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شكر وتقدير

كما قدم موظفو منظمة الصحة العالمية التالي ذكرهم تعليقات: آنا 
بويشيو، مستشار السالمة الكيميائية، تغ�ي المناخ والعنارص المحددة 

ض وانغ  للبيئة بوحدة الصحة، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ ج�ي
، الحصول عىل الأدوية والمنتجات الصحية، مقر  ي

، مسؤول ف�ض ي
كافالن�ت

، مركز منظمة  ي
منظمة الصحة العالمية؛ ايرينا زاستنسكايا، مسؤول ف�ض

ي بالبيئة والصحة، مكتب منظمة الصحة 
ي المع�ض الصحة العالمية الأورو�ب

قليمي بأوروبا. العالمية الإ

يزا لندر. ُحرر هذا المستند بواسطة ت�ي

وع مرفق البيئة  ي إطار م�ش
أعدت منظمة الصحة العالمية هذا المستند �ض

العالمية )GEF( كب�ي الحجم 9771: أفضل الممارسات العالمية بشأن 
اتيجي  ي إطار النهج الس�ت

قضايا السياسات الكيميائية الناشئة ذات الأهمية �ض
دارة الدولية للمواد الكيميائية )SAICM(: المواد الكيميائية الآمنة -  لالإ

ف برنامج الأمم المتحدة للبيئة  نحو منتجات أك�ش أمانًا لبيئتنا وصحتنا. أ�ش
دارة الدولية  اتيجي لالإ ذته أمانة النهج الس�ت وع، ونفَّ عىل تنفيذ هذا الم�ش
للمواد الكيميائية. يهدف مكون الطالء المحتوي عىل الرصاص إل ت�يع 

دارة مشكالت السياسة  ي مبادرات وطنية ومبادرات سالسل القيمة لإ
تب�ض

الناشئة من خالل تعزيز إجراء تنظيمي وطوعي عن طريق الحكومات 
ي الطالء.

والصناعة للقضاء التدريجي عىل الرصاص �ض

تقر منظمة الصحة العالمية بالمساهمة المالية لمرفق البيئة العالمية 
عداد هذا المستند وتحريره وتصميمه. لإ

أعد هذا المستند جوانا تيمبوسكي وإيلينا جاردان )مستشار( بقسم البيئة 
وتغ�ي المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية، مع مساهمات إضافية 
ي )مستشار( وديزيريه مونتيسيلو نارفايز، فرع المواد 

ض لفان�ش من نيكول�ي
نامج الأمم المتحدة للبيئة. الكيميائية والصحة ب�ب

وراجع الأشخاص التالي ذكرهم المستند وتركوا تعليقات عليه، ونحن نثمن 
للغاية مساهماتهم.

ا بارانتيس، مستشار بمنظمة الصحة العالمية/برنامج الأمم  ف�ي
المتحدة للبيئة، بمدينة بنما، بنما

سارة بروشيه، مديرة الحملة العالمية للتخلص من الطالء المحتوي 
عىل عنرص الرصاص، الشبكة الدولية للتخلص من الملوثات 

ج، السويد )IPEN(، غوتن�ب

ي اتصالت بمكتب العالقات العامة والسياسة، 
إيفون مرزوق، أخصا�أ

وكالة حماية البيئة، واشنطن )العاصمة(، الوليات المتحدة الأمريكية

ي الشبكة الدولية للتخلص من الملوثات:
ممثلو المنظمات المشاِركة �ض

منظمة البيئة والتنمية الجتماعية، دكا، بنغالديش

مركز الحلول البيئية، مينسك، بيالروسيا

مركز الصحة العامة والتنمية البيئية، كاتماندو، نيبال

منظمة Eco-Accord، موسكو، التحاد الروسي

مركز العدالة البيئية، كولومبو، �ي لنكا

وكالة السالمة الكيميائية، كييف، أوكرانيا
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1. لمحة عامة
وع لت�يع مدى التقدم الُمحَرز نحو إنشاء  أُِعد هذا المستند كجزء من م�ش

ضوابط ملزمة قانونًا بشأن تصنيع الطالء المحتوي عىل الرصاص وبيعه 
ي يمولها مرفق البيئة العالمية 

ي البلدان ال�ت
اده واستخدامه �ض وتوزيعه واست�ي

دارة الدولية للمواد الكيميائية  اتيجي لالإ )GEF( ونفذته أمانة النهج الس�ت
ي عمل التحالف العالمي للتخّلص 

)SAICM(. ويعد أحد المساهمات �ض
من الطالء المحتوي عىل الرصاص )تحالف التخلص من الطالء المحتوي 
عىل الرصاص(. تحالف التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص هو 

اك مع  مبادرة تعاونية طوعية يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالش�ت
منظمة الصحة العالمية، وتعمل عىل التخلص التدريجي عالمًيا من الطالء 
الذي يحتوي عىل الرصاص كي تحول دون تعرض الأطفال للرصاص الصادر 

ي له.
من الطالء وتقلل التعرض المه�ض

2. مقدمة

رشادات والأدوات الالزمة لدعم أنشطة  الغرض من المستند هو توف�ي الإ
ي البالد نحو إعداد تداب�ي ملزمة قانونًا، 

الدعوة أو التوعية لبناء قوة دفع �ض
ض  ض واللوائح والمعاي�ي والمراسيم )يُشار إليها إيجاًزا بـ "قوان�ي مثل القوان�ي

الطالء المحتوي عىل الرصاص"( وتبنيها وتنفيذها. ويستفيد المستند من 
ي حملته السنوية 

ة تحالف التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص �ض خ�ب
 "الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص".

ي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
ض بإرشادات التصالت ال�ت  كما يستع�ي

التوعية والدعوة مفهومان متداخالن. حيث يمكن اعتبار التوعية نشاط 
ي هذه الحالة، الطالء المحتوي عىل الرصاص - 

لخلق اهتمام بمشكلٍة ما - �ض
ض مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة وضمان مناقشة المسألة عىل  ب�ي
الصعيديْن العام ومن خالل واضعي السياسات. أما الدعوة فهي شكل من 
أشكال التوعية، إل أنها تهدف إل تغي�ي المواقف والسياسات والممارسات.

يمكن توجيه التوعية والدعوة نحو مجموعة متنوعة من فئات الجمهور، 
ض وصناعة الطالء )صّناع  ض الحكومي�ي تشمل واضعي السياسات والمسؤول�ي

الطالء وبائعو التجزئة( والقطاع العام. يمكن أن ينطوي ذلك عىل مجموعة 

قليمية أو العالمية، مثل  من أنشطة التصال المحلية أو الوطنية أو الإ
عالمية ومناقشات المائدة المستديرة وتقديم المعلومات  الحمالت الإ

رشادات هذا هذه الموضوعات مع تحديد  الوقائعية. يتناول مستند الإ
احات والنصائح  العتبارات الرئيسية عند التخطيط لحملٍة ما وتقديم الق�ت
بشأن تنظيم الأنشطة والحمالت، وكذلك المعلومات حول أنواع مختلفة 

من المواد المتاحة لدعم الأنشطة والحمالت، بالإضافة إل بعض الرسائل 
عداد حملة  حة. حيث يوفر المستند أدوات قائمة ونصائح لإ الرئيسية المق�ت

بتكلفة ضئيلة أو دون تكلفة.

3. المبادئ
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3. ستة مبادئ وسبعة متطلبات لالتصالت الفعالة
عند التخطيط لأنشطة التصال، من المهم ضمان كونها متاحة وقابلة 

ي الوقت المناسب 
للتنفيذ وقابلة للتصديق وجديرة بالثقة وذات صلة و�ض

وقابلة للفهم من خالل الجمهور. فمن شأن ذلك أن يضمن أن يتلقى 

ي تصل عىل النحو الأفضل إل جمهورك المستهدف. قد تكون هذه القنوات هي وسائل متاحة: 
يجب أن تختار قنوات التصال ال�ت

ي الأماكن الخارجية. 
عالنات �ض ي، مثل التليفزيون والراديو والصحف ووسائل التواصل الجتماعي والإ عالم الجماه�ي الإ

ذاعات المحلية، والرسائل الإخبارية للمنظمات، والأنشطة  امج الحوارية بالإ وقد تكون عبارة عن قنوات مجتمعية مثل ال�ب
ي المدارس وأماكن العمل ودور العبادة. فاستخدام قنوات متعددة 

المجتمعية مثل المعارض الصحية والجتماعات �ض
ي العتبارات احتياجات 

لتوصيل نفس الرسالة من شأنه زيادة التأث�ي والقدرة عىل التذكر. ومن المهم أيًضا أن توضع �ض
عاقة البرصية. عاقة، مثل الإ الأشخاص ذوي الإ

يتطلب ذلك فهم الجمهور المستهدف ومعارفه ومواقفه وسلوكياته لخلق رسائل تعالج الحواجز وتشجع صناع القرار عىل قابلة للتنفيذ: 
اتخاذ الخطوات الموىص بها بهدف اتخاذ إجراء نتيجة لالتصال.

قابلة للتصديق 
وجديرة بالثقة: 

ك أعضاء الجمهور أنت ومنظمتك أهالً للثقة وجديرين بها، فمن الأرجح أن يثقوا برسائلك ويتخذوا إجراءات  إذا اعت�ب
ام والهتمام.  ض بشأنها. ويمكنك تعزيز هذه الثقة من خالل إظهار الكفاءة والرصاحة والشفافية والصدق والجدارة والل�ت

ي توفرها دقيقة فنًيا.
وري أن تكون المعلومات ال�ت فمن الرصض

من المهم أن تفهم الجمهور الخاص بك وأن تصمم اتصالتك وفًقا لهذا الجمهور ولشواغله. حيث يمكنك زيادة الحس 
ي يمكن أن تؤثر بها هذه المشكلة 

شارة إل التجارب الشخصية للجمهور أو توضيح الكيفية ال�ت بصلة مشكلٍة ما من خالل الإ
ي مجتمعهم. ومن المرجح أن يدرك واضعو 

عىل الأ�ة أو الأصدقاء أو الأشخاص الآخرين الذين قد يتصل بهم الجمهور �ض
، أو إذا ما كانت مرتبطة بقيم  ض مت كمشكالت ذات أولوية عليا للناخب�ي السياسات المشكالت باعتبارها ذات صلة إذا ما ُقدِّ

وطنية ومجتمعية أخرى مثل الأمن الصحي والرخاء القتصادي.

ذات صلة: 

ي الوقت المناسب: 
ي يحتاج فيها الأفراد وواضعو السياسات أن يتخذوا إجراءات. قد يكون هناك، �ف

ي الأوقات ال�ت
اك الجمهور �ض ي ذلك إ�ش

يع�ض
ي دورة السياسات يكون إرسال رسائل حول الطالء المحتوي عىل رصاص فيها فعالة 

ات رئيسية �ض عىل سبيل المثال، ف�ت
بشكٍل خاص. كما قد يكون من المفيد التخطيط لسلسلة من الرسائل بمرور الوقت للحفاظ عىل قوة الدفع. عىل سبيل 
ي مثل المدارس استعًدا 

ي يشيع فيها تجديد المبا�ض
ي أوقات السنة ال�ت

المثال، قد يكون من الفعال تنظيم أنشطة توعية �ض
للفصول الدراسية الجديدة، أو بحلول الحتفالت المهمة مثل العام الجديد.

الجمهور المستهَدف التصال ويكون متحفًزا له وقادًرا عىل اتخاذ إجراء 
بشأنه. وفيما يىلي وصف موجز لهذه المبادئ.
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تشكيل جهود اتصالك وتقديمها بحيث تجذب انتباه جمهورك. يمكنك إجراء ذلك من خالل إنشاء موضوعك الرئي�ي �يًعا ومن خالل 

ة.  استخدام حجج دامغة وحقائق وصور مث�ي

 توضيح رسالتك بحيث تكون خالية من الغموض: عىل سبيل المثال، ما يمكن للناس فعله، وأثر عدم اتخاذ إجراء.

 توصيل فائدة واضحة للجمهور، عىل سبيل المثال، "التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص سيفيد صحة أطفالك".

ي رسائلك.
 التوافق �ض

ي العتبار أن التصال الذي يجذب المشاعر من المرجح أك�ش أن يُفَهم ويتم اتخاذ 
مراعاة القلب والعقل مًعا، أي تقديم الحقائق مع الوضع �ض

 إجراء بشأنه.

 خلق الثقة عن طريق تقديم المعلومات الصحيحة والموثوق بها.

ي الطالء، أو 
ض دعوة إىل اتخاذ إجراء من خالل الجمهور مثل تشجيع الحكومات عىل إنشاء ضوابط ملزمة قانونًا بشأن الرصاص الموجود �ض تضم�ي

ض عىل إنتاج الطالء دون إضافة الرصاص له. تشجيع الُمصنع�ي

ي ذلك استخدام لغة واضحة وبسيطة قابلة للفهم: 
ي رسائلك إذا كان المحتوى قابالً للفهم وواضًحا. يع�ض

من الأرجح أن يثق الناس �ض
ي لجعل المشكالت حقيقية 

ي يستخدمها جمهورك، وإخبار قصص ذات بُعد إنسا�ض
مع توف�ي المواد باللغة )اللغات( ال�ت

للجمهور، واستخدام المكونات البرصية مثل الصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية.

ًا.  ي ستضمن أن يكون لتصالك تأث�ي
ي اعتبارك المتطلبات التالية ال�ت

عند صياغة رسائلك يجب أن تضع �ف
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 جمهوري      ]فعل[  لُيجري  ]فعل[  

  
جمهوري    ]فعل[.

"، أو "يُعِلم" أو "يجعله عىل وعي بـ"،  عند وضع نتيجة التصال الواحدة الشاملة المطلوبة، يجب أن تتجنب استخدام أفعال مثل "يخ�ب
دراك أو الفعل من جانب الجمهور. من الأفضل استخدام أفعال مثل "يعيد طمأنة" أو "يؤثر" أو  ي الإ

لأن هذه الأفعال ل تدل عىل أي فارق �ض
. "يوقف" أو "يبدأ" لتدل عىل إحداث تغي�ي

فيما يىلي بعض الأمثلة عىل نتيجة التصال الواحدة الشاملة:

1.   يقتنع واضعو السياسات والمنظمون ببدء العمل عىل وضع قانون للتخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص و/أو ضمان تنفيذ 

ض الطالء المحتوي عىل الرصاص؛ قوان�ي
  

ي مواد الطالء لديها؛
تتوقف صناعة الطالء عن استخدام المكونات المستندة إل الرصاص �ض   .2

يتأثر عامة الجمهور بالبحث عن طالء دون رصاص ُمضاف.   .3

4. التقرير بشأن النتائج الخاصة بحملتك
أهم الجوانب الأساسية لتحقيق حملة اتصال جيدة هو الفهم الواضح 

ي ترغب 
ات( ال�ت ي رؤيتها من حملتك، أي التغي�ي )التغي�ي

ي ترغب �ض
للنتيجة ال�ت

اب من ذلك هو تحديد نتيجة اتصال شاملة  ي رؤيتها. وأحد طرق الق�ت
�ض

ي اعتبارك 
واحدة )SOCO( خاصة بك. حيث يوفر ذلك غاية ثابتة تضعها �ض

عند التصال تساعدك عىل بناء حملتك والتخطيط لها. ومن المهم أن تضع 
ي حد 

ي اعتبارك أن نتيجة التصال الواحدة الشاملة ليست هي الرسالة �ض
�ض

ذاتها؛ لكنها نتيجة ولذلك يجب التعب�ي عنها من منظور الجمهور. كما أنها 
ليست هدًفا مما يعكس عادًة منظورك الخاص. فستساعدك عملية التفك�ي 

ي نتيجة اتصال واحدة شاملة عىل تحديد جمهورك المستهدف.
�ض

4.1 كيف تضع نتيجة اتصال واحدة شاملة
يتطلب وضع نتيجة اتصال واحدة شاملة إجراء تحليل للوضع الذي ترغب 
ي الجدول 

ح �ض ه. ويمكن إجراء ذلك بطريقة تدريجية كما هو ُموضَّ ي تغي�ي
�ض

رقم 1، حيث يوفر أمثلة عىل نتائج محتملة اعتماًدا عىل مرحلة الطالء 
ي بلدك.

المحتوي عىل الرصاص �ض

م نموذج لوضع نتيجة اتصال واحدة شاملة  يُقدَّ
انقر لالطالع

ي المرفق رقم 1.
�ض

مثال عىل نتيجة اتصال واحدة شاملة
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ل تملك الدولة ضابًطا ملزًما قانونًا حول الطالء المحتوي عىل الرصاصما هي مشكلتك؟

ي بلدك بأن الطالء المحتوي عىل الرصاص مصدر كب�ي 
هناك دليل أو اهتمام �ض

للتعرض للرصاص، ول سيما لالأطفال

الخيار 1: المنظمون وواضعو السياسات

الخيار 2: مصنعو الطالء وتجار بيعها بالتجزئة

الخيار 3: عام )المستهلكون(

ي الطالء من 
الخيار 1أ: سيبدأ المنظمون عملية التخلص من الرصاص �ض

وع قانون؛ وسيدعم واضعو السياسات وضع قانون  خالل صياغة م�ش
جديد أو مراجعة قانون قائم

وع القانون وتنفيذه  الخيار 1ب: سيضمن المنظمون استكمال م�ش
بفعالية

الخيار 2: يتم تشجيع مصنعي الطالء عىل القضاء التدريجي عىل 
ي إطار التحض�ي لقانون الطالء المحتوي عىل 

إضافة الرصاص طواعيًة أو �ض
الرصاص

يقاف إنتاج الطالء  ض لإ الخيار 3أ: سيضغط الجمهور عىل المصنع�ي
المحتوي عىل الرصاص

ض الطالء  الخيار 3ب: سيستعد المستوردون والموزعون لالمتثال لقوان�ي
المحتوي عىل الرصاص الُمخطَّط لها

ف عىل  ك�ي ي ال�ت
لماذا ترغب �ف

المشكلة، ولماذا الآن؟

َمن بحاجة إىل تغي�ي 
سلوكه؟ )الجمهور(

ما التغي�ي الذي ترغب 
ي أن تراه لدى جمهورك 

�ف
نتيجة لتصالك؟

ما الغرض من اتصالك؟

)الخطوة 4 تكمل 
الخطوة 3(

الجدول رقم 1. مثال عىل نهج لتحديد نتيجة اتصال واحدة شاملة بشأن الطالء المحتوي عىل الرصاص

جابة المحتملةالسؤال الرئيسي الإ

أو

ة طويلة وع قانون لف�ت تأخر استكمال م�ش

 1
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واضعو السياسات )عىل سبيل المثال وزارات 	 
الصناعة والتجارة والصحة والبيئة؛ والهيئة 

المسؤولة عن حماية حقوق المستهلك ورفاه 
نسان( الإ

المخططون	 

يات	  مسؤولو المش�ت

مسؤولو إنفاذ اللوائح )الصحة والبيئة 	 
والصناعة ومسؤولو الجمارك(

المؤسسات المالية والمانحون	 

المنظمات غ�ي الحكومية )عىل سبيل المثال 	 
ي تعالج شؤون الصحة والبيئة 

المنظمات ال�ت
) والقتصاد الأخرصض

المجتمعات )عىل سبيل المثال المدارس 	 
والمستشفيات ودور الحضانة وجمعيات 

السكان ومجموعات الشباب(

أعضاء من العامة )مثل أولياء الأمور 	 
والحوامل(

5. التقرير بشأن الجمهور
ي ضوء 

ستتحدد رسائلك من خالل الجمهور الذي تخطط لمخاطبته، �ض
ي سياق الطالء 

ي تحقيقها. و�ض
ي ترغب �ض

الغرض العام للحملة والنتائج ال�ت

نقابات العمال	 

الأخصائيون الطبيون	 

الباحثون الأكاديميون	 

 	 ، ض التحادات المهنية )مثل اتحادات البّنائ�ي
ض  ض واتحادات العامل�ي واتحادات الدّهان�ي

بالديكور(

عالم والصحفيون	  وسائل الإ

ي اعتبارك ما إذا كنت 
يجب أن تضع �ض

تملك الحاجة للتعامل مع فئات 
مختلفة من الجمهور أو القدرة أو 

كز  الموارد الالزمة لذلك، أم أنك س�ت
عىل جمهور مستهدف له الأولوية.

مسؤولو الحكومة الوطنيون والمحليون:

ي تمثلهم:
العمال والجهات ال�ت

مصنعو مواد الطالء	 

موزعو مواد الطالء وتجار بيعها بالتجزئة	 

الرابطات التجارية لمواد الطالء	 

صناعة مواد الطالء:

: ي
المجتمع المد�ف المتخصصون:

المحتوي عىل الرصاص، هناك مجموعة من الفئات المحتملة للجمهور، 
ض أدناه. عىل النحو المب�ي

5.1 فئات الجمهور المستهدفة
يمكن تصنيف فئات الجمهور المحتملة لالتصالت بشأن الطالء المحتوي 

: عىل الرصاص بشكٍل عام كما يىلي
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5.2 تحليل أصحاب المصلحة
اتيجية التواصل لديك، فقد يكون من  ي جمهورك واس�ت

عند التفك�ي �ض
ي ستستهدفها 

المفيد إجراء تحليل لأصحاب المصلحة لتحديد الجهات ال�ت
وكيفية استهدافها عىل النحو الأمثل. إحدى طرق إجراء ذلك هو التفك�ي 

ي قد تسعى 
ي قد تكون أك�ش دعًما لقضيتك والجهات ال�ت

ي الجهات ال�ت
�ض

لعرقلتها. وقد يكون هناك أيًضا فئات أخرى من الجمهور سلبية بشكٍل 
ي الشكل 

أك�ش إما فيما يتعلق بدعم قضيتك أو عرقلتها. توضح المصفوفة �ض

المنارصونالمعرقلون

الداعمون السلبيون

طاقة المبذولة
ال

معارضة نتيجة التصال الواحدة الشاملة الخاصة بك

كة المصلحة المش�ت

ي قد تدعمك بها 
رقم 1 هذه الفئات المختلفة من الجمهور والدرجة ال�ت

ي ذلك 
ي الوصول إل نتيجة التصال الواحدة الشاملة الخاصة بك، بما �ض

�ض
ي دعم قضيتك المرغوبة أو معارضتها. 

ي قد يبذلونها إما �ض
مقدار الطاقة ال�ت

لحظ أن الناس قد تغ�ي موقفها مع الوقت، وأن بعض الناس أيًضا قد 
ي المصفوفة.

ض �ض تؤثر عىل آخرين ُمضمن�ي

الشكل رقم 1. مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة

ي 
ي التفك�ي �ض

بمجرد تحديدك للجمهور لديك وتصنيفه، يمكنك البدء �ض
اتيجيات والرسائل. يقدم الجدول رقم 2 مثالً عىل تحليل أصحاب  الس�ت

المصلحة وأنواع التصال أو نشاط الحملة الذي قد تستخدمه.

ض من أصحاب المصلحة  ض فحسب عىل فئة أو اثنت�ي ك�ي يمكنك أن تقرر ال�ت
وفًقا لمواردك ووصولك لفئات الجمهور المختلفة وأولوياتك. فيمكنك، 

ي 
نة من الجمهور ال�ت ي تحديد أولوية فئات ُمعيَّ

عىل سبيل المثال، أن ترغب �ض
تعرقل وضع قانون لمواد الطالء المحتوية عىل الرصاص لأن هذه الفئات 

ي إحراز التقدم. عىل الجانب الآخر، قد تشعر أنه من المهم إعالم 
رئيسية �ض

نة ُمعرَّضة للخطر بحيث يمكنها حماية نفسها. مجموعات ُمعيَّ

التفاق مع نتيجة التصال الواحدة الشاملة الخاصة بك

المقاومون السلبيون
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الجدول 2. مثال عىل تحليل أصحاب المصلحة من أجل إجراء حملة للطالء المحتوي عىل الرصاص

 المعرقلون 

كات تصنيع مواد الطالء  يعارضون نتائجك المطلوبة علًنا )مثل بعض �ش
وتجار البيع بالتجزئة، أو هيئة/وزارة حكومية للتجارة أو الصناعة(.

النهج:

ي تدعمهم	 
رصد ما يقولونه والجهات ال�ت

تجاهلهم إذا لم يكونوا مؤثرين، أو	 

ًا	  هم كب�ي ي حوار إذا كان تأث�ي
الدخول معهم �ض

 المقاومة من خالل تقديم الحقائق والستعانة بالمؤيدين	 

المنارصون 

يدعمون نتائجك المرغوبة علًنا )عىل سبيل المثال الأخصائيون الصحيون، 
، والرابطة التجارية لمواد  ي

والمدافعون عن البيئة، وممثلو المجتمع المد�ن
ن عن المصلحة العامة(. ن المدافع�ي الطالء، والمحام�ي

النهج:

احات والموارد	  التأكد من وصولهم للمعلومات والأدوات والق�ت

اف بمساهمتهم )عىل سبيل المثال أنهم بدءوا العمل عىل صياغة 	  الع�ت
وع قانون، أو عقدوا اجتماعات لمناقشات مشاريع القانون( م�ش

دعهم يؤيدون قضيتك )عىل سبيل المثال إصدار بيان صحفي بشأن 	 
الدعوة لتخاذ إجراء(

المقاومون السلبيون

ي صمت و يرفضون دعمها )مثل بعض الوزارات/
يعارضون نتائجك �ض

ي هذا الوقت أو ليس لديها 
ي لديها أولويات أخرى �ن

الهيئات الحكومية ال�ت
الموارد(.

النهج:

ي رأيهم لصالح قضيتك، أو	 
عالم بالتأث�ي �ض الإ

ي قضية المعرقل	 
تجاهلهم إذا لم يسهموا بشكٍل جوهري �ض

الحصول عىل حشد حيوي من المنارصين للتأث�ي عليهم	 

الداعمون السلبيون

.) ن ي صمت لكن ل يتخذون أي إجراء )مثل المستهلك�ي
 يدعمون نتيجتك �ض

النهج:

ضهم عىل 	  تثقيفهم بشأن مخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص وتحف�ي
اتخاذ إجراء

اك المنارصين الذين يحبونهم	  تشجيعهم من خالل إ�ش
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ي سيتم تقديمها
6. التقرير بشأن المعلومات ال�ت

ي نوع 
عند إعداد مواد الدعوة أو التوعية الخاصة بك، يجب أن تفكر �ض

ي تحتاج إل تقديمها لجمهورك لتحقيق نتيجة التصال 
المعلومات ال�ت

ي القسم 2 أعاله. 
ي العتبار المبادئ الواردة �ض

المطلوبة، مع الوضع �ض
فالفئات المختلفة من الجمهور تحتاج وتستجيب إل أنواع مختلفة من 

المعلومات لذا فمن المهم تصميم معلوماتك وفًقا لذلك. حيث تحتاج 

، معلومات وقائعية قائمة عىل أسس  ض بعض الفئات، مثل المنظم�ي
ر لها مصادر مرجعية. وقد تتأثر، فئات أخرى، مثل واضعي  علمية وُموفَّ
ي يتم التعب�ي عنها بطريقة 

السياسات أو العامة، بمعلومات الدعوة ال�ت
ض التصالت العلمية  بسيطة لكن مؤثرة. يقارن الجدول ر قم 3 ب�ي

والتصالت لأغراض الدعوة ويظهر الفرق بينها.

ف المبادئ: التصالت العلمية مقابل التصالت لأغراض الدعوة الجدول رقم 3. مقارنة ب�ي

التصالت لأغراض الدعوةالتصالت العلمية

ل التبسيط والرسائل المستندة إل حقائقالتوضيحات التفصيلية مفيدة يُفضَّ

اللغة الصطالحية تربك الناسيمكن أن تضيف اللغة الفنية وضوح ودقة أك�ش

ي ورقة بحثية واحدة
د من الرسائليمكن توضيح العديد من النقاط �ض ام بعدد ُمحدَّ ض وري الل�ت من الرصض

قدم حجة دامغة عاطفية مستندة إل حقيقةكن موضوعًيا ومحايًدا

اذكر استنتاجاتك أولً، ثم ادعمهاابِن قضيتك بالتدريج قبل تقديم استنتاجاتها

الكث�ي من الحقائق والأرقام من شأنه إرباك الجمهوردعم الدليل أمر بالغ الأهمية

ي تم إعدادها عىل نحٍو 
يمكن دحض الأبحاث والعروض التقديمية ال�ت

ع مت�ِّ
ي نفس الوقت أمًرا لزًما 

غالًبا ما يكون التحض�ي والإجراء ال�يع والدقيق �ض
لالستفادة من الفرص

ًا أن يدعم أحد المشاه�ي )المختارين بعناية( قد يكون من غ�ي المالئم أن يدعم المشاه�ي بحثك قد يكون من المفيد كث�ي
قضيتك

ي المجال أن الحقيقة العلمية موضوعية
ي المجال أن الحقيقة السياسية غ�ي موضوعيةيعتقد الكث�ي �ض

يعتقد الكث�ي �ض

ي 
ح �ض ي ستحتاجها فئات الجمهور المختلفة، كما هو ُموضَّ

نة من المعلومات ال�ت ي سياق التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص، هناك بعض الأنواع الُمعيَّ
�ض

الجدول 4.
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الجدول رقم 4. مثال عىل أنواع المعلومات المطلوبة للحصول عىل نتائج ُمعيَّنة

أنواع المعلوماتالجمهور والنتائج المطلوبة

 المسؤولون الحكوميون

وع قانون للطالء المحتوي عىل  سيبدأ المنظمون عملية صياغة م�ش
 الرصاص أو مراجعة قانون قائم

 سيدعم واضعو السياسات وضع قانون جديد أو مراجعة قانون قائم

سيضمن المنظمون التنفيذ الفعال لقانون الطالء المحتوي عىل الرصاص

المعلومات الوقائعية، عىل سبيل المثال:	 

العواقب الصحية والقتصادية الناجمة عن ضعف الستجابة فيما  	
ي إن أمكن

ض الوط�ض ك�ي يخص الطالء المحتوي عىل الرصاص، مع ال�ت

	  )ppm( ي المليون
الأساس المنطقي لوضع حد يبلغ 90 جزًءا �ض

ي الطالء
فيما يتعلق بمحتوى الرصاص �ض

ي الدول المجاورة أو  	
ض الطالء المحتوي عىل الرصاص �ض حالة قوان�ي

ض ض المهم�ي كاء التجاري�ي لدى ال�ش

ي البالد	 
الدليل عىل أن الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص يُباع �ض

ي بلدان 	 
ض الطالء المحتوي عىل الرصاص �ض أمثلة عىل التنفيذ الناجح لقوان�ي

أخرى

ي قانون لمواد 	 
ي عملت بها حكومات أخرى عىل تب�ض

أمثلة عىل الطرق ال�ت
كات تصنيع مواد الطالء  الطالء المحتوية عىل الرصاص بالتنسيق مع �ش

ورابطاتها وبالدعم منها

موجز للسياسات يحتوي عىل خيارات للسياسات كحلول ملموسة	 

 صناعة مواد الطالء

يتم تشجيع مصنعي الطالء عىل التوقف عن إضافة مكونات الرصاص 
 للطالء لديهم 

توف�ي المعلومات الوقائعية والفنية، عىل سبيل المثال:	 

الحجج الصحية والجتماعية للتخلص من الطالء المحتوي عىل  	
الرصاص

ي الدول المجاورة أو  	
ض الطالء المحتوي عىل الرصاص �ض حالة قوان�ي

ض ض المهم�ي كاء التجاري�ي ال�ش

رشادات حول طرق إعادة تصنيع مواد الطالء بتكلفة معقولة 	 الإ

ي تظهر كيف استطاع المصنعون الآخرون  	
دراسات الحالة ال�ت

التوقف عن استخدام مكونات الرصاص، شاملًة التكاليف 
ات عىل المبيعات والتأث�ي

حشد ضغط الأقران ودعمهم من مصنعي مواد الطالء الذين أجروا 	 
التغي�ي بالفعل

ي للدعوة أو التوعية 	  عالم الجماه�ي الحصول عىل الدعم من وسائط الإ
بشأن الطالء الآمن من الرصاص

توف�ي المعلومات حول برنامج شهادات السالمة من الرصاص من الشبكة 	 
الدولية للتخلص من الملوثات1
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أنواع المعلوماتالجمهور والنتائج المطلوبة

 العامة 

دعوة عامة لمصنعي الطالء لتخاذ إجراءات للتوقف عن إضافة الرصاص 
 إل الطالء

دعوة العامة الحكومة لتخاذ إجراءات لتنظيم الطالء المحتوي عىل 
 الرصاص

تقديم معلومات بشأن:	 

سبب كون الطالء المحتوي عىل الرصاص هو مصدر التعرض  	
للرصاص

الأذى الذي يتسبب فيه التعرض للرصاص عىل صحة الناس وآفاقهم  	
القتصادية والبيئة

حقيقة إمكانية صنع الطالء دون إضافة الرصاص 	

ي بلدان أخرى 	
حقيقة توفر مواد الطالء دون رصاص ُمضاف �ض

ي� تكلفة الطالء الآمن من الرصاص 	

ي البالد 	
بيع الطالء المحتوي عىل الرصاص �ض

ي ينبغي البحث عنها عىل ملصق مواد الطالء 	
المعلومات ال�ت

الإجراء الذي يمكن أن يتخذه الناس لحماية أنفسهم وعائالتهم من  	
التعرض للرصاص

: الشبكة الدولية للتخلص من الملوثات ]موقع الويب[ )https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/ipen-activities، تاريخ الوصول 3 آب/ أغسطس 2020(.  ي
أنشطة IPEN. �ض  1

6.1 مصادر المعلومات
عند إعداد مواد التصال، من المهم استخدام مصادر موثوقة من 

ي وفرها تحالف التخلص من الطالء المحتوي 
المعلومات مثل تلك ال�ت

عىل الرصاص.

تشتمل المصادر الأخرى عىل منشورات من هيئات وطنية ودولية موثوقة، 
ي الصحف والتقارير وبيانات 

ومؤلفات علمية خاضعة لمراجعة الأقران �ض
إحصائية موثوقة.

تُقَدم الموارد من تحالف التخلص من الطالء 
انقر لالطالع

ي 
المحتوي عىل الرصاص ومن مصادر أخرى �ض

المرفق رقم 2.
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7. اختيار طرق التصال وقنواته
ي يمكن استخدامها 

هناك عدد من طرق التصال وقنواته المختلفة ال�ت
ي تختارها عىل 

لأنشطة الدعوة أو التوعية. وستعتمد الطرق والقنوات ال�ت
ي تحقيقها، وكذلك عىل الموارد المتاحة لك؛ 

ي ترغب �ض
الجمهور والنتائج ال�ت

ي الشكل رقم 2. لحظ توفر مجموعة من 
م بعض الأمثلة التوضيحية �ض تُقدَّ

ي يمكن 
الموارد من تحالف التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص ال�ت

ي هذه الأنشطة.
اعتمادها لالستخدام �ض

تُقَدم الموارد من تحالف التخلص من الطالء 
انقر لالطالع

ي 
المحتوي عىل الرصاص ومن مصادر أخرى �ض

المرفق رقم 2.

عالم 7.1 العمل مع وسائل الإ
ي ن�ش رسائل اتصالك 

عالم دوًرا مهًما �ض يمكن أن تلعب وسائل الإ
عالمية طريقة مجدية  ي نجاح الحملة. حيث تعد المقابالت الإ

والمساهمة �ض

اك أصحاب  للوصول إل جمهور واسع لتسليط الضوء عىل المشكلة وإ�ش
ي هذا المستند 

. وتنطبق مبادئ التصال الجيد الواردة �ض ض المصلحة الرئيسي�ي
عالم هي  عالم. فوظيفة الإ عىل نحٍو متساٍو مع العمل مع وسائل الإ

الحصول عىل القصة، وأنت يجب أن تتأكد من إخبار قصتك، بطريقتك. 
ي 

ي ذلك أنك يجب أن تكون عىل أتم استعداد للمقابلة وأن تضع �ض
يع�ض

اعتبارك نتيجة التصال الواحدة الشاملة الخاصة بك. قد ل يكون الشخص 
الذي يُجري معك المقابلة عىل دراية جيدة بالطالء المحتوي عىل الرصاص؛ 

لذا فمن المهم أن تتمكن من ذكر الحقائق الرئيسية بوضوح. وسيساعد 
نسانية، عىل سبيل المثال من خالل وصف  جلب بعض الهتمامات الإ

ي بلدك، عىل جعل رسالتك 
تأث�ي التعرض للرصاص عىل شخٍص حقيقي �ض

أك�ش جذبًا.

8. تنظيم حملة للدعوة أو التوعية
وصفت الأقسام من 3 إل 7 أعاله العتبارات الأساسية عند التخطيط 

لحملة للدعوة أو التوعية. يلخص هذا القسم الخطوات الالزم اتخاذها 
ي حملتك، يمكنك استهداف الهيئات 

عند تنظيم حملتك الخاصة. �ض
الحكومية المعنية، والعامة، والصناعة، وأصحاب المصلحة الآخرين. 

وقد تشتمل الموضوعات للفعالية الخاصة بك عىل الموضوعات الواردة 
ي 

ي العتبار الجهات ال�ت
ي الجدول رقم 4. يجب عليك أيًضا أن تضع �ض

�ض
ها، عىل سبيل المثال  يمكنك مشاركتها لزيادة حجم رسالتك )رسائلك( ون�ش

المنظمات غ�ي الحكومية، والرابطات التجارية، والأوساط الأكاديمية، 
عالم  ض عن المصلحة العامة، ومنظمات وسائل الإ ض المدافع�ي والمحام�ي

ي. الجماه�ي

من خالل تنظيم الأنشطة والفعاليات، يمكنك زيادة الوعي وخلق شعور 
ي قانون 

لحاح للتخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص من خالل تب�ض بالإ
للطالء المحتوي عىل الرصاص.
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ات والمظاهرات  المس�ي
ي تدعو 

واللتماسات ال�ت
لتخاذ إجراء طريقة لجذب 
انتباه واضعي السياسات 

ض ض والمصنع�ي والمنظم�ي

ي تخاطب فئات مختلفة من الجمهور
الشكل رقم 2. أمثلة عىل طرق التصال ال�ت

ة أو  الكتيبات القص�ي
ات المعلومات:  ن�ش
تُستخَدم لتوصيل 
المعلومات الوقائعية حول 
الطالء المحتوي عىل الرصاص ومخاطره 
وكيفية منع التعرض له تستهدف فئات 
مختلفة من الجمهور

إعداد سلسلة من دراسات الحالة 

ي نظمت بها 
وصف الكيفية ال�ت

البلدان الأخرى الطالء المحتوي 
عىل الرصاص و/أو كيف تخلصت 
كات التصنيع تدريجًيا من منتجاتها �ش

ورش العمل والحلقات الدراسية 
الشبكية ومناقشات المائدة 
المستديرة مع أصحاب المصلحة: 
ح  لتقديم معلومات فنية و�ش
لالأساس المنطقي وأدلة داعمة للتخلص من 
الطالء المحتوي عىل الرصاص

ي مؤتمر للرابطة التجارية لصناعة 
تقديم عرض تقديمي �ض

مواد الطالء

ي موقع عام تحتوي عىل مواد تصف 
وضع منصة إعالمية �ف

الأخطار الصحية لمواد الطالء المحتوية عىل الرصاص مع 
ض لالإجابة عن الأسئلة وجود موظف�ي

طالء إحدى المدارس، أو أماكن أخرى بطالء خاٍل من 
ويج لستخدام هذا الطالء الرصاص طريقة لل�ت

منشورات وسائل التواصل 
الجتماعي يمكن استخدمها 
لتوصيل الرسائل الرئيسية حول 
الطالء المحتوي عىل الرصاص 
ويمكن أن توفر روابط للحصول 

عىل معلومات تفصيلية أك�ش

فعالية درامية أو راقصة حول الطالء المحتوي عىل 
الرصاص من طرق إخبار قصة شخصية يمكن أن تجذب 
مشاعر الجمهور وتحفزهم عىل الترصف

إعداد مواد سمعية وبرصية 
لفتة للنظر تحتوي عىل 
رسائل بسيطة وواضحة 
ها ون�ش

مقالت بالجرائد أو المجالت أو 
ي 

الراديو أو برامج البث التليفزيو�ف
يمكنها الوصول إل جمهور واسع: 
ح الحاجة للتخلص  تُستخَدم ل�ش
من الطالء المحتوي عىل الرصاص

موجز للسياسات يقدم معلومات 
ي مستند قص�ي كطريقة 

رئيسية �ض
جيدة لتقديم التخلص من الطالء 
المحتوي عىل الرصاص لكبار 
ض الذين قد ل  ض الحكومي�ي المسؤول�ي
يكونوا عىل دراية بالمسألة

عالم الأطفال  منافسات المدارس لإ
الذين يمكنهم إعالم أولياء أمورهم. 
يمكن دعم هذا النشاط من خالل 
إعداد مواد تعليمية حول الرصاص

الفعاليات
وسائل 
عالم الإ

المطبوعات
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8.1 مبادئ تنظيم حملة للدعوة أو التوعية

هناك ثالثة مبادئ مهمة عند إعداد حملتك الخاصة بالدعوة أو التوعية:

1 
التأكد من أن رسالتك الأساسية واضحة 

وموجزة وذات صلة بالجمهور

2 
التخطيط لفرص التقاط الصور والتعليقات 

ي من شأنها إبراز الرسائل 
ذات الصلة عليها ال�ت

الرئيسية بالشكل الأفضل

8.2 التقرير بشأن توقيت الحملة
ي الوقت المناسب. 

ي القسم 3، يجب أن تكون حملة التصال �ض
كما ورد �ض

ي 
ي أوقات السنة ال�ت

فقد يكون، مثالً، من الفعال تنظيم أنشطة توعية �ض
ي مثل المدارس استعًدا للفصل الدراسي الجديد، 

يشيع فيها تجديد المبا�ض
أو بحلول الحتفالت المهمة مثل الحتفال بالعام الجديد. فتنظيم نشاط 

الحملة أثناء "الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص" الذي يعقده 
ي آخر أسبوع من شهر 

تحالف التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص �ض
ين الأول/أكتوبر يمكنه أن يربط حملتك بالحمالت الأخرى من حول  ت�ش

العالم وأن يزيد من حجم رسائلك.

ي تنظيم حملة
8.3 الخطوات �ف

. ي تنظيم حملتك الخاصة بالدعوة أو التوعية فيما يىلي
تُدَرج الخطوات الرئيسية �ض

 1

2

3
4
5

ي مرحلة 
ي رؤيته نتيجة لحملتك، كما تم إعدادها �ض

ض عىل نتيجة التصال الواحدة الشاملة الخاصة بك، والجمهور والتغي�ي الذي ترغب �ض ك�ي ال�ت

 التخطيط.

 التحدث مع أصحاب المصلحة وتوحيد الجهود معهم لتحديد الحتياجات الخاصة بمجتمعك. 

ي يمكنك تبنيها وتخصيصها من مصادر أخرى، مثل تحالف التخلص من الطالء المحتوي 
ي ستحتاج إل إعدادها وال�ت

تحديد المواد ال�ت

 عىل الرصاص.

ويج للفعالية الخاص بك. ض مكان ما وال�ت  تأم�ي

 تعزيز أنشطتك أثناء الفعالية وبعدها.

ي الطالء.
ي مواجهة استخدام الرصاص �ض

إعداد خطة طويلة المدى لالستمرار �ض

ينبغي لحملة الدعوة أو التوعية الناجحة أن تلفت النتباه وتجذب 
جمهورك وتحفزه عىل اتخاذ إجراء. يدرج المرفق رقم 3 عدًدا من 

المتطلبات الحيوية لضمان نجاح الحملة. وبعد انتهاء حملتك، قد يكون 

ي كانت 
ي نجحت، والأنشطة ال�ت

من المفيد للغاية إجراء تقييم لالأنشطة ال�ت
أقل نجاًحا، وإن أمكن، تأث�ي الحملة.

3 
ي إنشاء شبكات محلية 

كائك �ض استخدام �ش
وحشدها لتوزيع المعلومات

1. لمحة عامة

2. المقدمة

3. المبادئ

5. الجمهور

ت
6. المعلوما

ت
صال

7. الت
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صادر
10. الم

م 1
المرفق رق

م 2
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م 3
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م
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9. أمثلة عىل أنشطة الدعوة والتوعية
ي بلدان مختلفة 

ي تم إجراؤها �ض
يقدم هذا القسم أمثلة عىل الأنشطة ال�ت

عام 2019 لزيادة الوعي حول المشكالت المرتبطة بالتعرض للرصاص 
والطالء المحتوي عىل الرصاص ومعالجتها. وقد حدثت أغلب هذه 

الأنشطة خالل "الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص". يمكن 
ي التقارير المتعلقة بـ 

العثور عىل أمثلة أخرى لأنشطة الدعوة أو التوعية �ض
تها منظمة الصحة  ي ن�ش

"الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص" ال�ت
العالمية1 والشبكة الدولية للتخلص من الملوثات2.

 )ESDO( ي بنغالديش، نظمت منظمة البيئة والتنمية الجتماعية
�ض

حملة إعالمية اجتماعية واجتماًعا للمائدة المستديرة. وُقِدمت المعلومات 
بشأن خطر الطالء المحتوي عىل الرصاص والحاجة لحظرها لحماية 

صحة الأطفال وبيئتهم. وأكدت المنظمة عىل الحاجة لوجود ضوابط 
ي تحتوي عىل الرصاص ووقف 

ملزمة قانونًا لوقف تصنيع مواد الطالء ال�ت
ادها وبيعها. است�ي

ض من وزارة الصحة  ي كولومبيا، تم تنظيم حلقة نقاش مع مسؤول�ي
�ض

والحماية الجتماعية، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، ووزارة التجارة 
كات مختلفة ُمصنِّعة لمواد الطالء. ووصف  والصناعة والسياحة و�ش

ي كولومبيا والآثار 
ي المواد الطالء �ض

المقدمون الوضع الراهن للرصاص �ض
الصحية الناجمة عن التعرض للرصاص. أعقب ذلك تبادل لالآراء ومشاركة 

ي الطالء.
ات فيما يتعلق بطرق التخلص من الرصاص �ض الخ�ب

ي الأردن، قدم مركز أنشطة الصحة البيئية التابع لمنظمة الصحة العالمية 
�ض

بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية وجمعية البيئة الأردنية عدًدا من 
الأنشطة لزيادة الوعي بشأن الآثار الصحية الناتجة عن التعرض للرصاص 

ي المواد الطالء. وأُجريت ورشة عمل 
والحاجة للتخلص من الرصاص �ض

ها ما يقرب من 30 مندوبًا من مختلف القطاعات والوزارات.  وطنية حرصض
وكجزء من هذه الحمالت، تم طالء بعض المرافق التعليمية بطالء ل 
ي 

يحتوي عىل الرصاص. وهناك الآن قانون يضع حد يبلغ 90 جزًءا �ض
المليون لإجمالي محتوى الرصاص للمواد الطالء المحلية.

ي حملة "الأسبوع الدولي للوقاية من  و�ب ي كينيا، استخدمت جامعة ن�ي
�ض

قليمي الجديد  ق أفريقيا الإ ويج لتنفيذ معيار �ش التسمم بالرصاص" لل�ت
ي المليون لإجمالي 

ي كينيا، حيث يضع حًدا يبلغ 90 جزًءا �ض
للطالء وإنفاذه �ض

ي بعض المواد الطالء. وأُجري عرض تقديمي حول 
محتوى الرصاص �ض

ي 
الأولويات والتقدم بشأن التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص �ض
ق أفريقيا )EAC( خالل ورشة عمل اللجنة الفنية لجماعة  جماعة �ش

ي 
ي تم عقدها �ض

ق أفريقيا بشأن معاي�ي الطالء والمنتجات الحليفة، ال�ت �ش
بوروندي. وشارك اتحاد طالب الكيمياء الصناعية وأطراف أخرى معنية 

ي نظمتها 
ي فعالية التوعية بشأن المواد الطالء الخالية من الرصاص ال�ت

�ض
عالم.  الجامعة، بمشاركة وسائل الإ

ض  ي جمهورية مولدوفا، نظمت الوزارة المسؤولة مائدة مستديرة مع ممثل�ي
�ض

قليمية والبيئة ومنظمات غ�ي حكومية  لوزارة الزراعة ووزارة التنمية الإ
كات تصنيع المواد الطالء وتجار بيع التجزئة. وع�ب المشاركون عن  و�ش

آرائهم حول مسودة لئحة صحية تضع ضوابط ملزمة قانونًا بشأن الطالء 
المحتوي عىل الرصاص ووافقوا عىل لزوم إجراء المزيد من العمل خالل 
اتيجية الوطنية المعنية بالتخلص من  عام 2020 للمتابعة بشأن الس�ت

ي الطالء )2019(.
الرصاص �ض
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ين الأول/أكتوبر. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020  ة من 20 إل 26 ت�ش ي الف�ت
تقرير حول الأنشطة المنعقدة خالل "الأسبوع الدولي السابع للوقاية من التسمم بالرصاص، �ض  1

.CC BY-NC-SA 3.0 IGO :خيص ي 8 آب/أغسطس 2017(. ال�ت
)https://apps.who.int/iris/handle/10665/332274، تاريخ الوصول �ض

ج: الشبكة الدولية للتخلص من الملوثات؛ 2018  ين الأول/أكتوبر 2018. غوتن�ب ة من 21 إل 27 ت�ش ي الف�ت
أسبوع العمل الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص، �ض  2

https://ipen.org/projects/international-lead-poisoning-awareness-week-2018 ، تاريخ الوصول 3 آب/ أغسطس 2020(.
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 Eco-Accord نظمت المنظمة غ�ي الحكومية ، ي التحاد الروسي
�ض

عدًدا من حمالت التوعية لأصحاب المصلحة بهدف التخلص من الطالء 
المحتوي عىل الرصاص. تضمنت هذه الحمالت حوارات مع الحكومات 

كات  اء من التحاد القتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية و�ش والخ�ب
تصنيع مواد الطالء الرئيسية ومتاجر بيع التجزئة وعامة الجمهور. عىل 

Eco- ي عام 2019 وبداية عام 2020 نظمت
سبيل المثال، �ض

ي الطالء )اثنان 
Accord ثالث حلقات دراسية شبكية حول الرصاص �ض

ض وتجار التجزئة( ومناقشة للمائدة  منها لأولياء الأمور وواحدة للُمصنِّع�ي
ض  ض وُمصنِّعي الطالء بهدف تعزيز القوان�ي اء حكومي�ي المستديرة مع خ�ب

براز أهمية وجود  الوطنية الروسية بشأن الطالء المحتوي عىل الرصاص. ولإ

ي عام 2019 أجرت 
لوائح قوية لمواد الطالء المحتوية عىل الرصاص، �ض

اك مع رابطة مواد الطالء الروسية عالية  منظمة Eco-Accord بالش�ت
ي التحاد 

اؤه �ض ي 41 طالًءا محلًيا تم �ش
الجودة تحليالً لمحتوى الرصاص �ض

ي 25 طالًءا )أو 
ي المليون �ض

ض الرصاص 90 جزًءا �ض . تجاوز ترك�ي الروسي
ي تم تحليلها(. وأُرِسلت نتائج هذه 

أك�ش من 60% من المواد الطالء ال�ت
كات تصنيع المواد الطالء وسالسل  الدراسة إل الهيئات الحكومية، و�ش

عالم.  ت أيًضا من خالل الشبكات الجتماعية ووسائل الإ البيع بالتجزئة ونُ�شِ
وتم إعداد مواد معلومات توضح سبب كون الطالء المحتوي عىل الرصاص 
ي الطالء أمر مفيد لكٍل 

مصدر قلق بالغ وسبب كون التخلص من الرصاص �ض
كات التصنيع. من المجتمع و�ش
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10. مصادر هذا المستند
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المرفق رقم 1. نموذج لنتيجة اتصال واحدة شاملة 
بشأن الطالء المحتوي عىل الرصاص

جابة المحتملةالسؤال الرئيسي الإ

 1

 2

3

4

الخطوة

ما هي مشكلتك؟

ف عىل هذه  ك�ي ي ال�ت
لماذا ترغب �ف

ف عىل  ك�ي ي ال�ت
المشكلة، ولماذا ترغب �ف

ذلك الآن؟

 َمن بحاجة إىل تغي�ي سلوكه؟ 
)الجمهور(

ي 
ما التغي�ي الذي ترغب أن تراه �ف

جمهورك نتيجة لتصالك؟

ما الغرض من اتصالك؟

 )الخطوة 4 تكمل الخطوة 3(

انقر للرجوع إل 
الصفحة 4
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أُِعدت مجموعة من الأنواع المختلفة من المواد وهي متاحة من خالل 
تحالف التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص. وتشتمل هذه المواد 

عىل مواد للدعوة ومواد فنية ونماذج ورسومات يمكن استخدامها و/أو 
تبنيها لحملتك. تتوفر هذه المعلومات هنا حول هذه المواد، بالإضافة 
إل وصف موجز للمحتوى. تتوفر أمثلة عىل الرسائل الرئيسية والدعوات 

. ي المرفق رقم 3 التالي
 المستهَدفة لتخاذ إجراء �ض

أ2.1 مواد الدعوة العامة والتوعية
ي يمكن تبنيها لصياغة 

تقدم هذه المواد رسائل رئيسية أو مواد للمصادر ال�ت
ض للمواد  ض للحث عىل وضع قوان�ي الرسائل لأصحاب المصلحة الرئيسي�ي

الطالء المحتوية عىل الرصاص.

رسوم منظمة الصحة العالمية البيانية حول الرصاص: تصف هذه 
الرسوم البيانية مسارات التعرض للرصاص ومصادره وآثار ذلك الصحية. 
ي وسائل التواصل الجتماعي أو عىل شكل منشورات. 

ويمكن استخدامها �ض
ية والفرنسية والروسية  ض نجل�ي وتتوفر باللغات العربية والصينية والإ

سبانية عىل:  والإ

نامج الأمم المتحدة للبيئة حول الرصاص: يصف هذا  ي ل�ب
رسم بيا�ن

ي البيئة، وكيف يحدث التعرض لدى 
ي مصادر الرصاص �ض

الرسم البيا�ض
، والآثار الصحية وما يمكن فعله لتجنب التعرض له. ض الأطفال والبالغ�ي

المرفق رقم 2. الموارد

انقر لالطالع

انقر لالطالع

فيديو رسوم متحركة لمنظمة الصحة العالمية: أربعة أشياء يجب أن 
تعرفها عن الرصاص. يوضح فيديو الرسوم المتحركة هذا الذي تبلغ 
ض لماذا يعت�ب الرصاص، وبصفة خاصة، الطالء المحتوي  مدته دقيقت�ي

يقاف  عىل الرصاص ضاًرا بالأطفال ولماذا يجب أن تتخذ البلدان إجراًء لإ
ية والفرنسية والروسية  ض نجل�ي مصدر التعرض هذه. ويتوفر باللغات الإ

سبانية عىل:  والإ

أ2.2 المواد الوقائعية/الفنية
ي حملة 

يمكن استخدام هذه المواد لدعم توف�ي المعلومات الفنية �ض
التصالت ولدفع العمل عىل وضع قانون لمواد الطالء المحتوية عىل 

الرصاص وتفعيله.

تخلص منظمة الصحة العالمية من استخدام الطالء المحتوي عىل 
الرصاص عىل مستوى العالم: السبب الذي يدعو البلدان لتخاذ 

. الغرض من هذا المستند هو  ي
إجراءات وكيفية تنفيذ ذلك - موجز ف�ن

ي تنظيم الطالء 
ي الحكومة الذين يلعبون دوًرا �ض

ض �ض مساعدة المسؤول�ي
المحتوي عىل الرصاص. حيث يوفر معلومات فنية موجزة حول الأساس 

المنطقي والخطوات المطلوبة للقضاء التدريجي عىل الطالء المحتوي 
عىل الرصاص. كما أنه يقدم الحجج الصحية والقتصادية للتخلص من 
ي الطالء الذي 

ي الطالء، ويوضح الحد الموىصي به للرصاص �ض
الرصاص �ض

ي المليون، ويلخص الخطوات الالزمة لتحقيق ضوابط 
يبلغ 90 جزًءا �ض

ملزمة حول الطالء المحتوي عىل الرصاص.

انقر لالطالع

تخلص منظمة الصحة العالمية من استخدام الطالء المحتوي عىل 
الرصاص عىل مستوى العالم: السبب الذي يدعو البلدان لتخاذ 

إجراءات وكيفية تنفيذ ذلك - موجز السياسات. هذا إصدار أقرص من 
المستند السابق يستهدف واضعو السياسات، يقدم نقاًطا رئيسية لدعم 

 التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص. 

انقر لالطالع

انقر للرجوع إل 
الصفحة 12

انقر للرجوع إل 
الصفحة 11

 انقر لالطالع 
ية( ض نجل�ي )اللغة الإ

 انقر لالطالع
)اللغة الفرنسية(

 انقر لالطالع
)اللغة الروسية(

 انقر لالطالع 
سبانية( )اللغة الإ

1. لمحة عامة

2. المقدمة

3. المبادئ

5. الجمهور

ت
6. المعلوما

ت
صال
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م
8. التنظي

م 3
المرفق رق

4. النتائج

مثلة  9. الأ
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10. الم

م 1
المرفق رق

ي 3 آب/أغسطس 2020.
تم الوصول إل جميع الروابط �ض  1

م 2
المرفق رق
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https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2020/campaign-materials
https://www.unenvironment.org/resources/infographic/lead-infographic-8-infographics
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005143
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005167
https://youtu.be/GTcZEAyxhDo
https://youtu.be/tXkDmu7AJec
https://youtu.be/8vBQ78K3H9A
https://youtu.be/v-HGfjJthH8


صحيفة وقائع منظمة الصحة العالمية: التسمم بالرصاص والصحة. 
يقدم هذا المستند حقائق رئيسية حول الرصاص ومصادر التعرض له 

 ، ض ومسارات ذلك، والآثار الصحية للتعرض للرصاص عىل الأطفال والبالغ�ي
وعبء المرض الناتج عن التعرض للرصاص. ويمكن استخدامه كمادة 

ي يتم إعدادها محلًيا. ويتوفر باللغات العربية 
مرجعية لمواد الحمالت ال�ت

سبانية عىل: ية والفرنسية والروسية والإ ض نجل�ي  والصينية والإ

أسئلة منظمة الصحة العالمية وإجاباتها حول الرصاص. يوفر هذا 
المستند إجابات عىل 15 سؤالً حول الرصاص بشكٍل عام، والطالء 
المحتوي عىل الرصاص، وتحالف التخلص من الطالء المحتوي عىل 
ي يتم 

الرصاص. ويمكن استخدامه كمادة مرجعية لمواد الحمالت ال�ت
ية عىل: ض نجل�ي إعدادها محلًيا. يتوفر باللغة الإ

منع منظمة الصحة العالمية لالأمراض من خالل البيئات الصحية: 
التعرض للرصاص: اهتمام رئيسي بالصحة العامة. يقدم مستند منظمة 
الصحة العالمية هذا معلومات موجزة حول المواد الكيميائية بشكٍل عام، 

بما فيها مصادر التعرض للرصاص والآثار الصحية وقيم المبادئ التوجيهية 
عالم الرئيسية وتداب�ي للتخفيف من المخاطر. ويمكن  ي وسائل الإ

للرصاص �ض
ي يتم إعدادها محلًيا. يتوفر 

استخدامه كمادة مرجعية لمواد الحمالت ال�ت
ية عىل:  ض نجل�ي باللغة الإ

المرصد الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية: اللوائح 
والضوابط المتعلقة بالطالء المحتوي عىل الرصاص. عبارة عن خريطة 

ض الطالء المحتوي  تفاعلية وقاعدة للبيانات توفر معلومات حول وضع قوان�ي
ي 

ي البالد. ويمكن استخدامه لمعرفة الضوابط التنظيمية ال�ت
عىل الرصاص �ض

. يتوفر باللغة  ض ض المهم�ي كاء التجاري�ي ي البلدان المجاورة أو لدى ال�ش
تنطبق �ض

ية عىل: ض نجل�ي الإ

تحديث برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الوضع العالمي للحدود 
ي الطالء. هذا التقرير السنوي الذي 

القانونية عىل استخدام الرصاص �ن
ض الطالء المحتوي عىل  ه برنامج الأمم المتحدة للبيئة يصف وضع قوان�ي ن�ش

ي البلدان بدًءا من أيلول/سبتم�ب 2019. ويمكن استخدامه 
الرصاص �ض

كاء  ي البلدان المجاورة أو لدى ال�ش
ي تنطبق �ض

لمعرفة الضوابط التنظيمية ال�ت
سبانية عىل:  ية والإ ض نجل�ي . ويتوفر باللغات الإ ض ض المهم�ي التجاري�ي

ن الطالء  تصور برنامج الأمم المتحدة للبيئة التفاعىلي لوضع قوان�ي
ض  المحتوي عىل الرصاص. تظهر هذه الخريطة التفاعلية وضع القوان�ي
الوطنية الخاصة بالطالء المحتوي عىل الرصاص حسب السنة، حسبما 

نامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية،  وفرتها الحكومات ل�ب
اللذان يعمالن مًعا كأمانة للتحالف العالمي للتخّلص من الطالء المحتوي 
عىل الرصاص. ويمكن العثور عىل معلومات حول قانون الطالء المحتوي 
ث الخريطة عىل أساس  عىل الرصاص من خالل التمرير فوق كل بلد. تُحدَّ

ية عىل: ض نجل�ي  مستمر وتتوفر باللغة الإ

  

 انقر لالطالع
)اللغة العربية(

 انقر لالطالع 
)اللغة الصينية(

 انقر لالطالع 
ية( ض نجل�ي )اللغة الإ

 انقر لالطالع 
)اللغة الفرنسية(

 انقر لالطالع 
)اللغة الروسية(

 انقر لالطالع 
سبانية( )اللغة الإ

 انقر لالطالع 
ية( ض نجل�ي )اللغة الإ

 انقر لالطالع 
ية( ض نجل�ي )اللغة الإ

 انقر لالطالع
ية( ض نجل�ي )اللغة الإ

انقر لالطالع

 انقر لالطالع
ية( ض نجل�ي )اللغة الإ
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https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/phe/lead_paint/atlas.html
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-international-lead-poisoning-prevention-week-of-action
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.7-eng
https://www.unenvironment.org/resources/report/2019-update-global-status-legal-limits-lead-paint
https://chemicalswithoutconcern.org/library/interactive-visualisation-status-lead-paint-laws


الأسئلة الشائعة لدى تحالف التخلص من الطالء المحتوي عىل 
الرصاص. قائمة بأك�ش من 30 سؤالً وجوابًا تتعامل مع المشكالت 

ض لمواد الطالء المحتوية  ي وضع قوان�ي
النموذجية المثارة عند تفك�ي البلدان �ض

ية عىل:: ض نجل�ي  عىل الرصاص أو التخطيط لها. تتوفر باللغة الإ

أ2.3 المعلومات الفنية لفئات ُمعيَّنة من الجمهور
. صحيفة  ن َحة نحو القوان�ي خطوات برنامج الأمم المتحدة للبيئة الُمق�ت

ض  ي تبنت قوان�ي
ي كانت بمثابة عون للبلدان ال�ت

وقائع تحدد الخطوات ال�ت
وري أن تكون الخطوات  الطالء المحتوي عىل الرصاص. ليس من الرصض
ي جميع البلدان. وتتوفر باللغات 

تسلسلية أو تكون هناك حاجة إليها �ض
سبانية عىل: ية والفرنسية والروسية والإ ض نجل�ي  الصينية والإ

قانون نموذجي وإرشادات لتنظيم الطالء المحتوي عىل الرصاص من 
تحالف التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص. يوفر هذا المستند 
ض  ل القوان�ي ض جديدة أو تعدِّ وعات قوان�ي ي تصوغ م�ش

إرشادات للبلدان ال�ت
ي الطالء ويتضمن قانونًا نموذجًيا يمكن تبنيه 

القائمة لتقييد الرصاص �ض
ية  ض نجل�ي . ويتوفر باللغات العربية والصينية والإ ي

ليالئم نظام البلد القانو�ض
سبانية عىل:  والفرنسية والروسية والإ

دليل منظمة الصحة العالمية الموجز عن الطرق التحليلية لقياس مستويات 
ي الطالء. يحدد هذا المستند الطرق المتنوعة المتاحة لقياس 

الرصاص �ن
ي مواد الطالء الموجودة ومواد الطالء الجديدة. ويتوفر باللغات 

الرصاص �ض
سبانية عىل: ية والفرنسية والإ ض نجل�ي  الصينية والإ

ي مواد الطالء حول العالم وفًقا للشبكة الدولية 
مستويات الرصاص �ن

ها عىل الموقع  ي تم ن�ش
للتخلص من الملوثات. هذه الخريطة ال�ت

ي للشبكة الدولية للتخلص من الملوثات تلخص النتائج من 
و�ض لك�ت الإ

ي تم إجراؤها منذ عام 2009. يمكن أن تساعد هذه 
دراسات مواد الطالء ال�ت

ض الطالء المحتوي عىل  ي إعالم المناقشات الوطنية حول قوان�ي
المعلومات �ض

ية عىل: ض نجل�ي  الرصاص. تتوفر باللغة الإ

ي البلدان ذات الدخل 
التكاليف القتصادية لتعرض الأطفال للرصاص �ن

المنخفض والمتوسط. يوفر موقع الويب هذا تقديرات للتكاليف 
ي البلدان ذات الدخل 

القتصادية المرتبطة بتعرض الأطفال للرصاص �ض
ي تُجرى 

المنخفض والمتوسط، وذلك بناًء عىل الأبحاث وصياغة النماذج ال�ت
ي جامعة نيويورك، بالوليات المتحدة 

ي �ض
من خالل قسم طب الأطفال البي�أ

ي يمكن عزوها حرًصا للتعرض 
الأمريكية. وبينما يتعذر تحديد التكاليف ال�ت

للطالء المحتوي عىل الرصاص، إل أنه يدعم الدعوة لتقليل التعرض 
ية عىل: ض نجل�ي  للرصاص بشكٍل عام. يتوفر باللغة الإ

مجموعة تحالف التخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص لوضع 
ن للتخلص من الطالء المحتوي عىل الرصاص. مجموعة من المواد  قوان�ي

ي للتخلص من الطالء 
ائح للدعوة والدعم الف�ض مة عىل شكل �ش الُمقدَّ

المحتوي عىل الرصاص. ويشمل ذلك معلومات حول الآثار الصحية 
والقتصادية والبيئية للرصاص؛ وسبب كون الطالء المحتوي عىل الرصاص 
ي 

خطًرا صحًيا؛ وتركيبة الطالء؛ والطرق التحليلية لقياس مستوى الرصاص �ض
ي اتخذتها بلدان ُمحددة للتخلص 

ي الدم؛ والإجراءات الالزمة ال�ت
الطالء و�ض

من الطالء المحتوي عىل الرصاص. ويمكن أن يستخدم المسؤولون 
ي تنظيم مواد 

الحكوميون المجموعة كمواد مرجعية عند بدء العمل �ض
ية عىل:  ض نجل�ي  الطالء. تتوفر باللغة الإ

 انقر لالطالع
ية( ض نجل�ي )اللغة الإ

 انقر لالطالع
ية( ض نجل�ي )اللغة الإ

 انقر لالطالع
ية( ض نجل�ي )اللغة الإ

انقر لالطالع

انقر لالطالع

انقر لالطالع

يتوفر التقرير العالمي لعام 2018 عىل:

 انقر لالطالع
ية( ض نجل�ي )اللغة الإ
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https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint-2
https://med.nyu.edu/departments-institutes/pediatrics/divisions/environmental-pediatrics/research/policy-initiatives/economic-costs-childhood-lead-exposure-low-middle-income-countries
https://www.unenvironment.org/resources/factsheet/suggested-steps-establishing-lead-paint-law
https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://www.who.int/publications/i/item/9789240006058
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world
https://ipen.org/documents/international-lead-poisoning-prevention-week-action-2018


ملصقات ومنشورات قابلة للتخصيص من تحالف التخلص من الطالء 
المحتوي عىل الرصاص. تُنتج هذه الملصقات والمنشورات من أجل 

"الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص"، لكن يمكن تعديلها لتالئم 
 PowerPoint ائح ر عىل شكل �ش ي أوقات أخرى. وتُوفَّ

ي تحدث �ض
الحمالت ال�ت

. وتتوفر باللغات العربية  ي
و�ض لك�ت من موقع منظمة الصحة العالمية الإ

سبانية عىل: ية والفرنسية والروسية والإ ض نجل�ي والصينية والإ

دليل منظمة الصحة العالمية الموجز عن الطرق التحليلية لقياس مستوى 
ي الدم. يلخص هذا المستند الطرق المتنوعة المتاحة لقياس 

الرصاص �ن
ي الدم لتقييم مستوى التعرض للرصاص. ويتوفر باللغات الصينية 

الرصاص �ض
سبانية عىل: ية والفرنسية والإ ض نجل�ي  والإ

نتاج الأنظف، المبادئ التوجيهية الفنية للمسودات  ي لالإ
المركز الوط�ن

الرصبية حول تركيبة مواد الطالء. يتناول هذا المستند كٍل من القيود 
ي مواد 

مكانيات والحواجز الفنية أمام إحالل المكونات الموجودة �ض عىل الإ
ة والمتوسطة الحجم  ض عىل احتياجات المؤسسات الصغ�ي ك�ي الطالء مع ال�ت
كيب الفعال والمجدي لمواد الطالء. ويتوفر باللغات العربية والصينية  لل�ت

سبانية عىل:   ية والإ ض نجل�ي  والإ

أ2.4 المواد الرسومية
يمكن استخدام هذه المواد لمساعدتك عىل تصميم الملصقات 

والمنشورات والمواد البرصية الخاصة بك لحملتك.

رسوم حظر الطالء المحتوي عىل الرصاص من تحالف التخلص 
من الطالء المحتوي عىل الرصاص. يمكن إضافة هذه الرسوم لمواد 
حملتك لربط حملتك بالجهود العالمية للتخلص من الطالء المحتوي 

ية والفرنسية  ض نجل�ي عىل الرصاص. ويتوفر باللغات العربية والصينية والإ
سبانية عىل:  والروسية والإ

انقر لالطالع
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https://www.unenvironment.org/resources/toolkits-manuals-and-guides/global-alliance-eliminate-lead-paint-brand-identity
http://www.saicm.org/Default.aspx?tabid=7974
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2020/campaign-materials
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333914


جراءات المرفق رقم 3. الرسائل الرئيسية والإ

ي 
ي يمكن استخدامها �ض

يوفر هذا المرفق أمثلة عىل الرسائل الرئيسية ال�ت
حمالت الدعوة أو التوعية بشأن الطالء المحتوي عىل الرصاص. هناك 

ي أوقات مختلفة وبعض الدعوات 
ي يتم تعيينها �ض

بعض الرسائل العامة ال�ت
َحة لتخاذ إجراء لفئات مختلفة من الجمهور. ويمكن العثور عىل  الُمق�ت
ي المرفق رقم 2.

معلومات لدعم هذه الرسائل من المصادر الُمدرَجة �ض

 أ3.1 الرسائل العامة

نسان ول سيما  الموضوع: التعرض للرصاص يؤثر عىل صحة الإ
لدى الأطفال

يعد الرصاص مادة سامة عىل أجهزة متعددة بالجسم، تشمل الجهاز 	 
ي المركزي والجهاز التناسىلي والكىل ونظام القلب والأوعية  العص�ب

الدموية والدم والأجهزة المناعية.

وليس ثمة مستوى معروف من التعرض للرصاص ل ينطوي عىل آثار 	 
مؤذية. فح�ت المستويات المنخفضة من التعرض للرصاص قد تسبب 

مشكالت صحية مدى الحياة.

يشكِّل الرصاص خطًرا بشكٍل خاص عىل الدماغ النامية لالأطفال، 	 
ي انخفاض معدل الذكاء )IQ( ومدى النتباه وضعف القدرة 

ويتسبب �ض
ايدة للمشاكل السلوكية. وينتج عن  ض عىل التعلم إل جانب المخاطر الم�ت

هذه الآثار الصحية عواقب اقتصادية وخيمة عىل البلدان.

ي 	 
لدى النساء قابلية خاصة للتأثر من الرصاص. حيث يُخزَّن الرصاص �ض

رضاع، وسن  العظام لكنه يعود مرة أخرى إل الدم أثناء الحمل، والإ
اليأس.

ض المجموعات الُمعرَّضة للخطر: فقد 	  حيث تعد النساء الحوامل من ب�ي
ي 

ي نمو الأّجنة ويمكن أن يتسبب �ض
ينتج عن التعرض للرصاص انخفاًضا �ض

زيادة مخاطر مضاعفات الحمل بما فيها الولدة المبت�ة.

الموضوع: سبب كون الطالء المحتوي عىل الرصاص مصدر مهم 
للتعرض للرصاص

يُضاف الرصاص إل مواد الطالء لتعزيز لونها ولت�يع عملية جفافها 	 
ولمنع حدوث تآكل بها.

ومع تقدم عمر الطالء المحتوي عىل الرصاص، فإنه يتق�ش ويتفتت مما 	 
ثة بالرصاص. يخلق غباًرا وأتربة ملوَّ

ي المنازل والمدارس 	 
عندما تُستخَدم الطالء المحتوي عىل الرصاص �ض

والمالعب، فقد تكون مصدراً للتعرض للرصاص لدى الأطفال الصغار 
الذين يبتلعون الغبار أو الأتربة أو رقائق الطالء بسهولة عند وضع 

ي أفواههم.
أيديهم �ض

يمكن تجنب المخاطر الصحية عىل الأطفال والعمال من خالل إنتاج 	 
الطالء دون إضافة الرصاص واستخدامها.

ف لمواد الطالء المحتوية عىل  الموضوع: هناك حاجة إىل سن قوان�ي
الرصاص لتقليل التعرض للرصاص عىل الصعيد العالمي

من الأمور الأك�ش فعالية من حيث التكلفة حظر الطالء المحتوي عىل 	 
الرصاص وحظر بيعه وتعزيز بدائل ل تحتوي عىل رصاص بدلً من 

ثة بالرصاص الناتج عن مواد  عالج المنازل والمدارس والمالعب الملوَّ
الطالء.

ي كل بلد لوقف 	 
نفاذ �ض ض أو لوائح أو معاي�ي قابلة لالإ هناك حاجة إل قوان�ي

ادها وبيعها. تصنيع الطالء المحتوي عىل الرصاص ووقف است�ي

ل ينطوي تصنيع الطالء دون إضافة الرصاص عىل أي تكلفة إضافية 	 
ة، كما تتوفر مكونات بديلة خالية من الرصاص. وقد توقفت العديد  كب�ي

كات تصنيع مواد الطالء بالفعل عن إضافة الرصاص إل مواد  من �ش
الطالء لديها أو تعهدت بفعل ذلك.
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أ3.2 الرسائل المستندة إىل الدعوة لتخاذ إجراء لفئات مختلفة من 
الجمهور

الحكومات

ي الطالء وتنفيذها، مع وضع 	 
وضع ضوابط ملزمة قانونًا عىل الرصاص �ض

حد أد�ض للمستوى القابل للتحقيق.

ض لخلق ظروف مواتية لتنفيذ قانون 	  مشاركة أصحاب المصلحة المعني�ي
يحظر الطالء المحتوي عىل الرصاص.

" للحكومات لتشجيع حكومات أخرى عىل اتخاذ 	  العمل بمثابة "نص�ي
قليمي. إجراءات، ل سيما من خالل الجهود والأنشطة عىل الصعيد الإ

ام عىل نحٍو كامل بتداب�ي 	  ض ورية للتأكد من الل�ت اتخاذ كافة التداب�ي الرصض
 الضوابط الملزمة قانونًا هذه.

الصناعة )مصنعو مواد الطالء ومتاجر بيعها بالتجزئة(

ض لمواد الطالء المحتوية عىل 	  اك مع الحكومات لدعم وضع قوان�ي الش�ت
الرصاص وتنفيذها.

اتخاذ إجراءات لوقف إنتاج الطالء المحتوي عىل الرصاص، بما فيها 	 
الإجراءات عىل أساس طوعي.

دعم تنفيذ القيود الوطنية عىل الطالء المحتوي عىل الرصاص من 	 
ة والمتوسطة  كات الصغ�ي خالل مشاركة المعارف حول كيفية قيام ال�ش

ة الحجم بإعادة تطوير مواد الطالء لديهم. والكب�ي

المنظمات غ�ي الحكومية

تشجيع صناعة الطالء للتخلص التدريجي من تصنيع الطالء المحتوي 	 
ض لمواد الطالء المحتوية عىل  عىل الرصاص وبيعه، ودعم وضع قوان�ي

الرصاص وتنفيذها.

ض وتوعيتهم بمخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص 	  تعليم المستهلك�ي
ض للبحث عن الطالء الذي ل يحتوي عىل الرصاص. وتشجيع المستهلك�ي
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 للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

)ECH( قسم البيئة والتغ�ي المناخي والصحة
منظمة الصحة العالمية

Avenue Appia 20
27 Geneva 1211-CH

سوي�ا

ipcsmail@who.int : ي
و�ض لك�ت يد الإ ال�ب

منظمة
الصحة العالمية 
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