ملركبات الر�صا�ص من خطر على ال�صحة وخا�صة االطفال.
اال انه قد مت ا�ستثناء م�ؤقت لل�صناعات املحلية لدهانات الطرق
وال�سيارات من ا�ستخدام مركبات الر�صا�ص يف الدهانات يف هذه املجاالت
حتى نهاية عام  2012بقرار من وزير ال�صحة رقم �ص ب/و�ص1163/29/
تاريخ  2008/6/19حلني توفر بدائل يف ال�سوق املحلي ،على ان تقوم
امل�صانع املحلية بو�ضع العبارات التحذيرية على عبوات دهانات الطرق
وال�سيارات والدهانات ال�صناعية وهو االمر الذي مل ي�شاهد على العبوات
التي مت �شرائها لغايات فح�صها وحتليلها وخا�صة تلك التي احتوت على
كميات تتجاوز احلدود امل�سموح بها مبوجب املوا�صفه القيا�سيه االردنيه.
هذا ويبلغ عدد م�صانع الدهانات يف االردن التي مت الك�شف عليها من
قبل وزارة ال�صحه منذ عام  2008وحتى منت�صف عام  78 -2012م�صنعا
وعدد ال�شركات امل�ستوردة للدهانات � 41شركة وعدد العينات التي مت
فح�صها من الدهانات  197عينة وبلغت العينات الرا�سبة منها  8عينات،
مما يعني ب�أن وزارة ال�صحه قد قامت ب�أجراءات الرقابه للوقوف على
واقع هذه ال�صناعات ومدى ا�ستخدامها للر�صا�ص او احدى مركباته يف
الدهانات ،كما املو�ضوع مل تتم متابعته بحيث يتم ا�صدار ت�شريع ينظم
ت�صنيع وت�صدير وتخزين ونقل الدهانات واملواد الداخله يف ت�صنيعها.
وتتم الرقابه اي�ضا على الدهانات من خالل اربع موا�صفات
قيا�سيه  /قواعد فنيه هي:
1.1املوا�صفه القيا�سيه �أ  2010/31املتعلقه بالدهان
(الطالء) والورني�ش – الدهانات املائيه ( االمل�شن).
2.2املوا�صفه القيا�سيه �أ  2010/244الدهان (الطالء)
والورني�ش – الدهانات االلكيديه الالمعه التي جتف
بالهواء لالغرا�ض العامه.
3.3املوا�صفه القيا�سيه �أ  2010/1139الدهان (الطالء)
والورني�ش -الدهانات االلكيديه ن�صف الالمعه التي
جتف بالهواء لالغرا�ض العامه.
4.4املوا�صفه القيا�سيه �أ  /1035الدهان (الطالء)
والورني�ش – الدهانات املطف�أه ذات اال�سا�س االلكيدي
لالعمال الداخليه واخلارجيه.
وت�شرتط القواعد الفنيه ب�أعاله عدم ا�ستخدام مركبات الر�صا�ص كمدخالت
اوليه او ا�ضافتها ب�شكل مبا�شر يف عملية الت�صنيع بينما ي�سمح بتواجدها
ك�شوائب او ملوثات بحيث ال يزيد حمتوى الر�صا�ص على 0،06غم /كغم.
ووفقا لكتاب وزير ال�صحه رقم �ص ب/و�ص 1163/29/بتاريخ 2012/6/19
ف�أنه ي�سمح با�ستخدام مركبات الر�صا�ص يف جمال ت�صنيع دهانات ال�سيارات
ودهانات الطرق والدهانات ال�صناعيه االخرى وذلك حتى نهاية عام 2012
حلني تويف البدائل يف ال�سوق العاملي وب�شكل جتاري.
وال تفوتنا اال�شاره الى وزارة البيئة التي تلعب دورا مهما يف ادارة املواد
الكيماويه واخلطره حيث ا�صدرت نظاما خا�صا الدارة والتعامل مع
الكيماويات اخلطره وال�ضاره .ويبدو ان مو�ضوع الر�صا�ص بحاجه الى
ت�ضافر كافة اجلهود الوطنيه اذا ما علمنا اي�ضا ب�أن الر�صا�ص مكون

ا�سا�سي يف االجهزه اخللويه و�شبكاتها والبطاريات ب�أنواعها التي تعرف اليوم
بالنفايات االلكرتونيه والتي �صنفتها وزارة البيئة على انها نفايات خطره
وعليه تخ�ضع التفاقية بازل للنفايات اخلطره التي يعترب االردن طرفا
موقعا وم�صادقا عليها.
واجرت االر�ض واالن�سان لدعم التنميه درا�سه للر�صا�ص يف الدهانات عن
طريق جمع  17عينه ع�شوائيه من ال�سوق املحلي �شملت � 16شركة دهان حيث
اظهرت اثنتان من العينات جتاوز املوا�صفه القيا�سيه االردنيه التي يبلغ
حدها 600ملغم  /كغم.

واجلدول التايل يو�ضح ننائح العينات
رقم

تاريخ
االنتاج

مكان
ال�شراء

الكميه

نوع
الدهان

لون
الدهان

تركيز
الر�صا�ص
ملغم /
كغم

1

2012/1

عمان

 0،4لرت

زياتي

�شكوالتي

238،7

2

ال يوجد

عمان

 0،5لرت

زياتي

ابي�ض

اقل من 1

3

2011/09

عمان

 0،4لرت

زياتي

لون
االملنيوم
850

اقل من 1

4

2011/12

عمان

 0،92لرت

اخ�ضر

مائي

اقل من 1

5

2012/7

عمان

 0،92لرت

احمر

زياتي

اقل من 1

6

2011/6

عمان

 1كغم

احمر
ا�سا�س �ضد
ال�صد�أ

زياتي
مطفي

827،8

7

2012/7

عمان

 1كغم

ابي�ض

8

ال يوجد

عمان

ابي�ض

ماده
ال�صقه
زياتي
مطفي

اقل من 1
اقل من 1

9

ال يوجد

عمان

احمر

زياتي مليع

اقل من 1

10

ال يوجد

عمان

ابي�ض

زياتي مليع

اقل من 1

11

2012/5

عمان

 0،90لرت

بني فاحت

زياتي

4386،6

12

ال يوجد

عمان

 1كغم

وردي

مائي

اقل من 1

13

ال يوجد

عمان

ن�صف كغم

ف�ضي

مائي

اقل من 1

14

2009/10

عمان

ا�سود

مائي

اقل من 1

15

ال يوجد

عمان

ابي�ض

معجون
للخ�شب
واجلدران

اقل من 1

16

2012/6

عمان

ابي�ض

مائي

اقل من 1

17

ال يوجد

عمان

ابي�ض

مائي

اقل من 1

 3،6لرت

ما هو املطلوب اذا؟
من الوا�ضح ان االردن قد خطى خطوات وا�ضحه حيث انه طرف يف العديد
من القمم البيئيه العامليه ابتد�أ من ريو  1992ومرورا بجوهان�سربغ وانتهاء
بريو  ، 2012وهو م�صادق على اتفاقيات �ستوكهومل وبازل وروتردام وعلى
ال�صعيد املحلي توجد قرارات لوزير ال�صحه وموا�صفات قيا�سيه اربع  ،من
هنا ف�أن االردن ممثال بوزارة ال�صحة مطالب اليوم بو�ضع ت�شريع يحد من
ا�ستخدام الر�صا�ص او احدى مركباته يف الدهانات وكذلك مبنع ا�سترياد اي
من الدهانات التي حتتوي على الر�صا�ص ومركباته حماية يف املقام االول
للأطفال دون ال�ساد�سه االكرث عر�ضة وت�أثرا بنتائج ا�ستخدام هذه الدهانات.
ولل�سري بهذا االجتاه ف�أن االر�ض واالن�سان لدعم التنميه �ستعمل بال�شراكه
مع الفئات امل�ستهدفه ويف مقدمتها وزارة ال�صحة ووزارة البيئة ومديرية
املوا�صفات واملقايي�س على ال�سري باملقرتحات التاليه:
1.1ت�شكيل ائتالف وطني للقيام بحمالت ك�سب ت�أييد ومنا�صره
وتوعيه .
2.2حتديد �شركات الدهان ومعرفة تلك امل�ستخدمه للر�صا�ص
يف موادها االوليه من خالل اجراء درا�سه وا�سعه ت�شمل كافة
امل�صانع وال�شركات الوطنيه وامل�ستورده؟
3.3ت�شجيع امل�ستهلك على جتنب الدهانات املحتويه على الر�صا�ص
ومركباته.
4.4تنفيذ حملة توعيه وحوار وطني
5.5حتديد العقبات التي حتول دون التخل�ص من الدهانات املحتويه
على الر�صا�ص ومركباته
6.6ت�شجيع ان�شاء جهة اعتماد لل�شركات املنتجه للدهانات خا�صة تلك
التي ال تدخل يف �صناعاتها الر�صا�ص ومركباته.
7.7اجراء حوار حول الت�شريع الالزم للتخل�ص من الر�صا�ص يف
الدهانات .

اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﺪﻫﺎﻧﺎت

ما هو الر�صا�ص؟
الر�صا�ص عن�صر معدين يرمز له بـ  Pbمن الكلمه اليونانيه
 ،Plumbumوهو ثقيل الوزن ذو لون ازرق مائل الى الرماديه يف مهده
و�صاف ناعم طيع عند خلطه مع معادن اخرى لت�صنيع ال�سبائك .وهناك
العديد من املركبات التي حتتوي على الر�صا�ص مثل اكا�سيد الر�صا�ص،
وامالح الر�صا�ص ،واملركبات الع�ضويه للر�صا�ص ولها ا�ستخدامات
خمتلفه اال ان الر�صا�ص �شديد ال�سميه حتت اي ظرف وب�أي �شكل خا�صه
على االطفال.
والر�صا�ص يعترب من اوائل املعادن التي �صهرها االن�سان وا�ستخدمها،
فقد وجد علماء االثار بقايا الر�صا�ص واال�صباغ منذ بدايات العهد
الربونزي ،وهناك ادله وا�سعه لتعدين و�صهر الر�صا�ص يف �آ�سيا ومنطقة
البحر االبي�ض املتو�سط ،فقد و�صف الطبيب اليوناين ابي قراط الذي
عا�ش يف القرن الرابع قبل امليالد بدقه اعرا�ض الت�سمم بالر�صا�ص .كما
ا�ستخدمت يف العهد اليوناين الروماين اواين الر�صا�ص ل�شرب الكحول
وطهي الطعام  ،مما ادى الى انت�شار الت�سمم بالر�صا�ص بني االغنياء على
وجه اخل�صو�ص والبع�ض يرى ان انهيار االمرباطويه الرومانيه يعود
الى هذا العن�صر ال�سام.

ما هي ا�ستخدامات الر�صا�ص؟:

ي�ستخدم الر�صا�ص الغرا�ض عده من بينها

1.1ماده خمزنه لطاقة البطاريات اذا ي�ساهم الر�صا�ص
امل�ستخدم يف البطاريات اليوم يف  %80من اجمايل الر�صا�ص
امل�ستخدم يف العامل حيث يدخل يف بطاريات املركبات
واملركبات الكهربائيه واملهجنه وكمخزن للطاقه ويف ابراج
ال�شبكات اخللويه.
2.2يف �صناعة انابيب الر�صا�ص
3.3يف اللحام
4.4يف الذخريه
5.5ماده مثبته يف فينل البال�ستيك
6.6يف العاب االطفال واالثاث املنزيل والدهانات ب�أنواعها
7.7يف مواد التجميل مثل احمر ال�شفاه ويف احللي املقلده.

ملاذا ي�ستخدم الر�صا�ص يف الدهانات؟
تنق�سم الدهانات الى نوعني دهانات للديكور املنزيل خارجه وداخله واعتمادا
على نوعية املاده املذيبه ف�أن الدهانات املنزليه تنق�سم الى نوعني ذائب يف
املاء مثل االمل�شن(  )Emulsionوذائبة يف الزيوت وهي مثل االينمل
( ، )Enamelواما النوع الثاين من الدهانات فهو املعماري او ال�صناعي.
ي�ستخدم الر�صا�ص او احدى مركباته لال�سباب التاليه يف الدهانات:
1.1مادة ملونه ب�شكل رئي�سي مثل مادة كرومات الر�صا�ص
واكا�سيد الر�صا�ص و�سلفات الر�صا�ص وموليبدات�س
الر�صا�ص.

2.2ماده جمففه وحمفزه ت�صاف الى الدهان الزياتي
( )Enamelليجف ا�سرع او  /و يوحد بلمرة جتفيف
الزيوت ومن هذه املواد امل�ستخدمه نفثينات الر�صا�ص و
ا�سيتات الر�صا�ص واوكتوات الر�صا�ص.
3.3اطالة عمر املادة التي �سيتم طليها بالدهان .
4.4مادة مقاومه لل�صد�أ
5.5مكونات غري مق�صوده  :توجد يف بع�ض احل�شوات واملواد
الرتابيه التي ت�ستخدم يف ت�شكيل وتركيبة الدهان كميات
قليله من الر�صا�ص.

كيف تعامل العامل مع الر�صا�ص وغريه من الكيماويات ؟
لقد تعامل العامل مع الكيماويات منذ قمة ريو عام  1992للتنميه والبيئه
حيث افرد ف�صال خا�صا بالكيماويات الدارتها من املهد الى اللحد واتبع
ذلك بالت�أكيد على املو�ضوع يف القمه العامليه للتنميه امل�ستدامه التي
عقد يف جوهان�سربغ عام  . 2002كما ظهرت مبادره طوعيه اطلق عليها
« االدارة املتكامله للكيماويات » �سايكوم وعقدت اول اجتماع لها يف دبي
عام  2006حيث اطلق االردن الربنامج الوطني الدارة الكيماويات خالل
اطالق هذه املبادرة التي نظمت من خالل برنامج االمم املتحده للبيئه
وللعلم ف�أن االردن كان طرفا يف هذه القمم وهو ملتزم بنتائجها وخطط
عملها وكان من بينها االجنده العامليه للتنميه امل�ستدامه  21التي افرزت
اجنده وطنيه.
اال ان امل�ؤمتر العاملي للكيماويات لعام �( 2009سايكوم) اقر باالجماع
اعتبار الر�صا�ص يف الدهانات ق�ضيه عامليه ذات اولويه ت�ستحق االهتمام،
مما حدا فيما بعد بربنامج االمم املتحده للبيئة ومنظمة ال�صحه
العامليه من اطالق مبادره «ال�شراكه العامليه للتخل�ص من مركبات
الر�صا�ص يف الدهانات» بغية حماية ال�صحة العامه والبيئه واالطفال
على وجه اخل�صو�ص الن الدهانات املحتويه على مركبات الر�صا�ص
املخ�ص�صه لال�ستخدام املنزيل هي م�صدر هام يتعر�ض له االطفال
وي�صابوا بالت�سمم.
هذا وتعرف ال�شراكه العامليه الر�صا�ص يف الدهان ب�أنه ي�شمل كل دهان
مت بق�صد ا�ضافة احدى مركبات الر�صا�ص اليه ليقوم بوظيفة التلوين
والتجفيف واالدامه .وال ت�شكل دهانات املنازل خطرا على �صحة االطفال
وباقي افراد اال�سره ما دام خمزنا يف اوعيته او مت ا�ستخدامه ،اال ان
هذه الدهانات ومبرور الوقت ونتيجة عوامل الطق�س واملناخ تتق�شر
الى رقائق ت�شبه رقائق ال�شيب�س ونتيجه لذلك يرتاكم الر�صا�ص الذي
كان جزءا مكونا للدهان داخل املنزل على �شكل اغربه ويف الرتبه خارج
املنزل  ،كما ان االغربه الناجته عن حف اجلدران العادة دهانها حتتوي
على الر�صا�ص  ،من هنا ف�أن اغربة الر�صا�ص تعلق ب�أيدي االطفال اثناء
اللعب ويتم تناولها بالطريقه الفطريه وحب اال�ستطالع ال�صفة املالزمه
للطفل ال�ستك�شاف العامل من حوله بو�ضع يديه يف فمه خا�صة الفئة
العمريه دون ال�ساد�سه التي تعترب االكرث عر�ضة وت�أثرا بالر�صا�ص،كما
ان رقائق الدهان املتق�شر اكرث اذى الن تركيز الر�صا�ص فيها اعلى منه
يف االغربه املنزليه ويف الرتبه.

واذا ما كان االطفال يعانون من نق�ص التغذيه  ،ف�أن امت�صا�ص الر�صا�ص
يتم ب�سرعه اعلى ،والر�صا�ص اكرث ايذائا لالطفال منه للكبار  ،كما ان
ت�أثرياته يف الغالب ال رجعة عنها ( اي ال ميكن ال�شفاء منها والعوده الى
احلاله ال�صحيه بعد وقوع اثر الر�صا�ص على ع�ضو ما يف اجل�سم) وي�ستمر
اثرها مدى احلياه .فكلما كان الطفل ا�صغر عمرا كلما كان االثر اكرب،
كما ان اجلنني يف بطن امه هو االكرث ت�أثرا ( اال�ضعف) حيث ب�أمكان
االم نقل الر�صا�ص املرتاكم يف ج�سمها الى جنينها .ويعود ت�أثر االطفال
حيويا للر�صا�ص اكرث من البالغني لعدة ا�سباب منها :تداخل الر�صا�ص
مع عملية منو الدماغ لدى الطفل ،كما ان التعر�ض املبكر للر�صا�ص قد
يعيد برجمة عمل اجلينات ،و ان معدل امت�صا�ص الر�صا�ص عال جدا
لدى االطفال حيث يتم امت�صا�ص اكرث من  %50الر�صا�ص الداخل الى
املعده مقارنه مع  %10مع البالغني .ونظرا لوجود ادله تثبت انخفا�ض
الذكاء لدى االطفال املعر�ضني للر�صا�ص  ،فقد ادرجت منظمة ال�صحة
العامليه الر�صا�ص على انه مر�ض ي�سبب التخلف العقلي كمر�ض معروف
وعلى انه واحد من بني اعلى ع�شرة امرا�ض معروف ب�أثره ال�صحي على
االطفال ناجم عن عوامل بيئيه معدله.
ناق�ش امل�ؤمتر العاملي الثالث الذي عقد يف نريوبي عام  2012مو�ضوع
الر�صا�ص يف الدهانات �صدر عنه اعالن ي�ؤكد على اهمية التخل�ص من
الر�صا�ص ومركباته كمواد اوليه تدخل يف �صناعة الدهان ،حيث ان هذا
امل�شروع الذي تنفذه االر�ض واالن�سان لدعم التنميه ي�أتي يف اطار املبادره
العامليه للتخل�ص من الر�صا�ص يف الدهانات وبالتعاون والدعم الوثيق
من ال�شبكة العامليه للملوثات الع�ضويه الثابته التي تنتمي الأر�ض
واالن�سان لدعم التنميه لع�ضويتها.
ما هي االثار ال�صحيه للر�صا�ص؟ تظهر ت�أثريات الر�صا�ص
ب�شكل تراكمي او عند تناول جرعات عاليه منه وتظهر االعرا�ض
واال�صابات على النحو التايل:
1.1يف حال تناول جرعات عاليه ف�أنها ت�سبب القئ ،وال�سري
متثاقال مذهوال ،وحدوث �ضعف يف الع�ضالت واالغماء.
2.2حدوث الآم وتقل�صات معويه
�3.3سلوك عدواين
4.4فقر يف الدم
5.5ام�ساك
�6.6صعوبة يف النوم
�7.7صداع
8.8تهيج
9.9انخفا�ض يف ال�شهيه
1010ارتفاع �ضغط الدم
1111م�شكالت يف اجلهاز الع�صبي
�1212ضعف يف حدة ال�سمع
1313خلل يف اجلهاز البويل
1414ت�أخر وبطئ البلوغ لدى االناث

1515الت�أثري على اجلهاز الع�صبي واعاقة منوه.
1616يرتاكم يف الهيكل الع�ضمي وينتقل الى اجلنني عن طريق
امل�شيمه الى الطفل.

ماهي الت�أثريات االقت�صاديه واالجتماعيه لتعر�ض
االطفال للر�صا�ص؟
1.1يرتك الر�صا�ص اثرا مزمنا ي�صاحب امل�صاب طيلة
العمر اذ ال ميكن عالجه وهذا يعني كلفة اقت�صاديه
للعالج وتدين يف االنتاجيه االقت�صاديه واالجتماعيه
للفرد وترك �آثار نف�سيه على اهايل امل�صاب واملجتمع.
2.2ات�سام امل�سمم بالر�صا�ص بالن�شاط واحلركه الزائده
وتطور ذلك الى �سلوك عدواين و عنف.
�3.3ضعف الرتكيز واالنتباه يف البيت واملدر�سه يرافقه
�صعوبات يف التعلم واحلفظ والتذكر.
4.4جمود و�ضعف يف املرونه ويف القدره على حل امل�شكالت
ويف اجناز االعمال.

ما هي م�صادر التعر�ض للر�صا�ص؟ يتعر�ض االن�سان خلطر
الر�صا�ص من م�صادر عده هي :
1.1اماكن التعدين
2.2اماكن �صهر الر�صا�ص و�صهره الجل تدويره
3.3مواقع �صناعيه قدميه
4.4عمال التعدين واماكن ال�صهر والتدوير
5.5العاب االطفال ومواد التجميل واقالم الر�صا�ص
6.6املواد الغذائيه امللونه بالر�صا�ص مثل ماكينات اعداد الب�شار
التي تدخل يف �صناعتها �سبائك الر�صا�ص واملواد الغذائيه
التي تعد يف اواين م�صنوعة من الر�صا�ص.
7.7حرق النفايات املحتويه على الر�صا�ص مثل اواين الدهانات
والدهانات نف�سها.
�8.8شبكات مياه ال�شرب امل�صنوعة من الر�صا�ص او التي مت
ا�ستخدام الر�صا�ص كماده للحام.
9.9العاب االطفال اخل�شبيه واال�سره واقالم الر�صا�ص واالثاث
املنزيل.
1010الدهانات ب�أنواعها التي يدخل يف تركيبها الر�صا�ص او احد
مركباته.

الرصاص في الدهانات في االردن

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

