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  التحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالءالتحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء

األعمالاألعمال  خطةخطة   
 
 

    مقدمة:ًأوال
 بـاء 2/4تم إعداد خطة األعمال هذه بشأن عمل التحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء استجابة للقـرار   -1

وتتـضمن خطـة األعمـال خارطـة . 2009الذي اعتمدته الدورة الثانيـة للمـؤتمر الـدولي إلدارة المـواد الكيميائيـة فـي عـام 
طريق تصف االسـتراتيجيات والمراحـل المهمـة والوسـائل لتحقيـق غايـات التحـالف العـالمي للقـضاء علـى الرصـاص فـي 

وتتوجــــه خطــــة األعمــــال إلــــى جميــــع األشــــخاص والمنظمــــات المهتمــــة . ، وهدفــــه العــــام")التحــــالف العــــالمي("الطــــالء 
  .بالمساهمة في عمل التحالف

 للمــؤتمر الــدولي إلدارة المــواد الكيميائيــة بــضرورة إيــالء االهتمــام الواجــب للقــضايا المتعلقــة بــاإلدارة 2/4قــرار ويقــر ال  -2
وفي هـذا الـسياق يتمحـور تركيـز . السليمة للمواد الكيميائية التي لم تكن موضع إدراك عام أو لم تعالج على نحو كاف

  :اساتية ناشئة ويقوم بما يليكقضية سي" الرصاص في الطالء" باء على 2/4القرار 
يؤيــد إنــشاء شــراكة عالميــة للــتخلص التــدريجي مــن اســتخدام الرصــاص فــي الطــالء كمــساهمة فــي الــدعوة الــصادرة عــن   )أ(

 وعــن غيرهــا مــن الجهــات للــتخلص التــدريجي مــن الرصــاص فــي 2002مــؤتمر القمــة العالميــة للتنميــة المــستدامة لعــام 
  الطالء؛ 

ٕالمـــصلحة المهتمـــين إلـــى االنـــضمام إلـــى عـــضوية الـــشراكة العالميـــة، والـــى أن يلتزمـــوا حـــسبما يـــدعو جميـــع أصـــحاب   )ب(
  يتناسب، بالمساهمة بالموارد المالية أو العينية؛

ِّيطلـــب إلـــى الـــشراكة العالميـــة أن تـــضع خطـــة أعمـــال تبـــين المراحـــل األساســـية الواضـــحة للتقـــدم فـــي إنجـــاز الـــتخلص   )ج(
ًء علـــى الـــصعيد العـــالمي، وأن تقـــدم تقريـــرا بهـــذا الـــشأن إلـــى المـــؤتمر الـــدولي فـــي التـــدريجي مـــن الرصـــاص فـــي الطـــال

  . اجتماعه الثالث
 وتأسـس 2010مـايو /  أيـار28 إلـى 26وقد عقد التحالف العالمي أول اجتماعاته التنظيمية في جنيف فـي الفتـرة مـن   -3

  .2011في أعقاب استكمال الترتيبات الخاصة بالتشغيل في عام 

 
  أهداف وغايات التحالف العالمي:  ًثانيا

يتمثـل الهــدف الرئيـسي للتحــالف فـي منــع تعـرض األطفــال إلــى الطـالء الــذي يحتـوي علــى الرصـاص وخفــض التعــرض   -4
ًوفي هذا السياق يلتزم التحالف ببذل الجهود التي تـدعم الوقايـة األوليـة، سـعيا وراء . المهني للرصاص إلى حده األدنى

ُ تــسفر عــن التعــرض البيئــي للرصــاص قبــل حــدوث مثــل هــذا التعــرض، أو القــضاء علــى هــذه الحــد مــن الظــروف التــي
أمـــا الغايـــة األعـــم للتحـــالف فتتمثـــل فـــي القـــضاء التـــدريجي علـــى صـــناعة وبيـــع الطـــالء الـــذي يحتـــوي علـــى . الظـــروف

  .الرصاص والتخلص من المخاطر التي يطرحها هذا النوع من الطالء
  : المي المحددة فيما يليوتتمثل غايات التحالف الع  -5
إذكــاء وعــي الــسلطات الحكوميــة والجهــات التنظيميــة، والقطــاع الخــاص، والمــصنعين، والمــستهلكين، والعمــال، ونقابــات   )أ(

  ًالعمال، ومقدمي الرعاية الصحية، بشأن سمية الرصاص في الطالء ووجود بدائل أفضل تقنيا وأكثر مأمونية؛ 
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الئمــة قائمــة علــى الوقايــة للحــد مــن المخــاطر الناجمــة عــن اســتعمال الطــالء الــذي يحتــوي حفــز تــصميم وتنفيــذ بــرامج م  )ب(
  على الرصاص والمنتجات المطلية به، والقضاء على هذه المخاطر؛ 

المساعدة على تحديد مصنعي الطـالء ومعـدي تركيباتـه الـذين يـستمرون فـي إنتـاج وتـسويق الطـالء الـذي يحتـوي علـى   )ج(
  ًع اإلجراءات الرامية إلى التخلص من الرصاص تدريجيا في منتجاتهم؛الرصاص، بغية تشجي

التــرويج إلرســاء األطــر الرقابيــة الوطنيــة المالئمــة لوضــع حــد لتــصنيع واســتيراد وتــصدير وبيــع واســتعمال الطــالء الــذي   )د(
  يحتوي على الرصاص والمنتجات المطلية به؛ 

 الدولي من طرف ثالث لمنتجات الطالء الجديدة لمساعدة المـستهلكين التشجيع حسب االقتضاء، على تعزيز االعتماد  )هـ(
  على التعرف على الطالء والدهانات التي ال تحتوي على الرصاص المضاف؛

تبــادل اإلرشــادات وتــشجيع المــساعدة علــى اســتبانة التعــرض المحتمــل للرصــاص داخــل المنــازل وحولهــا، وفــي مرافــق   )و(
يوجد بها طالء يحتوي على الرصاص أو غبـاره والحـد مـن هـذا التعـرض، وفـي المرافـق رعاية األطفال ومدارسهم التي 

  .الصناعية التي تنتج أو تستعمل الطالء الذي يحتوي على الرصاص والحد من تعرض العمال للرصاص
لح  ومـصط1.ألغـراض التحـالف العـالمي فـي مرجـع الحاشـية أدنـاه" الطـالء الـذي يحتـوي علـى الرصـاص"ويرد تعريـف   -6

ّالطالء يشمل عموما أنواع الدهانات، وطالء اللك، واألصباغ، وطالء المينا، وطالء التلميع، وطالء التبطين، وطـالء  ً
وعادة ما يتكون الطالء من مزيج من الراتنجات واألصباغ ومـواد الحـشو . التغطية، والتي تستخدم في جميع األغراض

ً إلـى الطـالء فـي شـكل مركبـات الرصـاص ولكنـه قـد يوجـد أيـضا ويـضاف الرصـاص. والمذيبات وغيرها من اإلضافات
ولــــذا ينبغــــي بــــذل الجهــــود لخفــــض المحتــــوى اإلجمــــالي مــــن . كأحــــد الملوثــــات الناتجــــة عــــن عناصــــر الطــــالء األخــــرى

  . الرصاص إلى حده األدنى
د اسـتخدامه، وبعـ) كطـالء جديـد(وينطوي الطـالء الـذي يحتـوي علـى الرصـاص علـى المخـاطر فـي مرحلتـي اسـتخدامه   -7

. ُويسفر عن قضايا موروثة تتجـاوز عمـر الـسطح المغطـى بـالطالء بـسبب تقـشر وتـدهور هـذا الـسطح أو نتيجـة لهدمـه
ٕوبذا فإن المخاطر الصحية تزداد أثناء عمليات التجديد واعادة الطالء التـي تـشمل األسـطح التـي سـبق طالؤهـا بطـالء 

لـق بـصفة خاصـة أن الطـالء الزخرفـي الـذي يحتـوي علـى الرصـاص ومن األمور التي تثير الق. يحتوي على الرصاص
أو المنتجــات التـــي فـــي متنـــاول (ًاليــزال مـــستخدما فـــي لعــب األطفـــال وغيرهـــا مـــن المنتجــات التـــي يـــستخدمها األطفـــال 

ولذا فإن التخلص مـن الطـالء الـذي يحتـوي علـى الرصـاص الـذي يـستخدم فـي دهـان األسـطح فـي المنـازل أو ). أيديهم
ُيعد أولوية ينبغـي أن ينـصب عليهـا ) أي في دهان األثاث والحوائط واألبواب وغيرها من الهياكل( وفي المدارس حولها

  . تركيز التحالف العالمي

  دراسة الجدوى  :ًثالثا
ُتعـد جـدوى القـضاء علـى الطـالء الــذي يحتـوي علـى الرصـاص واتخـاذ التـدابير الفعالــة مـن أجـل التعامـل مـع القــضايا   -8

ثة التـي تتعلـق باألسـطح المدهونـة، واضـحة بالنـسبة لكافـة قطاعـات المجتمـع، سـواء أكانـت حكوميـة أو تنتمـي المورو
  :يلي  وذلك ألسباب عدة تتمثل فيما2إلى القطاع الخاص أو المجتمع المدني،

 ويمكـن أن .ُالرصاص معدن سام ولم يحدد مستوى آمن للتعرض له بالنسبة لألطفال. أسباب تتعلق بصحة اإلنسان  )أ(
يتــسبب الرصــاص فــي آثــار خطيــرة علــى صــحة اإلنــسان، بمــا فــي ذلــك التلــف الــدائم فــي المــخ والجهــاز العــصبي، 

                                                              
ّالدهانات وطالء اللك واألصباغ وطالء التلميع وطالء التبطين وطالء التغطية، التي تـستخدم فـي أي غـرض مـن األغـراض؛ وعـادة ": الطالء"   يشمل مصطلح   1

  .ات واألصباغ ومواد الحشو والمذيبات وغيرها من اإلضافاتما يتكون الطالء من مزيج من الراتنج
وتـشمل مركبـات الرصـاص التـي عـادة مـا تـضاف إلـى الطـالء وال . هو طالء أضيف له مركب أو أكثر من مركبات الرصـاص" الطالء الذي يحتوي على الرصاص"

  : تقتصر على كل مما يلي
Lead monoxide, Lead octanoate, Lead chromate, Lead 2‐ethylhexanoate, Lead sulfate, Lead oxide, Leadmolybdate, Lead 

nitrate,  Lead  sulfo‐chromate  yellow,  Lead  naphthenate,  Lead  chromatemolybdate  sulfate  red,  Lead  peroxide,  Lead 

carbonate (white lead), Lead chromate oxide and Tri lead ‐ bis (carbonate) ‐ dihydroxide1.  

وقــد توجــد مركبــات . ُويحــدد إجمــالي تركيــز الرصــاص علــى أســاس نــسبة مئويــة مــن وزن مجمــوع الجــزء غيــر الطيــار مــن المنــتج أو مــن وزن طبقــة الطــالء الجافــة
وتـشير . رصـاص إلـى حـده األدنـىولـذا ينبغـي بـذل الجهـود لخفـض المحتـوى الكلـي مـن ال. الرصاص في الطالء كأحد الملوثات الناتجة عن عناصر الطـالء األخـرى

ً جزءا في المليون وكثيرا ما تقل 90البيانات الحالية الصادرة عن عدد من البلدان إلى أن مستويات الرصاص الموجود في العديد من أنواع الطالء الزخرفي تقل عن  ً
 .ً جزءا في المليون45عن 

قابات العمالية، والمهنيين من مقدمي الرعاية الصحية، والجمعيـات، والجامعـات، والمنظمـات غيـر الن" المجتمع المدني" ألغراض خطة األعمال، يشمل مصطلح    2
 .الحكومية المعنية بالدعوة
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ُويعــد األطفــال دون الــسادسة مــن العمــر والنــساء . واخــتالل وظــائف الكلــى، وأمــراض الــدم، وتــدهور الــصحة اإلنجابيــة   . ًاألشد تعرضا) بسبب تعرض األجنة(الحوامل 
تنتج عن استخدام الطالء الذي يحتوي على الرصاص تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، تشمل . قتصاديةأسباب ا  )ب(

وتـشير تقـديرات منظمـة الـصحة العالميـة إلـى أن الرصـاص مـسؤول عـن . تكاليف الرعاية الصحية وخسائر اإلنتاجيـة
 المــصابين باإلعاقــة الذهنيــة  حالــة مــن األطفــال600 000٪ مـن عــبء المــرض علــى الــصعيد العــالمي، وهنــاك 0‚6

وعلى العكس من ذلك، فمن المعـروف أن التكلفـة االقتـصادية للقـضاء علـى الرصـاص فـي العديـد مـن . ًتستجد سنويا
ـــوا اســـتخدام  ـــات منتجـــاتهم ليتجنب ـــد نجـــح عـــدد مـــن المـــصنعين بالفعـــل فـــي تغييـــر تركيب ـــواع الطـــالء منخفـــضة، وق أن

  . ًالرصاص المضاف عمدا
موجــود فــي الطبيعــة وهــو ســام بالنــسبة للنبــات والحيــوان والكائنــات ) ِّمعمــر( الرصــاص عنــصر مــستقر .ةأســباب بيئيــ  )ج(

ًوهــو يتــراكم حيويــا فــي معظــم الكائنــات العــضوية، ويحــدث التعــرض البيئــي مــن خــالل مــصادر ومــسارات . المجهريــة
ًمنقولة جوا والتعـرض المـرتبط بهـا ومـا وقد أدت إزالة الرصاص من البنزين إلى تراجع كبير في االنبعاثات ال. متعددة

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن اســتمرار اســتخدام الرصــاص فــي الطــالء اليــزال . لــذلك مــن أثــر علــى الــصحة العموميــة
  .ًمصدرا للتعرض لم يتم التصدي له في أنحاء كثيرة من العالم

سواق منذ عدة سـنوات وأثبتـت مالءمتهـا ُطرحت أنواع الطالء الذي ال يحتوي على الرصاص في األ. أسباب تجارية  )د(
ويستطيع مصنعو الطالء ومستخدموه ضمان استمرار إمكانية الوصول إلى األسواق التي تضع قيـود . كبدائل تجارية

بمــا فــي ذلــك المخــاطر الــصحية (علــى الطــالء الــذي يحتــوي علــى الرصــاص والحــد مــن المخــاطر التجاريــة المحتملــة 
عـن طريـق إنتـاج الطـالء الـذي ) مالء، ودعاوى االمتثال والمسؤولية، واإلضرار بالسمعةالتي يتعرض لها العمال والع

  .ال يحتوي على مركبات الرصاص المضافة
 تمت بالفعل مكافحة استخدام الطـالء الـذي يحتـوي علـى الرصـاص علـى نحـو فعـال فـي العديـد مـن .أسباب تنظيمية  )هـ(

تراجـــع قابـــل للقيـــاس فـــي مـــستويات الرصـــاص فـــي الـــدم لـــدى األطفـــال ُوســـجل . البلـــدان مـــن خـــالل اللـــوائح التنظيميـــة
ًوالسكان عموما بعد إزالة الرصاص المضاف إلى البنزين، والذي كـان أيـضا محـور تركيـز الجهـود الدوليـة المتـضافرة  ً

ُوعلـــى المـــستوى الحكـــومي الـــدولي، وجهـــت عـــدة دعـــوات رفيعـــة المـــستوى للـــتخلص التـــدريجي مـــن . واللـــوائح الوطنيـــة    3.الطالء القائم على الرصاص
ورغـــم حقيقـــة أن مخـــاطر التعـــرض للرصـــاص قـــد تحـــددت بوضـــوح، فهنـــاك ثـــالث مـــسائل مازالـــت تثيـــر القلـــق علـــى   -9

  : الصعيد الدولي، أال وهي
ُتعــد صــناعة الطــالء والــدهانات تجــارة عالميــة متناميــة، وتقــدر القيمــة . زيــادة إنتــاج الطــالء والــدهانات واســتخدامها  )أ(

ًويـــرتبط نمـــو صـــناعة الطـــالء والـــدهانات ارتباطـــا وثيقـــا .  مليـــار دوالر أمريكـــي85نوية لإلنتـــاج والمبيعـــات بنحـــو الـــس ً
بالنمو االقتصادي للبلدان، وبالتالي فإن مخاطر التعرض للرصاص ستزداد إن لم يـتم القـضاء علـى اسـتخدام الطـالء 

تـــي ال تحتـــوي تركيبتهـــا علـــى مركبـــات الرصـــاص وتتـــوافر أنـــواع الطـــالء ال. الـــذي يحتـــوي علـــى الرصـــاص المـــضاف
  .باأللوان واألداء والقيمة التجارية نفسها

ال يتــوفر ســوى القليــل مــن المعلومــات عــن أنــواع الطــالء التــي تحتــوي علــى الرصــاص وتركيــزات . قــصور المعلومــات  )ب(
عــل ذلــك مــن الــصعب علــى ويج. ًالرصــاص فيهــا، حيــث إنــه فــي العديــد مــن البلــدان ال توســم المنتجــات دائمــا بوضــوح

الحكومـات ومـصنعي الطـالء، والمعمـاريين، والعمـال، ومقـدمي الرعايـة الـصحية، والمـسؤولين عـن الـصحة العموميـة، 
وخبــراء البيئــة، والمــستهلكين، اتخــاذ اإلجــراءات المالئمــة للحــد مــن مخــاطر التعــرض، مثــل اســتخدام البــدائل األكثــر 

  .مأمونية
ن مستوى الوعي متدني في العديد من البلدان والفئات الـسكانية فيمـا يتعلـق بمخـاطر الطـالء وكذلك فإ: انعدام الوعي  )ج(

ويــؤدي ذلــك إلــى جانــب قــصور المعلومــات عــن ســبب . الــذي يحتــوي علــى الرصــاص المحتملــة علــى الــصحة والبيئــة
انية المعرضـــة اســـتمرار اســـتخدام الطـــالء الـــذي يحتـــوي علـــى الرصـــاص، إلـــى صـــعوبة تحديـــد األفـــراد والفئـــات الـــسك

للمخاطر، كما سيكون من الصعب على أصحاب المصلحة تعبئة الدعم السياسي ودعـم المـستهلكين مـن أجـل اتخـاذ 
  . اإلجراءات الالزمة

                                                              
إلدارة المــواد ؛ المــؤتمر الــدولي )2006(؛ الــنهج االســتراتيجي لـإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيـة 57 مـؤتمر القمــة العــالمي للتنميـة المــستدامة، خطــة التنفيـذ، الفقــرة    3

 )2009( باء 2/4الكيميائية، القرار 
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  استراتيجية األعمال  :ًرابعا
 فـــي ثغـــرات) 1: (يتمثـــل التحليـــل الـــذي تـــستند إليـــه اســـتراتيجية األعمـــال فـــي وجـــود الثغـــرات علـــى مـــستويين رئيـــسيين  -10

ٕمثـــل تـــوافر واتاحـــة المعلومـــات عـــن أنـــواع الطـــالء المطروحـــة فـــي الـــسوق التـــي مازالـــت تحتـــوي علـــى (المعلومـــات 
مثــل الــوعي بالمخــاطر وبالبــدائل واإلجــراءات التــي (ثغــرات فــي وعــي أصــحاب المــصلحة ) 2(، )الرصــاص المــضاف

  :صدي لهذه المشكالت على النحو التاليويتمثل جوهر استراتيجية أعمال التحالف العالمي في الت). ُنفذت بنجاح
  
  

  

  

  

    

  
  

  

تجميع واستكمال وحفظ مجموعة عالمية من المعلومات التي تتعلق بالفئات السكانية المتـضررة والـشديدة . المعلومات  )أ(
ات ، والعواقب السلبية للتعرض للرصـاص علـى الـصحة بالنـسبة لألفـراد والفئـ)مثل األطفال والنساء والعمال(التعرض 

ًويعد ذلك ضـروريا لـضمان . السكانية، وتلك التي تتعلق بصناعة الطالء الذي يحتوي على مركبات الرصاص وبيعه ٕالدقـة ولــسد الثغـرات واتاحــة التقــدم صـوب الــتخلص مــن الرصـاص، وينبغــي رصــده مقارنـة بخــط أســاس يتمثـل فــي مــا ُ
  . نعرفه اآلن من معلومات

و أمثـل هـذه المعلومـات مـن جانـب الحكومـات ومـصنعي الطـالء ومعـدي تركيباتــه تبـادل واسـتخدام علـى نحـ. التوعيـة  )ب(
مثل الوالدين، ومقدمي الخدمات التعليمية والرعاية الطبية، (والمجتمع المدني ومجموعات أصحاب المصلحة واألفراد 

الـصحية البيئيـة وبفوائـد ُويعـد إذكـاء الـوعي واالهتمـام بالمخـاطر ). ومصنعي الطالء، وعمال الطالء والبناء وممثليهم
ًالـتخلص مــن الطـالء الــذي يحتـوي علــى الرصـاص وامكانيــة تحقيقـه، شــرطا أساسـيا مــن أجـل تعبئــة العمـل ً وســيتمثل . ٕ

الـــنهج المتبـــع فـــي جمـــع مـــصادر المعلومـــات الجديـــدة واالســـتناد إلـــى مـــصادر المعلومـــات القائمـــة حيثمـــا أمكـــن ذلـــك، 
  .ُجحة التي طبقت بالفعلوتوفير أمثلة للتدخالت السياساتية النا

وسـيكون ذلـك مـن خـالل إعـداد . التشجيع على المـشاركة فـي أهـداف وغايـات التحـالف العـالمي وتحقيقهـا. اإلجراءات  )ج(
مجموعة من اإلجراءات الواضحة والملموسة والقابلة للقيـاس، التـي تـستهدف الـتخلص مـن الطـالء الـذي يحتـوي علـى 

ًالرصاص، والتي ستنفذ وفقا لإل َّوسيعزز العمل المـتالحم علـى الـصعيد الـوطني مـن . طار التشغيلي للتحالف العالميَّ
خالل التشجيع على تأسيس التحالفـات الوطنيـة مـن أجـل الـتخلص مـن الطـالء الـذي يحتـوي علـى الرصـاص كوسـيلة 

  . للتقدم صوب أهداف وغايات التحالف العالمي
سليمة للمــواد الكيميائيــة، وبالتحديــد هــدف الــنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة مراعــاة االلتــزام الــدولي الــشامل بــاإلدارة الــ  -11

ُ ســتتبع فــي إنتــاج جميــع المــواد الكيميائيــة أســاليب 2020للمــواد الكيميائيــة الــذي يرمــي إلــى ضــمان أنــه بحلــول عــام 
عــالمي إلــى وضــع تخفــض آثارهــا الــضارة علــى صــحة اإلنــسان وعلــى البيئــة إلــى الحــد األدنــى، وسيــسعى التحــالف ال

  . 2020 ًأهداف لفرادى المشاريع يمكن واقعيا تحقيقها قبل عام

استراتيجية : 1الشكل 
التحالف العالمي فيما يتعلق 

بالمعلومات والتوعية 
  واإلجراءات
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  نهج األعمال :  ًخامسا
يتمثل نهج األعمال الذي يتبعه التحالف العالمي في تعبئة قدر كبير من العمل مـن أجـل الـتخلص مـن الطـالء الـذي   -12

  : يحتوي على الرصاص، وذلك بالتركيز على ما يلي
أصـــحاب المـــصلحة ليلتفـــوا حـــول برنـــامج واحـــد يتـــسم بالمرونـــة، ويتمحـــور حـــول البـــدء بتنفيـــذ اإلجـــراءات ذات تعبئـــة   )أ(

  األولوية؛ 
  تيسير التفاعل بين أصحاب المصلحة من أجل تعزيز المبادرات القائمة وتكميلها والحد من االزدواجية؛   )ب(
مــن مختلــف مجموعــات أصــحاب المــصلحة ضــرورية ُتحديــد الفــرص المحــددة التــي تعــد مــشاركة أصــحاب المــصلحة   )ج(

  . ُفيها، أو الفرص التي يكتشف غياب األنشطة بشأنها، ودعم هذه الفرص
  .تشجيع الشركات على االستعاضة عن مركبات الرصاص المضافة إلى الطالء ببدائل أكثر مأمونية  )د(
  .تقييم مدى نجاح التحالف وتنقيح استراتيجياته حسب االقتضاء  )هـ(

وســوف يطبــق نهــج األعمــال الموضــح أعــاله مــن خــالل خمــسة أفرقــة عاملــة معنيــة بمجــاالت التركيــز لتنفيــذ المهــام   -13
وتـــرتبط هـــذه األفرقـــة الخمـــسة بالموضـــوعات . المحـــددة الالزمـــة لتحقيـــق الهـــدف والغايـــة الـــشاملين للتحـــالف العـــالمي

ويمكــن . لتـشريعات واللـوائح، وتوعيـة دوائـر الـصناعةالجوانـب الـصحية، والجوانـب البيئيـة، وصـحة العمــال، وا: التاليـة
ـــة وتـــشكيلها وعـــن خطـــط العمـــل التفـــصيلية علـــى الموقـــع  االطـــالع علـــى المزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن األفرقـــة العامل

   4.اإللكتروني للتحالف العالمي

  خارطة الطريق نحو التحالف العالمي:  ًسادسا
ًيا علــى بــذل الجهــود لحمايــة الفئــات الــسكانية األكثــر تعرضــا، وســيركز سيــسعى التحــالف العــالمي إلــى التركيــز مبــدئ  -14 ً

وستـسهم هـذه اإلجـراءات . على ثمانية إجراءات رئيسية للتـصدي للثغـرات التـي تـم تحديـدها فـي اسـتراتيجية األعمـال
  . الرئيسية في إرساء األسس الالزمة لتحقيق أهداف وغايات التحالف العالمي

ُ، المستقاة من خطط العمـل الخاصـة بمجـاالت التركيـز، والـواردة هنـا 2013-2012ولوية للفترة اإلجراءات ذات األ  -15   : دون ترتيب محدد
ٕإنـــشاء واطـــالق آليـــة أو مركـــز لمعلومـــات التحـــالف العـــالمي يحتـــوي علـــى المـــواد المتاحـــة للـــدعوة والمعلومـــات عـــن   )أ(

رصــده، والمبــادئ التوجيهيــة للعــالج، ومــا إلــى مــستويات الرصــاص فــي الطــالء، وعــن اختبــار الرصــاص فــي الــدم وت
). ٕويتعلــق ذلــك بمجــال التركيــز المعنــي بالــصحة والبيئــة وتوعيــة دوائــر الــصناعة والتــشريعات واذكــاء الــوعي(ذلــك 

  وسيشمل التركيز المبدئي آللية تبادل المعلومات المواد الالزمة لدعم تحديد يوم دولي للعمل؛ 
وم عمــل دولــي للوقايــة مــن التــسمم بالرصــاص، والحــصول علــى دعــم واســع النطــاق مــن إعــداد مقتــرح بــشأن تحديــد يــ  )ب(

الحكومات وأخصائيي الطب الـسريري والمهنيـين فـي مجـال الـصحة العموميـة ومـن غيـرهم مـن أصـحاب المـصلحة، 
ويتعلــق ذلـك بمجــاالت (علـى أن يتمحـور التركيــز المبـدئي علــى الـتخلص مـن الطــالء الـذي يحتــوي علـى الرصـاص 

  ؛  )لتركيز المعنية بالجوانب الصحية والجوانب البيئيةا
ّسد الثغرات في المعلومات بشأن وجود أو عـدم وجـود الطـالء الـذي يحتـوي علـى الرصـاص فـي أسـواق المـستهلكين   )ج(

ُّفـــي البلـــدان حيـــث ال تتـــوافر البيانـــات أو ال يتـــوافر ســـوى القليـــل منهـــا، وزيـــادة المعلومـــات بـــشأن مـــسارات التعـــرض 
َّرصاص فيمـا يتعلـق بقطاعـات الـسكان المعرضـة للخطـر لل ُ علـى سـبيل المثـال، األطفـال دون الـسادسة مـن العمـر، (ّ

علـى سـبيل المثـال، الطـالء (ََوالمرتبطـة بمختلـف فئـات الطـالء ) مستعملو الطالء والعاملون في مرافق إنتاج الطـالء
ويتعلـــق ذلـــك بمجـــاالت التركيـــز (؛ )لتآكـــل وغيرهـــاالزخرفـــي، الطـــالء الـــصناعي، وبطانـــات دهـــان المعـــادن المانعـــة ل

  ؛)كافة

                                                              
  : يمكن الوصول إلى الموقع اإللكتروني للتحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء عبر الرابط التالي    4

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Home/tabid/197/hazardoussubstances/LeadCadmium/PrioritiesforAction/GAE

LP/tabid/6176/Default.aspx 
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َوضع مبادئ توجيهية تقنية لمصنعي الطالء بشأن بدائل مركبات الرصاص المـستخدمة فـي الطـالء؛   )د( ويتعلـق ذلـك (ّ
  ؛ )بمجاالت التركيز المعنية بالجوانب الصحية والجوانب البيئية وتوعية دوائر الصناعة

ويتعلــق ذلــك بمجــاالت التركيــز المعنيــة بالتــشريعات واللــوائح وتوعيــة (نتجــات الطــالء واعتمادهــا إعــداد إطــار لوســم م  )هـ(
  ؛ )دوائر الصناعة

ٕبــث وثيقــة تعــرض عناصــر إطــار رقــابي وطنــي للقــضاء علــى الطــالء الــذي يحتــوي علــى الرصــاص واجــراء مناقــشة   )و(
  ؛  )عات واللوائحويتعلق ذلك بمجاالت التركيز المعنية بالتشري(حول هذه العناصر 

اإلسهام بالخبرة الفنية بشأن الطالء الذي يحتوي على الرصاص لوضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية المـسندة   )ز(
ٕبالبينات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من التعرض للرصاص وادارته، بما فـي ذلـك التوصـيات  ُّ ِّ

  ؛ )ويتعلق ذلك بمجاالت التركيز كافة(في الدم ورصده بشأن وضع برامج فحص الرصاص 
إشراك جهات إضافية مـن أصـحاب المـصلحة فـي عمـل التحـالف العـالمي، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل إنـشاء تحالفـات   )ح(

وطنية لإلسهام في أنشطة التنفيذ، وتحصيل المزيد مـن المـساهمات الماليـة لتيـسير إنجـاز أهـداف وغايـات التحـالف 
  ).ويتعلق ذلك بمجاالت التركيز كافة(العالمي 

 إلـى مـا بعـد إذكـاء الـوعي وتـوفير المعلومـات مـن 2020- 2014وسوف ينبغي إرجاء اإلجراءات اإلضـافية للفتـرة    -16
  :وفيما يلي اإلجراءات التي ستتخذ، دون ترتيب معين. أجل تعزيز عمل التحالف العالمي وتحقيق أهدافه وغاياته

طر التنظيمية الوطنية المالئمة لوضع حـد لتـصنيع واسـتيراد وتـصدير وبيـع واسـتعمال الطـالء الـذي تعزيز إرساء األ  )أ(
  يحتوي على الرصاص والمنتجات المطلية به؛

تعزيز االعتماد من طرف ثالث لمنتجات الطالء الجديدة الخالية من الرصاص، والسيما فـي البلـدان التـي قـد تواجـه   )ب(
 لألطــر التنظيميــة الوطنيــة الراميــة إلــى منــع تــصنيع واســتيراد وتــصدير وبيــع واســتعمال تحــديات فــي اإلنفــاذ الــشامل

  الطالء الذي يحتوي على الرصاص والمنتجات المطلية به؛ 
تحديــد المعلومــات التــي قــد تحتــاج إليهــا المؤســسات الــصغيرة والمتوســطة الحجــم المــصنعة للطــالء لكــي تــتمكن مــن   )ج(

ٕالطالء للتخلص من استخدام مركبات الرصاص المـضافة، وانـشاء آليـة لتزويـدها بهـذه تغيير تركيبات منتجاتها من 
  الملعومات حسب االقتضاء؛

إعداد وبث المواد اإلرشادية عن كيفية خفض إلى الحد األدنى احتماالت التعرض للرصاص داخل المنـازل وحولهـا   )د(
ُي اسـتخدم فيهـا الطـالء الـذي يحتـوي علـى الرصـاص وفي مرافق رعايـة األطفـال، والمـدارس وغيرهـا مـن المبـاني التـ

ٕفــي الماضــي، بمــا فــي ذلــك المعلومــات عــن اإلجــراءات الــسليمة التــي ينبغــي اتباعهــا إلعــادة طــالء واعــادة تــشكيل 
  .األسطح وهدمها

أو إعــداد وبــث المــواد اإلرشــادية بــشأن كيفيــة تالفــي تعــرض العمــال إلــى الرصــاص فــي المرافــق الــصناعية المنتجــة   )هـ(
  المستخدمة للطالء الذي يحتوي على مركبات الرصاص المضافة، أو خفضه إلى الحد األدنى؛

زيــادة القــدرة علــى إجــراء اختبــارات الــدم وبــرامج الترصــد مــن أجــل تقيــيم المخــاطر المنزليــة والمهنيــة وتنفيــذ التوعيــة   )و(
  .العامة والمهنية بشأن تخفيف أثر التسمم بالرصاص

  

   األعمال وتقييمها رصد خطة:  ًسابعا
ُســتلتمس المعلومــات مــن األفرقــة العاملــة المعنيــة بمجــاالت التركيــز بــشأن منجــزات خطــة العمــل ومؤشــرات األداء،   -17

  .  وذلك على أساس سنوي
  :وستشمل المؤشرات لتقييم خطة العمل كل مما يلي  -18

أو اإلجراءات الملزمة لفرض الرقابـة علـى إنتـاج / وًعدد البلدان التي اعتمدت رسميا القوانين واللوائح والمعايير   )أ(
الطــالء الــذي يحتــوي علــى الرصــاص وتــصديره وبيعــه واســتخدامه، مــع االهتمــام بــصفة خاصــة بــالتخلص مــن 
الرصاص في الطالء الزخرفي وأنواع الطـالء التـي يحتـوي علـى الرصـاص المـستخدمة فـي أغـراض أخـرى تـسهم 

  ؛رصاصفي الغالب في تعرض األطفال إلى ال
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  ً بلدا30  2013  :األهداف
  ً بلدا أو أكثر70  2015  
  جميع البلدان  2020  

عــدد الــشركات المنتجــة للطــالء التــي التزمــت بعمــل التحــالف العــالمي وامتنعــت عــن اســتخدام مركبــات الرصــاص   )ب(
ِّالمضاف في جميع أنواع الطالء الزخرفي التي تصنعها ُ.  

ًالء التزاما علنيا بعمل التحالف العالمي مصنعين للط5التزام   2013  :األهداف ً  
ً مصنعا للطالء عن استخدام مركبات الرصاص المضافة50امتناع   2015   ِّ ُ  
ــــاع جميــــع مــــصنعي الطــــالء عــــن اســــتخدام مركبــــات الرصــــاص   2020   امتن

  المضافة في المجاالت ذات األولوية

  .خاطر الطالء الذي يحتوي على الرصاصعدد البلدان التي تنفذ أنشطة إذكاء الوعي الوطني بشأن م  )ج(
 بلــدان ليــوم التوعيــة الوطنيــة للوقايــة مــن التــسمم بالرصــاص 5تنظــيم   2013  :األهداف

مــــــع التركيــــــز علــــــى مخــــــاطر الطــــــالء الــــــذي يحتــــــوي علــــــى 
  الرصاص

 بلـدان ليـوم التوعيـة الوطنيـة للوقايـة مـن التـسمم بالرصـاص 10تنظيم   2015  
 الــــــذي يحتــــــوي علــــــى مــــــع التركيــــــز علــــــى مخــــــاطر الطــــــالء

  الرصاص
ً بلــدا ليــوم التوعيــة الوطنيــة للوقايــة مــن التــسمم بالرصــاص 40تنظــيم   2020  

مــــــع التركيــــــز علــــــى مخــــــاطر الطــــــالء الــــــذي يحتــــــوي علــــــى 
  الرصاص

  .عدد المساهمين المشاركين في عمل التحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء  )د(
فـي عمـل التحـالف ) من الحكومـات والمنظمـات(ً مساهما 30مشاركة   2013  :األهداف

  العالمي
فـي عمـل التحـالف ) من الحكومـات والمنظمـات(ً مساهما 50مشاركة   2015  

  العالمي 
فـي عمـل التحـالف ) من الحكومـات والمنظمـات(ً مساهما 70مشاركة   2020  

  العالمي

ًقــارير الدوريــة عــن التقــدم المحــرز عمومــا علـــى وســيقدم برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة ومنظمــة الــصحة العالميــة الت  -19 أســاس مؤشــرات األداء لخطــة األعمــال، وستــشمل الجهــات التــي ســتتلقى هــذه التقــارير دورات المــؤتمر الــدولي إلدارة ُ
  .  ُالمواد الكيميائية، الذي يجري استعراض التقدم المحرز بشأن هذا الموضوع تحت واليته كقضية سياساتية ناشئة

  عضوية التحالف العالمي: ًثامنا
ًيعتمــد نهــج األعمــال الــذي يتبعــه التحــالف العــالمي اعتمــادا كبيــرا علــى انــضمام أصــحاب المــصلحة إلــى المــساهمين   -20 ً

وقــد يــشمل أصــحاب المــصلحة كــل . فــي التحــالف والتــزامهم بالتــصدي لقــضية الطــالء الــذي يحتــوي علــى الرصــاص
، )ًزارات البيئــة والــصحة والــصناعة والعمــل فــضال عــن الوكــاالت المتخصــصةبمــا فــي ذلــك و(الحكومــات : ممــا يلــي

فــــي ذلــــك منظمــــات المجتمــــع المــــدني، والهيئــــات  والمنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة، والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة بمــــا
ويــشمل القطــاع الخــاص مــصنعي . اإلقليميــة، والجمعيــات الخيريــة، والجامعــات، ووســائل اإلعــالم، والقطــاع الخــاص
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ًاألصــباغ، ومعــدي تركيبــات الطــالء، وتجــار التجزئــة، فــضال عــن الرابطــات الــصناعية المعنيــة، والــشركات الــصغيرة 
  .والمتوسطة الحجم

ًوينبغــي علــى جميــع المــساهمين التعهــد علنــا بــدعم العمــل مــن أجــل ". مــساهمون"ُويــدعى أعــضاء التحــالف العــالمي   -21
وقــد . شر قائمــة بأســمائهم علــى الموقــع اإللكترونــي للتحــالف العــالميتحقيــق أهــداف وغايــات التحــالف العــالمي وستنــ

  : يشمل المساهمون كل مما يلي
ًممثلـي الحكومــات الوطنيــة للبلــدان التــي تخلـصت تــدريجيا مــن اســتخدام الطــالء الـذي يحتــوي علــى الرصــاص والتــي   )أ(

دة لــذلك، وكــذلك ممثلــي الحكومــات ترغــب فــي تبــادل الخبــرات وتقــديم المــساعدة إلــى غيرهــا مــن الحكومــات المــستع
  الوطنية للبلدان التي ال يزال الطالء الذي يحتوي على الرصاص يباع فيها؛

ممثلـــي المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة مثـــل المنظمـــات المـــشاركة التابعـــة للبرنـــامج المـــشترك بـــين المنظمـــات   )ب(
  لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛ 

ِّلطالء والدهانات والشركات الدولية والوطنية التـي تـصنع الطـالء وممثلي صناعة ا  )ج( أو تعـد تركيبـات الطـالء والتـي / ُ
  تزود المصنعين بمركبات الرصاص الستخدامها في صناعة الطالء؛ 

  المنظمات الدولية والوطنية المعنية بشؤون الطب واإلسكان والصحة؛   )د(
  االت ذات الصلة؛ األكاديميين من ذوي الخبرة في المج  )هـ(
ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والوطنيــة التــي تعمــل علــى مــسائل الــصحة البيئيــة والتــي لــديها خبــرة فــي   )و(

  توعية الجمهور وفي تنظيم حمالت إذكاء الوعي أو في تنفيذ برامج الوقاية على المستوى المجتمعي أو الوطني؛
  .طني والدوليالنقابات على المستوى المحلي والو  )ز(

أو فــي شــكل خبــرات تقنيــة أو دعــم مــالي لعمــل التحــالف / ويمكــن تقــديم المــساهمات فــي شــكل مــساهمات عينيــة و  -22
ُ علـــى المزيـــد مـــن المعلومـــات وعلـــى نمـــوذج خطـــاب يـــستكمل مـــن جانـــب المـــساهمين 1ويحتـــوي التـــذييل . العـــالمي   . لتسجيل مساهمتهم في عمل التحالف العالمي

   التحالف العالمي هيكل:  ًتاسعا
ٕلـــيس التحـــالف العـــالمي كيانـــا مؤســـسيا وانمـــا مبـــادرة تعاونيـــة  -23 ً ولـــذا فقـــد أعـــد برنـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة ومنظمـــة . ً

ًالــــصحة العالميــــة إطــــارا تنظيميــــا لوصــــف ترتيبــــات العمــــل الخــــاص بالتحــــالف العــــالمي بمــــا فــــي ذلــــك دور الفريــــق  ً
جاالت التركيز الخمـسة المواضـيعية ولتقـديم اإلرشـاد بـشأن االتـصاالت العامـة، االستشاري، وأفرقة العمل المعنية بم

 .  وحقوق المساهمين ومسؤولياتهم، وكذلك اإلرشاد بشأن المسائل المالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
   

الفريق 
  االستشاري

 الهيكل التنظيمي للفريق :2الشكل 
االستشاري واألفرقة العاملة المواضيعية 

  ميالتابعة للتحالف العال
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يئـــة ًويعمــل التحـــالف العـــالمي كمـــشروع مـــشترك ينفــذ وفقـــا لواليـــات وبـــرامج عمـــل كــل مـــن برنـــامج األمـــم المتحـــدة للب  -24

ُويستـضاف هـذا . ًوقد ُأنشئ موقع إلكتروني يمثل مركزا للمعلومات عـن التحـالف العـالمي. ومنظمة الصحة العالمية
الموقع كجزء من الموقع اإللكتروني للمواد الكيميائية التابع لبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة ويمكـن الوصـول إليـه عبـر 

 : الرابط التالي
 

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Home/tabid/197/hazardousubstances/LeadCadmium/ 

PrioritiesforAction/GAELP/tabid/6176/Default.aspx 

 

GENERAL 

وشارك برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية فـي تـشكيل الفريـق االستـشاري للتحـالف العـالمي، وهـو   -25
ُفــي األنــشطة ورصــده، ولتقــديم المــدخالت إلــى التقــارير المرحليــة الرســمية التــي يعــدها برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة ُقـضايا المـشتركة بـين األفرقـة العاملـة المواضـيعية المختلفـة، والسـتعراض التقـدم المحـرز بمثابة آلية مهمة لمناقـشة ال

يـــضطلع بالعمـــل منـــذ عـــام وهنـــاك فريـــق استـــشاري مؤقـــت . ومنظمـــة الـــصحة العالميـــة عـــن عمـــل التحـــالف العـــالمي
وقد أرسى الفريق االستشاري المؤقت األسس لإلطـار التـشغيلي الخـاص بالتحـالف العـالمي وخطـة أعمالـه، . 2011

  .بضم العناصر الواردة في خطط عمل األفرقة العاملة المواضيعية وتحديد أولوياتها
ل الحـــالي للتحـــالف العــــالمي األفرقـــة العاملــــة ًواســـتنادا إلـــى توصــــيات الفريـــق االستـــشاري المؤقــــت، تـــضطلع بالعمــــ  -26

المواضيعية الخمسة المعنيـة بالجوانـب الـصحية والبيئيـة وصـحة العمـال والتـشريع والتنظـيم وتوعيـة دوائـر الـصناعة، 
وســوف . وتــدعو منظمــة الــصحة العالميــة أو برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة هــذه األفرقــة لالجتمــاع حــسب االقتــضاء

العاملــة فــي جهــود المــساهمين فــي التحــالف العــالمي علــى نحــو مباشــر وتتــولى إعــداد خطــط عمــل تــشارك األفرقــة 
  . مفصلة بالتعاون مع المنظمة أو مع برنامج األمم المتحدة للبيئة حسب االقتضاء

 ويــضم الفريــق االستــشاري المؤقــت ممثلــين عــن حكومــات نيجيريــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة وكــل مــن المنظمــات  -27
ـــة ـــة التالي ـــار الطباعـــة، : غيـــر الحكومي ـــدولي لمنتجـــات الطـــالء وأحب ـــاء األطفـــال، والمجلـــس ال ـــة ألطب الرابطـــة الدولي

والــشبكة الدوليــة للقــضاء علــى الملوثــات العــضوية الثابتــة، ومنظمــة أوكــي الدوليــة، والخبــراء مــن جامعــة سينــسيناتي 
  .وكلية شيكاغو للصحة العامة بجامعة إلينوي

رنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية إلى انعقاد منتدى عالمي مرة كل سنتين علـى األقـل، وسيدعو ب  -28
ليكون بمثابة قاعدة لتبادل المعلومات عـن التقـدم الـذي يحـرزه التحـالف العـالمي، ولتقـديم واسـتعراض عمـل التحـالف 

وسيــــضم المنتـــدى أو االجتمــــاع . ل المـــستقبليالعـــالمي وتبـــادل المعلومــــات والخبـــرات بــــين المـــساهمين وحفـــز العمــــ
ًوســتتاح أيــضا مــشاركة . العــالمي ممثلــين عــن الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة

وســيتم إخطــار جميــع المــساهمين بموعــد ومكــان . الخبــراء مــن األفــراد الــذين يــساهمون فــي عمــل التحــالف العــالمي
  .ياجتماعات التحالف العالم

ويتـــولى موظفـــو برنـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة ومنظمـــة الـــصحة العالميـــة أعمـــال األمانـــة للتحـــالف العـــالمي وفريقـــه   -29
وســـتتولى منظمـــة . االستـــشاري ولعمـــل األفرقـــة العاملـــة المواضـــيعية، بموجـــب واليـــة كـــل منهمـــا وهيكلهمـــا التنظيمـــي

لمواضـيعية المعنيـة بجوانـب الـصحة وصـحة العمـال، ويتـولى الصحة العالمية دعم العمل المتعلق باألفرقـة العاملـة ا
  . برنامج األمم المتحدة للبيئة دعم العمل المتعلق بجوانب البيئة وتوعية دوائر الصناعة والتشريع والتنظيم

  الجوانب المالية:  حادي عشر
ي تحديــد الجهــات المانحــة ُيعــد المــساهمون فــي التحــالف العــالمي مــسؤولين عــن تمويــل أنــشطتهم وعــن المــساعدة فــ  -30

  . المحتملة التي تهتم بتوفير الموارد للجوانب األخرى من خطة أعمال التحالف العالمي
ًوســيقدم برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة ومنظمــة الــصحة العالميــة المــوارد لــدعم عمــل التحــالف العــالمي رهنــا بتــوافر   -31

ومــن المتوقــع أن يغطــي ذلــك تكلفــة المــوظفين والتكــاليف . واردالتمويــل النــاتج عــن مــا يبــذاله مــن جهــود لتعبئــة المــ
التــشغيلية بمــا فــي ذلــك االتفاقــات التعاقديــة وأنــشطة االتــصاالت والتوعيــة بمــا فــي ذلــك نمــاذج المعلومــات، والرســائل 
 اإلخبارية، واستضافة موقع إلكتروني مخصص، وعقد اجتماع لمنتدى التحالف العالمي مـرة كـل سـنتين علـى األقـل
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 اقتـــسمت 2012وفـــي عـــام . لـــدعم مـــشاركة البلـــدان الناميـــة واالقتـــصادات التـــي تمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة حيثمـــا أمكـــن
  .سنة ألنشطة التحالف العالمي/ شخص 0‚8المنظمتان مجموع الموارد من الموظفين البالغ 

ع التـشغيلي المبـدئي للتحـالف  قدمت حكومة الواليات المتحدة الدعم المـالي لعقـد االجتمـا2012-2010وفي الفترة   -32
وســاهمت حكومــات . 2012يوليــو /  واالجتمــاع الثــاني للتحــالف العــالمي فــي تمــوز2010مــايو / العــالمي فــي أيــار

  . ّألمانيا والنرويج والسويد في التكاليف التشغيلية خالل مرحلة البدء األولية للتحالف العالمي
إلـــى المـــساهمين مـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي كـــل مـــن نيبـــال ُوقـــدم الـــدعم الخـــاص بمـــشاريع محـــددة مباشـــرة   -33

لألنـشطة التـي " البدايـة الـسريعة"والكاميرون من جانب الـنهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة وبرنـامج 
ياق التـابع لالتحـاد األوروبـي فـي سـ) SWITCH Asia" (تحـول آسـيا"تركز على إذكاء الوعي، ومن جانب برنامج 

وبموجــب التجديــد الخــامس لمــوارد مرفــق البيئــة . مبــادرة اإلنتــاج واالســتهالك المــستدامين فــي ســبعة مــن بلــدان آســيا
ًالعالمية تعد المـشاريع الراميـة إلـى القـضاء علـى الطـالء الـذي يحتـوي علـى الرصـاص جـزءا مـن اسـتراتيجية المرفـق  ُ

 االســـتراتيجي لـــإلدارة الدوليـــة للمـــواد الكيميائيـــة الـــسياساتية الخاصـــة بـــالمواد الكيميائيـــة فيمـــا يتعلـــق بقـــضايا الـــنهج
  . الناشئة

.2015-2013 ميزانيـــة إرشـــادية للتحـــالف العـــالمي للقـــضاء علـــى الرصـــاص فـــي الطـــالء للفتـــرة 2ويقـــدم التـــذييل    -34
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 Appendix 1  1التذييل 
 

 

 

  التحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء
  م للمساهمينمعلومات عن االنضما

التحالف العالمي هو مبادرة طوعية تعاونية تسعى إلى تركيز جهود مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة وحفزها من أجل تحقيق األهداف 
ُويعد التحالف . الدولية بشأن وقاية األطفال من التعرض للرصاص في الطالء والحد من التعرض المهني للطالء الذي يحتوي على الرصاص

ًلمي جهدا مشتركا بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالميةالعا ً.  

ًماذا يعني أن تصبح مساهما ُ  

  االلتـــزام بتحقيـــق األهـــداف والغايـــات العامـــة لعمـــل التحـــالف
  .العالمي

 أو العينيـة بــالخبرات التقنيـة فـي إعــداد / المـساهمة الماليـة و
هــداف وغايــات وتنفيــذ األنــشطة التــي تــساعد علــى تحقيــق أ

  .التحالف العالمي
 ًالعمل وفقا لإلطار التشغيلي للتحالف العالمي.  
 ًالتعريف بك كمساهم في التحالف العالمي علنا.  
  التواصـــل داخـــل الـــشبكة وتبـــادل المعلومـــات والمـــشاركة مـــع

  .المساهمين اآلخرين في التحالف العالمي

  أهداف وغايات التحالف العالمي
حـــالف العـــالمي فـــي القـــضاء علـــى الطـــالء الـــذي يتمثـــل الهـــدف العـــام للت

يحتوي على الرصاص لوقاية األطفال من التعرض للرصاص والحد من 
وتتمثـــل الغايـــة . التعـــرض المهنـــي للطـــالء الـــذي يحتـــوي علـــى الرصـــاص

العامــة فــي القــضاء التــدريجي علــى صــناعة وبيــع الطــالء الــذي يحتــوي 
خاطر التي يطرحهـا على الرصاص والقضاء في نهاية المطاف على الم

َّوتــشجع مــشاركة ممثلــي الحكومــات، والمنظمــات . هــذا النــوع مــن الطــالء
الحكوميـــة الدوليـــة، والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة بمـــا فـــي ذلـــك منظمـــات 
المجتمــع المــدني، والهيئــات اإلقليميــة، والجمعيــات الخيريــة، والجامعــات، 

  .نتمين إليهاووسائل اإلعالم، والقطاع الخاص، والخبراء المهتمين الم
َّويـــــنظم عمـــــل التحـــــالف العـــــالمي مـــــن خـــــالل خمـــــسة مجـــــاالت تركيـــــز،  ُ

  :وهي أال
  الجوانب البيئية، )1
  الجوانب الصحية، )2
  صحة العمال، )3
  التشريعات واللوائح، )4
  .توعية دوائر الصناعة )5

  كيفية االنضمام إلى التحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء
والمنظمات واألفـراد الـراغبين فـي االنـضمام إلـى المـساهمين فـي التحـالف العـالمي تقـديم خطـاب نوايـا لإلعـالن ينبغي على اإلدارات الحكومية 

عن التزام المساهم باألهداف والغايات العامة للتحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء، وتقديم المعلومات عن المبـادرات المحـددة 
  .الغايات العامة للتحالف العالميالتي يجري تنفيذها لدعم األهداف و

   

  :يرجى تقديم خطاب النوايا إلى كل من

Head, Chemicals Branch 
United Nations Environment Programme 

Division of Technology, Industry and Economics 
11‐13, Chemin des Anémones 

CH‐1212 Châtelaine, Geneva, Switzerland 
Fax: +41 22 797 34 60 

E‐mail: lead-cadmium.chemicals@unep.org 
 

Director Public Health and Environment 
World Health Organization 

Public Health and Environment 
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  . على العنوانين الواردين أعالهالصحة العالميةلمزيد من المعلومات يرجى االتصال ببرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة 
/HAZARDOUSUBSTANCES/ORG.UNEP.WWW/:/HTTP 

)SECTION ON GAELP(  
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 نموذج الخطاب
 

  ُيرجى طباعة الخطاب على ورقة تحمل ترويسة المنظمة والتوقيع عليها
 

  التاريخ
 

  إلى من يهمه األمر
 

  طلب االنضمام إلى المساهمين في عمل التحالف العالمي : الموضوع
  للقضاء على الرصاص في الطالء

 
 

نؤيد أهداف وغايات التحالف العالمي للقضاء على الرصاص في ]  اسم المنظمة أو اسم الشخص  [نحن
  .الطالء ونرغب في االنضمام إلى المساهمين في عمل التحالف العالمي

 
  :وفيما يلي وصف المساهمة التي نرغب في تقديمها إلى عمل التحالف العالمي

 
  ] ية واإلطار الزمني الذي ستقدم فيه هذه المساهمةإدخال وصف المساهمة العينية أو المال [

 
ًوندرك أن خطاب النوايا هذا ال يعد ملزما من الناحية القانونية وأنه سيتم نشر نسخة من خطاب االلتزام هذا  ُ

ًنشرا علنيا على الموقع اإللكتروني للتحالف العالمي]  إدخال اسم المنظمة أو اسم الشخص [واسم  ً.  
 

  ،،ل فائق االحترام،وتفضلوا بقبو
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   2التذييل 

   2015-2013ميزانية التشغيل واألنشطة المقدرة للتحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء للفترة  
  )بالدوالر األمريكي(

  المجموع  2015  2014  2013  تكلفة الوحدة    
       عنصر موظفي المشروع   10
       موظفو الفئة المهنية  1100 
      برنامج األمم المتحدة للبيئة  
  38 431  13 316  12 804  12 311   )5ف (5نائب الرئيس، م  1101  
  380 048  131 682  126 618  121 748   )3ف (3موظف برامج، م  1102  
      منظمة الصحة العالمية  
  307 451  106 529  102 431  98 492   )5ف (5م  1103  
  725 931  251 527  241 853  232 551    عيالمجموع الفر  1199  
           
       المستشارون  1200 
  75 000  25 000  25 000  25 000   مستشارون؛ غير محددين  1201  
  50 000  10 000  10 000  30 000   مستشارون؛ آلية تبادل المعلومات وصيانة الموقع اإللكتروني  1202  
  115 000  15 000  25 000  75 000   مواد التدريب والمطبوعات المستهدفة مستشارون؛ إعداد اإلرشادات و  1203  
  350 000  125 000  125 000  100 000  5 000  )في كل بلد من البلدان(مستشارون؛ أنشطة التوعية وتبادل المعلومات   1204  
  590 000  175 000  185 000  230 000    المجموع الفرعي  1299  
           
       إلداريالدعم ا  1300 
      برنامج األمم المتحدة للبيئة  
  106 159  36 783  35 368  34 008    4/5خ عالسكرتارية   1301  
      منظمة الصحة العالمية  
  53 080  18 392  17 684  17 004    5خ عالسكرتارية   1304  
       خدمات المؤتمرات  1330 
  25 000   25 000    للقضاء على الرصاص في الطالءاالجتماع الثالث للتحالف العالمي   1330  
  8 000  2 000  4 000  2 000   العمل اإلضافي/ المساعدة المؤقتة  1320  
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  192 239  57 175  82 052  53 012     المجموع الفرعي  1399  
       السفر في مهام رسمية  1600 
  70 000  20 000  30 000  20 000 لقضاء على الرصاص في الطالءُسفر الموظفين في مهام رسمية تتعلق بالتحالف العالمي ل  1601  
  70 000  20 000  30 000  20 000    المجموع الفرعي  1699  
  1 578 170  503 702  538 905  535 563    مجموع العنصر  1999 
           

        عنصر العقود من الباطن  20
       العقود من الباطن   2100 
  1 400 000  500 000  500 000  400 000   الوطنية، وبرامج إذكاء الوعي وبناء القدرات/ قليميةاالختبارات اإل  2101  
  1 400 000  500 000  500 000  400 000     المجموع الفرعي  2299  
  1 400 000  500 000  500 000  400 000      مجموع العنصر  2999 
           

        عنصر التدريب  30
       لمؤتمراتا/ االجتماعات  3100 
  150 000  صفر  150 000  صفر   االجتماع الثالث للتحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء  3101  
  36 000  14 000  12 000  10 000   اجتماعات الفريق االستشاري للتحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء   3102  
  500 000  150 000  150 000  200 000   كاء الوعي واجتماعات تعزيز التحالفاالجتماعات اإلقليمية والوطنية إلذ  3103  

  3104  
لحمالت التوعية ُالدعم المقدم من التحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء 

مع التركيز على ( بيوم العمل الدولي بشأن الوقاية من التسمم بالرصاص الخاصة
  )الطالء الذي يحتوي على الرصاص

  150 000  صفر  75 000  75 000 

ُتمثيل التحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء في اجتماعات النهج   3105  
  75 000  25 000  25 000  25 000   االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  100 000  25 000  25 000  50 000   اجتماعات الخبراء  3106  
  1 011 000  214 000  437 000  360 000    المجموع الفرعي  3399  
  1 011 000  214 000  437 000  360 000    مجموع العنصر  3999 
           

       عنصر المعدات والمباني  40
         
       ) دوالر أمريكي1500أصناف تقل قيمتها عن (المعدات المستهلكة   4100 
  USB(   200 1  200 1  200 1  600 3( مدمجة، نواقل تسلسلية عامة ورق، أحبار، أقراص: معدات ولوازم مكتبية  4101  
  6 000  2 000  2 000  2 000   برمجيات الحاسوب   4102  
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  9 600  3 200  3 200  3 200     المجموع الفرعي  4199  
       المعدات المعمرة   4200 
  12 000  4 000  4 000  4 000   أجهزة الحاسوب وآلية تبادل المعلومات: المعدات المكتبية  4201  
  12 000  4 000  4 000  4 000     المجموع الفرعي  4299  
        المباني  4300 
  15 900  5 300  5 300  5 300   المساحات المكتبية، الصيانة، المرافق  4301  
  15 900  5 300  5 300  5 300    المجموع الفرعي  4399  
  37 500  12 500  12 500  12 500    مجموع العنصر  4999 
           

       عنصر المصروفات المتنوعة  50
       تشغيل المعدات وصيانتها  5100 
  15 000  5 000  5 000  5 000   صيانة المعدات المكتبية  5101  
  15 000  5 000  5 000  5 000    المجموع الفرعي  5299  
       تكاليف اإلبالغ  5200 
  20 000  5 000  5 000  10 000   ونية األخرىالنشر على اإلنترنت والوسائط اإللكتر  5201  
  15 500  5 000  3 000  7 500   تكاليف الطباعة  5202  
  24 000  10 000  4 000  10 000   ترجمة الوثائق  5203  

وثائق التوعية واإلرشاد لمجاالت تركيز العمل الخمسة للتحالف العالمي للقضاء على   5204  
  365 000  115 000  110 000  140 000   الرصاص في الطالء

  424 500  135 000  122 000  167 500     المجموع الفرعي  5299  
           
       مصروفات نثرية  5300 
  12 000  4 000  4 000  4 000   إرسال الحقائب/اإلرسال بالبريد: االتصاالت  5301  
  12 000  4 000  4 000  4 000   الهاتف والربط باإلنترنت: االتصاالت  5302  
  6 000  2 000  2 000  2 000   لوازم مكتبية  5303  
  30 000  10 000  10 000  10 000     المجموع الفرعي  5399  
           
       التقييم  5500 
  20 000   20 000    استشاري التقييم للتحالف العالمي للقضاء على الرصاص في الطالء   5501  
  20 000  صفر  20 000  صفر     المجموع الفرعي  5499  
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  489 500  150 000  157 000  182 500     مجموع العنصر  5999 
           
  4 516 170  1 380 202  1 645 405  1 490 563     التكاليف المباشرة للمشروع 
           
  587 102  179 426  213 903  193 773     %)13(تكاليف دعم البرامج لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ولمنظمة الحصة العالمية  
           
  5 103 272  1 559 628  1 859 308  1 684 336     المجموع العام  9
  
 



About the UNEP Division of Technology, Industry and Economics

The UNEP Division of Technology, Industry and Economics (DTIE) helps governments, local 
authorities and decision-makers in business and industry to develop and implement policies 
and practices focusing on sustainable development.
The Division works to promote:

>  sustainable consumption and production,
>  the efficient use of renewable energy,
>  adequate management of chemicals,
>  the integration of environmental costs in development policies.

The Office of the Director, located in Paris, coordinates activities through:

>  The International Environmental Technology Centre - IETC (Osaka, Shiga), which 
implements integrated waste, water and disaster management programmes, 
focusing in particular on Asia.

>  Sustainable Consumption and Production (Paris), which promotes sustainable 
consumption and production patterns as a contribution to human development 
through global markets.

>  Chemicals (Geneva), which catalyzes global actions to bring about the sound 
management of chemicals and the improvement of chemical safety worldwide.

>  Energy (Paris), which fosters energy and transport policies for sustainable 
development and encourages investment in renewable energy and energy 
efficiency.

>  OzonAction (Paris), which supports the phase-out of ozone depleting substances 
in developing countries and countries with economies in transition to ensure 
implementation of the Montreal Protocol.

>  Economics and Trade (Geneva), which helps countries to integrate environmental 
considerations into economic and trade policies, and works with the finance sector 
to incorporate sustainable development policies.

UNEP DTIE activities focus on raising awareness, improving the transfer 
of knowledge and information, fostering technological cooperation and 
partnerships, and implementing international conventions and agreements.

For more information,
see www.unep.org



ب لاصتالا ىجري ،تامولعملا نم ديزمل:
UNEP DTIE
Chemicals Branch
International Environment House I
11-13, Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Geneva
Tel: +41 22 917 81 92
Fax: +41 22 797 34 60
E-mail: lead-cadmium.chemicals@unep.org
www.unep.org 




