
الرصاص في الدهانات الرصاص في الدهانات 

ملركبات الر�صا�ص من خطر على ال�صحة وخا�صة االطفال.

الطرق  لدهانات  املحلية  لل�صناعات  م�ؤقت  ا�صتثناء  مت  قد  انه  اال 
وال�صيارات من ا�صتخدام مركبات الر�صا�ص يف الدهانات يف هذه املجاالت 
حتى نهاية عام 2012 بقرار من وزير ال�صحة رقم �ص ب/و�ص/1163/29 
تق�م  ان  على  املحلي،   ال�ص�ق  يف  بدائل  ت�فر  حلني   2008/6/19 تاريخ 
الطرق  دهانات  عب�ات  على  التحذيرية  العبارات  ب��صع  املحلية  امل�صانع 
وال�صيارات والدهانات ال�صناعية وه� االمر الذي مل ي�صاهد على العب�ات 
التي مت �صرائها لغايات فح�صها وحتليلها وخا�صة تلك التي احت�ت على 
كميات تتجاوز احلدود امل�صم�ح بها مب�جب امل�ا�صفه القيا�صيه االردنيه. 

الك�صف عليها من  التي مت  الدهانات يف االردن   هذا ويبلغ عدد م�صانع 
قبل وزارة ال�صحه منذ عام 2008 وحتى منت�صف عام 2012- 78 م�صنعا  
مت  التي  العينات  وعدد  �صركة   41 للدهانات  امل�صت�ردة  ال�صركات  وعدد 
فح�صها من الدهانات 197 عينة وبلغت العينات الرا�صبة منها 8 عينات، 
على  لل�ق�ف  الرقابه  باأجراءات  قامت  قد  ال�صحه  وزارة  باأن  يعني  مما 
واقع هذه ال�صناعات ومدى ا�صتخدامها للر�صا�ص او احدى مركباته يف 
الدهانات، كما امل��ص�ع مل تتم متابعته بحيث يتم ا�صدار ت�صريع ينظم 

ت�صنيع وت�صدير وتخزين ونقل الدهانات وامل�اد الداخله يف ت�صنيعها. 

وتتم الرقابه اي�صا على الدهانات من خالل اربع  موا�صفات 
قيا�صيه / قواعد فنيه هي: 

بالدهان . 1 املتعلقه   2010/31 اأ  القيا�صيه  امل�ا�صفه 
)الطالء( وال�رني�ص – الدهانات املائيه ) االمل�صن(. 

)الطالء( . 2 الدهان   2010/244 اأ  القيا�صيه  امل�ا�صفه 
وال�رني�ص – الدهانات االلكيديه الالمعه التي جتف 

باله�اء لالغرا�ص العامه. 

)الطالء( . 3 الدهان   2010/1139 اأ  القيا�صيه  امل�ا�صفه 
التي  الالمعه  ن�صف  االلكيديه  الدهانات  وال�رني�ص- 

جتف باله�اء لالغرا�ص العامه. 

)الطالء( . 4 الدهان   /1035 اأ  القيا�صيه  امل�ا�صفه 
وال�رني�ص – الدهانات املطفاأه ذات اال�صا�ص االلكيدي 

لالعمال الداخليه واخلارجيه. 

وت�صرتط القواعد الفنيه باأعاله عدم ا�صتخدام مركبات الر�صا�ص كمدخالت 
بت�اجدها  ي�صمح  بينما  الت�صنيع  عملية  يف  مبا�صر  ب�صكل  ا�صافتها  او  اوليه 
الر�صا�ص على 0،06غم/ كغم.  يزيد حمت�ى  او مل�ثات بحيث ال  ك�ص�ائب 
بتاريخ 2012/6/19  رقم �ص ب/و�ص/1163/29  ال�صحه  وزير  لكتاب  ووفقا 
فاأنه ي�صمح  با�صتخدام مركبات الر�صا�ص يف جمال ت�صنيع دهانات ال�صيارات 
ال�صناعيه االخرى وذلك حتى نهاية عام 2012  ودهانات الطرق والدهانات 

حلني ت�يف البدائل يف ال�ص�ق العاملي وب�صكل جتاري.

وال تف�تنا اال�صاره الى وزارة  البيئة التي تلعب دورا مهما يف ادارة امل�اد 
مع  والتعامل  الدارة  خا�صا  نظاما  ا�صدرت  حيث  واخلطره  الكيماويه 
الكيماويات اخلطره وال�صاره. ويبدو ان م��ص�ع الر�صا�ص بحاجه الى 
مك�ن  الر�صا�ص  باأن  اي�صا  علمنا  ما  اذا  ال�طنيه  اجله�د  كافة  ت�صافر 

ا�صا�صي يف االجهزه اخلل�يه و�صبكاتها والبطاريات باأن�اعها التي تعرف الي�م 
نفايات خطره  انها  على  البيئة  وزارة  �صنفتها  والتي  االلكرتونيه  بالنفايات 
طرفا  االردن  يعترب  التي  اخلطره  للنفايات  بازل  التفاقية  تخ�صع  وعليه 

م�قعا وم�صادقا عليها.  
عن  الدهانات  يف  للر�صا�ص  درا�صه  التنميه  لدعم  واالن�صان  االر�ص  واجرت 
طريق جمع 17 عينه ع�ص�ائيه من ال�ص�ق املحلي �صملت 16 �صركة دهان  حيث 
يبلغ  التي  االردنيه  القيا�صيه  امل�ا�صفه  جتاوز  العينات  من  اثنتان  اظهرت 

حدها 600ملغم / كغم. 

واجلدول التايل يو�صح ننائح العينات 

رقم 
تاريخ 

االنتاج 
مكان 

ال�صراء 
الكميه 

نوع 
الدهان  

لون 
الدهان 

تركيز 
الر�صا�ص 

ملغم / 
كغم  

238،7�صك�التيزياتي 0،4 لرت عمان 2012/1 1

اقل من 1ابي�صزياتي 0،5 لرت عمان ال ي�جد 2

زياتي0،4 لرت عمان 32011/09
ل�ن 

االملني�م 
850

اقل من 1

اقل من 1مائي اخ�صر 0،92 لرتعمان 42011/12

اقل من 1زياتي احمر 0،92 لرت عمان 52012/7

1 كغم عمان 62011/6
احمر 

ا�صا�ص �صد 
ال�صداأ

زياتي 
مطفي 

827،8

ابي�ص1 كغم عمان 72012/7
ماده 

ال�صقه 
اقل من 1

ابي�صعمان ال ي�جد 8
زياتي 

مطفي 
اقل من 1

اقل من 1زياتي مليع احمر عمان ال ي�جد 9

اقل من 1زياتي مليع ابي�صعمان ال ي�جد 10

4386،6زياتي بني فاحت 0،90 لرت عمان 112012/5

اقل من 1مائي وردي 1 كغم عمان ال ي�جد 12

اقل من 1مائي ف�صي ن�صف كغم عمان ال ي�جد 13

اقل من 1مائي ا�ص�دعمان 142009/10

ابي�صعمان ال ي�جد 15
معج�ن 
للخ�صب 

واجلدران 
اقل من 1

اقل من 1مائي ابي�ص3،6 لرتعمان 162012/6

اقل من 1مائي ابي�صعمان ال ي�جد 17

ما ه� املطل�ب اذا؟  
من ال�ا�صح ان االردن قد خطى خط�ات وا�صحه حيث انه طرف يف العديد 
من القمم البيئيه العامليه ابتداأ من ري� 1992 ومرورا بج�هان�صربغ وانتهاء 
وعلى  وروتردام  وبازل  �صت�كه�مل  اتفاقيات  على  م�صادق  وه�   ،  2012 بري� 
، من  اربع  قيا�صيه  ال�صحه وم�ا�صفات  ل�زير  املحلي ت�جد قرارات  ال�صعيد 
هنا فاأن االردن ممثال ب�زارة ال�صحة مطالب الي�م ب��صع ت�صريع يحد من 
ا�صتخدام الر�صا�ص او احدى مركباته يف الدهانات وكذلك مبنع ا�صترياد اي 
االول  املقام  يف  حماية  ومركباته  الر�صا�ص  على  حتت�ي  التي  الدهانات  من 
لالأطفال دون ال�صاد�صه االكرث عر�صة وتاأثرا بنتائج ا�صتخدام هذه الدهانات. 
التنميه �صتعمل بال�صراكه  ولل�صري بهذا االجتاه فاأن االر�ص واالن�صان لدعم 
ومديرية  البيئة  ووزارة  ال�صحة  وزارة  مقدمتها  ويف  امل�صتهدفه  الفئات  مع 

املوا�صفات واملقايي�ص على ال�صري باملقرتحات التاليه: 

ومنا�صره . 1 تاأييد  ك�صب  بحمالت  للقيام  وطني  ائتالف  ت�صكيل 
وت�عيه . 

للر�صا�ص . 2 امل�صتخدمه  تلك  ومعرفة  الدهان  �صركات  حتديد 
كافة  ت�صمل  وا�صعه  درا�صه  اجراء  خالل  من  االوليه  م�ادها  يف 

امل�صانع وال�صركات ال�طنيه وامل�صت�رده؟ 

امل�صتهلك على جتنب الدهانات املحت�يه على الر�صا�ص . 3 ت�صجيع 
ومركباته.  

تنفيذ حملة ت�عيه وح�ار وطني . 4

حتديد العقبات التي حت�ل دون التخل�ص من الدهانات املحت�يه . 5
على الر�صا�ص ومركباته 

ت�صجيع ان�صاء جهة اعتماد لل�صركات املنتجه للدهانات خا�صة تلك . 6
التي ال تدخل يف �صناعاتها الر�صا�ص ومركباته. 

يف . 7 الر�صا�ص  من  للتخل�ص  الالزم  الت�صريع  ح�ل  ح�ار  اجراء 
الدهانات . 



ما هو الر�صا�ص؟ 

الي�نانيه   الكلمه  من   Pb بـ  له  يرمز  معدين  عن�صر  الر�صا�ص   
Plumbum، وه� ثقيل ال�زن ذو ل�ن ازرق مائل الى الرماديه يف مهده 
و�صاف ناعم طيع عند خلطه مع معادن اخرى لت�صنيع ال�صبائك. وهناك 
العديد من املركبات التي حتت�ي على الر�صا�ص مثل اكا�صيد الر�صا�ص، 
ا�صتخدامات   ولها  للر�صا�ص  الع�ص�يه  واملركبات  الر�صا�ص،  وامالح 
خمتلفه اال ان الر�صا�ص �صديد ال�صميه حتت اي ظرف وباأي �صكل خا�صه 

على االطفال. 

وا�صتخدمها،  االن�صان  التي �صهرها  املعادن  اوائل  يعترب من  والر�صا�ص 
العهد  بدايات  منذ  واال�صباغ  الر�صا�ص  بقايا  االثار  علماء  وجد  فقد 
الربونزي، وهناك ادله وا�صعه لتعدين و�صهر الر�صا�ص يف اآ�صيا ومنطقة 
البحر االبي�ص املتو�صط، فقد و�صف الطبيب اليوناين ابي قراط الذي 
عا�ص يف القرن الرابع قبل امليالد بدقه اعرا�ص الت�صمم بالر�صا�ص. كما 
ا�صتخدمت يف العهد الي�ناين الروماين اواين الر�صا�ص ل�صرب الكح�ل 
وطهي الطعام ، مما ادى الى انت�صار الت�صمم بالر�صا�ص بني االغنياء على 
يع�د  الرومانيه  االمرباط�يه  انهيار  ان  يرى  والبع�ص  وجه اخل�ص��ص 

الى هذا العن�صر ال�صام. 

ما هي ا�صتخدامات الر�صا�ص؟:
 ي�صتخدم الر�صا�ص الغرا�ص عده من بينها 

الر�صا�ص . 1 ي�صاهم  اذا  البطاريات   لطاقة  خمزنه  ماده 
امل�صتخدم يف البطاريات الي�م يف 80% من  اجمايل الر�صا�ص 
املركبات  بطاريات  يف  يدخل  حيث  العامل  يف  امل�صتخدم 
ابراج  ويف  للطاقه  وكمخزن  واملهجنه  الكهربائيه  واملركبات 

ال�صبكات اخلل�يه.

يف �صناعة انابيب الر�صا�ص . 2
يف اللحام . 3
يف الذخريه . 4
ماده مثبته يف فينل البال�صتيك. 5
يف العاب االطفال واالثاث املنزيل والدهانات باأن�اعها . 6
يف م�اد التجميل مثل احمر ال�صفاه ويف احللي املقلده. . 7

 ملاذا ي�صتخدم الر�صا�ص يف الدهانات؟ 
تنق�صم الدهانات الى ن�عني دهانات للديك�ر املنزيل خارجه وداخله واعتمادا 
املنزليه تنق�صم الى ن�عني ذائب يف  املاده املذيبه فاأن الدهانات  على ن�عية 
االينمل  مثل  وهي  الزي�ت  يف  وذائبة   )Emulsion االمل�صن)  مثل  املاء 

)Enamel( ، واما الن�ع الثاين من الدهانات فه� املعماري او ال�صناعي. 

ي�صتخدم الر�صا�ص او احدى مركباته لال�صباب التاليه يف الدهانات: 

الر�صا�ص . 1 كرومات  مادة  مثل  رئي�صي  ب�صكل  مل�نه  مادة 
وم�ليبدات�ص  الر�صا�ص  و�صلفات  الر�صا�ص  واكا�صيد 

الر�صا�ص. 

الزياتي . 2 الدهان  الى  ت�صاف  وحمفزه  جمففه  ماده 
جتفيف  بلمرة  ي�حد  و   / او  ا�صرع  ليجف   )Enamel(
و  الر�صا�ص  نفثينات  امل�صتخدمه  امل�اد  هذه  ومن  الزي�ت 

ا�صيتات الر�صا�ص واوكت�ات الر�صا�ص. 

اطالة عمر املادة التي �صيتم طليها بالدهان . . 3

مادة مقاومه لل�صداأ . 4

وامل�اد . 5 احل�ص�ات  بع�ص  يف  ت�جد   : مق�ص�ده  غري  مك�نات 
كميات  الدهان  وتركيبة  ت�صكيل  يف  ت�صتخدم  التي  الرتابيه 

قليله من الر�صا�ص. 

كيف تعامل العامل مع الر�صا�ص وغريه من الكيماويات ؟ 
لقد تعامل العامل مع الكيماويات منذ قمة ري� عام 1992 للتنميه والبيئه 
حيث افرد ف�صال خا�صا بالكيماويات الدارتها من املهد الى اللحد واتبع 
التي  امل�صتدامه  للتنميه  العامليه  القمه  يف  امل��ص�ع  على  بالتاأكيد  ذلك 
عقد يف ج�هان�صربغ عام 2002 . كما ظهرت مبادره ط�عيه اطلق عليها 
« �صايك�م وعقدت اول اجتماع لها يف دبي  املتكامله للكيماويات  » االدارة 
عام 2006 حيث اطلق االردن الربنامج ال�طني الدارة الكيماويات خالل 
اطالق هذه املبادرة التي نظمت من خالل برنامج االمم املتحده للبيئه 
وللعلم فاأن االردن كان طرفا يف هذه القمم وهو ملتزم بنتائجها وخطط 
عملها وكان من بينها االجنده العامليه للتنميه امل�صتدامه 21 التي افرزت 

اجنده وطنيه. 

باالجماع  اقر  )�صايك�م(    2009 لعام  للكيماويات  العاملي  امل�ؤمتر  ان  اال 
اعتبار الر�صا�ص يف الدهانات ق�صيه عامليه ذات اول�يه ت�صتحق االهتمام، 
ال�صحه  ومنظمة   للبيئة  املتحده  االمم  بربنامج  بعد  فيما  حدا  مما 
مركبات  من  للتخل�ص  العامليه  »ال�صراكه  مبادره  اطالق  من  العامليه 
واالطفال  والبيئه  العامه  ال�صحة  حماية  بغية  الدهانات«  يف  الر�صا�ص 
الر�صا�ص  مركبات  على  املحت�يه  الدهانات  الن  اخل�ص��ص  وجه  على 
االطفال  له  يتعر�ص  هام  م�صدر  هي  املنزيل  لال�صتخدام  املخ�ص�صه 

وي�صاب�ا بالت�صمم.  

 هذا وتعرف ال�صراكه العامليه الر�صا�ص يف الدهان باأنه ي�صمل كل دهان 
مت بق�صد ا�صافة احدى مركبات الر�صا�ص اليه ليق�م ب�ظيفة التل�ين 
والتجفيف واالدامه. وال ت�صكل دهانات املنازل خطرا على �صحة  االطفال 
ان  اال  ا�صتخدامه،  مت  او  اوعيته  يف  خمزنا  دام  ما  اال�صره  افراد  وباقي 
تتق�صر  واملناخ  الطق�ص  ع�امل  ونتيجة  ال�قت  ومبرور  الدهانات  هذه 
الى رقائق ت�صبه رقائق ال�صيب�ص ونتيجه لذلك يرتاكم الر�صا�ص الذي 
كان جزءا مكونا للدهان داخل املنزل على �صكل اغربه ويف الرتبه خارج 
املنزل ، كما ان االغربه الناجته عن حف اجلدران العادة دهانها حتت�ي 
على الر�صا�ص ، من هنا فاأن اغربة الر�صا�ص تعلق باأيدي االطفال اثناء 
اللعب ويتم تناولها بالطريقه الفطريه وحب اال�صتطالع ال�صفة املالزمه 
للطفل ال�صتك�صاف العامل من ح�له  ب��صع يديه يف فمه  خا�صة الفئة 
العمريه دون ال�صاد�صه التي تعترب االكرث عر�صة وتاأثرا بالر�صا�ص،كما 
ان رقائق الدهان املتق�صر اكرث اذى الن تركيز الر�صا�ص فيها اعلى منه 

يف االغربه املنزليه ويف الرتبه. 

واذا ما كان االطفال يعان�ن من نق�ص التغذيه ، فاأن امت�صا�ص الر�صا�ص 
يتم ب�صرعه اعلى، والر�صا�ص اكرث ايذائا لالطفال منه للكبار ، كما ان 
تاأثرياته يف الغالب ال رجعة عنها ) اي ال ميكن ال�صفاء منها والع�ده الى 
احلاله ال�صحيه بعد وق�ع اثر الر�صا�ص على ع�ص� ما يف اجل�صم( وي�صتمر 
اثرها مدى احلياه. فكلما كان الطفل ا�صغر عمرا كلما كان االثر اكرب، 
باأمكان  اال�صعف( حيث   ( تاأثرا  االكرث  امه ه�  ان اجلنني يف بطن  كما 
االم نقل الر�صا�ص املرتاكم يف ج�صمها الى جنينها. ويعود تاأثر االطفال 
حي�يا للر�صا�ص اكرث من البالغني لعدة ا�صباب منها: تداخل الر�صا�ص 
مع عملية من� الدماغ لدى الطفل، كما ان التعر�ص املبكر للر�صا�ص قد 
الر�صا�ص عال جدا  امت�صا�ص  ان معدل  و  يعيد برجمة عمل اجلينات، 
لدى االطفال حيث يتم امت�صا�ص اكرث من 50% الر�صا�ص الداخل الى 
املعده مقارنه مع 10% مع البالغني. ونظرا ل�ج�د ادله تثبت انخفا�ص 
الذكاء لدى االطفال املعر�صني للر�صا�ص ، فقد ادرجت منظمة ال�صحة 
العامليه الر�صا�ص على انه مر�ص ي�صبب التخلف العقلي كمر�ص معروف 
وعلى انه واحد من بني اعلى ع�صرة امرا�ص معروف باأثره ال�صحي على 

االطفال ناجم عن ع�امل بيئيه معدله. 

م��ص�ع   2012 عام  نريوبي  يف  عقد  الذي  الثالث  العاملي  امل�ؤمتر  ناق�ص 
الر�صا�ص يف الدهانات �صدر عنه اعالن ي�ؤكد على اهمية التخل�ص من 
الر�صا�ص ومركباته كم�اد اوليه تدخل يف �صناعة الدهان، حيث ان هذا 
امل�صروع الذي تنفذه االر�ص واالن�صان لدعم التنميه ياأتي يف اطار املبادره 
ال�ثيق  الدهانات وبالتعاون والدعم  الر�صا�ص يف  للتخل�ص من  العامليه 
االأر�ص  تنتمي  التي  الثابته  الع�ص�يه  للمل�ثات  العامليه  ال�صبكة  من 

واالن�صان لدعم التنميه لع�ص�يتها. 

الر�صا�ص  تاأثريات  تظهر  للر�صا�ص؟  ال�صحيه  االثار  هي  ما 
االعرا�ص  وتظهر  منه  عاليه  جرعات  تناول  عند  او  تراكمي  ب�صكل 

واال�صابات على النح� التايل: 
وال�صري . 1 القئ،  ت�صبب  فاأنها  عاليه  جرعات  تناول  حال  يف 

متثاقال مذه�ال، وحدوث �صعف يف الع�صالت واالغماء. 
حدوث االآم وتقل�صات مع�يه . 2
�صل�ك عدواين . 3
فقر يف الدم . 4
ام�صاك . 5
�صع�بة يف الن�م . 6
�صداع. 7
تهيج . 8
انخفا�ص يف ال�صهيه . 9

ارتفاع �صغط الدم . 10
م�صكالت يف اجلهاز الع�صبي . 11
�صعف يف حدة ال�صمع . 12
خلل يف اجلهاز الب�يل . 13

تاأخر وبطئ البل�غ لدى االناث. 14

التاأثري على اجلهاز الع�صبي واعاقة من�ه. . 15

الى اجلنني عن طريق . 16 وينتقل  الع�صمي  الهيكل  يرتاكم يف 
امل�صيمه الى الطفل.

لتعر�ص  واالجتماعيه  االقت�صاديه  التاأثريات  ماهي 
االطفال للر�صا�ص؟

طيلة . 1 امل�صاب  ي�صاحب  مزمنا  اثرا  الر�صا�ص  يرتك 
اذ ال ميكن عالجه وهذا يعني كلفة اقت�صاديه  العمر 
للعالج وتدين يف االنتاجيه االقت�صاديه واالجتماعيه 
للفرد وترك اآثار نف�صيه على اهايل امل�صاب واملجتمع. 

الزائده . 2 واحلركه  بالن�صاط  بالر�صا�ص  امل�صمم  ات�صام 
وتط�ر ذلك الى �صل�ك عدواين و عنف. 

يرافقه . 3 واملدر�صه  البيت  يف  واالنتباه  الرتكيز  �صعف 
�صع�بات يف التعلم واحلفظ والتذكر. 

جم�د و�صعف يف املرونه ويف القدره على حل امل�صكالت . 4
ويف اجناز االعمال. 

خلطر  االن�صان  يتعر�ص  للر�صا�ص؟  التعر�ص  م�صادر  هي  ما 
الر�صا�ص من م�صادر عده هي : 

اماكن التعدين . 1
اماكن �صهر الر�صا�ص و�صهره الجل تدويره . 2
م�اقع �صناعيه قدميه . 3
عمال التعدين واماكن ال�صهر والتدوير . 4
العاب االطفال وم�اد التجميل واقالم الر�صا�ص . 5
امل�اد الغذائيه املل�نه بالر�صا�ص مثل ماكينات اعداد الب�صار . 6

الغذائيه  وامل�اد  الر�صا�ص  �صبائك  �صناعتها  يف  تدخل  التي 
التي تعد يف اواين م�صن�عة من الر�صا�ص. 

حرق النفايات املحت�يه على الر�صا�ص مثل اواين الدهانات . 7
والدهانات نف�صها. 

مت . 8 التي  او  الر�صا�ص  من  امل�صن�عة  ال�صرب  مياه  �صبكات 
ا�صتخدام الر�صا�ص كماده للحام. 

العاب االطفال اخل�صبيه واال�صره واقالم الر�صا�ص واالثاث . 9
املنزيل. 

الدهانات باأن�اعها التي يدخل يف تركيبها الر�صا�ص او احد . 10
مركباته. 

الرصاص في الدهانات في االردن 

قطاع  على  رقابة  حملة  بتنفيذ   2008 عام  منذ  ال�صحة  وزارة  تق�م 
بقرار  التزامها  مدى  من  للتحقق  حمليا  وامل�صنعة  امل�صت�ردة  الدهانات 
وزير ال�صحة ال�صادر يف اجلريدة الر�صمية رقم 4717 تاريخ 2005/8/16 
فيما يخت�ص مبنع ا�صتخدام مركبات الر�صا�ص يف الدهانات املنزلية  ملا 


