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تحذير من وجود رصاص في كُحل Hashmi )هاْشمي(
معلومات إىل املصالح التجارية
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مستحرضات تجميل العينني ماركة هاْشمي

اكتشفت NSW Fair Trading و NSW Health أن مصالح تجارية محلية في 

NSW تبيع نوعين من الكحل ال يستوفيان المعايير اإللزامية؛ وهذان المنتجان من 

الكحل هما: 

y	(هاْشمي سرمي سبيشل( Hashmi Surmi Special

y	    )هاْشمي كحل أسود(  Hashmi Kohl Aswad

لقد تبين بعد إجراء اختبارات على هذين المنتجين وجود نسبة 84 بالمائة من 

الرصاص فيهما، كما يمكن أن يحتويا على معدالت عالية من معادن خطيرة 

كالزرنيخ والَكدميوم والكروم والزئبق. 

وقد أصيب بعض األشخاص بالمرض، ومن بينهم أطفال، في NSW من جراء 

استخدام مستحضرات تجميل العينين من ماركة هاْشمي التقليدية بسبب المعدالت 

العالية من الرصاص فيها. 

إن الرصاص مادة خطيرة إذ يمكن أن تعرّض كميات صغيرة منه إلى المرض، 

وخصوصاً األطفال. 

 NSW وأنواع الكحل من ماركة هاْشمي مصنوعة في الباكستان ويتم بيعها في

وأنحاء أخرى من أستراليا. 

لماذا يعتبر هذان الكحالن منتجين ال يستوفيان 

المعايير اإللزامية في أستراليا؟

لقد تبيّن أن هذين الكحلين ال يستوفيان المعايير اإللزامية، وهذا يُعتبر جرماً 

 ،)ACL( )قانون المستهلك األسترالي( Australian Consumer Law بموجب

وذلك لألسباب التالية: 

y	عدم دقة المعلومات على الملصقات والعلب أو وجود معلومات مضلِّلة عليها

y	 وجود معلومات على بعض الملصقات والعلب تفيد أن المنتج خاٍل من

الرصاص، ويوجد على بعض الملصقات والعلب األخرى معلومات تفيد بأن 

المكّونات مصنوعة من تركيبة معينة. لكن االختبارات التي أجريت على هذه 

المنتجات دلت على أن هذه اإلفادات غير صحيحة. 

y	 لم يمتثل بعض منتجات الكحل من ماركة هاْشمي التي عثر عليها في

المحالت لمعيار المعلومات اإللزامية، إذ يجب أن يتم ذكر المكونات على 

ملصقات وعلب مستحضرات التجميل لمساعدة المستهلك على أخذ القرار 

الصحيح عند شراء مستحضرات التجميل.

y	 الغرض من المعايير اإللزامية هو جعل اإلفصاح عن مواصفات السالمة

والمعلومات على المنتجات فرض إلزامي لتزويد السوق األسترالية بهذه 

المنتجات بصورة قانونية. ويُعتبر تزويد السوق بسلع ال تمتثل للمعايير 

اإللزامية مخالفة للقانون.  

y	 المعدل الزائد للرصاص في المنتجين جعلهما أيضاً يندرجان تحت تعريف

 المستوردات المحظورة بموجب

Customs )Prohibited Imports( Regulation 1956 

)قانون الجمارك لعام 1956 )المستوردات المحظورة((.

هل صدرت دعوة لسحب هذين المنتجين من 

السوق بصورة طوعية؟ 

نعم، لقد صدرت دعوة لسحب هذين المنتجين بصورة طوعية بمقتضى إجراءات 

Australian Competition and Consumer Commission 

)المفوضية األسترالية لشؤون المنافسة التجارية والمستهلك( )ACCC(، حيث أنه 

عندما يشّكل منتج أو خدمة خطراً على السالمة أو عندما ال يمتثل لمعيار إلزامي أو 

لحظر، فإنه قد يتعين سحبه من السوق. 

ومن ضمن مستلزمات سحب المنتجات من السوق يتوجب على التجار والمصالح 

التجارية التي تورّد أو تبيع هذه المنتجات سحبها فوراً من على الرفوف والتوقف 

عن بيعها. 

وبموجب الـACL، بإمكان المصالح التجارية التي يجب أن تتوقف عن بيع هذه 

المنتجات إرجاعها إلى المورِّد وطلب استعادة ثمنها منه. 

ويجب التخلص من كل منتج ال يتم إرجاعه إلى المورّد بواسطة شركات جمع 

د   النفايات التجارية. للحصول على معلومات عن شركات جمع النفايات التجارية تفقَّ

 Business Recycling Hotline أو اتصل بـ www.businessrecycling.com.au

)الخط المباشر إلعادة تدوير منتجات المصالح التجارية( على الرقم 

.1300 763 768

ما هي الغرامة أو العقوبات التي تتعرض لها 

المصالح التجارية التي تبيع أو توّرد منتجات ال 

تمتثل للمعايير اإللزامية؟ 

يعتبر توريد منتجات ال تمتثل للمعايير اإللزامية جرماً بموجب 

Australian Consumer Law يُعاقب عليه بغرامة تصل إلى مليون ومائة ألف 

دوالر للشركات أو 220 ألف دوالر لألفراد. 
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يجب عدم االعتامد عىل نرشة املعلومات 
هذه كنصيحة قانونية. للحصول عىل مزيد 

من املعلومات عن هذا املوضوع، يتعني 
الرجوع إىل الترشيع املناسب.

ما الذي يتعّين أن يعرفه المستهلك؟

قد يتعين على المستهلك المتضرر من هذين المنتجين أن يكون على دراية 

بالمعلومات التالية:

y	 الناس الذين استخدموا هذين المنتجين بوجوب NSW Health تُخِطر

التوقف عن استخدامهما فوراً والحصول على نصيحة طبية من الطبيب 

المحلي في أسرع وقت ممكن. للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 

بـ Public Health Unit المحلية على الرقم 055 066 1300 أو بـ 

Poisons Information Centre )مركز المعلومات الخاصة بالسموم( على 

الرقم 26 11 13.  

y	 على الرقم Western Sydney Local Health District اتصل بـ

055 066 1300 للحصول على نسخة عن نشرة معلومات باللغة اإلنكليزية 

والهندية واألوردو بعنوان »معلومات هامة عن منتجات كحل وكاجال وسوما 

المستوردة«.  

y	 وينبغي على المستهلكين الذين اشتروا هذه المنتجات إرجاعها على الفور إلى

مكان الشراء واسترداد ثمنها من البائع. وللمستهلك الحق في تصليح أية سلع 

أو استبدالها أو استرداد ثمنها إذا كانت معطوبة أو غير مأمونة أو ال تعمل أو 

.ACL ال يبدو شكلها كما ينبغي بموجب

y	 وينبغي أخذ أي منتج ال يتم إرجاعه إلى مكان شرائه السترداد ثمنه إلى

 Household Chemical CleanOut مركز لحملة جمع المواد الكيميائية

المقبلة في المنطقة المحلية. تفقد مواعيد ومراكز هذه الحمالت على 

 www.cleanout.com.au

y	 وإذا لم تكن متأكداً من طريقة التخلص من منتجات الرصاص، اتصل بمصلحة

 NSW )NSW Environment Protection Authority( حماية البيئة في

www.epa.nsw.gov.au د على الرقم 555 131 للحصول على مساعدة أو تفقَّ

للمزيد من المعلومات
NSW Fair Trading

مكتب التجارة العادلة يف نيو ساوث ويلز
خط االستعالمات  20 32 13

 www.fairtrading.nsw.gov.au

 The Australian Consumer & Competition Commission (ACCC)
املفوضية األسرتالية لشؤون املنافسة التجارية واملستهلك  

 www.accc.gov.au

Product safety Australia
املوقع اإللكرتوين ملعلومات سالمة املنتجات األسرتالية  

املعايري اإللزامية واملعلومات عىل ملصقات مساحيق التجميل 
www.productsafety.gov.au

NSW Health
دائرة الصحة يف نيو ساوث ويلز  

خط االستعالمات 055 066 1300
www.health.nsw.gov.au

 NSW Environment Protection Authority (EPA)
مصلحة حامية البيئة يف نيو ساوث ويلز 

خط االستعالمات 555 131 
www.epa.nsw.gov.au/lead

 Poisons Information Centre
مركز املعلومات الخاصة بالسموم
خط االستعالمات 26 11 13

 www.poisonsinfo.nsw.gov.au

Customs (Prohibited Imports) Regulation 1956
قانون الجامرك لعام 1956 )املستوردات املحظورة(

www.legislation.gov.au

Household Chemical Clean Out
حمالت CleanOut لجمع النفايات الكيميائية املنزلية

التي تجرى يف أنحاء نيو ساوث ويلز.  
www.cleanout.com.au

Business Recycling Hotline
الخط املبارش إلعادة تدوير منتجات املصالح التجارية

1300 763 768
www.businessrecycling.com.au


