريةمن]قانونإدارةالنفاياتالساري[وتلك
التيتحددها]الوكالةالمعنيةأوالسلطةالمختصة[فينقلنفايات
الرصاصوالمعداتالملوثةومعالجتهاوتخزينهاوالتخلصمنها

بعيداًعنالموقع.
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الملحقالثاني

المعاييرالدوليةالموصىبها
المعايير الدولية الموصى بها إلعداد العينة:

ISO 1513،الدهاناتواألصباغ-فحصعيناتاالختباروإعدادها

ISO1514،الدهاناتواألصباغ-الهيئاتالقياسيةلالختبار

الجمعيةاألمريكيةلالختباروالموادE1645-16،الممارسةالقياسيةإلعداد
عيناتالطالءالجافةبواسطةاإلماعةبموقدالتسخينأوجهازالميكروويف

لتحليلموادالرصاصالمتبقية

القياسية الممارسة ،17-E1979 والمواد لالختبار األمريكية الجمعية
الموجات باستخدام والهواء والتربة والغبار الطالء من عينات الستخراج

فوقالصوتيةلتحديدموادالرصاصالمتبقية

المعايير الدولية الموصى بها لطرق االختبار:

طريقة - الرصاص إجمالي تقدير - واألصباغ الدهانات ،ISO 6503
التحليلالطيفيلالمتصاصالذريباللهب

الجمعيةاألمريكيةلالختباروالموادE1645-16،الممارسةالقياسيةإلعداد
عيناتالطالءالجافةبواسطةاإلماعةبموقدالتسخينأوجهازالميكروويف

لتحليلموادالرصاصالمتبقية.

الجمعيةاألمريكيةلالختباروالمواد85a)2014-D3335(،طريقةاالختبار
في والكوبالت والكادميوم الرصاص لمادة المنخفضة للتركيزات القياسية

الطالءبواسطةالتحليلالطيفيلالمتصاصالذري

الجمعيةاألمريكيةلالختباروالموادE1613-12،طريقةاالختبارالقياسية
لتحديدالرصاصبواسطةتقنياتالتحليلالطيفيلالنبعاثالذريالبالزمي
الذري لالمتصاص الطيفي التحليل ،)ICP-AES( بالحث المقرون
الغرافيت بفرن الذري لالمتصاص الطيفي التحليل أو ،)FAAS( باللهب

)GFAAS(






