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وزارة الصحة

ي مجتمع صحي معافى من خالل نظام صح: الرؤية

ادية متكامل يعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية وري

.  على مستوى املنطقة

تقديم الخدمات الصحية الوقائية : الرسالة

ي على والعالجية والقيام بالدور التنظيمي والرقاب

عدالة الخدمات املرتبطة بصحة وسالمة املواطن ب

وجودة عالية وباالستخدام األمثل للموارد 

من وبالشراكة الفعالة مع الجهات ذات العالقة ض

.سياسة صحية شاملة



إجراءات وزارة الصحة املتعلقة بالرصاص 

وع ان وزارة الصحة و انطالقا من رؤيتها  للوصول الى مجتمع صحي معافى فقد أولت موض
:وهي ( نشاطات ) الرصاص وتأثيراته الصحية اهتماما خاصا وذلك من خالل عدة محاور 

التوعيةالرقابةالتشريع الدراسات



لى أهم الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة        ع: الجانب األول 
الرصاص



اهم الدراسات التي قامت بها وزارة الصحة على الرصاص

منطقة عمان الكبرى برنامج رصد تركيز الرصاص في األغبرة في ➢
1994-2009

ومديرية وزارة الصحة)لدى املواطن األردنيتحديد مستوى الرصاص في الدمدراسة ➢
.  1996-( املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيابدعم منو الخدمات الطبية امللكية

البيئة دراسة تأثير  مصانع البطاريات و مساكب الرصاص على السكان املجاورين وعلى➢
.1998-املجاورة

تركيز رضة لخطر التعرض مع العكثر ألفي مناطق عمان اللرصاص سكان الدراسة تعرض ➢
(.  وسط البلد والشميساني) 2000-على األطفال

واليرموك في ادراسة تحديد مستوى الرصاص في دم األطفال الذين يعيشون في منطقتي مارك➢
. 2005-مدينة عمان

وزارة )في األردن تقييم تأثير البنزين املحتوي على الرصاص على الصحة والبيئة واالقتصاد➢
.2007-البيئة بدعم من املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة وتنفيذ خبراء محليين 



–هانات الرصاص في الدبتنظيموزارة الصحة املتعلقة اجراءات 
التشريعي الجانب 



التشريعي الجانب –بتنظيم الرصاص في الدهانات وزارة الصحة اجراءات 

فصلالمتضمنوتعديالته2008لسنة(47)رقمالعامةالصحةلقانوناستنادا
فيرالصادالصحةوزيرمعاليقرارو،(التاسعالفصل)الكيماويةبالموادخاص

تضمنوالذيوتحديثاته2005/8/15بتاريخ(4717)رقمالرسميةالجريدة
ارضتأثيرلهاانثبتوالذيوالمشروطةالممنوعةالكيماويةالموادقوائماصدار

:تاليةالالصناعيةالمجاالتفيومركباتهالرصاصاستخداممنعتم،الصحةعلى

والتغليفالتعبئةموادقطاع.

الدهاناتقطاع.



قطاع الدهانات-الجانب التنظيمي والتشريعي

املرجعية القرار السنة 

ي قرار معالي وزير الصحة الصادر ف

(  4717) الجريدة الرسمية رقم 

الخاص 16/8/2005تاريخ 

قوائم المواد الكيميائية بإصدار 

الممنوعة والمشروطة 

و كجزء من أكمواد مركبات الرصاص منع استخدام

ناء المستحضرات المنوي استخدامها كدهانات باستث

عمليات صيانة وإعادة تأهيل المباني التاريخية 

بعد عمال الفنية واألعمال الداخلية المتعلقة بذلكواأل

خذ الموافقات الالزمةأ

2005

كتاب معالي وزير الصحة لسعادة 

رئيس غرفة صناعة األردن رقم ص

تاريخ 29/1163/ وص /ب

19/6/2008

إعطاء الصناعات المحلية مهلة زمنية  لنهاية عام 

الستيراد واستخدام مركبات  كرومات 2012

الرصاص في دهانات السيارات ودهانات الطرق 

ي والدهانات الصناعية فقط مع اإلبقاء على المنع ف

ولي دأوالدهانات المنزلية، لحين صدور تشريع محلي

لحين توفر أويحظر استخدامها في هذه المجاالت 

بدائل في السوق العالمي وبشكل تجاري  ضمن 

:الشروط التالية

2008



قطاع الدهانات-الجانب التنظيمي والتشريعي

املرجعية القرار السنة 

كتاب معالي وزير الصحة لسعادة 

رئيس غرفة صناعة األردن رقم ص

تاريخ 29/1163/ وص /ب

19/6/2008

ة على اشتراط وضع العبارات التحذيرية التالي
صاص العبوات التي ُسمح باستخدام مركبات الر

: فيها
اذا تحتوي على الرصاص، المادة الجافة ضارة-

.تم أكلها أو مضغها

عدم استخدامها لدهان ألعاب األطفال -
اث والمنتجات األخرى المخصصة لألطفال واألث
كن واألسطح الداخلية والخارجية للمنازل أو األما
المستخدمة من قبل األطفال أو التي يمكن أن

.يتعرض لها األطفال

.حفظها في مكان بعيد عن متناول األطفال-

2008



قطاع الدهانات-الجانب التنظيمي والتشريعي

املرجعية القرار السنة 

ي قرار معالي وزير الصحة الصادر ف

تاريخ ( 5187)الجريدة الرسمية رقم 

14/11/2012

ب تحديد نسبة الرصاص المسموح به كشوائ•

أي % 0.06في الدهانات المنزلية ب 

كغم من الكتلة الكلية للدهان/ملغم600

ذات يةتم عكسها في المواصفات القياسية األردن•

.العالقة

2012

كتاب معالي وزير الصحة لسعادة 

رئيس غرفة صناعة االردن رقم ص

تاريخ 29/2386/ وص /ب

27/12/2012

ركبات تمديد المهلة الممنوحة للصناعيين الستخدام م

ت، دهانات السيارا)الرصاص في المجاالت المهنية 

لنهاية عام ( دهانات الطرق، الدهانات الصناعية

جب مع التقيد بااللتزام باالشتراطات الوا2017

وضعها على عبوات الدهان التي سمح باستخدام

مركبات كرومات الرصاص الواردة في قرار

.  تماشيا مع التشريعات الدولية2008

2012



قطاع الدهانات-الجانب التنظيمي والتشريعي

املرجعية  القرار السنة 

كتاب معالي وزير الصحة لسعادة 

رئيس غرفة صناعة األردن رقم ص

تاريخ 29/3037/ وص /ب

28/12/2017

ام تمديد المهلة الممنوحة للصناعيين الستخد

مركبات الرصاص في المجاالت المهنية 

دهانات السيارات، الدهانات الصناعية، )

و ما الدهانات الطرق باستثناء دهانات األرصفة ا

بنفس 2022لنهاية عام ( يعرف بالكندرين

شيا تمااالشتراطات السابقة على عبوات الدهان

.  مع التشريعات الدولية

2017

قرار معالي وزير الصحة  الصادر 

(  5503)في الجريدة الرسمية رقم 

1/3/2018تاريخ 

وائب تخفيض نسبة الرصاص المسموح به كش

أي % 0.009في الدهانات المنزلية  الى 

ولقد تم عكسه في المواصفات. كغم/ملغم90

.القياسية األردنية  ذات العالقة 

2018



املرجعية القرار السنة

قرار معالي وزير الصحة الصادر في 
تاريخ ( 5718)الجريدة الرسمية رقم 

16/5/2021

%  0.009ال يزيد محتوى الرصاص على 
نسبة وزنية من املحتوى غير املتطاير

من الكتلة ( كغم/ملغم90)) للدهان

غير املتطايرة للدهان 

2021



الجانب الرقابي-قطاع الدهانات



الجانب الرقابي-قطاع الدهانات

البيئة ، تقوم وزارة الصحة ومن خالل قسم السالمة الكيميائية في مديرية صحة
ضمنها بالعديد من اإلجراءات الرقابية المتعلقة بالمواد الكيماوية المشروطة من

:الرصاص ومركباته من خالل

حة، الرقابة على استيراد المواد الكيماوية المشروطة من قبل وزارة الص➢
صناعة حيث يتم الرقابة على استيراد المواد األولية من ضمنها الداخلة في
ستهدفة الدهانات ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات الجاهزة المستوردة الم
من ضمنها الدهانات المستوردة وذلك من خالل انجاز المعامالت 

.الجمركية

ت إعداد قاعدة بيانات عن المواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة والمنتجا➢
اوية التي تدخل في تركيبتها هذه المواد وشركات استيراد المواد الكيم

(.األردني المتكامل إلدارة المواد الخطرة النظام) 



الجانب الرقابي-قطاع الدهانات 

فيالصحةوزارةقبلمنالمشروطةالكيماويةالموادتداولعلىالرقابة➢

يةالمحلالدهاناتمصانععلىالكشوفاتإجراءضمنهامنالصناعيةالمنشآت
:اجلمنوذلكاالستيرادوشركات

تيراداس)منبأكملهاالعمليةخاللالكيماويةالموادتداولسالمةمنالتأكد
.(واستخداموتخزينونقل

ميةالعلالجمعيةفيوفحصهاوالمستوردالمحليالدهانمنعيناتاخذ
منوخلوهاالصحةوزيرمعاليبقرارالتقيدمدىمنللتأكدالملكية

.الرصاص

ندهالعبواتالبيانبطاقةعلىالتحذيريةالعباراتوجودمنالتأكد
كروماتمركباتباستخدامسمحوالتيوالطرقوالصناعيالسيارات
.فيهاالرصاص

الوعيرفع)المجالهذافيمليناللعالرصاصبمخاطرالوعيرفع
.(الدهاناتمصانععلىالكشوفاتخاللمنالرصاصبمخاطر



العقوبات



العقوبات

يتناول 2008لسنة ( 47) الفصل الخامس عشر من قانون الصحة العامة رقم 

.العقوبات

عةأربعنتقلالمدةبالحبسيعاقب(أ)بندالعامةالصحةقانونمن62المادة
تزيدوال-دينارآالفخمسةعنتقلالبغرامةأوسنواتثالثعلىتزيدوالأشهر
علىضررإحداثفيللمتسببمعاالعقوبتينهاتينبكلتاأودينارآالفعشرةعلى

.الكيماويةالموادتداولسوءعنناجمالعامةالصحة



ملخص عام للدور الرقابي لوزارة الصحة على مصانع
وشركات استيراد الدهانات 

2008-2017



عليها( التفتيش) عدد مصانع الدهانات وشركات االستيراد التي تم الكشف 
(2008-2017)

عدد املنشآت التي تم التفتيش عليها

( 169 ) 

املصانع التي تم الكشف عليهاعدد

(120)

عدد املصانع املخالفة 

 (11)

عدد شركات االستيراد التي تم الكشف عليها

(49)

عدد شركات االستيراد املخالفة

 (2 )



2017-2007عدد العينات التي جمعت من 

عدد العينات التي جمعت

(208)

عينات دهان منزلي 

( محلي) 

( 104)

عينات دهان منزلي 

(مستورد)

( 74 )

دهان صناعي، سيارات، طرق، تالك، مجفف، 

،صبغاتالكيدات ،فرنيشدهان خشب ، 

( 30 ) 



نتائج الفحوصات

نتائج فحوصات الدهانات 

املنزلية 

(عينة 178) 

س 600كغم /ملغم <

(34)عدد العينات 

النسبة = 19 %

90>  س <  600

7 )عدد العينات    )

النسبة = 4 %

س < 90 كغم/ملغم

عدد العينات   (137)

النسبة =  77%



التوعية والثقيف -قطاع الدهانات

من خالل إعطاء محاضرات توعوية وتثقيفية للمجتمع املحلي.

ة التي تضمين مخاطر التعرض للرصاص والوقاية من التسمم منه خالل الرسائل الصحي
.تنشر على موقع الوزارة من قبل مديرية التوعية واالعالم الصحي

 دانية وذلك الوعي بمخاطر الرصاص للعاملين في مصانع الدهانات اثناء الكشوفات امليرفع
ثناء من خالل توضيح مخاطر الرصاص والتشديد على ارتداء معدات الوقاية الشخصية ا

.العمل



ك فإن ال يخفى ما للموضوع من أهمية وتأثير على الصحة العامة ،و لذل
 على هذ

ً
ا املوضوع وزارة الصحة تتابع باستمرار أي تطورات تطرأ عامليا

ات املعنية بهذا وتعكسه في التشريعات املحلية  وتستمر بالتعاون مع الجه
الطرق وهناك توجه لتوسيع نطاق املنع بحيث يشمل دهانات. الشأن

وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية



شكرا لحسن استماعكم 


