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لتنسیق جمیع  2-2017أُنشئت لجنة القضاء على مخاطر تعرض األطفال للرصاص بموجب األمر التنفیذي رقم  
 الجھود الرامیة إلى القضاء على تعرض األطفال للرصاص في جمیع أنحاء والیة میشیغان.

یغان، وتعمل بصفة استشاریة عضواً داخل دائرة الصحة والخدمات اإلنسانیة في والیة میش 15تقع ھذه اللجنة المكونة من 
للحاكم ومدیر اإلدارة من أجل التنسیق والتعاون مع جمیع مستویات الحكومة وأصحاب المصلحة فیما یتعلق بالبرامج 

 والسیاسات المتعلقة بالقضاء على مخاطر تعرض األطفال للرصاص. .
 

الخاصة بمجلس الطفولة السابق، عملت  ""خارطة الطریق للقضاء على تسمم األطفال بالرصاص واستناداً إلى عمل 
إجراًء محدًدا إلنشاء والیة خالیة من التعرض للرصاص لصالح صحة أطفال  51اللجنة على إعطاء األولویة التخاد

جنة التوصیات الواردة في ذلك التقریر ضمن خطة عمل مدتھا خمس سنوات، مع والیة میشیغان. وقد نظمت الل
 إعطاء األولویة لمنع التعرض قبل وقوع تسمم األطفال بالرصاص.

نظمت اللجنة خطة العمل ھذه في مجاالت موضوعیة رئیسیة وستعمل مع القادة الفدرالیین والوالئیین والمحلیین 
الصحیة وخبراء القطاع الخاص / الخبراء األكادیمیین وخبراء قانون الخصوصیة وممثلي المجتمع ومقدمي الرعایة 

وإدارات الصحة المحلیة ومراكز رعایة األطفال وأصحاب المنازل والمستأجرین لمواصلة جھودھم للقضاء على 
 تسمم األطفال بالرصاص في والیة میشیغان.

 
 المواضیع تشمل ما یلي:

 
  عملیة فحص محسنة 
 التعلیم 
 لبیاناتا 
 الشراكات 
 التمویل 
 األنظمة / القوانین 

 
 عملیة الفحص المحسنة

 
  شھراً  12إلى  9% من األطفال للتسمم بالرصاص في فترة تتراوح ما بین  100وضع مشاریع ریادیة تستوجب فحص

 شھراً . 36إلى  24وعند األعمار من 
 .التوصیة بالفحص الروتیني للدم قبل الوالدة للنساء الحوامل 
  من اختبارات الرصاص في الدم.100تصمیم نموذج لتحدید أدوار األطراف المسؤولة لضمان التنفیذ الكامل لنسبة % 
 .دعم عملیات الوالیة المستمرة للبحث وتطویر سیاسات وإجراءات اختبار المیاه في المنازل وتفسیر نتائج ھذه االختبارات 
 :توسیع برامج اختبار التربة لوجود الرصاص 

  طریق طلب أخذ عینات أساسیة من التربة في المناطق التي تعتبر مناطق عالیة المخاطر قبل البدء عن
 في البستنة الحضریة.

 .عن طریق تطویر خوارزمیات الختبار التربة في األراضي الواقعة حول مواقع الھدم 
 بأسعار معقولة في  من خالل زیادة توافر أدوات أخذ عینات التربة والتحلیل المختبري لھذه األدوات

 المناطق عالیة الخطورة.

http://www.michigan.gov/documents/snyder/CLPEB_Report--Final_542618_7.pdf
http://www.michigan.gov/documents/snyder/CLPEB_Report--Final_542618_7.pdf
http://www.michigan.gov/documents/snyder/CLPEB_Report--Final_542618_7.pdf
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  من خالل وضع نقطة مرجعیة الختبار التربة في المناطق عالیة الخطورة، بما في ذلك الحدائق المجتمعیة
 والمناطق المحیطة بساحات المدارس ومراكز رعایة األطفال.والحدائق العامة 

  من خالل ضمان تنفیذ إرشادات إدارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة، بما في ذلك اختبار التربة في
بوصة داخل خط  36، وخاصة لمسافة 1978المساحات المحیطة بالعقارات السكنیة التي تم إنشائھا قبل عام

 التنقیط.
  خالل توفیر التمویل ألدوات اختبار الرصاص في التربة وتحلیلھا كل سنتین للمساكن في الرموز البریدیة التي من

 .1978% من المساكن قبل عام 50في المائة أو حیث تم بناء أكثر من  7تزید نسبة انتشار الرصاص فیھا عن 
 التي تم فیھا تنفیذ تدابیر معالجة مؤقتة أو  من خالل تطویر إرشادات أو خوارزمیات الختبار التربة في المناطق

التي تم فیھا التحكم في التعرض أو وضع حواجز ھندسیة بدالً من إزالة التربة، ومراقبة مستویات الرصاص في 
 التربة بشكل دوري.

 
 التعلیم

 
 ء األطفال ضمان حصول جمیع مقدمي خدمات الرعایة الصحیة لألطفال المرخصین في والیة میتشیغان (مثل أطبا

وممرضات األسرة وأخصائي الشؤون األسریة والممارسین العامین وغیرھم) على تعلیم مھني فیما یتعلق باختبار 
 الرصاص والتعامل مع المستویات المرتفعة لمستوى الرصاص في الدم.

  الحكومیة الخاصة بعمال أضافة عدة أسئلة بحثیة متعلقة بالرصاص، أو وحدة خاصة بالرصاص، إلى امتحانات الترخیص
 بناء المباني السكنیة والسباكین.

  تحسین إتاحة المعلومات عن المنازل الخالیة من الرصاص أو التي تم تخفیف وجود الرصاص فیھا وضمان إمكانیة ربط
 بیانات سجالت المساكن الخالیة من الرصاص بقواعد بیانات أخرى متاحة للجمھور.

 
 البیانات

 
 ل على مستوى الوالیة لتحدید ما إذا كانت البیانات المتعلقة بحاالت التسمم الماضیة وعمر اإلسكان وحالة إیجاد ودعم تحلی

السكن والقرب من البیوت األخرى الملوثة بالرصاص وعوامل أخرى یمكن أن تشیر بدقة إلى البیوت التي یمكن فیھا للوقایة 
 بالرصاص في مرحلة الطفولة.األولیة من مخاطر الرصاص أن تقلل من حاالت التسمم 

  تشكیل مجموعة عمل لتحدید الشروط التي یمكن للدولة في ظلھا أن تشارك علناً عناوین المنازل التي كانت تاریخیاً مواقع تم
 فیھا تحدید أطفال مصابین بالتسمم بالرصاص و / أو مخاطر رصاصیة.

 تماع و / أو تدریب (تدریبات) للمقیمین المحلیین في مناطق تشجیع اإلدارات الصحیة المحلیة على إجراء جلسة (جلسات) اس
الرموز البریدیة ذات األعداد الكبیرة من حاالت التسمم بالرصاص. بدأ العمل مع الحكومات المحلیة والقطاع الخاص/ 

ات عالیة الخبراء األكادیمیین وخبراء قانون الخصوصیة وغیرھم من أجل: تطویر بروتوكوالت لتحسین عملیة جمع بیان
الجودة وتحلیل البیانات ومشاركنھا مع التركیز على الوقایة األولیة. وینبغي أن تستند مثل ھذه البروتوكوالت على أساس أن 

 مفتاح القضاء على التعرض ھو تحدید جمیع المخاطر ونشر الموارد وفقًا لذلك.
 یین وخبراء قانون الخصوصیة وغیرھم من أجل: بدأ العمل مع الحكومات المحلیة والقطاع الخاص / الخبراء األكادیم

 تطویر بروتوكول یستھدف بالتحدید
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 أماكن السكن"الساخنة" حیث یتعرض األطفال الصغار للرصاص وتنفیذ ھذا البروتوكول على مستوى الوالیة.
  ،فھرسة االختبارات والبیانات تطویر نظام بیانات مركزي الستھداف موارد المعالجة والتخفیف، تنسیق الجھود

 المنزلیة، وتحسین التنسیق بین مدیري الصحة العامة للحاالت.
o    إنشاء مجموعة عمل تضم خبراء معتمدین ومھنیین قانونیین لتحدید التحدیات فیما یتعلق بالخصوصیة

 ومشاركة البیانات والتمویل وتقسیم المسؤولیات في إنشاء ھذا النظام.
 نات واحد یقوم بتوثیق بیانات اختبار الطفل، حاالت تسمم األطفال، البیانات الالزمة لمساعدة إدارة الحاالت، تطویر نظام بیا

البیانات المتعلقة بمخاطر الرصاص في الوحدات السكنیة، حالة السكن فیما یتعلق بالقضاء على المخاطر، ووضع إنفاذ 
 األنظمة والقوانین.

 علني المؤشرات الرئیسیة للكفاح من أجل القضاء على التسمم بالرصاص في والیة  إنشاء لوحة معلومات للعرض بشكل
میشیغان  بناء على الوقت والمناطق الجغرافیة (أي في الوالیة والمقاطعات والمدن ذات التعداد السكاني الذي یزید عن 

5000.( 
 من التسمم بالرصاص التابع لوزارة الصحة  تطویر وإدارة نظام مركزي لإلبالع عن البیانات في برنامج وقایة األطفال

) للھیئات المنسقة المذكورة أعاله لتتبع حاالت األطفال الذین لدیھم MDHHSوالخدمات الصحیة في والیة میشیغان (
مستویات مرتفعة من الرصاص في الدم لتحدید ما إذا كان یتم تقدیم خدمات المتابعة، وطبیعة ھذه الخدمات، ولقیاس فعالیة 

 شطة إدارة الحالة.أن
  ضرورة أن یتضمن سجل البیت اآلمن من الرصاص، أو ما یخلفھ، معلومات محدثة تتعلق بكافة حاالت التعرض

 للرصاص والعالج والتخفیف وسیرة الفحص.
 

 الشراكات
 

 لوضع  العمل مع الحكومات المحلیة، خبراء القطاع الخاص / الخبراء األكادیمیین، خبراء قانون الخصوصیة وغیرھم
برامج رائدة لتقییم بروتوكوالت الوقایة األولیة في وحدات محلیة مختارة وتحدید عیوب البیانات وتقدیم التوصیات لتحسین 

عملیات جمع البیانات ذات الصلة وتحلیلھا ومشاركتھا، تطویر مقترحات المیزانیة لتنفیذ التوصیات، تنفیذ البروتوكوالت 
 دالت تعرض األطفال للرصاص في الوحدات المحلیة.المنقحة، وتقییم األثر على مع

  النظر إلى ما ھو أبعد من البرامج التي تركز على الرصاص كالبرامج التي قد تؤدي، نتیجة لھدفھا األساسي، إلى تقلیل
تأثیر إیجابي مخاطر الرصاص (مثل برامج استبدال النوافذ الموفرة للطاقة وبرامج إزالة اللفحة التي یمكن أن یكون لكل منھا 

 على التخلص من مخاطر التعرض للرصاص.)
  تعزیز توزیع مجموعات األدوات التعلیمیة التي یوزعھا سنویاً برنامج الوقایة من التسمم بالرصاص التابع لوزارة الصحة

اك كل من والخدمات الصحیة في والیة میشیغان على الشركاء المحلیین والمجتمعیین في جمیع أنحاء الوالیة وضمان إشر
، المراكز  Head Start)( "، جمعیة "األسبقیة  Great Start Collaborative)( "عظیمة تعاونیة جمعیة "بدایة 

المجتمعیة، مراكز رعایة األطفال، مراكز الوالدة، برامج دعم الرضع واألمھات؛ وتحسین عملیات إبالغ الوالدین ومقدمي 
 الرعایة بالمخاطر المحتملة.

 ن اإلدارات الصحیة المحلیة لدیھا البنیة التحتیة واألموال إلنشاء ائتالف واسع لفریق إدارة الحالة.التأكد من أ 
 .التعاون مع إدارات محددة في الوالیة لزیادة القوى العاملة لتخفیض الرصاص في والیة میشیغان 
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 ین لتطویر خیار انتقال طوعي لبرامج المعالجة إنشاء مجموعة مشتركة بین الوكاالت تشمل أصحاب المصلحة الخارجی
والتخفیض (خاصة في حاالت ارتفاع مستوى الرصاص في الدم في المنازل حیث تتجاوز تكلفة المعالجة أو التخفیض تكلفة 

 النقل)، وإجراء دراسة لتحدید التحدیات واللوجستیات الالزمة لتقدیم ھذا الخیار على مستوى الوالیة.
 التدریب ألصحاب المنازل والمستأجرین فیما یتعلق بالوقایة من الرصاص من خالل "جدد منزلك بنفسك"،  توفیر التوعیة /

 المعرفة عن الرصاص، اآلثار الصحیة الناتجة عن التعرض للرصاص، وتوافر خیارات الفحص والمعالجة.
 صاص.نشر المعلومات على نطاق واسع حول فحص الرصاص في الدم ومستویات التسمم بالر 
  جعل بیانات الرصاص في الدم متاحة للخبراء لرسم الخرائط: خرائط الحرارة، خرائط الحوادث، المخططات التسلسلیة

 لألوقات، وغیرھا من الرسوم التوضیحیة حسب المقاطعة، المدینة، الرمز البریدي، المسار اإلحصائي.
 التنمیة الحضریة األمریكیة لمناقشة القوانین الفیدرالیة للعالج االجتماع مع وكالة حمایة البیئة األمریكیة ووزارة اإلسكان و

 والتخفیف، ولتنسیق ومواءمة متطلبات كلتا الوكالتین.
 

 التمویل
 

  ،العثور على تمویل كاف ومخصص ومستدام لدعم أنشطة منع التعرض للرصاص (االختبار، البیانات، المعالجة والتخفیف
 التدریب، التوعیة  وما إلى ذلك).

  إنشاء مصدر دائم للتمویل إلجراء تحقیقات في حاالت إرتفاع مستوى الرصاص في الدم التي ال یغطیھا أي من برنامج
 الرعایة الصحیة "میدیكید" أو وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة أو برامج التمویل العام.

 .تخصیص تمویل كاف لحفظ وصیانة سجل اإلسكان اآلمن 
  مدیریات الصحة المحلیة بحوافز أكبر لبناء القدرة إلجراء تحقیقات في حاالت ارتفاع مستوى الرصاص في تزوید

 الدم.
  تخصیص التمویل على مستوى الوالیة والمستوى المحلي من أجل المتابعة فیما یتعلق بالوحدات السكنیة التي یحدد فیھا

 ك العقار بمعالجة ذلك الخطر.تحقیق مستوى الرصاص في الدم وجود خطر وعدم قیام مال
  تخصیص تمویل لعملیات التفتیش على الرصاص وتقییم المخاطر في المنازل المتواجدة في األحیاء التي فیھا مستویات

 مرتفعة من الرصاص و حیث یعیش األطفال أو األمھات الحوامل.
  والمنظمات المحلیة لتشجیع إدارة حاالت توفیر التمویل ودعم تكنولوجیا المعلومات ودعم البنیة التحتیة لإلدارات

 ارتفاع مستوى الرصاص في الدم على مستوى المناطق القضائیة.
 

 األنظمة / القوانین
 

  تتطلب إجراء فحص لمرة واحدة لمخاطر الرصاص وتقییم المخاطر قبل االنتقال إلى أو استئجار منزل تم بنائھ قبل عام
المالك بعد ذلك بموجب القانون الفیدرالي الكشف عن ھذه المعلومات ألي  ، بما في ذلك فحص المیاه. یجب على1978

مشترین أو مستأجرین مستقبلیین. ستكون األحكام ضروریة لمنع التنازل عن ھذه المتطلبات وغیرھا من متطلبات التأجیر 
 في حالة البیع من خالل عقد األرض.
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 من فحص الرصاص وتقییم المخاطر في المساكن عالیة المخاطر إلى أن یتم اعتبار إجراء أو طلب برنامج شھادة إیجار یتض
السكن خاٍل من الرصاص. یجب أن ال تكون شھادة اإلیجار صالحة ألكثر من خمس سنوات، وقد تكون المتطلبات المؤقتة، 

 مثل فحص الخلو من الرصاص، ضروریة لضمان سالمة الساكنین.
 حكام األسبقیة الحالیة لمرافق رعایة األطفال ومرافق العنایة بالبالغین من أجل: إجراء تفتیش مراجعة متطلبات الترخیص وأ

رصاص لمرة واحدة وتقییم للمخاطر، بما في ذلك المیاه، كل عامین، بالتوافق مع قوانین الوالیة لمتطلبات تجدید مرافق 
 .1978لماء في مرافق المباني الُمنشئة بعد عام . طلب اختبار الغبار والتربة وا1978المباني الُمنشئة قبل عام 

  مراجعة متطلبات الترخیص وأحكام األسبقیة الحالیة لمرافق رعایة األطفال ومرافق العنایة بالبالغین من أجل: إجراء تفتیش
جدید مرافق رصاص لمرة واحدة وتقییم للمخاطر، بما في ذلك المیاه، كل عامین، بالتوافق مع قوانین الوالیة لمتطلبات ت

 .1978. طلب اختبار الغبار والتربة والماء في مرافق المباني الُمنشئة بعد عام 1978المباني الُمنشئة بعد عام 
  5تحدیث قانون "عقوبة المالك" للسماح باستخدامھ عندما یكون مستوى الرصاص في دم الطفل أكبر من أو یساوي 

 ).میكروغرام لكل دیسیلتر (میكروغرام / دیسیلتر
  أجزاء  10وضع معیار أساسي للصحة یستند إلى أفضل دلیل لمستویات حدود العمل المنزلیة للمیاه التي یجب أال تتجاوز

 ) أو المعیارالحالي المقبول علمیاً إذا كان أكثر صرامة.ppbفي الملیار (
 كل صریح مع التعرض للطالء تبني نموذج تنفیذ قانون متسق على مستوى الوالیة في السكن یكون فعاالً ویتعامل بش

 القائم على الرصاص.
  بتقدیم دلیل على  1978إصدار تشریع یلزم المقاول الذي یسعى للحصول على تصریح بناء أو ترمیم منزل أُنشئ قبل عام

حصولھ على شھادة / رخصة السالمة من الرصاص كما ھو مطلوب بموجب القانون االتحادي للتجدید واإلصالح والطالء 
 .2010 لعام
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