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شكر وتقدير

الدراسة  هذه  إعداد  يف  ساهموا  الذين  األشخاص  لكافة  بالشكر  لنتقدم  الفرصة  هذه  ننتهز  أن  نود 

الصحة  )وزارة  الحكومية  الدوائر  من  واملعلومات  البيانات  فاعل يف جمع  دور  لهم  وكان  وصياغتها، 

والبيئة( ورشكات الطالء، باإلضافة إىل الفريق التقني الذي عمل عىل إعداد هذه الدراسة حول محتوى 

الرصاص يف الطالء املصّنع يف العراق واملستورد إليه.

للقضاء عىل  العاملية  الحملة  التقرير كجزء من  لهذا  البيانات  التي وفّرت  التحليلية  الدراسة  أُجريت 

الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص التي تديرها الشبكة الدولية للقضاء عىل امللوثات العضوية الثابتة 

IPEN. وقد أجرتها يف العراق جمعية معاً لحامية اإلنسان والبيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة 

وبالرشاكة مع IPEN، وبتمويل من صندوق املجتمع يف نيويورك )NYCT( والحكومة السويدية.

الدراسة بتمويل من صندوق املجتمع يف نيويورك والحكومة السويدية، فإن  يف حني تم إجراء هذه 

املسؤولية عن املحتوى تقع كاملة عىل IPEN وجمعية معاً لحامية اإلنسان والبيئة. ال يشارك صندوق 

املجتمع يف نيويورك والحكومة السويدية بالرضورة وجهات النظر والتفسريات الواردة هنا.

تأسست IPEN عام 1998 وتضم حالياً أكرث من 500 منظمة مشاركة يف 125 بلداً، أغلبها بلدان نامية 

أو انتقالية. تجمع IPEN املجموعات الرائدة التي تعنى بالبيئة والصحة العامة حول العامل بغية وضع 

تحقيق  IPEN هي  مهمة  إن  والبيئة.  اإلنسان  تحمي صحة  كيميائية  ومامرسات  سياسات  وتطبيق 

مستقبل خاٍل من املواد السامة للجميع.

جمعية معاً لحامية اإلنسان والبيئة

العراق/أربيل/بغداد

www.togetherecho.org

https://web.facebook.com/TogetherforHumanandEnvironment/ :صفحة الفيسبوك

مستقبل خال من املواد السامة

IPEN 
www.ipen.org
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مقدمة

ال يزال إنتاج الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص وبيعه واستخدامه منترشاً عىل نطاق واسع يف البلدان النامية 

عىل الرغم من أن معظم البلدان املتقدمة صناعياً حظرت الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص لالستخدام املنزيل 

منذ أكرث من أربعني عاماً. تشكل IPEN برفقة املنظامت املشاركة جزءاً من الحركة العاملية للقضاء عىل الطالء 

الذي يحتوي عىل الرصاص بحلول عام 2020 من أجل حامية صحة األطفال.

يف عامي 2007 َو 2008، قامت املنظامت غري الحكومية يف شبكة IPEN بجمع وتحليل عينات من الطالء 

التي متر  والبلدان  النامية  البلدان  من  بلداً  أحد عرش  أسواق  املنزيل(  يف  لالستخدام  املعد  )الطالء  التزييني 

اقتصاداتها مبرحلة انتقالية. كانت النتائج مذهلة. ففي كل بلد من تلك البلدان، احتوت العديد من عينات 

الطالء عىل مستويات عالية الخطورة من الرصاص. واستجابة لذلك، أطلقت IPEN الحملة العاملية للقضاء 

عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص، والتي تسعى إىل القضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص وكذلك 

إىل رفع ونرش الوعي بني رجال األعامل واملستهلكني حول اآلثار الضارة للطالء الذي يحتوي عىل الرصاص عىل 

 IPEN لـ  التابعة  الحكومية  املنظامت غري  قامت  الحني،  األطفال. ومنذ ذلك  اإلنسان، وخاصة صحة  صحة 

وغريها من املنظامت بجمع عينات وتحليلها من األسواق يف أكرث من خمسني بلداً من البلدان ذات الدخل 

الضعيف واملتوسط.

الزيتي لالستخدام املنزيل املتوفر  التقرير بيانات جديدة حول إجاميل محتوى الرصاص يف الطالء  يقدم هذا 

يف أسواق العراق. كام يعرض معلومات أساسية عن سبب اعتبار استخدام الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص 

مصدر قلق خطري، وخاصة بالنسبة إىل صحة األطفال. ويعرض مراجعة ألطر السياسات الوطنية الراهنة لحظر 

أو الحد من تصنيع الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص واسترياده وتصديره وتوزيعه وبيعه واستخدامه. كام 

التقرير  العراق وإنفاذها. وأخرياً، يقرتح هذا  التنظيمية يف  الضوابط  املزيد من  لتبني  يقدم مسوغات قوية 

خطوات عملية يتخذها مختلف أصحاب الشأن من أجل حامية األطفال وغريهم من الطالء الذي يحتوي عىل 

الرصاص.

.IPEN أجرت هذه الدراسة جمعية معاً بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة وبالرشاكة مع

IPEN هي شبكة دولية من املنظامت غري الحكومية التي تعنى بالصحة والبيئة من كافة أقاليم العامل، وتعد 

جمعية معاً أحد أعضائها. IPEN هي منظمة عاملية رائدة تعمل من أجل وضع وتطبيق سياسات ومامرسات 

كيميائية آمنة لحامية صحة اإلنسان والبيئة. واملهمة التي وضعتها نصب أعينها هي تحقيق مستقبل خاٍل من 

الرصاص للجميع. تساعد IPEN يف بناء قدرات
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املنظامت األعضاء فيها يك تقوم بتنفيذ أنشطة عىل أرض الواقع وتتعلم من بعضها البعض وتعمل عىل املستوى 

الدويل لتحديد األولويات والوصول إىل سياسات جديدة.

جمعية معاً هي منظمة غري حكومية تعمل يف كافة أرجاء العراق وتركز عىل بناء مجتمع آمن وحامية البيئة 

من خالل تحسني الترشيعات وتغيري سلوك األفراد والقوانني ذات الصلة. وجمعية معاً هي عضو يف العديد 

من الشبكات الدولية مثل IPEN وشبكة GEF-CSO وشبكة حقوق االرض والسكن /تحالف الدويل للموئل  

والتنمية.  للبيئة  العربية  والشبكة   )CADCA( امريكا   يف  املخدرات  مكافحة  ومجتمع  األرض  يوم  وشبكة 

حصلت جمعية معاً عىل متويل من العديد املنظامت الدولية لتنفيذ انشطتها ومشاريعها  )عىل سبيل املثال: 

USAID والسفارة األمريكية وCIDA وCADCA واليونيسكو وصندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية و

.)IPENوالجامعة األمريكية-مركز السالم العاملي و FIDAو USIPو RI
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ملخص تنفيذي

يعد الرصاص معدناً ساماً يسبب آثار خطرية عىل كل من صحة اإلنسان والبيئة. ويف حني أن التعرض 

للرصاص مرّض بالبالغني، إال أنه يرض باألطفال عند مستويات أقل وتكون اآلثار الصحية دامئة بشكل 

عام ومن شأنها أن تُحدث أثراً عىل مدى الحياة.

وكلام كان الطفل أصغر سناً، يصبح تأثري الرصاص أكرث رضراً، بينام ميتص األطفال الذين يعانون من 

البرشي األكرث ضعفاً، وميكن أن تنقل األمر  الجنني  املبتلع مبعدل أكرب. ويعد  الرصاص  التغذية  نقص 

الحامل الرصاص املرتاكم يف جسمها إىل طفلها أثناء منوه. كام ينتقل الرصاص من خالل حليب اإلرضاع 

عندما يكون الرصاص موجوداً يف األم املرضع.

إدراج  الطفولة إىل  الرصاص يف مرحلة  التعرض إىل  الناتج عن  الذكاء  تراجع  األدلة حول  وقد دفعت 

منظمة الصحة العاملية “التخلف العقيل الناجم عن الرصاص” كمرض معرتف به. كام تدرج منظمة 

الصحة العاملية هذا املرض كواحد من أعىل عرشة أمراض تُعزى أعباؤها الصحية بني األطفال إىل عوامل 

بيئية قابلة للتعديل.

يعد الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص مصدراً أساسياً للتعرض إىل الرصاص يف مرحلة الطفولة. يستخدم 

مصطلح الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص يف هذا التقرير لإلشارة إىل أي طالء متت إضافة مركب واحد 

أو أكرث من مركبات الرصاص إليه. ووضع هذا التقرير حداً أقىص لرتكيز الرصاص يف الطالء يبلغ 90 جزء 

يف املليون )من الوزن الجاف للطالء(، وهو أكرث الحدود القانونية املطبقة يف العامل رصامة. تعرّب كافة 

تراكيز الرصاص الواردة يف التقرير عن إجاميل مستويات الرصاص، إال إذا ذُكر خالف ذلك.

الطالء  الرصاص يف  للحد من محتوى  تنظيمية  لوائح  أو  قوانني  املتقدمة صناعياً  الدول  تبنت معظم 

فيها  يتواجد  التي  املنشآت  من  وغريها  واملدارس  املنازل  وخارج  داخل  املستخدم  التزييني—الطالء 

أي ضوابط  العراق، فليس هناك حالياً  القرن املنرصم. أما يف  األطفال—بدءاً من سبعينات ومثانينات 

تنظيمية موضع التنفيذ للحد من الرصاص يف الطالء املنزيل والتزييني. وعوضاً عن ذلك، أصدرت وزارة 

 )2009 27 )عام  البيئة وتحسينها رقم  إىل قانون حامية  العراق تعليامت استناداً  الصحة والبيئة يف 

االقتصادية  األنشطة  كافة  “ينبغي عىل  تنص عىل  والتي  الثاين،  البند   1989 لعام   4 والتعليامت رقم 

محاولة استبدال املواد الكيميائية الخطرة مبواد أخرى أقل خطورة كلام أمكن ذلك واستخدامها بأقل 

قدر ممكن”.
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ومن كانون األول/ديسمرب من عام 2017 وحتى كانون الثاين/يناير من عام 2018، اشرتت جمعية معاً 

مثانية وثالثني علبة من الطالء الزيتي املخصص لالستخدام املنزيل من متاجر يف بغداد. متثل هذه العلب 

خمسة عرش عالمة تجارية تنتجها إحدى عرشة جهة مصّنعة. جرى تحليل كافة أصناف الطالء يف مخترب 

الجاف من  الوزن  إىل  استناداً  الرصاص  عن محتواها من  األمريكية بحثاً  املتحدة  الواليات  معتمد يف 

الطالء. ويشارك هذا املخترب ضمن برنامج االختبار البيئي للكفاءة التحليلية للرصاص )ELPAT( الذي 

تديره جمعية النظافة الصناعية األمريكية )AIHA(، وذلك بغية ضامن موثوقية النتائج التحليلية.

النتائج

تبنّي أن ستة عرش صنفاً، من أصل مثان وثالثني صنفاً من أصناف الطالء الزيتي املنزيل التي تم تحليلها 

)42 باملائة(، هي من الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص، أي إنها تحتوي عىل تركيز للرصاص تفوق 90 

جزء باملليون )من الوزن الجاف للطالء(. وهذا هو الحد القانوين للرصاص يف الطالء التزييني يف بلدان 

مثل الهند والفلبني والواليات املتحدة األمريكية عىل سبيل املثال. عالوة عىل ذلك، كان هناك صنفان 

من الطالء )5% من أصناف الطالء( يحتويان عىل تراكيز عالية الخطورة تفوق 10,000 جزء يف املليون. 

وبلغ أعىل تركيز للرصاص تم اكتشافه 110,000 جزء يف املليون، وذلك يف طالء املينا الالمعة األصفر من 

رشكة املرجان الذي يتم بيعه لالستخدام املنزيل. 

ومن ناحية أخرى، احتوى اثنان وعرشون صنفاً  من أصل مثان وثالثني صنفاً من أصناف الطالء الزيتي 

املنزيل )58%( تراكيز للرصاص أقل من 90 جزء يف املليون، كان من بينها بعض أصناف الطالء املصّنعة 

محلياً يف العراق.

تحليلها  تم  تجارية  أصل خمس عرشة عالمة  تجارية من  إحدى عرشة عالمة  بأن  الدراسة  ووجدت 

)73% من العالمات التجارية(  تبيع صنفاً واحداً عىل األقل من الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص، أي 

الطالء الذي يبلغ تركيز الرصاص فيه أعىل من 90 جزء يف املليون. بينام كان هناك عالمتان تجاريتان من 

أصل خمس عرشة عالمة تجارية )13% من العالمات التجارية( تبيع صنفاً واحداً عىل األقل من الطالء 

الذي يحتوي عىل مستويات خطرية من الرصاص تفوق 10,000 جزء يف املليون.

احتوى الطالء األصفر أكرث من غريه عىل تراكيز عالية الخطورة من الرصاص تفوق 10,000 جزء يف 

املليون. فمن أصل اثنا عرش صنفاً من الطالء األصفر، احتوى صنفان )17% من أصناف الطالء األصفر( 

عىل مستويات رصاص تفوق 10,000 جزء يف املليون.

بشكل عام، مل تتضمن اإلرشادات التعريفية عىل علب الطالء معلومات مفيدة حول محتوى الرصاص أو 

أخطار الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص. هناك خمسة أصناف فقط من أصل مثاٍن وثالثني صنفاً )%13 



8 	 	8
مستقبل خال من املواد السامة

من أصناف الطالء( تقدم معلومات حول الرصاص ضمن اإلرشادات التعريفية عىل العلب، بينام مل تقدم معظم 

أصناف الطالء سوى معلومات ضئيلة حول املكونات الداخلة فيها.

احتوت معظم أصناف الطالء عىل إرشادات تعريفية توضح بأنها “زيتية، مع أصباغ وراتنج” فقط، دون أن 

تورد اإلرشادات التعريفية عىل العلب أي معلومات أخرى عن نوع الزيت واألصباغ )عضوية أو غري عضوية(. 

أوضحت اإلرشادات التعريفية عىل الطلب تاريخ التصنيع ورقم الدفعة يف خمس وعرشين صنفاً من أصل مثاٍن 

وثالثني صنفاً )66%( من األصناف املتضمنة يف الدراسة. معظم الرسوم التحذيرية املوجودة عىل علب الطالء 

أشارت إىل إمكانية اشتعال الطالء، ولكن مل يتم توفري أي تحذيرات حول أرضار غبار الرصاص عىل األطفال 

والنساء والحوامل.

الخامتة

تظهر هذه الدراسة بأن الطالء الزيتي لالستخدام املنزيل الذي يحتوي عىل تراكيز عالية من الرصاص متوفر عىل 

نطاق واسع يف العراق، حيث إن أصناف الطالء املستخدمة يف هذه الدراسة هي من عالمات تجارية تُباع عىل 

نحو كبري يف متاجر التجزئة يف كافة أرجاء البلد. ولكن مبا أن اثنني وعرشين صنفاً من أصل مثاٍن وثالين صنفاً 

)58%( من األصناف التي متت دراستها تحتوي بالفعل عىل تراكيز للرصاص دون 90 جزء يف املليون، وبعضها 

مصّنع محلياً يف العراق، فهذا يشري إىل أن التقنية الالزمة إلنتاج طالء دون إضافات الرصاص موجودة فعالً. 

تقدم نتائج الدراسة مسوغات قوية بغية تبني وتطبيق لوائح تنظيمية تحظر تصنيع الطالء الذي يحتوي عىل 

إجاميل تركيز للرصاص يفوق 90 جزء يف املليون واسترياده وتصديره وتوزيعه وبيعه واستخدامه.

التوصيات

من أجل تناول مسألة الرصاص يف الطالء، تقرتح جمعية معاً وIPEN التوصيات التالية:

الحكومة والدوائر الحكومية

ينبغي عىل وزارة الصحة والبيئة أن تقوم بصياغة مسودة قانون يحظر تصنيع وتصدير واسترياد وتوزيع وبيع 

وهو  املليون،  يف  90 جزء  يفوق  للرصاص  تركيز  إجاميل  تحتوي عىل  التي  الرصاص  أصناف  كافة  واستخدام 

املعيار املوىص به يف القانون النموذجي واإلرشادات الخاصة بتنظيم الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص ، الذي 

قام بوضعه التحالف العاملي للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص )GAELP( ونرشه برنامج األمم 

املتحدة للبيئة. كام ينبغي عليها أن تطبق التعليامت واملعايري الراهنة وتضع إجراءات ملراقبة االمتثال بالنسبة 

للطالء املصّنع واملستورد. وينبغي كذلك أن تطالب رشكات الطالء بعرض معلومات كافية تشري إىل املحتويات 

غبار  مخاطر  حول  تحذير  وتقديم  الزيت  نوع  مثل  الطالء  علب  عىل  التعريفية  اإلرشادات  ضمن  الخطرة 

الرصاص الذي قد ينترش عند تآكل األسطح املطلية.
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ينبغي عىل الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن يطبق املعايري العراقية، وخاصة املواصفات املتعلقة 

مبحتوى الطالء من الرصاص عىل كافة أصناف الطالء املصّنعة محلياً واملستوردة، وأن يراقب امتثال مصّنعي 

الطالء واملستوردين لهذا الشأن.

ينبغي عىل وزارة الصناعة/ املديرية العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعيني العراقيني أن يقوموا بتجهيز 

برنامج توعية للمصنعني املحليني بغية التعريف مبخاطر الرصاص يف الطالء ورفع مستوى الوعي حول هذه 

املخاطر وعواقب التعرض إىل الرصاص.

ينبغي عىل وزارة التجارة وغرفة التجارة يف بغداد وغريها من املحافظات أن يقوموا بتحديد مستوردي الطالء 

وتوعيتهم فيام يخص الحاجة إىل استرياد طالء تنطبق عليه املعايري العراقية واملتطلبات البيئية والصحية ذات 

الصلة. وينبغي كذلك تعزيز إجراءات السيطرة عن طريق طلب الوثائق الالزمة إلثبات بأن الطالء املستورد إىل 

داخل البلد ال يحتوي رصاص مضاف.

قطاع صناعة الطالء

استخدام مكونات  عن  تتوقف فوراً  أن  الرصاص  تنتج طالء يحتوي  تزال  ما  التي  الطالء  ينبغي عىل رشكات 

تحتوي عىل الرصاص ضمن تركيبات الطالء لديها. كام ينبغي عىل رشكات الطالء التي انتقلت إىل انتاج الطالء 

الخايل من الرصاص أن تسعى للحصول عىل شهادة معتمدة ملنتجاتها وذلك بواسطة إجراءات تحقق من طرف 

ثالث مستقل بغية زيادة قدرة املستهلكني عىل اختيار أصناف طالء دون أي رصاص مضاف.

املستهلكون عىل املستوى الفردي واملنزيل واملؤسسايت

ينبغي عىل مستهليك الطالء أن يطالبوا مصّنعي وبائعي الطالء بأصناف طالء ال تحتوي عىل رصاص مضاف، 

وأن يقوموا بالكشف الكامل عن محتوى منتجات الطالء. وينبغي أن يطالب املستهلكون عىل املستوى املنزيل 

واملؤسسايت بطالء ال يحتوي عىل رصاص مضاف حرصاً وان ال يشرتوا أو يستخدموا هذا الصنف من الطالء 

وذلك يف األماكن التي يرتادها األطفال مثل املنازل واملدارس ومراكز الحضانة النهارية والحدائق واملالعب.

املنظامت واملجموعات املهنية

ينبغي عىل املجموعات التي تعنى بالصحة العامة ومنظامت املستهلكني وغريها من الجهات املعنية أن تدعم 

القضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص وتقيم أنشطة لتوعية الجمهور وحامية األطفال من التعرض 

إىل الرصاص من خالل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص أو الرصاص املوجود يف الغبار والرتبة وغري ذلك من 

مصادر الرصاص.
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كافة أصحاب الشأن

ينبغي أن يتضافر أصحاب الشأن ويتحدوا من أجل الدعوة إىل سياسة صارمة تقيض عىل الطالء الذي يحتوي 

عىل الرصاص يف العراق.



الرصاص يف الطالء الزيتي املستخدم يف  املنازل يف العراق    11

1. معلومات أساسية

1.1 اآلثار الصحية واالقتصادية للتعرض إىل الرصاص

يتعرض األطفال إىل الرصاص املوجود يف الطالء عندما يبدأ الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص واملوجود عىل 

انبعاث  إىل  ذلك  يؤدي  حيث  التآكل،  أو  بالتفتت  املطلية  األسطح  من  وغريها  واألبواب  والنوافذ  الجدران 

الرصاص إىل الغبار والرتبة. وعندما يتم استخدام ورق الزجاج عىل الجدران أو عندما يجري كشط الجدارن 

التي سبق وأن تم طالؤها بطالء يحتوي عىل الرصاص كجزء من عملية تحضريها إلعادة الطالء، فإن ذلك يؤدي 

الغبار امللوث بالرصاص والتي ميكن أن تشكل عند انتشارها خطراً جسيامً عىل  إىل إنتاج كميات كبرية من 
الصحة.[1]

يصل الغبار والرتبة إىل أيدي األطفال أثناء لعبهم داخل املنزل أو خارجه، ومن ثم يقومون بتناوله من خالل 

سلوك ’من اليد إىل الفم‘ الطبيعي لدى األطفال. فإذا كان غبار املنزل أو الرتبة ملوثني بالرصاص، فسيؤدي ذلك 

إىل قيام األطفال بتناول الرصاص. ويعد سلوك من اليد إىل الفم شائعاً لدى األطفال يف عمر ست سنوات أو 

أقل، وهي الفئة العمرية التي تتأذى من التعرض للرصاص بكل سهولة. حيث يتناول الطفل االعتيادي ما بني 
عمر سنة واحدة أو ست سنوات ما بني 100 إىل 400 مليغرام من غبار املنزل وتربته يومياً.[2]

ويف بعض الحاالت، يلتقط األطفال فتات الطالء ويضعونه مبارشة يف أفواههم. ويعد ذلك مرضاً بشكل كبري 

ألن محتوى الفتات من الرصاص قد يكون أعىل بكثري مام نجده بشكل عام يف الغبار والرتبة. وعندما يتم طيل 

األلعاب أو األثاث املنزيل وغريها من األمور باستخدام طالء يحتوي عىل الرصاص، فقد يقوم األطفال بقضمها 

لتناول األطفال  وتناول الطالء الجاف امللوث بالرصاص بشكل مبارش. ومع ذلك، متثل الطريقة األكرث شيوعاً 
للرصاص بالغبار والرتبة امللوثني بالرصاص اللذين يصالن إىل أيدي األطفال.[3]

وعىل الرغم من أن التعرض إىل الرصاص يعد ضاراً بالنسبة إىل البالغني، إال أنه يرض باألطفال عند مستويات 

أقل بكثري. باإلضافة إىل ذلك، يقوم األطفال بامتصاص ما مقداره خمسة أضعاف من الرصاص الذي يتناولونه 

باملقارنة مع البالغني. ويقوم األطفال الذين يعانون من نقص التغذية بامتصاص الرصاص مبعدالت أعىل.[2] 

وكلام كان الطفل أصغر سناً ازداد رضر الرصاص، وعادة ما تكون اآلثار الصحية غري قابلة للعكس ويكون لها 

أثر طوال الحياة. كام يعد الجنني البرشي األكرث عرضة للخطر، وميكن للمرأة الحامل أن تنقل الرصاص املرتاكم 

متواجداً  يكون  عندما  الثدي  حليب  خالل  من  كذلك  الرصاص  وينتقل  منوه.[4]  أثناء  طفلها  إىل  جسمها  يف 
يف األم املرضعة.[5]
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حاملا يدخل الرصاص إىل جسم الطفل، من خالل الهضم أو التنفس أو عرب املشيمة، فبإمكانه إحداث رضر يف 

عدد من األنظمة واملسارات البيولوجية. حيث يعد الجهاز العصبي والدماغ الهدف األسايس، ولكنه ميكن أن 

يؤثر أيضاً عىل نظام الدم والكليتني والهيكل العظمي.[6] كام يصنف الرصاص عىل أنه مادة مخلة باإلفرازات 
الغددية.[7]

ومن املتفق عليه عموماً أن أحد العنارص األساسية لسمية الرصاص هو قدرته عىل أخذ مكان الكالسيوم يف 

أنظمة النقل العصبي والربوتينات وبنية العظام، مام يؤدي إىل تغري يف وظائفها وبنيتها وبالتايل يؤدي إىل آثار 
صحية خطرية. كام يُعرف عن الرصاص أنه يؤثر عىل بنية الخاليا ويرض بها.[8]

وفقاً ملنظمة الصحة العاملية: “ال يوجد أي دور أسايس للرصاص يف جسم اإلنسان، ويشكل التسمم بالرصاص 

الذكاء  انخفاض  إىل  التي تشري  الدالئل  العامل.[2] وقد دفعت  األمراض عىل مستوى  أعباء  0.6% من إجاميل 

الناجم عن  العقيل  العاملية إىل إدراج “التخلف  الصحة  الطفولة منظمة  للرصاص يف مرحلة  التعرض  بسبب 

الرصاص” كمرض معرتف به. كام تدرج منظمة الصحة العاملية هذا املرض ضمن أكرث عرشة أمراض يكون عبؤها 
عىل الصحة ناجامً عن عوامل بيئية ميكن التحكم بها.[9]

عن  الناجمة  األطفال  يف  الجسيمة  الصحية  األرضار  بتوثيق  الطبيون  الباحثون  يقوم  األخرية،  السنوات  ويف 

العاملية: “ال  الصحة  الذي أصدرته منظمة  الحقائق  لبيان  للرصاص مبستويات منخفضة.[6 ,2] ووفقاً  التعرض 
يوجد مستوى آمن معروف للتعرض إىل الرصاص”.[10]

عندما يتعرض طفل إىل الرصاص، يزيد الرضر الحاصل يف جهازه العصبي من احتامل مرور الطفل بصعوبات يف 

املدرسة وانخراطه بسلوك اندفاعي وعدواين.[11] كام يرتبط التعرض إىل الرصاص لدى األطفال الصغار بارتفاع 

السلوك،  املدرسة، واضطراب  الثانوية من  املرحلة  التخرج من  االنتباه، وعدم  النشاط، وعدم  فرط  معدالت 

الحياة  طوال  الرصاص  إىل  األطفال  تعرض  تأثري  يستمر  والسجن.[2]  املخدرات،  واستخدام  األحداث،  وجنح 

ويكون له تأثري طويل األجل عىل أداء العمل للطفل، كام يرتبط بانخفاض النجاح االقتصادي – بشكل متوسط 

– عند قياس الدخل املادي املكتسب مدى الحياة.

ويف دراسة حديثة أجريت حول األثر االقتصادي للتعرض إىل الرصاص أثناء فرتة الطفولة عىل االقتصاد الوطني 

يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط تم تقدير التكلفة املرتاكمة اإلجاملية لألعباء املرتتبة عن الرصاص 

بـ 977 مليار دوالر دويل1  يف كل عام.[12] وأخذت الدراسة بعني االعتبار آثار التطور العصبي يف األطفال الذين 

تعرضوا للرصاص، حيث تم قياس ذلك بنقاط معدل الذكاء، وتم الربط ما بني انخفاض نتائج معدل الذكاء 

1  الدوالر الدويل هو وحدة نقدية يستخدمها االقتصاديون واملنظامت الدولية ملقارنة القيم املختلفة للعمالت. وهو يعدل من قيمة الدوالر األمرييك 
ليعكس معدالت رصف العمالت وثنائية قدرة الرشاء ومتوسط أسعار السلع ضمن كل بلد من البلدان. ووفقاً للبنك العاملي “ميتلك الدوالر الدويل 

نفس القدرة الرشائية بالنسبة إىل الناتج اإلجاميل املحيل التي ميتلكها الدوالر األمرييك يف الواليات املتحدة”. وقد جرى حساب قيم الدوالر الدويل 

إىل ثنائية القدرة الرشائية وتم توصيف  الناتج اإلجاميل املحيل بالنسبة إىل الفرد يف كل بلد استناداً  التقرير من جدول للبنك الدويل يورد  يف هذا 

ذلك بالدوالر الدويل.
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لدى األطفال الذين تعرضوا للرصاص وما بني انخفاض االنتاجية االقتصادية طوال فرتة الحياة والتي تم التعبري 

عنها باستخدام قدرة املال املكتسب طوال الحياة. وقد حددت الدراسة العديد من املصادر املختلفة للتعرض 

لذلك.  أساسياً  مصدراً  الرصاص  عىل  يحتوي  الذي  الطالء  طريق  عن  التعرض  وكان  األطفال،  لدى  للرصاص 

وبتقسيمه وفقاً لإلقليم، قُّدر العبء االقتصادي للتعرض للرصاص يف فرتة الطفولة يف هذه الدراسة كام ييل:

أفريقيا: 134.7 مليار دوالر دويل من الخسائر االقتصادية، أي ما يعادل 4.03% من الناتج املحيل اإلجاميل

أمريكا الالتينية والكاريبي: 142.3 مليار دوالر دويل من الخسائر االقتصادية، أي ما يعادل 2.04% من الناتج 

املحيل اإلجاميل

آسيا: 699 مليار دوالر دويل من الخسائر االقتصادية، أي ما يعادل 1.88% من الناتج املحيل اإلجاميل

ميكن الوصول إىل التقديرات الخاصة يف البلدان املستخدمة يف هذه الدراسة من خالل املوقع اإللكرتوين املتاح 

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

يُظهر بأن الخسائر االقتصادية يف العراق تقدر بـ 7.57 مليار دوالر دويل أو 5.90% من الناتج املحيل اإلجاميل. 

1.2 استخدام الرصاص يف الطالء

يحتوي الطالء عىل مستويات عالية من الرصاص عندما تقوم الجهة املصنعة، وبشكل مقصود، بإضافة مركب 

ما من  الطالء كمية  منتج  يحتوي  قد  ما. كام  لتحقيق غرض  الطالء  إىل  الرصاص  أكرث من مركبات  أو  واحد 

الرصاص يف حال استخدام مكون ملوث بالرصاص أثناء تصنيعه أو عندما يحصل تلوث غري مقصود من خطوط 

الرصاص بشكل مقصود يف  تحتوي عىل  إضافة مكونات  الشائع  املصنع. حيث من  نفس  األخرى يف  اإلنتاج 

الطالء الزيتي وذلك بسبب خصائصها الكيميائية، وكام وجد بأن الطالء الزيتي يحتوي عىل محتوى مرتفع من 
الرصاص يف العديد من البلدان.[13-15]

تعد األصبغة من مركبات الرصاص التي يُشاع إضافتها إىل الطالء أكرث من غريها. حيث تُستخدم األصبغة إلعطاء 

الطالء لونه، وجعله غري شفاف )يك يغطي السطح بشكل جيد(، كام أنها تحمي الطالء والسطح الذي يغطيه 

من التآكل الناجم عن التعرض ألشعة الشمس. يف بعض األحيان تستخدم األصبغة التي تحتوي عىل الرصاص 

لوحدها، ويف أحيان أخرى تستخدم باالشرتاك مع أصبغة أخرى.

وقد يتم كذلك إضافة مركبات الرصاص إىل طالء املينا حيث تعمل كمجففات )تدعى أحياناً بعوامل التجفيف 

أو التحفيز(. كام تضاف مركبات الرصاص أحياناً إىل الطالء املستخدم عىل األسطح املعدنية وذلك ملنع الصدأ 

والتآكل. ويعد رباعي أكسيد الرصاص أكرث هذه املركبات شيوعاً، ويدعى أحياناً بالرصاص األحمر أو مينيوم 

.(minium)
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تتوفر األصبغة واملجففات واملواد املضادة للتآكل الخالية من الرصاص عىل نطاق واسع منذ عقود من الزمن، 

للطالء  املصنعة  الجهة  الطالء. فعندما متتنع  الجودة من  باستخدامها إلنتاج أصناف عالية  املصنعون  ويقوم 

عمداً عن إضافة مركبات الرصاص إىل صيغ الطالء الخاصة بها، وتبذل جهداً لتجنب استخدام مكونات ملوثة 

بالرصاص، فسيؤدي ذلك إىل محتوى منخفض جداً من الرصاص – أقل من 90 جزء يف املليون من الرصاص يف 

الوزن الجاف، ويف كثري من األحيان يصل إىل 10 جزء يف املليون أو أقل. 

وقد تبنت معظم البلدان املتقدمة صناعياً قوانني ولوائح للحد من محتوى الرصاص يف الطالء التزييني بدءاً 

من سبعينات ومثانينات القرن املنرصم. كام فرضت العديد منها قيوداً عىل الطالء الذي يحتوى عىل الرصاص 

املستخدم يف األلعاب وعىل غري ذلك من املنتجات التي قد تساهم يف تعرض األطفال إىل الرصاص. وقد جرى 

اتخاذ هذه اإلجراءات التنظيمية استناداً إىل النتائج العلمية والطبية التي تؤكد بأن الطالء الذي يحتوي عىل 

الرصاص يشكل مصدراً رئيسياً لتعرض األطفال إىل الرصاص، وأن تعرض األطفال إىل الرصاص ينجم عنه عواقب 

وخيمة، وخاصة بالنسبة إىل األطفال دون السادسة من العمر. 

يحظر االتحاد األورويب استخدام الرصاص يف إنتاج الطالء التزييني من خالل قوانني مرتبطة بسالمة منتجات 

املستهلكني وقوانني محددة حول معظم املواد الخام التي تحتوي عىل الرصاص. ويف الواليات املتحدة وكندا 

وأسرتاليا وغريها من البلدان التي متتلك قوانني تحد من استخدام املكونات التي تحتوي عىل الرصاص يف الطالء 

التزييني، تم وضع معايري تحدد الحد األقىص من الرصاص. إن املعيار الراهن للطالء املنزيل يف الواليات املتحدة 

والفلبني والهند يضع حداً أقىص يبلغ 90 جزء يف املليون من الرصاص إلجاميل محتوى الرصاص، ويضمن التزام 

املصّنع بهذا املعيار قدرته عىل بيع الطالء الخاص به يف أي مكان يف العامل. وقد وضعت بعض البلدان مثل 

الربازيل وجنوب أفريقيا ورسيالنكا معايري تبلغ 600 جزء يف املليون إلجاميل الرصاص.

1.3 الطالء يف األسواق واألطر التنظيمية يف العراق

هناك حوايل عرشون رشكة مصّنعة للطالء يف العراق. وتختلف هذه الرشكات من حيث القوى العاملة واملقدرات 

التقنية والحصة السوقية يف العراق—حيث أمكن تصنيفها وفقاً لحجم املبيعات واالنتشار يف السوق العراقي.

رشكات الطالء الضخمة

متثل منتجات هذه الرشكات أعىل حصة سوقية من حيث الكمية وحجم املبيعات يف السوق العراقي، باإلضافة 

إىل تنوع منتجات الطالء والتكسية التي تنتجها. تتضمن هذه الرشكات:

رشكة صناعات األصباغ الحديثة )قطاع صناعي مختلط(: تأسست هذه الرشكة عام 1976 وبدأت باالنتاج 	 

 ICI رشكة  مثل  عامليه  رشكات  مع  الفنية  للمعرفة  اتفاقيات  عدة  الرشكة  عقدت   .1982 عام  الفعيل 

اإلنكليزية ورشكة شتوالك النمساوية. تنتج الرشكة كافة أنواع الطالء )طالء األلكايد والطالء الزيتي وطالء 
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املينا إيبوكيس وطالء املينا والطالء املضاد للتآكل واملينا الرسيع وطالء املينا رسيع الجفاف واملينا رسيعة 

الجفاف(. تبلغ السعة اإلنتاجية للرشكة 14 مليون ليرت يف العام.

رشكة الطبيعة إلنتاج األصباغ )قطاع خاص(: تبلغ الحصة السوقية لهذه الرشكة حوايل 40% من اإلنتاج 	 

املحيل. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية حوايل 45 مليون دوالر بينام تبلغ قدرتها اإلنتاجية 60 مليون ليرت 

يف العام. متتلك الرشكة عدة مصانع يف العراق )بغداد والنجف وكربالء( واألردن )عامن(. تنتج الرشكة كافة 

أنواع الطالء مثل طالء األلكايد والطالء الزيتي وطالء املينا والطالء املضاد للتآكل واملينا الرسيع وطالء املينا 

رسيع الجفاف.

رشكة آسيا لألصباغ: وهي إحدى أضخم الرشكات يف العراق، وتوزع إنتاجها يف بغداد واملحافظات األخرى. 	 

الحريري  الفينيل  وطالء  املستحلب  الطالء  مثل  الطالء  أنواع  من  العديد  وتنتج  بغداد  يف  مصانعها  تقع 

والطالء الزيتي وطالء األوكسيد األحمر.

رشكة ماس للطالء )قطاع خاص(: وتعرف أيضا برشكة ماس العراق للطالء واملواد الكيميائية الصناعية. بدأت 	 

الرشكة بسلسلة من املتاجر املتخصصة التي تبيع الطالء املايئ والطالء الزيتي والطالء العازل. وأطلقت أول 

مصنع متكامل للطالء يف جنوب العراق وبدأت باإلنتاج يف عام 2012. وهي الرشكة الرابعة عىل مستوى 

الحريري  الفينيل  وطالء  املستحلب  الطالء  الرشكة  تنتج  املحلية.  السوق  يف  املبيعات  حيث  من  العراق 

والطالء الزيتي وطالء األوكسيد األحمر وطالء حامية األسقف.

الرشكات املتوسطة والصغرية

هناك حوايل ست عرشة رشكة ضمن هذه الفئة، ومتثل مبعظمها مصانع حرفية متتلك إنتاجاً محدوداً نسبياً 

وحصة سوقية منخفضة. ويعود سبب ذلك بشكل رئييس إىل قلة اإلنتاج أو انخفاض نوعية اإلنتاج وفعاليته. 

متثل هذه الرشكات 5% من الحصة السوقية املحلية وتنتج اثنا عرش صنفاً من الطالء الزيتي لالستخدام املنزيل.

الطالء املستورد

هناك اثنتا عرشة عالمة تجارية يف السوق العراقية للطالء الزيتي لالستخدام املنزيل. تتضمن رشكة تعمري 	 

 Midoco تصّنع يف تركيا(، وأربع عالمات تجارية من( Kale وست عالمات تجارية من ،)تصّنع يف األردن(

)تصّنع يف مرص(، وثالث عالمات تجارية من Jotun )تصّنع يف اإلمارات(.

إطار العمل العراقي للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص

والتزييني يف 	  املنزيل  الطالء  الرصاص يف  للحد من  التنفيذ  تنظيمية موضع  أي ضوابط  ليس هناك حالياً 

العراق. وعوضاً عن ذلك، أصدرت وزارة الصحة والبيئة يف العراق تعليامت استناداً إىل قانون حامية البيئة 

وتحسينها رقم 27 )عام 2009( والتعليامت رقم 4 لعام 1989 البند الثاين، والتي تنص عىل “ينبغي عىل 
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كافة األنشطة االقتصادية محاولة استبدال املواد الكيميائية الخطرة مبواد أخرى أقل خطورة كلام أمكن 

ذلك واستخدامها بأقل قدر ممكن”.

كام أصدرات وزارة البيئة والصحة تعليامت حول استرياد املواد الكيميائية. وهي املسؤولة عن منح تراخيص 

استرياد املواد الكيميائية وتشرتط عىل املستوردين تقديم إيضاحات عن الطريقة التي سيتم استخدام املواد 

الكيميائية بها.

وأصدر الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وهو الجهة املخولة باإلرشاف عىل املعايري وجودة الطالء 

املنتج محلياً واملستورد، املعايري الرضورية وهي تتضمن ثالث وثالثني مواصفة للطالء، مبا يف ذلك مواصفات 

تنص عىل أن إجاميل محتوى الطالء الزيتي التزيني من الرصاص ال يجب أن يتجاوز 600 جزء يف املليون. ولكن 

هذا الجانب من املعايري ال يتضمن األنواع األخرى من الطالء مثل الطالء املايئ والطالء املضاد للتآكل وغريه 

من أصناف الطالء الصناعية. ويتم حالياً تحديث املواصفات مبا يتوافق مع خطة عمل الجهاز املركزي للتقييس 

والسيطرة النوعية. ولكن ولألسف، مل يقم األخري بتطبيق إجراءات املراقبة بعد فيام يخص محتوى الرصاص يف 

الطالء املصّنع واملستورد.
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2. املواد والوسائل

من كانون األول/ديسمرب من عام 2017 وحتى كانون الثاين/يناير من عام 2018 ، قامت جمعية معاً برشاء مثاٍن 

وثالثني علبة طالء زيتي لألغراض املنزلية من عدة متاجر يف بغداد، العراق، ومتثل هذه العلب خمس عرشة 

عالمة تجارية مختلفة تنتجها إحدى عرشة جهة مصّنعة )أربع منها تُنتج يف العراق بينام يتم استرياد سبعة(.

يف معظم الحاالت، تم اختيار علبة طالء أبيض واحدة وعلبة واحدة أو أكرث من الطالء ذات األلوان الفاتحة 

مثل األحمر أو األصفر. باإلضافة إىل ذلك، تضمنت الدراسة ثالثة أصناف من الطالء املضاد للتآكل من األصناف 

لالستخدام ضمن  أنها موجهة  إىل  بالتجزئة  البيع  الطالء يف منشآت  توافر هذا  للمستهلكني. ويشري  املتوفرة 

املنازل. بينام استبعدت الدراسة طالء السيارات والطالء الصناعي اللذين ال يستخدمان عادة لألغراض املنزلية 

املحلية.

وأثناء تحضري عينات الطالء، تم تسجيل املعلومات مثل اللون والعالمة التجارية واملصّنع وبلد التصنيع ورمز 

املنتج وتاريخ اإلنتاج والتفاصيل األخرى املتوفرة عىل اإلرشادات التعريفية املوجودة عىل علبة الطالء. كام تم 

تسجيل األلوان العامة، عىل سبيل املثال “األصفر” عوضاً عن “زهرة دوار الشمس”. وبالنسبة إىل الطالء امللون، 

فقد دعا الربوتوكول املستخدم إىل الحصول عىل طالء باللونني األحمر واألصفر “الفاتحني” أو “القويني” عندما 

يكون ذلك متاحاً.

وأما بالنسبة إىل مجموعة أدوات تجهيز عينات الطالء، فقد احتوت كل واحدة منها عىل قطع خشبية مرقمة 

للتحريك مصنوعة من عيص خشبية غري معالجة.  وغري معالجة، وفرش طالء ذات استخدام واحد، وأدوات 

وقد تم تجميعها وشحنها إىل جمعية معاً من قبل طاقم العمل يف املنظمة غري الحكومية Arnika الرشيكة 

لـ IPEN، يف جمهورية التشيك.

تم تحريك كل علبة من علب الطالء بعناية ومن ثم جرى استخدامها لطيل ثالث عيص منفردة ومرقمة من 

الخشب غري املعالج وذلك باستخدام فرش طالء مختلفة ذات استخدام واحد من قبل أحد الباحثني يف جمعية 

معاً كام هو موضح يف الشكل رقم 1 أدناه.

تم استخدام كل أداة تحريك وفرشاة طالء يف علبة طالء واحدة فقط، وتم أخذ عناية فائقة لتجنب التلوث غري 

املقصود من العلب األخرى. بعد ذلك، تُركت العينات لتجف يف درجة حرارة الغرفة العادية ملدة خمسة أو 

ستة أيام. وبعد جفافها، تم وضع القطع الخشبية املطلية ضمن أكياس بالستيكية معنونة قابلة إلعادة اإلغالق، 

ليتم  املتحدة األمريكية  الواليات  .Forensic Analytical Laboratories, Inc يف  وجرى شحنها إىل مخترب 

تحليلها هناك. ويشارك هذا املخترب يف برنامج االختبار البيئي للكفاءة التحليلية للرصاص )ELPAT( الذي تقوم 
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بإدارته جمعية النظافة الصناعية األمريكية. وكجزء من إجراءات اختيار املخترب، قامت IPEN بتقييم موثوقية 

نتائج املخترب عن طريق إجراء اختبار مستقل لضامن الجودة. وتم ذلك عن طريق إرسال عينات من الطالء 

ذات محتوى معروف من الرصاص إىل املخترب، ومن ثم جرى تقييم النتائج التي تم الحصول عليها.

يعتمد الحد األدىن لقدرة املخترب عىل التحقق من وجود محتوى من تركيز الرصاص يف عينات الطالء عىل كمية 

الطالء يف العينات. وبشكل عام، فإن الحد األدىن لقدرة املخترب، وفقاً للطريقة املستخدمة، هي 60 جزء يف 

املليون. ولكن يف حال عدم توافر سوى كمية صغري من الطالء، يزداد الحد األدىن. وبالتايل، كان الحد األدىن 

لقدرة املخترب عىل التحقق من وجود الرصاص أعىل من ذلك )حتى 400 جزء يف املليون( بالنسبة إىل بعض 

العينات.

تم تحليل العينات باستخدام أسلوب EPA3050B/7000B أي من خالل التآكل الحميض للعينات، ومن ثم 

جرى استخدام طيف االمتصاص الذري للهب، كام هو معرتف به يف منظمة الصحة العاملية وكام هو مالئم 

لهذا الغرض.
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الشكل رقم 1. تحضري النامذج من قبل فريق العمل.
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3. النتائج

3.1 ملخص النتائج

تظهر هذه الدراسة بأن:

 ست عرشة عينة من أصل مثاٍن وثالثني من عينات الطالء الزيتي )42% من العينات( هي عبارة 	 

عن طالء يحتوي عىل الرصاص، أي تحتوي عىل تراكيز للرصاص تفوق 90 جزء يف املليون يف الوزن 

الجاف. عالوة عىل ذلك، احتوت عينتان من الطالء )5% من العينات( تراكيز عالية وخطرية من 

الرصاص تفوق 10,000 جزء يف املليون.

من 	   %73( تحليلها  تم  تجارية  عالمة  أصل خمس عرشة  من  تجارية  عالمة  إحدى عرشة  قامت 

العالمات التجارية للطالء( ببيع صنف واحد عىل األقل من الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص، أي 

طالء يحتوي عىل تركيز من الرصاص يفوق 90 جزء يف املليون. باإلضافة إىل ذلك، قامت عالمتان 

تجاريتان من أصل خمس عرشة عالمة تجارية تم تحليلها )13%من العالمات التجارية للطالء( ببيع 

صنف واحد عىل األقل من الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص برتاكيز عالية وخطرية تفوق 10,000 

جزء يف املليون.

اللون )54% من عينات 	  أربع عرشة عينة من أصل ست وعرشين عينة من عينات الطالء فاتح 

الطالء فاتح اللون( هي عبارة عن طالء يحتوي عىل الرصاص، أي إنها تحتوي عىل تراكيز للرصاص 

تفوق 90 جزء يف املليون يف الوزن الجاف. وكان الطالء األصفر األكرث خطورة حيث كانت عينتان 

من أصل اثنتي عرشة عينة من عينات الطالء )17% من عينات الطالءاألصفر( تحتوي عىل تراكيز 

للرصاص تفوق 10,000 جزء يف املليون.

كان أكرب تركيز للرصاص تم تسجيله هو 110,000 جزء يف املليون يف طالء املرجان للمينا الالمعة 	 

وهو يباع لالستخدام لألغراض املنزلية.

مل تقدم سوى خمسة من أصل مثاٍن وثالثني نوعاً من أنواع الطالء )13% من أنواع الطالء( معلومات 	 

قليلة  معلومات  سوى  الطالء  أنواع  معظم  تقدم  مل  بينام  التعريفية،  اإلرشادات  يف  الرصاص  عن 

حول املكونات. واحتوت اإلرشادات التعريفية ملعظم أنواع الطالء عىل عبارات “مذيبات وأصباغ 

وراتنجات”، ومل تقدم أي معلومات إضافية عن نوع املذيبات واألصباغ املوجودة )عضوية أو غري 

عضوية(. وأوضحت معظم إشارات التحذير املوجودة عىل علب الطالء قدرته عىل االشتعال، بينام 

مل يكن هناك تحذيرات احرتازية حول آثار غبار الرصاص عىل األطفال والنساء الحوامل.
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3.2 تحليل محتوى الرصاص

ست عرشة عينة من أصل مثاٍن وثالثني عينة من عينات الطالء الزيتي التي تم تحليلها )42% من العينات( 

هي عبارة عن طالء يحتوي عىل الرصاص، أي تحتوي عىل تركيز للرصاص يفوق 90 جزء يف املليون – بينام 

احتوت عينتان منها تراكيز عالية وخطرية تفوق 10,000 جزء يف املليون )5% من العينات(.

احتوى طالء املرجان املينا الالمعة ذي اللون األصفر أعىل تركيز للرصاص بلغ 110,000 جزء يف املليون، بينام 

بلغ أدىن تركيز للرصاص أقل من 60 جزء يف املليون يف اثني عرش نوعاً أنواع من الطالء من العالمات التجارية 

 hammer معدين  غولدن-طالء  أصباغ  )أبيض(؛   Betek طالء  )أبيض(؛  الالمعة  املينا  طالء  املرجان  التالية: 

الوطنية  األصباغ  )أبيض(،   hammer معدين  الحديثة طالء  األصباغ  وأصفر(؛  وأبيض  )أحمر  جوتن  )أصفر(؛ 

)أحمر وأبيض وأصفر(؛ طالء Sentetik )أبيض وأصفر(.

يلخص الجدول رقم 1 األنواع العرشة من الطالء الزيتي التي تحتوي عىل أعىل كمية من الرصاص.

الرصاص. التي تحتوي عىل أعىل كمية من  الزيتي  الطالء  العرشة من  األنواع  الجدول رقم 1. 

اللوناملصّنعالعالمة التجاريةرقم العينةالرتتيب

الرصاص  محتوى 

)جزء يف املليون(

1IRQ-07110,000أصفررشكة الطبيعة )العراق(طالء املرجان املينا الالمعة

2IRQ-19 36,000أصفررشكة ماس )العراق(طالء ماس المع

3IRQ-02 األصباغ الحديثة طالء املينا

الالمع األلكايد

رشكة األصباغ الحديثة 

)العراق(

8,300أصفر

4IRQ-37 طالء Sentetik Aster

مضاد للتآكل

3,900أحمررشكة Kale )تركيا(

5IRQ-203,400أبيضرشكة ماس )العراق(طالء ماس المع

6IRQ-32مرص(طالء 2000 معدين( Mido 2,500أحمررشكة

7IRQ-181,600أحمررشكة ماس )العراق(طالء ماس المع

8IRQ-081,400أحمررشكة الطبيعة )العراق(طالء الياقوت مضاد للتآكل

9IRQ-03 األصباغ الحديثة طالء املينا

A332 الالمع األلكايد

رشكة األصباغ الحديثة 

)العراق(

890أبيض

10IRQ-01 األصباغ الحديثة طالء املينا

A332 الالمع األلكايد

رشكة األصباغ الحديثة 

)العراق(

790أحمر
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3.3 تحليل العالمات التجارية للرصاص

قامت عالمتان تجاريتان من أصل خمس عرشة عالمة تجارية من العالمات التجارية التي تم تحليلها )%13 

من العالمات التجارية للطالء( ببيع نوع واحد عىل األقل من الطالء الذي يحتوي عىل تراكيز عالية وخطرية 

من الرصاص تفوق 10,000 جزء يف املليون.

ومن بني أنواع الطالء الزيتي التزييني، احتوى طالء املرجان املينا الالمع )أصفر( أعىل تركيز من الرصاص، حيث 

بلغ 110,000 جزء يف املليون. ومن ناحية أخرى، كان هناك عىل األقل نوع واحد من الطالء من العالمات 

التجارية التالية بلغت نسبة الطالء فيه أقل من 90 جزء يف املليون: طالء 2000 املعدين )أبيض وأصفر(؛ طالء 

املرجان املينا الالمع )أحمر وأبيض(؛ طالء املرجان املعدين )أبيض(؛ طالء Betek )أبيض(؛ أصباغ غولدن - طالء 

غولدن املعدين )أبيض وأصفر(؛ طالء Jotun )أحمر وأبيض وأصفر(؛ األصباغ الحديثة- الطالء املعدين )أحمر 

وأبيض وأصفر(؛ الطالء الوطني )أحمر وأبيض وأصفر(. طالء Sentetik )أبيض وأصفر(؛ طالء تعمري املعدين 

)أحمر وأبيض وأصفر(. باستثناء طالء املرجان، كانت جميع العالمات التجارية مستوردة من مرص أو األردن أو 

تركيا. يشري هذا إىل أن التكنولوجيا الرضورية إلنتاج طالء دون استخدام رصاص مضاف متوفرة يف تلك البلدان.

بلغ  الرصاص  من  تركيز  أعىل  Sentetik Aster عىل  احتوت  للتآكل،  املضادة  الثالث  الطالء  أنواع  بني  ومن 

3,900 جزء يف املليون، تليها رشكة الياقوت برتكيز بلغ 1,400 جزء يف املليون ورشكة Mido برتكيز بلغ 6,500 

جزء يف املليون.

3.4 تحليل لون الطالء

أربع عرشة عينة من أصل ست وعرشين عينة من عينات الطالء ذات اللون الفاتح )54% من عينات الطالء 

ذات اللون الفاتح(، مثل األصفر والربتقايل واألحمر، احتوت عىل تراكيز للرصاص تفوق 90 جزء يف املليون، 

وكانت هناك عينتان تحتويان عىل تراكيز عالية الخطورة تفوق 10,000 جزء يف املليون )8% من عينات 

الطالء ذات اللون الفاتح(.

تضمنت هذه الدراسة أربع عرشة عينة من عينات الطالء األحمر واثنتا عرشة عينة من عينات الطالء األصفر 

واثنتا عرشة عينة من عينات الطالء األحمر. حيث احتوت عينات الطالء األصفر عىل أعىل تراكيز للرصاص.

ومن بني عينات الطالء ذات اللون الفاتح، احتوت خمسة من أصل اثنتا عرشة عينة من عينات الطالء األصفر 

)42% من عينات الطالء األصفر( عىل تراكيز للرصاص تفوق 90 جزء يف املليون، من بينها عينتان تفوقان 

10,000 جزء يف املليون من الرصاص )17% من عينات الطالء األصفر(. ومن بني أربع عرشة عينة من عينات 

الطالء األحمر، احتوت تسع عينات )64% من عينات الطالء األحمر( عىل تراكيز للرصاص تفوق 90 جزء يف 

املليون، ولكن مل تفق أي منها مستوى 10,000 جزء يف املليون.

يبني الشكل 2 توزع تراكيز الرصاص بالنسبة إىل مختلف األلوان.
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3.5 اإلرشادات التعريفية

بشكل عام، مل تحمل اإلرشادات التعريفية املوجودة عىل علب الطالء أي معلومات مفيدة حول محتوى 

الرصاص أو مخاطر الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص.

الطالء(  علب  من   %13( الطالء  علب  من  علبة  وثالثني  مثانية  أصل  من  علب  سوى خمس  تقدم  مل  حيث 

معلومات عن الرصاص يف اإلرشادات التعريفية املوجودة عىل العلب، بينام مل تقدم معظم اإلرشادات التعريفية 

املوجودة عىل علب الطالء سوى معلومات ضئيلة عن أي من املحتويات. واحتوت اإلرشادات التعريفية ملعظم 

أنواع الطالء عىل عبارات “زيتي وأصباغ وراتنجات”، ومل تقدم أي معلومات إضافية عن نوع الزيوت واألصباغ 

املوجودة )عضوية أو غري عضوية(. أما بالنسبة إىل تاريخ اإلنتاج ورقم الدفعة، فقد تم وضعها عىل خمس 

وعرشين من أصل مثانية وثالثني علبة من علب الطالء التي متت دراستها )66% من علب الطالء(. وأوضحت 

معظم إشارات التحذير املوجودة عىل علب الطالء قدرته عىل االشتعال، بينام مل يكن هناك تحذيرات احرتازية 

حول آثار غبار الرصاص عىل األطفال والنساء الحوامل.

الشكل رقم 2. توزيع تراكيز الرصاص بالطالء الزيتي حسب لون الطالء.
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4. الخامتة والتوصيات

تظهر هذه الدراسة بأن الطالء الزيتي لألغراص املنزلية الذي يحتوي عىل تراكيز عالية من الرصاص ال يزال 

متوفراً عىل نطاق واسع يف العراق حيث أن الطالء املستخدم يف هذه الدراسة يعود إىل عالمات تجارية يتم 

بيعها بشكل شائع يف متاجر البيع بالتجزئة يف كافة أنحاء العراق. ولكن مبا أن اثنتان وعرشون عينة من أصل 

مثانية وثالثون عينة من عينات الطالء )58% من عينات الطالء( كانت تحتوي عىل تراكيز للرصاص تقل عن 

90 جزء يف املليون، وبعضها يتم إنتاجه محلياً يف العراق، فإن ذلك يشري إىل أن التكنولوجيا الرضورية إلنتاج 

طالء ال يحتوي عىل رصاص مضاف موجودة بالفعل. وتقدم نتائج الدراسة مسوغات قوية لتبني لوائح تنظيمية 

وتعزيزها من أجل حظر تصنيع الطالء الذي يفوق إجاميل تركيز الرصاص فيه عن 90 جزء يف املليون وكذلك 

حظر استرياده وتصديره وتوزيعه وبيعه واستخدامه.

تقرتح جمعية معاً وIPEN التوصيات التالية فيام يخص التعامل مع مشكلة الطالء يف الرصاص:

بالنسبة إىل وزارة الصحة والبيئة: ينبغي أن تقوم فوراً بصياغة مسودة قانون يحظر تصنيع واسترياد وتصدير 

وتوزيع وبيع واستخدام الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص، أي الطالء الذي يفوق إجاميل تراكيز الرصاص فيه 

الطالء  بتنظيم  الخاصة  واإلرشادات  النموذجي  القانون  يف  به  املوىص  املعيار  وهو  املليون،  يف  90 جزء  عن 

الذي يحتوي عىل الرصاص ، الذي قام بوضعه التحالف العاملي للقضاء عىل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص 

)GAELP( ونرشه برنامج األمم املتحدة للبيئة.

بالنسبة إىل الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية: ينبغي أن يطبق املعايري العراقية، وخاصة املواصفات 

املتعلقة مبحتوى الطالء من الرصاص عىل كافة أصناف الطالء املصّنعة محلياً واملستوردة، وأن تراقب امتثال 

مصّنعي الطالء واملستوردين لهذا الشأن.

برنامج  بتجهيز  القيام  يجب  العراقيني:  الصناعيني  واتحاد  الصناعية  للتنمية  العامة  الصناعة/املديرية  وزارة 

توعية للمصنعني املحليني بغية التعريف مبخاطر الرصاص يف الطالء ورفع مستوى  الوعي حول هذه املخاطر 

وعواقب التعرض إىل الرصاص.

وزارة التجارة وغرفة التجارة يف بغداد وغريها من املحافظات: يجب القيام بتحديد مستوردي الطالء وتوعيتهم 

البيئية والصحية ذات الصلة.  فيام يخص الحاجة إىل استرياد طالء تنطبق عليه املعايري العراقية واملتطلبات 

وينبغي كذلك تعزيز إجراءات السيطرة عن طريق طلب الوثائق الالزمة إلثبات بأن الطالء املستورد إىل داخل 

البلد ال يحتوي رصاص مضاف.

رشكات الطالء التي تستمر يف إنتاج الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص: يجب أن تتوقف حاالً عن استخدام 

املكونات التي تحتوي عىل الرصاص ضمن صيغ الطالء الخاصة بها. كام يجب أن تقوم الرشكات التي انتقلت إىل 
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إنتاج الطالء الخايل من الرصاص بالحصول عىل شهادة معتمدة ملنتجاتها من خالل إجراءات التحقق من طرف 

ثالث مستقل وذلك من أجل زيادة قدرة املستهلك عىل اختيار الطالء الذي ال يحتوي عىل الرصاص املضاف. 

يجب أن تُلزَم رشكات الطالء بتقديم معلومات وافية تشري إىل املحتوى السام ضمن اإلرشادات التعريفية عىل 

علب الطالء، وينبغي كذلك أن تُطالَب رشكات الطالء بعرض معلومات كافية تشري إىل املحتويات الخطرة ضمن 

اإلرشادات التعريفية عىل علب الطالء وتقديم تحذير حول مخاطر غبار الرصاص الذي قد ينترش عند تآكل 

األسطح املطلية.

يجب  كام  املصنعة،  الرشكات  من  مضاف  رصاص  عىل  يحتوي  ال  طالء  يطلبوا  أن  يجب  الطالء:  مستهلكو 

املنزيل  املستويني  املستهلكني يف  الطالء. كام يجب عىل  الكامل عن محتويات منتجات  بالكشف  أن يطالبوا 

وأن  بوعي  الطالء  هذا  مثل  برشاء  يقوموا  وأن  حرصاً  رصاص  عىل  يحتوي  ال  بطالء  يطالبوا  أن  واملؤسسايت 

يستخدموه يف األماكن التي يرتادها األطفال مثل املنازل واملدارس ومراكز الرعاية النهارية والحدائق واملالعب.

مجموعات الصحة العامة ومنظامت املستهلكني وغريها من الجهات املعنية: ينبغي أن تدعم القضاء عىل 

الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص وتقيم أنشطة لتوعية الجمهور وحامية األطفال من التعرض إىل الرصاص من 

خالل الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص أو الرصاص املوجود يف الغبار والرتبة وغري ذلك من مصادر الرصاص.

كافة أصحاب الشأن:  يجب أن يتضافر أصحاب الشأن ويتحدوا من أجل الدعوة إىل سياسة صارمة تقيض عىل 

الطالء الذي يحتوي عىل الرصاص يف العراق.
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امللحق

الدراسة املستخدم يف هذه  املنزلية  لألغراض  الزيتي  الطالء   .2 رقم  الجدول 

رقم 

اللونالعالمة التجاريةالعينة

الحجم )ليرت(

ي(
سعر )دينار عراق

ال

ج )شهر/ سنة/يوم(
خ اإلنتا

تاري

رقم الدفعة

رشاء )شهر/ سنة/يوم(
خ ال

تاري

ىل 
ين ع

هل يوجد موقع إلكرتو

ت التعريفية ؟
اإلرشادا

IRQ-01 األصباغ الحديثة )املينا

)A332 الالمعة األلكايد

-4102016/11/0632017/12/30www.mpiأحمر
coating.com

IRQ-02 األصباغ الحديثة )املينا

)A332 الالمعة األلكايد

-4102016/12/2252017/12/30www.mpiأصفر
coating.com

IRQ-03 األصباغ الحديثة )املينا

)A332 الالمعة األلكايد

-4102017/10/26152017/12/30www.mpiأبيض
coating.com

IRQ -05 املرجان )طالء املينا

الالمعة(

-132017/10/03212017/12/30www.altaأبيض
bieaa.com

IRQ -06 املرجان )طالء املينا

الالمعة(

-132017/10/0882017/12/30www.altaأحمر
bieaa.com

IRQ -07 املرجان )طالء املينا

الالمعة(

-132017/10/0162017/12/30www.altaأصفر
bieaa.com

IRQ -082017/12/30غري متوفرغري متوفر13أحمرالياقوتwww.alta-
bieaa.com

IRQ -09)142017/11/19602017/12/30أصفراملرجان )طالء معدينwww.alta-
bieaa.com

IRQ -10)142017/11/03412017/12/30أبيضاملرجان )طالء معدينwww.alta-
bieaa.com

IRQ -11)142017/11/12552017/12/30أحمراملرجان )طالء معدينwww.alta-
bieaa.com

IRQ -12 طالء تعمري )طالء

معدين(

-4152015/08/2315081472017/12/30www.tameerأبيض
paints.com

IRQ -13 طالء تعمري )طالء

معدين(

-4152016/01/1116010822017/12/30www.tameerأحمر
paints.com
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رقم 

اللونالعالمة التجاريةالعينة

الحجم )ليرت(

ي(
سعر )دينار عراق

ال

ج )شهر/ سنة/يوم(
خ اإلنتا

تاري

رقم الدفعة

رشاء )شهر/ سنة/يوم(
خ ال

تاري

ىل 
ين ع

هل يوجد موقع إلكرتو

ت التعريفية ؟
اإلرشادا

IRQ -14 طالء تعمري )طالء

معدين(

-4152016/02/251306422017/12/30www.tameerأصفر
paints.com

IRQ -15 األصباغ الحديثة )طالء

معدين(

ال2017/12/30غري متوفرغري متوفر418أصفر

IRQ -16 األصباغ الحديثة )طالء

معدين(

ال2017/12/30غري متوفرغري متوفر418أبيض

IRQ -17 األصباغ الحديثة )طالء

معدين(

ال2017/12/30غري متوفرغري متوفر418أحمر

IRQ -182017/12/30غري متوفر132017/03/01أحمرطالء ماس الالمعalmascomp@
yahoo.com

IRQ -192017/12/30غري متوفر132017/10/10أصفرطالء ماس الالمعalmascomp@
yahoo.com

IRQ -202017/12/30غري متوفر132017/10/01أبيضطالء ماس الالمعalmascomp@
yahoo.com

IRQ -224102017/06/0111472017/12/30أبيضالطالء الوطنيwww.nation-
alpaints.com

IRQ -234102017/11/0130102017/12/30أحمرالطالء الوطنيwww.nation-
alpaints.com

IRQ -244102016/05/0622062017/12/30أصفرالطالء الوطنيwww.nation-
alpaints.com

IRQ -25 طالء غولدن )طالء

معدين(

.2017/12/30www.gcijoغري متوفرغري متوفر115أبيض
com

IRQ -26 طالء غولدن )طالء

معدين(

.1152016/05/01150531692017/12/30www.gcijoأصفر
com

IRQ -27 طالء غولدن )طالء

معدين(

.1152016/06/01160639802017/12/30www.gcijoأصفر
com

IRQ -28Jotun4252016/03/2111377642018/01/09أبيضwww.jotun.
com

IRQ -29Jotun4252016/06/2111375462018/01/09أصفرwww.jotun.
com

IRQ -30Jotun4252017/10/0815091942018/01/09أحمرwww.jotun.
com
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رقم 

اللونالعالمة التجاريةالعينة

الحجم )ليرت(

ي(
سعر )دينار عراق

ال

ج )شهر/ سنة/يوم(
خ اإلنتا

تاري

رقم الدفعة

رشاء )شهر/ سنة/يوم(
خ ال

تاري

ىل 
ين ع

هل يوجد موقع إلكرتو

ت التعريفية ؟
اإلرشادا

IRQ -31)2017/12/31غري متوفرغري متوفر410أبيض2000 )طالء معدينwww.midoco.
com

IRQ -32)2017/12/31غري متوفرغري متوفر410أحمر2000 )طالء معدينwww.midoco.
com

IRQ -33)2017/12/31غري متوفرغري متوفر410أصفر2000 )طالء معدينwww.midoco.
com

IRQ -34Mido462017/02/2211922622017/12/30أحمرwww.midoco.
com

IRQ -35Betek Boya2018/01/09غري متوفرغري متوفر2.515أصفرwww.betekex-
port.com

IRQ -36Betek Boya2018/01/09غري متوفرغري متوفر2.515أبيضwww.betekex-
port.com

IRQ -37Sentetik Aster2017/12/31غري متوفر4142016/09/21أحمرwww.kale.
com.tr

IRQ -38Sentetik Aster2017/12/30غري متوفرغري متوفر415أبيضwww.kale.
com.tr

IRQ -39Sentetik Aster2017/12/30غري متوفرغري متوفر415أصفرwww.kale.
com.tr

IRQ -40Sentetik Aster2017/12/30غري متوفرغري متوفر415أحمرwww.kale.
com.tr
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املنزلية لألغراض  الزيتي  للطالء  املخترب  تحليل  نتائج   .3 رقم  الجدول 

اللونالعالمة التجاريةرقم العينة

ف 
ص، الوزن الجا

ى الرصا
محتو

يف املليون(
)جزء 

ي يوجد فيه مقر 
البلد الذ

العالمة التجارية

صنيع
بلد الت

ىل 
ت ع

ك معلوما
هل هنا

ن 
ى الطالء م

العلبة حول محتو

ص؟
الرصا

IRQ-01 األصباغ الحديثة )املينا الالمعة

)A332 األلكايد

الالعراقالعراق790أحمر

IRQ-02 األصباغ الحديثة )املينا الالمعة

)A332 األلكايد

الالعراقالعراق8300أصفر

IRQ-03 األصباغ الحديثة )املينا الالمعة

)A332 األلكايد

الالعراقالعراق890أبيض

IRQ -05)الالعراقالعراقأقل من 60أبيضاملرجان )طالء املينا الالمعة

IRQ -06)الالعراقالعراقأقل من 100أحمراملرجان )طالء املينا الالمعة

IRQ -07)الالعراقالعراق110000أصفراملرجان )طالء املينا الالمعة

IRQ -08الالعراقالعراق1400أحمرالياقوت

IRQ -09)الالعراقالعراق600أصفراملرجان )طالء معدين

IRQ -10)الالعراقالعراقأقل من 200أبيضاملرجان )طالء معدين

IRQ -11)الالعراقالعراق120أحمراملرجان )طالء معدين

IRQ -12)الاألدرناألردنأقل من 200أبيضطالء تعمري )طالء معدين

IRQ -13)الاألردناألدرنأقل من 200أحمرطالء تعمري )طالء معدين

IRQ -14)الاألدرناألردنأقل من 200أصفرطالء تعمري )طالء معدين

IRQ -15)الاألردناألردنأقل من 200أصفراألصباغ الحديثة )طالء معدين

IRQ -16)الاألردناألردنأقل من 60أبيضاألصباغ الحديثة )طالء معدين

IRQ -17)الاألردناألردنأقل من 200أحمراألصباغ الحديثة )طالء معدين

IRQ -18الالعراقالعراق1600أحمرطالء ماس الالمع

IRQ -19الالعراقالعراق36000أصفرطالء ماس الالمع

IRQ -20الالعراقالعراق3400أبيضطالء ماس الالمع

IRQ -22الاألردناألردنأقل من 60أبيضالطالء الوطني

IRQ -23الاألردناألردنأقل من 60أحمرالطالء الوطني
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اللونالعالمة التجاريةرقم العينة

ف 
ص، الوزن الجا

ى الرصا
محتو

يف املليون(
)جزء 

ي يوجد فيه مقر 
البلد الذ

العالمة التجارية

صنيع
بلد الت

ىل 
ت ع

ك معلوما
هل هنا

ن 
ى الطالء م

العلبة حول محتو

ص؟
الرصا

IRQ -24الاألدرناألردنأقل من 60أصفرالطالء الوطني

IRQ -25)الاألردناألردنأقل من 200أبيضطالء غولدن )طالء معدين

IRQ -26)الاألردناألردنأقل من 400أصفرطالء غولدن )طالء معدين

IRQ -27)الاألردناألدرنأقل من 60أصفرطالء غولدن )طالء معدين

IRQ -28Jotunنعم. خايل من اإلماراتالعراقأقل من 60أبيض

الرصاص

IRQ -29Jotunنعم. خايل من اإلماراتالعراقأقل من 60أصفر

الرصاص

IRQ -30Jotunنعم. خايل من اإلماراتالعراقأقل من 60أحمر

الرصاص

IRQ -31)المرصمرصأقل من 100أبيض2000 )طالء معدين

IRQ -32)المرصمرص2500أحمر2000 )طالء معدين

IRQ -33)المرصمرصأقل من 200أصفر2000 )طالء معدين

IRQ -34Midoالمرصمرص650أحمر

IRQ -35Betek Boyaنعم. "من دون تركياتركيا130أصفر

رصاص، أقل من 

57 جزء يف املليون"

IRQ -36Betek Boyaنعم. "من دون تركياتركياأقل من 60أبيض

رصاص، أقل من 

57 جزء يف املليون"

IRQ -37Sentetik Asterالتركياتركيا3900أحمر

IRQ -38Sentetik Boyaالتركياتركياأقل من 60أبيض

IRQ -39Sentetik Boyaالتركياتركياأقل من 60أصفر

IRQ -40Sentetik Boyaالتركياتركيا130أحمر
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التجارية للعالمة  وفقاً  الرصاص  تركيز  توزع   .4 رقم  الجدول 

العالمة التجارية

ت
عدد العينا

 9
0

ق 
ت فو

عدد العينا

يف املليون
جزء 

ق 
ت فو

عدد العينا

يف املليون
10 جزء 

,0
0
0

ى 
محتو

ن 
م

ىن 
الحد األد

يف املليون(
ص )جزء 

الرصا

ى 
ن محتو

ىل م
الحد األع

يف املليون(
ص )جزء 

الرصا

األصباغ الحديثة )املينا الالمعة 

)A332 األلكايد

3307908300

110000أقل من 31160املرجان )طالء املينا الالمعة(

11014001400 )أحمر(الياقوت – طالء مضاد للتآكل

600أقل من 320200املرجان )طالء معدين(

أقل من 200أقل من 300200تعمري )طالء معدين(

أقل من 200أقل من 30060األصباغ الحديثة )طالء معدين(

331160036000طالء ماس الالمع

أقل من 60أقل من 30060الطالء الوطني

أقل من 400أقل من 31060طالء غولدن )طالء معدين(

Jotun30060 أقل من 60أقل من

2500أقل من 2000310100 )طالء معدين(

110650650 )أحمر(Mido طالء مضادء للتآكل

Betek Boya21060 130أقل من

Sentetik Aster طالء مضاد 

للتآكل

11039003900

Sentetik Boya31060 130أقل من
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للون الرصاص وفقاً  تركيز  توزع  الجدول رقم 5. 

عدد العيناتاللون

 9
0

ق 
ت فو

عدد العينا

يف املليون
جزء 

ق 
ت فــو

عـــدد الــعــيــنــا

يف املليون
10 جزء 

,0
0
0

ص 
ن الرصا

ىن م
الحد األد

يف املليون(
)جزء 

ص 
ن الرصا

ىل م
الحد األع

يف املليون(
)جزء 

110000أقل من 125260أصفر

3900أقل من 149060أحمر

3400أقل من 122060أبيض
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www.ipen.org

ipen@ipen.org

@ToxicsFree
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